
Az állam átvette a kórházakat, az ellátóháló-
zatot nagytérségekbe szervezték. A III. kerü-
letben élõket a Honvéd Kórházban látják el.

A Vihar utcai iskolába költöztetett új nevelési
tanácsadó bõvült: a korábbinál több helyiség
áll rendelkezésre a megfelelõ terápiára.

A Pedagógiai Szolgáltató Intézetben feb-
ruár 15-én rendeznek sulibörzét a leendõ
elsõ osztályos gyerekek szüleinek.13

Sulibörze a PSZI-ben
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A Honvéd Kórházhoz tartozik Óbuda

9
Bõvült a nevelési tanácsadó

A képviselõ-testület
január 26-án elsõ

fordulóban tárgyalta az
idei helyi költségvetési

rendelet tervezetét a Vá-
rosháza tanácskozóter-
mében. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

KI KAPHAT SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAT? A havi összeg emelése mellett bõvülnek 
a jogosultsági feltételek, hosszabb idõ áll rendelkezésre a kérelem benyújtására.       INFORMÁCIÓK A 9. OLDALON

Ismét a régi néven: 125 éves a III. kerületi TVE

K anizsa József Krú-
dy-díjas író, költõ,

aki többek közt 25 éve az
óbudai Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör titkára, „Fény-
nyel jöttem” címmel je-
lentette meg legújabb,
fotókkal illusztrált verse-
it, prózai írásait és né-
hány szívhez szóló me-
séjét közreadó kötetét. A
könyv régebbi és újabb

költeményeket, mû-
veirõl szóló és általa
írt kritikákat, mesé-
ket, gyermekverse-
ket is magában fog-
lal. A kötet Óbuda-
Békásmegyer Ön-
kormányzatának tá-
mogatásával jelent
meg.

IRODALMI ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 25. OLDALON

A fénnyel jött költõ Szigorú költségvetés készül

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma február 20-án, hét-
fõn jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Gyurta a legjobb
A Sanghajban a 200 méte-
res mellúszásban világbaj-
noki címét megvédõ Gyur-
ta Dániel lett 2011 legjobb
magyar sportolója a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság és
a Samsung internetes kö-
zönségszavazásán.

JÓTÉKONYSÁGI KON-
CERT. Kilencedik jóté-
konysági rendezvényét
február 11-én tartja a Gyó-
gyító Jószándék Alapít-
vány az Óbudai Társas-
körben. MEGHÍVÓ A 12. OLDALON

Puskás Péter alpolgármester, Páll Attila, az egyesület elnöke és Nyilasi Tibor, az MLSZ sportigazgatója a születés-
napi ünnepségen. Mészöly Kálmán hálával emlékezett a klubban töltött évekre

1887. január 24-e jelentõs
dátum a III. kerületi TVE tör-
ténetében: ezen a napon ala-
pították az egyesületet. 

Aklub tagjai és a meg-
hívott vendégek ben-

sõséges keretek között ün-
nepeltek, felidézve az eltelt
125 év eseményeit. Volt
mire emlékezni. A patinás
klub gazdag történelemmel
rendelkezik, melyben sike-
rek és nehéz idõszakok vál-
togatták egymást. Ezen a
napon a visszatekintés ka-
pott fõszerepet, de az új cé-
lok, a jövõ építésének terve
is napirendre került.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓ: LOVAS ALBERT
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Önkormányzat – Közélet

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testüle-
tének 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy mûvészeti

életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával olyan országos, vagy nem-

zetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírne-
vének öregbítéséhez.

A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ címmel oklevél, érem, és a mindenkori képviselõi alapdíj 6 havi ösz-
szegének megfelelõ anyagi elismerés jár.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Ja-
vaslattevõ Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjeszti be
a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testület 2012 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 lehetõség-
gel, és legkésõbb 2012. március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-
Békásmegyer 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, 1033 Bp., Fõ
tér 3. I. em. 28. számú címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási idõben - be-
nyújtani, vagy postai úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

Az Óbudai Danubia
Zenekar január 20-án

tartotta újévi hangverse-
nyét az önkormányzat szer-
vezésében a Kiscelli Mú-
zeumban. A programban

elhangzott Bizet-Scsedrin:
Carmen szvit ütõkre és vo-
nós zenekarra, Villa-Lo-
bos: Bachianas Brasileiras,
no.5 - szoprán hangra és
nyolc csellóra címû mûve,

valamint Piazzolla-átiratok
énekhangra, tangó-kvar-
tettre és zenekarra. Közre-
mûködött Rácz Rita és a
Quartett Escualo. Vezé-
nyelt Silló István.

Évnyitó koncert a Kiscelli Múzeumban

Halász János, a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium
parlamenti államtitkára és
Szõcs Géza kultúráért fe-
lelõs államtitkár a Magyar
Kultúra Napja alkalmából
kulturális elismeréseket
adott át a Petõfi Irodalmi
Múzeumban január 19-én. 

A nemzeti erõforrás
miniszter elisme-

résben részesítette a kul-
túra területén kiemelke-
dõ teljesítményt nyújtó
alkotókat, könyvtároso-
kat, a kultúra pártfogóit. 

A magyar könyvtári
kultúra fejlõdése érde-
kében végzett tevékeny-
ségéért Bibliotéka Em-
lékérem-díjat adomá-
nyozott Kraus Sán-
dorné Soldos Katalin-

nak, az Óbudai Múze-
um és Könyvtár olvasó-
szolgálat-vezetõjének. 

A népmûvészet terüle-
tén kimagasló értékû te-
vékenységet végzõ alko-
tók, mûvészet-pedagó-
gusok, mûvészeti együt-
tesek vezetõi kategóriá-
jában Csokonai Vitéz
Mihály Alkotói-díjban
részesítette Turcsánné
Horváth Annamáriát,
a Kincsõ Néptáncegyüt-
tes vezetõjét, táncpeda-
gógust. 

A hosszabb ideje ki-
magasló mûvészeti mun-
kát végzõ alkotó közös-
ségek közül Csokonai
Vitéz Mihály Közösségi-
díjat kapott az Óbudai
Kamarakórus. 

Sz. Cs.

Elismerések 
a Magyar Kultúra Napján

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

obuda_2012_03.qxd  2012.02.02.  14:07  Page 2



2012/3. szám Önkormányzat – Egészségügy
3

A kártyákat 14 éves
kortól alanyi jogon

igényelhetik a városrész
lakói, mellyel több vál-
lalkozásnál gyûjthetnek
törzsvásárlói pontokat.
Az így összegyûjtött
pontokat egy ajándék-
katalógusból értékes tár-
gyakra, egészségmegõr-
zõ termékekre, szolgál-
tatásokra válthatják be.
Az elsõ 12 ezer helyi la-
kos díjmentesen igé-
nyelhet kártyát. 

A kedvezmények
mellett olyan szolgálta-
tások bõvítését tervezi a
helyhatóság, melyek
még komfortosabbá te-
szik az óbudai lakosok
életét. Így a jövõben az
Óbuda Kártya Szociá-
lis-, Gyógyszer- Diák-

és Nyugdíjas Kártya-
ként is funkcionálhat
majd. 

Jelenleg a lakossági
igénylések gyûjtését-fo-
gadását és a kerületi vál-
lalkozók felkeresését
végzi az önkormányzat
által megbízott cég. Feb-
ruárban elkészül az elsõ
12 ezer kártya, melyet
névre szólóan kapnak
majd meg az érintettek. 

A kerületi vállalko-
zók, akárcsak a város-
részben élõk, a megadott
elérhetõségeken érdek-
lõdhetnek a lehetõségrõl,
arról, milyen elõnyökkel
járhat a programhoz kap-
csolódás. Egyúttal to-
vábbra is várják a lakos-
sági igényléseket (14 év
felett). Rövid idõ alatt

több mint ezren igényel-
ték eddig az Óbuda Kár-
tyát. A lakosoknak érde-
mes minél hamarabb je-
lezni a kártyaigénylést,
hogy még beleférjenek

az ingyenes keretbe. Az
önkormányzat vezetése
bízik abban, hogy minél
többen élnek az Óbuda
Kártya nyújtotta lehetõ-
ségekkel. Elsõszámú cél-

juk az, hogy a városkár-
tya-rendszer kényelme-
sebbé tegye a lakosok
életét, és elõsegítse: kö-
zös otthonunknak érez-
zük a III. kerületet.

A kártyaelfogadó-he-
lyek listáját, elérhetõsé-
gét, illetve a felírt pon-
tok mértékét az érdeklõ-
dõk megtalálhatják a fo-
lyamatosan frissülõ, bõ-
vülõ portál fõoldalán
(www.obudakartya.hu).
Érdeklõdni a helyi tari-
fával hívható telefonos
ügyfélszolgálaton is le-
het: +36-21-202-8002. 

Aki belépési nyilatko-
zatot igényelne, illetve a
már kitöltött nyilatkoza-
tot szeretné leadni, meg-
teheti az ügyfélszolgála-
ti irodában: Óbuda
Kártya Kft. (Cím: 1036
Budapest, Bécsi út 63.
I/5-6. Telefonszám:
+36-21-382-9383. E-
mail cím: info@obu-
dakartya.hu) Nyitva
tartás: hétfõtõl csütör-
tökig 9-tõl 17, pénteken
9-tõl 15 óráig. 

(szeberényi)

Óbuda Kártyával a kedvezményekért
A múlt év végétõl a III. kerületben is elérhetõ egy olyan
speciális városkártya-rendszer, mellyel a városrész lakói
számtalan szolgáltatásra, kedvezményre, az önkormány-
zattal kapcsolatos funkciók hozzáférésére szerezhetnek
jogosultságot. A városkártya bevezetésének elsõdleges
célja a helyi szolgáltatók, kereskedõk versenyképessé-
gének növelése, a közösségteremtés, a közösségi ösz-
szetartozás megerõsítése, továbbá a kerület folyamatos
fejlesztése. 

Bús Balázs polgármester is kitöltötte a regisztrációs ívet

Nyolc hasonló nagyságú
részre osztották az ország
területét, ezzel az intéz-
ményeket illetve a lakos-
ságot is. A felosztást az a
cél vezérelte, hogy min-
denki a maga térségében,
azaz a lehetõ legközelebb
kaphasson teljes ellátást.

Óbudán a korábbi in-
tézkedés, melynek

következtében a Szent
Margit Kórház a Szent Já-
nos Központi Kórház ré-
szeként elvesztette önál-
lóságát, a kórházi szintû
egészségügyi ellátás biz-
tonságának elvesztését is
eredményezte a kerület
lakosai számára. A Szent
János Kórházzal kapcso-
latos kedvezõtlen tapasz-
talatok folytán és a ma-
gasabb szintû egészség-
ügyi ellátás érdekében,
Bús Balázs polgármester

elõterjesztésére, a képvi-
selõ-testület kezdemé-
nyezte a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztériumnál azt,
hogy az új térségi egész-
ségszervezési központok

közül az észak-közép
magyarországi központ-
hoz sorolják kerületünket
a területi ellátási kötele-
zettségek meghatározá-
sakor. 

A kormányzat mind-
ezeket feltehetõen fi-
gyelembe vette, amikor
besorolta a városrészt és
annak ellenére, hogy
Óbuda-Békásmegyer

budai kerület, mégis az
Árpád híd túloldalán lé-
võ Honvéd Kórház
„fennhatósága” alá ke-
rültek lakosai. Ezzel or-
vos-szakmai és ellátás
szervezési szempontból
is kedvez a kerületiek-
nek, mert így - a jelenle-
gi közlekedési adottsá-
gok mellett - egy sokkal
könnyebben megköze-
líthetõ és a korábbi sür-
gõsségi központi Szent
János Kórháznál jobb
infrastrukturális adottsá-
gokkal rendelkezõ in-
tézményben kapnak
szakszerû ellátást a fek-
võbetegek. A javasolt és
végül elfogadott területi
átszervezéssel végre
(megint) XXI. századi
körülmények között
gyógyulhatnak a III. ke-
rületiek.

FORRÁS: ÓBUDA.HU

A térségi besorolás kedvez a kerületieknek

A Honvéd Kórházhoz tartozik a városrész

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A képviselõk elsõ forduló-
ban vitatták meg az idei
évre szóló helyi költségve-
tési rendelet tervezetét a
január 26-ai ülésen. 

Bús Balázs polgármes-
ter elöljáróban el-

mondta: az önkormányzat
középtávú pénzügyi-likvi-
ditási egyensúlyának meg-
õrzése érdekében a 2012.
évi költségvetés tervezésé-
nél megszorító intézkedé-
seket kell bevezetni. A mû-
ködési forráshiány és a fo-
lyószámla-hitel további nö-
vekedésének elkerülése ér-
dekében idén, a kiadási elõ-
irányzatok tervezésénél 10
százalék csökkenést írtak
elõ. Az oktatási ágazatban
ugyanakkor nem számol-
nak kevesebb ráfordítással. 

Az egyes frakciók kép-
viselõi a tavalyihoz képest
az õszintébb jelzõvel illet-
ték a készülõ költségvetési
rendeletet. Akadt, aki poli-
tikai irányba igyekezett te-
relni a tervezet megvitatá-
sát, azonban a polgármes-
ter hozzászólásában kifej-
tette: - Nem pusztán az ön-
kormányzat, hanem az or-
szág, sõt egész Európa
gazdasági gondokkal,
évek óta válsággal küzd.
Mindezt nem lehet figyel-
men kívül hagyni. A hely-
hatóság feladata az eddig
elért eredmények megõr-
zése, a mûködõképesség
biztosítása. Azzal együtt,
hogy számolni és alkal-
mazkodni kell majd az
évközbeni változásokhoz.
Összegzésképpen a költ-
ségvetést reálisnak és vál-
lalhatónak nevezte. 

Puskás Péter alpolgár-
mester hozzátette: - Nem
hagyható figyelmen kívül,
hogy a válságból eredõ
gazdasági visszaesés a cé-
gek helyzetét alapvetõen
nehezítette, mely így be-
vételkiesést jelent az ipar-
ûzési adó tekintetében is. 

Néhány képviselõ ma-
gasabb összegû tartalék

képzését javasolta a testü-
letnek. Bús Balázs vi-
szontválaszában javasla-
tot tett arra, hogy a költ-
ségvetés két fordulója
közt egyeztessenek az

egyes frakciók képviselõi.
A rendeletet végül II. for-
dulóra alkalmasnak találta
a képviselõ-testület.

A továbbiakban a Fõvá-
rosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzato-
kat osztottan megilletõ be-
vételek 2012. évi megosz-
tásáról szóló rendelet-ter-
vezet véleményezésekor a
városrészt megilletõ bevé-
telekrõl egyhangú, jóváha-
gyó döntés született. 

Sportolva megelõzni
Kilencmillió 366 ezer

forint támogatást nyert az
önkormányzat a Nemzeti
Erõforrás Minisztérium
által kiírt „Sportolva
megelõzni” elnevezésû
pályázaton. Ennél 3 mil-
lió forinttal többre pályá-
zott a kerület, ezért a tes-
tület a tervezett projekt
megvalósítása érdekében
az eredeti javaslatban
szereplõ önrésznél na-
gyobb terhet vállalt. A
projekt egy ingyenes sza-

badtéri szabadidõsport lé-
tesítmény megépítését te-
szi lehetõvé a Lajos utcai
Máltai játszótér mellett.
Itt nemcsak a gyerme-
keknek, a kamaszoknak

kínálnak fejlesztõ, támo-
gató programokat máltai
szakemberek jelenlété-
vel, hanem szüleiknek is
tartalmas kikapcsolódást
nyújtanak majd.  

Energia Közösségek
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata csatla-

kozott a lakosság számá-
ra elindított Energia Kö-
zösségek projekthez. A
közösségek közötti meg-
takarítási verseny- pro-
jekt az Európai Unió 16

tagországában jött létre.
A résztvevõk által kiala-
kított csoportok, úgyne-
vezett Energia Közössé-
gek, 9 százalékos ener-
gia-megtakarítási célt
tûznek ki, melyet anyagi
beruházás nélkül, „csu-
pán” viselkedésük meg-
változtatásával érnek el.

A megtakarítási verseny
koordinálását a Green-
Dependent Intézet Non-
profit Közhasznú Kft.
végzi,  együttmûködés-
ben az önkormányzattal.
A program célja, számos
többi elõny mellett, hogy
segít a résztvevõknek
összekötni pénzügyi for-
rásaik és a környezet vé-
delmét. 

Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyeleté-
nek múlt évi tevékenysé-
gérõl szóló beszámoló
jelentésérõl egybehang-
zóan jó véleménnyel vol-
tak a képviselõk. Egye-
bek mellett színvonalas-
nak, naprakésznek ítélték
az összefoglalót, illetve a
Berényi Attila vezette in-
tézmény munkáját (cikk
a 14. oldalon). Aggályok
leginkább a parkolási ne-
hézségek kapcsán merül-
tek fel, melyre Bús Ba-
lázs úgy reagált: ez, a kü-
lönösen Belsõ-Óbudát és
lakosait érintõ probléma
alapos, körültekintõ mun-
kát követõen remélhetõ-
leg a közeljövõben meg-
oldódhat.

Szeberényi

Szigorú költségvetés készül

Módosultak a szociális
igazgatásról és ellátások-
ról szóló törvény lakás-
fenntartási támogatásra
vonatkozó rendelkezései
még tavaly szeptember-
ben. A jogosultság feltéte-
leként meghatározott jö-
vedelmi értékhatár emel-
kedett, melybõl adódóan
nõtt a jogosultak köre. 

E zzel egy idõben vi-
szont megszûnt a

méltányossági lakásfenn-
tartási támogatás (az ön-
kormányzat közleménye
„Lakásfenntartási támo-
gatás megváltozott felté-
telekkel” lapunk elõzõ,
január 23-án megjelent
számának 9. oldalán ol-
vasható), mivel az érin-
tettek jelentõs része a
normatív körbe került. A
képviselõ-testület a törvé-
nyi elõírásra tekintettel
hatályon kívül helyezte a

helyi lakásfenntartási tá-
mogatásra vonatkozó
szabályait, és módosította
a temetési segély és az
ápolási díj összegét, vala-
mint utóbbi esetében a jo-
gosultságra irányadó jö-
vedelemhatárt. A változá-
sok tételes összegzése a
www.obuda.hu honla-
pon található. 

A szociális tanulmá-
nyi ösztöndíj (bõveb-
ben a 9. oldalon) az ala-
csony jövedelmû kerüle-
ti családok kimagasló ta-
nulmányi eredményt el-
ért gyermekeinek támo-
gatását célozza. A most
elfogadott rendeletmó-
dosítás egyrészt bõvítet-
te a jogosultsági kört, és
emelte az ösztöndíj ösz-
szegét, másrészt bezárta
a tényleges jogosultság-
gal nem rendelkezõk
elõtt a „kiskapukat”. Ez
utóbbi szerint nem ele-

gendõ a kerületi bejelen-
tett lakcím megléte, a
családnak életvitelszerû-
en itt is kell tartózkod-
nia. Az ösztöndíj megál-
lapítása iránti kérelem
benyújtásának új határ-
ideje: november 30-a.

A 2012/2013-as tanév-
re a leendõ elsõ osztá-
lyosokat szüleik áprili-
sában írathatják be az
iskolákba. Az idén szep-
temberben elsõ osztályba
lépõ gyermekek száma a
népesség-nyilvántartó
adatai, a bejelentett tar-
tózkodási hely, még egy
évet óvodában maradók
ismeretében várhatóan
körülbelül 1300 gyer-
mek. Az önkormányzati
fenntartású általános is-
kolákban a 2012/2013-as
tanévben, 41 elsõ osztály
indul, ez egyel kevesebb,
mint az elõzõ évben.

(sz. cs.) 

Szociális ellátások megváltozott feltételekkel

Bem-díjas költõ, történész
Március közepén adják át a Bem József Díjat. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata a számos állami és
szakmai díjjal kitüntetett Kovács Istvánt javasolta a díj-
ra. A történész, költõ és volt krakkói konzul jelenleg a
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi In-
tézetének tudományos fõmunkatársa. Az elismerést a
magyar-lengyel közös történelmi hagyományok ápolá-
sa érdekében kifejtett tevékenységéért veheti át.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A klubház éttermében
Puskás Péter alpolgár-
mester köszöntõjével
kezdõdött az ünnepség.
A klub szerepérõl, az
utánpótlás-nevelés terü-
letén elért eredmények-
rõl beszélt. Az egyesület-
ben végre sikerült lezárni
egy problémákkal teli
szakaszt, jelenleg már az
építkezés folyik, új ter-
vek születnek. Az önkor-
mányzat régóta támogat-
ja a klubot és a jövõben
is segíti azt a törekvést,
hogy a közel 300 fiatal a
XXI. századnak megfe-
lelõ körülmények között
sportolhasson. 

„Nyíl” és a
„Szõke Szikla”

Nyilasi Tibor volt az
egyik díszvendég, aki az
MLSZ sportigazgatója-
ként jött ünnepelni. Az
egykori kitûnõ csatár az-
óta kötõdik a klubhoz,
mióta Tibor fia a Kerület-
ben játszik, és az utóbbi
években már edzõként is
kipróbálhatta magát. Akis
„Nyíl” sokat mesélt ott-
hon a Hévízi úton eltöltött

napokról. Örömmel járt
edzésre, élvezte a játékot,
a családias légkört, a min-
denre nyitott baráti közös-
séget. Nyilasi Tibor
örömmel említette, hogy
az MLSZ-ben is elisme-
rik a Kerület utánpótlás-
nevelõ munkáját.

Mészöly Kálmán a tõle
megszokott  szenvedéllyel
elevenítette fel a klubban
eltöltött éveit. „Szõke
Szikla” itt nevelkedett, in-
nen indult sikeres pályafu-
tása, ezért minden alka-
lommal szívesen jön visz-

sza nevelõ egyesületéhez. 
- Örökké hálás vagyok a
Kerületnek, hiszen az itt el-
töltött tanulóévek segítet-
tek hozzá, hogy a Vasas-
ban, majd a válogatott csa-
patban is sikeres lehettem.
Csodálatos közösséget al-
kottunk, az edzõktõl, veze-
tõktõl kiemelt figyelmet és
sok szeretetet kaptunk,
olyan neveltetésben része-
sítettek, ami kihatott fel-
nõttkori éveinkre is. Én
például ennek köszönhe-
tem, hogy a zûrzavaros
években fel sem merült

bennem a disszidálás gon-
dolata, a belém nevelt ha-
zafias érzelmek, a szülõ-
földhöz való kötõdés itt-
hon tartott. Sok ügyes fo-
cista kergette akkor a lab-
dát a Hévízi úti pályán. A
Kerületet nem véletlenül
tartották a tehetségek kin-
csesbányájának. Azt kívá-
nom, hogy a maiak közül
minél többen szeressék
meg ezt a csodás játékot,
és közülük minél többen
váljanak híres játékossá.
Továbbra is szurkolok a
Kerületnek és figyelem-
mel követem Kálmán fiam
edzõi munkáját is.

A dicsõ múlt
kötelez

Nagy érdeklõdés elõzte
meg Páll Attila egyesületi
elnök ünnepi beszédét. A
kiszivárgott hírek valami
meglepõ bejelentést sejtet-
tek. Nos, hamarosan kide-
rült, a „titok” az egyesület
jövõbeni elnevezésében
rejlik. - A tavaly szeptem-
beri közgyûlés határozatot

hozott, hogy klubunk a jö-
võben ismét régi nevén
szerepeljen - utalt az elõz-
ményekre Páll Attila. - Az
utóbbi években a III. kerü-
leti TUE nevet használtuk,
a jövõben ismét III. kerü-
leti TVE néven íródik to-
vább történelmünk. Re-
mélem, ez a történelem
méltó lesz az elmúlt legen-
dás évekhez. Talán keve-
sen tudják, hogy labdarú-
góink hosszú éveket töl-
töttek az élvonalban és
Magyar Kupát is nyertek.
A vízilabdások pedig
Komjádi Béla vezetésével
az OB I-ben szereztek baj-
noki címet. Mi elsõsorban
utánpótlás-nevelõ klub va-
gyunk, célunk az amatõr
sport felkarolása, de nem
mondunk le magasabb cé-
lok megvalósításáról sem.
Elképzelhetõ, hogy egy-
szer kipróbálhatjuk ma-
gunkat az NB II-ben, vagy
akár az elsõ osztályban is. 

Terveink között szerepel
egy miniaréna építése a
mostani pályánk helyén. A
nehéz gazdasági helyzet
ellenére úgy érzem, újabb
sikeres idõszak elõtt ál-
lunk. Ennek megvalósítá-
sáért mindent el kell követ-
nünk, mert ezzel tartozunk
125 éves múltunknak

Az ünnepség végén em-
lékplakettet adtak át azok-
nak a régi játékosoknak,
vezetõknek és támogatók-
nak, akik sokat tettek az
egyesületért, majd a ven-
dégek a gazdagon terített
asztalok mellett folytatták
tovább a daliás idõket fel-
idézõ anekdotázást.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

„A tehetségek kincsesbányája”

Ismét a régi néven: 125 éves a III. kerületi TVE

A klub gazdag múltjáról kiállítást rendeztek

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 választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

„Pro Óbuda”-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 59/2010. (XII.17.) ren-
deletével „Pro Óbuda”-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy külföldi személynek ado-
mányozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlõdése, gyarapodása és hírnevének öregbítése
érdekében elismerésre méltó, kiemelkedõ tevékenységet végzett a gazdaság, a tudo-
mány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ, vagy elhunyt személynek, illetve szerve-
zetnek.
A díjjal oklevél, érem, és a mindenkori képviselõi alapdíj 1
havi összegének megfelelõ anyagi elismerés jár.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt 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 vizs-
gálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A „Pro Óbuda”-díj adományozásáról a képviselõ-testület 2012 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából ren-
dezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és legké-
sõbb 2012. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a „Pro Óbuda”-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott
személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 Bp., Fõ tér
3. I. em. 28. szám címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási idõben - benyújtani,
vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
közigazgatási területén megnõtt a jogtala-
nul tárolt gépjármûvek száma. A „letett”
autók célpontot nyújthatnak az autófeltö-
rést elkövetõknek, illetve a rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
30/2010. (VI. 4.) Fõv. Kgy. rendelet
49.§(1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-
használati hozzájárulás nélkül közterüle-
ten - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -
nem tárolhatók. A gépjármû üzemben tar-
tója az üzemképtelenné vált jármûvet saját
költségén köteles haladéktalanul eltávolí-
tani a közterületrõl. 
(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-
használati hozzájárulás nélkül csak mel-
lékútvonalon és legfeljebb 10 napig sza-
bad tárolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a
gépjármû üzemben tartója a tárolás helye
szerint illetékes önkormányzattól kérheti. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás
fõútvonalra és tömegközlekedés által járt
útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra
csak határozott idõre - legfeljebb 90 napra

- a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó rende-
letei szerint, díj ellenében adható ki.”
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének 30/2004. (VII. 1.)
rendelete az önkormányzat tulajdonában
lévõ közterületek használatáról és rendjé-
rõl - a Fõv. Kgy. rendelet 2. § h) pontjára
figyelemmel - kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármû:
• az a jármû, amely mûszaki állapota miatt
üzemképtelen;
• az a jármû, amely egyedi azonosító jellel
(rendszám) nem rendelkezik;
• az a jármû, amely nem rendel-
kezik érvényes okmányokkal:
a) tulajdonos nevére írt érvényes
forgalmi engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.”
Minden gépjármû tulajdonos
vagy üzembentartó ellenõrizze
gépjármûve forgalmi engedélyé-
nek érvényességét, illetve az au-
tó mûszaki állapotát.
Elõször a gépjármûre piros fel-

szólító matricát helyezünk fel, majd levél-
ben keressük meg a tulajdonost/üzembentar-
tót. Amennyiben a két felszólítást követõen
is közterületen található a gépjármû, és nincs
érvényes forgalmi engedélye vagy továbbra
is forgalomképtelen állapotú, abban az eset-
ben hatósági elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû-tulajdonosokat, hogy
üzemképtelennek minõsülõ gépjármûve
közterületen való tárolását mielõbb szün-
tesse meg. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Tudnivalók a gépjármûvek közterületi tárolásáról

A városüzemeltetési osz-
tály tájékoztatása szerint
az önkormányzat megren-
delésére folyamatosan ká-
tyúznak a III. kerületben. 

T élen az idõjárás miatt
csak a balesetveszé-

lyes út- és járdahibákat ja-
vítják ki ideiglenesen, a
végleges helyreállítást ta-
vasszal, már a meleg asz-

faltos technológiát alkal-
mazva végzik. A Silvánus
sétányt és a Gázgyár utcát
az önkormányzat felmé-
reti, és fenti elvek szerint
rendeli meg a szükséges
munkákat. 

A Gázgyári lakótelep
fõvárosi fenntartású terü-
let, ezért az itteni kátyúzás
a Fõvárosi Önkormányzat
hatáskörébe tartozik.

Kátyúzás

Fellélegezhetnek a kerületi lakosok: a Budapesti Közle-
kedési Központ (BKK) hét új P+R parkoló kialakítását
tervezi jövõ évtõl. Kettõ ezek közül a III. kerületben, a
HÉV békásmegyeri és kaszásdûlõi megállójánál épül. A
parkolókat ingyen használhatják az autósok

Parkolj és rohanj!

Az új jelzõlámpás program
alapján február 1-jétõl a
4-es és 6-os villamosok
menetideje 2-3 perccel rö-
vidült. 

A villamosok elõny-
ben részesítésével

ugyanannyi szerelvény

a csúcsidõszakban sû-
rûbben járhat mint ko-
rábban, így irányonként
akár 2 percenként is kö-
vethetik egymást a sze-
relvények. Ugyanakkor
a megkérdezett BKV-s
szakemberek elismer-
ték, a villamosok gyak-

ran utolérik egymást,
melynek az elhúzódó
utascserén kívül a jár-
mûvezetõk is sokszor
okozói. Ezért a mûszaki
intézkedések mellett az
emberi tényezõn is javí-
tani kell.

(kertész)

Sûrûbben jár a 4-es és a 6-os 

Automata-ajtón léphetnek be a páciensek a békásme-
gyeri járóbeteg-szakrendelõ épületébe, ahol a felújítási
munkálatok részeként szerelték fel a modern technikai
berendezést

Jegy helyett
kártya

A BKV megreformálná
a bérlet- és jegyvásár-
lást. Tervei szerint
2014-tõl a bérleteket
interneten keresztül is
megvásárolhatjuk és a
hagyományos papírala-
pú bérletet egy kártya
váltja fel. Ez biztonsá-
gosabb, mert nem ha-
misítható. A jegyeknél
bevezetnék az idõalapú
jegyet, mellyel át is le-
het szállni más jármû-
vekre bizonyos idõn be-
lül. Késõbb a HÉV és a
metró vonalakon auto-
matizálják a be- és ki-
léptetõ kapukat, hogy
teljesen kiszûrjék a blic-
celõket. Persze, jegyet
és bérletet azért a ha-
gyományos módon, a
pénztárakban is lehet
majd vásárolni.

Afelújított Margit hidat
sem kerülheti el a

középületek sorsa: máris
összefirkálták. Az elsõ
graffitik a pesti oldalon je-
lentek meg, az aluljáró
Zsolnay-csempéin. A kár
óriási, hiszen ezeknek a
csempéknek a négyzetmé-

terára méregdrága, 40 ezer
forint. A színes rajzolatok-
ból a vasajtóra is jutott. Az
elkövetõk persze, ismeret-
lenek… Budapest fõpol-
gármestere arra kéri a lako-
sokat: ha ilyen cselekményt
látnak vagy tetten érnek, je-
lezzék az illetékeseknek.

Graffiti a hídon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzati választá-
sokat 2010 októberében tar-
tották. Sorozatunkban arról
kérdezzük az egyéni válasz-
tókerületek képviselõit: mi-
lyen ügyekben jártak el a la-
kosok érdekében?

Ezúttal Horváth László
(Fidesz-KDNP), a 6.

számú egyéni választóke-
rület képviselõje, az
egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizott-
ság elnöke, egyben idõs-
ügyi tanácsnok számolt be
munkájáról.

- Körzetem a
Szentendrei út-
Bogdáni út-Hé-
vízi út és a piac
által határolt te-
rület. Fogadóórá-
imon - melyet
minden hónap
harmadik hétfõ-
jén 17.30 órától tartok a
Kerék Általános Iskola és
Gimnáziumban - többnyi-
re a parkok, a környezet
állapotával kapcsolatos
problémákkal keresnek
meg. Ezeket, a többnyire
rongálásról szóló bejelen-
téseket továbbítom az ön-
kormányzat illetékesei-
hez, akik intézkednek is a
javításokról. Szintén vis-
szatérõ probléma - s ez fõ-
leg a Szentendrei úti pa-
nelházakra jellemzõ -,
hogy a hajléktalanok kel-
lemetlenségeket okoznak
a lakóknak. Olykor csak
bemennek a lépcsõházak-
ba, hogy meghúzódjanak
valahol a hideg elõl, de
elõfordul, hogy a helyi kis
boltokban   vásárolt italt is
itt fogyasztják el, majd ott-
hagyják az üveget - a la-
kók „örömére”. Felvettem
a kapcsolatot a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat-
tal, akik szerint nem csak
a hajléktalanok okozzák
ezeket a problémákat. A
szeretetszolgálat minden
hozzá fordulónak segítsé-
get nyújt, de akiknek
egyébként van lakásuk
azokra nincs befolyásuk. 

A hajléktalanság óriási
probléma egyébként,
amelyet sajnos, nem tu-
dunk száz százalékig

megoldani. Még annak el-
lenére sem, hogy a III. ke-
rület az egyik leggondos-
kodóbb térség hírében áll.
Sokan fordulnak hozzám
szociális segítségért vagy
lakásügyben. Az egész-
ségügyi, szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság
elnökeként azt is látom,
hogy egyre több a nehéz
helyzetbe jutott család. A
lakáshitelek bedõlésével
párhuzamosan nõ a lakás-
igénylõk száma. Csak a
legutóbbi idõszakban 26

lakásügyben
kellett dönte-
nünk a törvényi
elõírások sze-
rint. Amiben tu-
dunk, természe-
tesen segítünk,
hiszen az önkor-
mányzat számos
címen nyújt tá-

mogatást a rászorulóknak.
De az igazi segítség az
lenne, ha munkához tud-
nánk juttatni az állástala-
nokat, hogy saját maguk
legyenek képesek megol-
dani a problémájukat. Az
önkormányzatnak azon-
ban erre nincs lehetõsége.

Idõsügyi tanácsnokként
azt is látom, hogy milyen
lehetõségekkel élhetnek a
nyugdíjasok. A kerületben
hét idõsek napközi ottho-
na mûködik. Az idelátoga-
tó nyugdíjasoknak az
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Központ szervez
programokat. Többek kö-
zött ingyenes számítógép-
kezelõi tanfolyamon ve-
hetnek részt és az Óbudai
Egyetemen a Nyugdíja-
sok Óbudai Akadémiája
elõadássorozatát is a szá-
mukra szervezi. De méltá-
nyos térítési díj ellenében
ebédet is kaphatnak, akik
igénylik. Gondozóhálóza-
tunk is remekül mûködik:
akár otthon is segítenek
szakembereink a különbö-
zõ házimunkákban vagy
betegápolásban, ha szük-
séges. A 6. számú egyéni
választókerületben a
Meggyfa utca 33-ban mû-
ködik a Meggyfa Idõsek
Klubja.

Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

A leggondoskodóbb kerület Óbuda

- Elõször az aktuális III.
kerületi sporteseményekre
hívnám fel a figyelmet.
Kezdjük rögtön a
Fõ téri jégpálya
meghosszabbított
üzemelésével,
melyet január 26-
án szavazott meg
a képviselõ-testü-
let. A döntés ér-
telmében a jég-
pálya február 26-
ig tart nyitva, így változat-
lanul naponta 8-tól 22 órá-
ig várjuk az érdeklõdõket. 

Az ingyenesen látogat-
ható jégpálya mellett ne fe-
lejtsük el, a tenisz szerel-
mesei télen sem maradnak
pálya nélkül az Óbudai Te-
nisz Klubnál (www.obu-
daiteniszklub.hu), mely er-
dei környezetben, baráti
társasággal, kiváló felnõtt
és gyermek-oktatókkal
várja az érdeklõdõket. Új,
kedvezményes JOKER
csomagunkat nemrégiben

indítottuk, mely értelemé-
ben április 15-ig megvál-
tott 10 alkalmas tenisz bér-

letet bármelyik
idõsávban fel le-
het használni
mindössze 35
ezer forintért.

Az állandó
programokon
túl az ingyenes
sportnapokra
hívnám fel a fi-

gyelmüket, szintén az
Óbudai Sport Kft. szerve-
zésében. Az Óbudai
Olimpia programsoroza-
tának 3. állomása a Tour
de Óbuda túrakerékpáros
nap, melyet  március 25-
én rendezünk. A részve-
võk egy 15 kilométeres
vagy egy 38 kilométeres
távon próbálhatják ki ma-
gukat. A rendezvény cél-
ja, hogy a közösség élmé-
nyével minél több hobbi
kerékpárost vonjunk be a
mozgás örömébe. Így

egyre többeket szeretnénk
motiválni arra, hogy ke-
rékpárral járjanak boltba
vagy akár munkába az
óriási dugókat elkerülve. 

Óbudai 
Futófesztivál 

és sportágbörze
A rendezvénysorozat

negyedik állomását, az
Óbudai Futófesztivált áp-
rilis 22-én tartjuk, ahol a
profik, és a szabadidõsport
kedvelõi egyaránt megta-
lálhatják a nekik megfele-
lõ távot. Azoknak, akik a
kihívásokat szeretik, ajánl-
juk a félmaratont (21,097
kilométer), akik nem ked-
velik az említett hosszú tá-
vot, választhatják a 3,5 ki-
lométeres, illetve 7 kilo-
méteres távot.

A két Óbudai Olimpiai
sportnap között lesz az
Óbudai Sportágbörze
március 31-én a Barátság
Parkban. Erre minden ke-
rületi családot invitálunk,
hiszen alkalmuk nyílik
egy helyen megismerked-
ni több sportággal és kivá-
laszthatják a megfelelõt
gyermekeik és maguk
számára is. 

(Kerületi sporthírekrõl,
mûfüves pályabérlésrõl és
a rendezvényekkel kapcso-
latos friss információkról a
www.obudasport.hu honla-
pon tájékozódhatnak.)

Télen is szervez az Óbudai Sport Kft.

Márciusban túrakerékpáros nap
Télen sem áll meg az élet az Óbudai Sport Kft.-nél. Színes
programkínálattal, szorgos elõkészületekkel folyamatosan
dolgoznak valamilyen nagyszabású sportesemény megvaló-
sításán. Nyáron Budapesten és Balatonszabadi-Sóstón
többszáz fõs gyermektábort üzemeltetnek a III. kerületiek-
nek, emellett a Barátság Parkban stranddal várják a fürdõ-
zõket. Fél éve elindították az Óbudai Tenisz Klubot négy pá-
lyával, mûfüves focipályákat lehet bérelni tõlük szerte a ke-
rületben és számos egynapos sportrendezvényt szerveznek -
tudtuk meg dr. Csepeli Zsuzsannától, az Óbudai Sport Kft.
ügyvezetõjétõl, aki az Óbudai Olimpia programsorozatának
folytatásáról is tájékoztatta lapunkat.

Jégpálya február 26-ig a Fõ téren

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával megvalósuló Fõ téri ingyenes
jégpálya nyitva tartását egy hónappal meghosszabbította a képviselõ-testület. A kor-
csolyapálya február 26-ig tart nyitva, naponta 8-tól 22 óráig. Büfé, korcsolyakölcsön-
zõ, értékmegõrzõ áll a korcsolyázók rendelkezésére. A pálya élõképe is megtekint-
hetõ a III. kerület honlapján: http://jegpalya.obuda.hu.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nõ az
ingatlanok elõtti gyomos területek száma. Sok esetben
egész járdafelületek válnak járhatatlanná, a járólapokat
esetenként kimozdítják az alattuk növõ gyökerek.  

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy „a fõváros
köztisztaságáról szóló, 48/1994. (VIII. 1.) Fõvárosi
Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint: az in-
gatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan
elõtti járda, továbbá a kocsiút közötti kiépített
vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartá-
sáról, szemét és gyommentesítésérõl, hóeltakarítá-
sáról és síkosságmentesítésérõl.”
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt,
hogy az ingatlana elõtti közterületet tegye rendbe,
végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb
összegyûjtését, és ahol van szikkasztóárok, vé-
gezze el annak kitakarítását is.
Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy
a szemétszállítási napokon a szemétgyûjtõ mellé ki-
helyezett, FKF felirattal ellátott zsákokba össze-
gyûjtött zöldhulladékot a Fõvárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. elszállítja, egyéb módon (kötegben, jelölet-
len zsákokban) a magáningatlanoknál kitett zöldhul-
ladék nem kerül begyûjtésre, illetve elvitelre.
A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk az FKF Zrt. III.
kerület, Testvérhegyi út 10/A. számú alatti telephelyén
(500 méterre a Bécsi úti Tesco áruháztól).
Itt szeretnénk jelezni, hogy a téli idõszakban, a
fenti jogszabály értelmében az ingatlanhasználó
köteles gondoskodni az ingatlan elõtti terület sí-
kosságmentesítésérõl is. 
Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tar-
tását, a minket körülvevõ lakókörnyezetünk gondo-
zását, rendbetételét!

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

A múlt év utolsó „zöld ese-
ménye” december 1-jén a
hulladékgazdálkodásról
szólt. Szabó Magdolna,
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának fõtanácsadó-
ja „Hulladékgazdálkodás
Budapest III. kerületében”
címmel tartott elõadást. 

A kerületi önkor-
mányzat hulladék-

gazdálkodási feladatai
közül a közterületek tisz-
tán tartását, a szelektív
hulladékgyûjtést, a ve-
szélyes hulladék begyûj-
tését, a takarítási akció-
kat és a komposztálási
programot emelte ki. 

Dr. Patkó István, az
Óbudai Egyetem tanára:

„A hulladékok kezelése”
címû elõadásában a hulla-
dékgazdálkodási alapfo-
galmakkal ismertette meg
a hallgatóságot, majd be-
mutatta a keletkezõ hulla-
dékfajták (veszélyes, tele-
pülési, újrahasznosított,
ártalmatlanított) útját a le-
rakás, tüzelés és egyéb
felhasználás felé. A hulla-
dékgyûjtés eszközei kö-
zül a zsák alkalmazásá-

nak elõnyeit, a szelektív
hulladékgyûjtés módoza-
tait, a ráhordási távolsá-
got, a szállítást, az elõké-
szítõ mûveleteket (aprí-
tás, rostálás, tömörítés,

darabosítás, tisztítás, mo-
sás) ismertette. 

Az elõadók egyetértet-
tek abban, hogy a III. ke-
rület elszemetesedését je-
lentõsen csökkentené, ha

a hulladékudvarok száma
növekedne. Ez választ ad-
na a „hova tegyem a 3
zsák sittet a fürdõszoba
felújítás után?” típusú
kérdésekre is.

Óbudai Zöld Szabadegyetem 

Hulladékgazdálkodás a városrészben
2012-ben folytatódnak 

az Óbudai Zöld Szabadegyetem elõadásai
A tavaszi szemeszter elsõ elõadásának címe: Gyakorlati energiatakarékosság.
Idõpontja: február 16-án 17-tõl 19 óráig. Helyszíne: Óbudai Egyetem, Bécsi
út 96/b F09 elõadó.
Az elõadók a fõvárosi áram- és gázenergia-szolgáltató vállalatok szakemberei.
Dr. Boross Norbert, az ELMÛ Nyrt. kommunikációs igazgatója „Hogyan takarékos-
kodhatunk a háztartási villamosenergiával?” címmel, Bálint Norbert, a FÕGÁZ Zrt.
szóvivõje „Takarékoskodás a gázzal” címmel tart elõadást, melyek a lakókhoz szól-
nak, a lakóhelyükön lehetséges energiatakarékossági formákra koncentrálnak.
Az évad további elõadásai március 13-án a vízellátásról, április 19-én az ener-
giatanúsítványról, május 24-én az Óbudai Egyetem megújuló energia laborató-
riumairól szólnak.
(Továbbra is várják véleményüket, a témába vágó javaslataikat a berki.zsuzsa@
kvk.uni-obuda.hu címre!)

A gyommentesítés 
az ingatlantulajdonos

kötelessége 

A kényesebb virágok nem
maradnak életben a panella-
kásokban. Hiába gondozzuk
azokat hozzáértéssel és sze-
retettel, a száraz levegõ, a
kevés fény nem pótolható
semmivel sem. Szerencsére
azonban vannak olyan szoba-
növények, amelyek kifeje-
zetten jól tûrik a panelklímát
és a lakás díszévé válnak.
Sorozatunkban néhány ilyen
növényt mutatunk be.

Aficusok viszonylag
igénytelen növények,

ezért tûrik jól még a panelt
is. Amire viszont érzéke-
nyek, az a huzat. Ezért
óvatosan szellõztessünk a
közelükben, mert ha egy-
szer huzatot kapnak, le-
dobják az összes levelüket.
Ha azonban jól érzik ma-
gukat, akár embermagas-
ságúra is megnõhetnek né-
hány év alatt. Ez mind-
egyik fajtájukra vonatko-
zik, lehet az kis színes le-
velû vagy nagy sötétzöld
levelû. Napfényesebb szo-
bába inkább világos leve-
lûeket, sötétebb helyisé-
gekbe pedig inkább sötét
levelûeket tegyünk. 

A könnyezõ pálma
(Monstera) szintén szép dí-
sze a lakásnak, de sok he-
lyet igényel. Nemcsak ma-
gasra nõ, de szélességében
is terjedelmes lesz. Nem
igényel sok fényt. Különle-

ges tulajdonsága, hogy ki-
válóan tisztítja a levegõt,
még a dohányfüstöt is ki-
szûri, de ehhez idõnként
meg kell tisztítani a levele-
it a rárakódott portól. 

Fûtési szezonban arra
is vigyázni kell, hogy ne
égjenek meg a levelek a
fûtõtest közelében. A vi-
rágok elhelyezésénél erre

is tekintettel kell lenni,
esetleg célszerû eltávolí-
tani õket a fûtõtest köze-
lébõl. S mivel a fûtés szá-
rítja a levegõt, a locsolást
is fokozni kell, persze
csak mértékkel. Esetleg
agyag granulátumot is
helyezhetünk a cserépbe,
mert az segít nedvesen
tartani a földet.

Paneltûrõ növények I.

Ficus és pálma

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA
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Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának Képviselõ-tes-
tülete 2012. január 26-ai ülésén módosította
a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló,
9/2006. (III. 1.) számú rendeletét, melyet
2006-ban a szociálisan rászoruló, kiemelke-
dõ tanulmányi eredményt nyújtó gyerme-
kek és családjaik támogatására hozott létre.
A legutóbbi módosítás több pozitív válto-
zást eredményez, mellyel a gyermekek ne-
velésének, taníttatásának elõsegítése, vala-
mint a tanulók további kiváló teljesítmény-
re való ösztönzése a cél.
Az ösztöndíj havi összegének emelése
mellett, bõvülnek a jogosultsági ( jövedel-
mi) feltételek, továbbá hosszabb idõ áll
rendelkezésre a kérelem benyújtására.
A 2012. február 1-jétõl hatályba lépõ ren-
delet értelmében:
„1. § (1) Szociális tanulmányi ösztöndíjra
jogosult az a tanuló, 
a) aki általános iskolába jár, és az iskola
elsõ osztályát elvégezte, vagy 
b) valamely középiskola nappali tagozatán
tanulmányokat folytat - legfeljebb 19. élet-
évének betöltéséig -, továbbá 
c) akinek az elõzõ tanévi tantárgyi átlaga a
kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül
4,50 vagy a fölött van, illetve szöveges ér-
tékelése az intézmény pedagógiai prog-

ramjában rögzített legmagasabb értékû fo-
kozatot eléri és 
d) családjában az egy fõre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 250
százalékát  (71.250 forint). 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a
magatartás és szorgalom érdemjegy nem
tartozik a tantárgyi átlagba. 
(3) Az ösztöndíj összege 6.000 Ft/hó. 
(4) A szociális tanulmányi ösztöndíj meg-
állapításához szükséges igazolások: 
a) az igénylõ és családtagjai jövedelem-
igazolása; 
b) a tanuló/k születési anyakönyvi kivona-
tának másolata; 
c) iskolalátogatási igazolás; 
d) a megelõzõ tanév bizonyítványáról ké-
szített, az iskola által hitelesített másolat; 
e) amennyiben a bizonyítvány szöveges ér-
tékelést tartalmaz, az iskola által kiállított
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szö-
veges értékelés az intézmény pedagógiai
programjában rögzített legmagasabb ér-
téknek megfelel-e. 
(5) Ösztöndíjat csak azon gyermek kaphat,
akinek szülõje vagy más törvényes képvise-
lõje III. kerületi bejelentett lakcímmel ren-
delkezik és ott életvitelszerûen él. 

(6) Az ösztöndíjat szeptember 1-tõl június
30-ig  kell folyósítani.
(7) Az ösztöndíj megállapítása iránti kérel-
met - az erre a célra rendszeresített forma-
nyomtatványon -, a gyermekét saját ház-
tartásában nevelõ szülõ vagy más törvé-
nyes képviselõ június 15-tõl november 30-
ig nyújthatja be.
(8) Az év közbeni jövedelemváltozás a
megállapított támogatásra való jogosult-
ságot nem érinti. 
(9) A jogosult törvényes képviselõje köteles
bejelenteni lakcímének megváltozását. A
szociális tanulmányi ösztöndíjra való jo-
gosultságát a III. kerületi bejelentett lak-
cím megszûnése hónapjának utolsó napjá-
val kell megszüntetni annak a gyermeknek,
akinek szülõje vagy más törvényes képvise-
lõje Budapest III. kerületi bejelentett lakcí-
me a támogatásra való jogosultság ideje
alatt megszûnik.”
A szociális tanulmányi ösztöndíj megálla-
pítása iránti kérelmeket a polgármesteri hi-
vatal szociális szolgáltató fõosztályán le-
het elõterjeszteni az erre a célra rendszere-
sített nyomtatványon, mely letölthetõ a
www.obuda.hu oldalról is.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Ki kaphat szociális tanulmányi ösztöndíjat?

Hivatalosan is átadták
rendeltetésének január
24-én Óbuda-Békásme-
gyer új nevelési tanács-
adóját, amely a Zápor ut-
cából költözött át a tága-
sabb Vihar utcai iskolába. 

Az intézményben 3-
tól 18 éves korig fo-

gadják a kerület problé-
más gyermekeit, illetve
szüleiket, akiknek szin-
tén szerveznek csoportos
foglalkozásokat a tanács-
adóban. A gyerekekkel
20 gyógypedagógus és
50 pszichológus foglal-
kozik. A korábbi hely-
színhez képest itt sokkal
több helyiség áll rendel-
kezésre a megfelelõ terá-
piára: három szenzoros
szobában, továbbá négy
nagy, hat közepes és öt
kis szobában egyszerre
foglalkozhatnak a gyere-
kekkel a szakemberek. 

Mint Gyurkovits Zsu-
zsannától, az intézmény
vezetõjétõl megtudtuk,
még 2008-ban integrál-
ták az intézményi (óvo-
dai/iskolai) pszicholó-
gusokat és a nevelési ta-
nácsadót. Ez az integrá-
ció annyira jól sikerült,
hogy mára oktatóhellyé
vált a tanácsadó, az

egyetemekrõl járnak ide
gyakorlatra a hallgatók. 

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere az átadón arra
hívta fel a figyelmet,
hogy ebben az együtt-
mûködésben még sok

lehetõség rejlik, amelyet
érdemes kihasználni.

A megfelelõ szobák,
illetve mellékhelyiségek
kialakítását az önkor-
mányzat finanszírozta
mintegy 20 millió forint
értékben. (d. zs.)

Bõvült a nevelési tanácsadó

Vígszínházi elõadás 
rászoruló gyermekeknek

A III. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
színházba hívta a kerületben élõ és a városrész
anyaotthonaiban lakó gyermekeket. A meghívottak a
Nagy László, a Zápor utcai, a Váradi, a Medgyessy
és a Paizs Dezsõ Általános Iskola tanulói, akik a
„Padlás” címû musicalt láthatták a Vígszínház mûvé-
szeinek elõadásában.
„Ezen a padláson „Ég és Föld között” minden meg-
történhet, akárcsak a mesékben. Egy fiatal tudós
megszállottan dolgozik szuper intelligens számító-
gépén, és különféle titokzatos számításokat végez,
de nyugalmát és munkáját állandóan megzavarják
különféle halandó és halhatatlan lények” - így invitál-
ja a színház a publikumot, 9-tõl 99 éves korig.
A félig mese, félig musical elvarázsolt felnõttet és
gyermeket egyaránt. Köszönet a Vígszínház mûvé-
szeinek, a programot finanszírozó Ablon Alapítvány-
nak, hogy segítettek megszervezni a gyerekek rész-
vételét a vasárnapi színházlátogatásra.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az utóbbi években jelentõs
elõrehaladást tapasztal-
hattunk a hematológia te-
rületén. Hematológiai pro-
filú belgyógyászati rende-
lés indult öt hónapja a
Csobánka téri rendelõinté-
zetben. Szakterületérõl
kérdeztük dr. Kollár Balázs
belgyógyász hematológust. 

- Sokszor rutin vérvétel
során derül fény valamilyen
vérképeltérésre. Mikor for-
duljon közvetlenül hemato-
lógushoz a beteg?

- A háziorvosi gyakorlat-
ban gyakran törté-
nik vérvétel, mely-
nek során a vér
alakos elemeinek
mennyiségi eltéré-
sét észlelik. Ez le-
het a vörösvértes-
tek, fehérvérsejtek
vagy vérlemezkék
számának csökke-
nése vagy emelkedése. Ez az
úgynevezett mennyiségi vér-
képeltérés az esetek többsé-
gében csak átmeneti, számos
nem vérképzõszervi beteg-
ség - például fertõzés, gyulla-
dás, egyéb krónikus betegség
- kísérõje lehet, és ennek le-
zajlása után ez a mennyiségi
vérképeltérés spontán nor-
malizálódik. 

- A vérképeltérés vezethet
más kórkép diagnózisához.
Mi utalhat hematológiai be-
tegségre?

- Amennyiben a vérkép-
eltérés súlyos vagy tartósan
fennmarad, vérképzõszervi
betegség gyanúja merül fel.
Ilyen esetekben a háziorvos
utalja hematológushoz a
beteget. Ilyenkor úgyneve-
zett minõségi vérképvizs-
gálat szükséges, melynek
során a vért elsõ lépésben

mikroszkóppal
vizsgáljuk. Ha
vérképzõszervi
betegség gyanúja
merül fel, akkor
csontvelõvizsgá-
lat szükséges,
melyet szintén
mikroszkóppal
végzünk, illetve a

pontos diagnózis felállítá-
sához további speciális
vizsgálatokra - sejtfelszíni
markerek, kromoszóma,
genetikai vizsgálatok - van
szükség.

A hematológiai betegsé-
gek tünetei nagyon változa-
tosak lehetnek, attól függõ-
en, hogy a vér melyik alko-
tóeleme károsodott. Leg-

gyakrabban a vérszegény-
ség, a vérzékenység és a
fertõzés tünetei jelentkez-
nek. Szerencsére  az ilyen
tünetek hátterében nem
mindig vérképzõszervi be-
tegség áll, más is okozhat
ilyen eltérést. 

- Hogyan történik a ki-
vizsgálás? Milyen egyéb ru-
tin vizsgálatokra van szük-
ség?

- A kivizsgálás a vérbõl, a
csontvelõbõl történik, de
számos egyéb olyan hemato-
lógiai betegség is létezik,
amikor képalkotó vizsgála-
tokra - például ultrahang,
röntgen, CT, MR -, illetve
más szakorvosi vizsgálatra is
szükség van. A beteg sok-
szor vérzékenység vagy
trombózis gyanújával keresi
fel az orvost. Ilyenkor a vér-
plazmában keringõ, a véral-
vadásért felelõs alvadási fak-
torok vizsgálata szükséges. 

- A véradóknak gyakran
tanácsolják vérszaporító
ételek, italok fogyasztását.
Valóban vannak ilyenek?

- Az egészséges táplálko-
zás hozzátartozik az egész-
ség fenntartásához, hiszen a
táplálékkal bevitt tápanya-

gokkal jut hozzá a szervezet
a vérképzés nélkülözhetet-
len elemeihez. Ez természe-
tesen szervezetünk minden
más szervére is igaz. Elõfor-
dul, hogy a szervezet nem
jut hozzá valamilyen létfon-
tosságú anyaghoz; ilyenkor
hiánybetegségrõl beszélünk.
A leggyakoribb vérképzõ-
szervi hiánybetegség a vas-
hiányos vérszegénység, de
gyakori a B-12 vitamin vagy
folsav hiánya miatti vérsze-

génység is. Kifejezetten
„vérszaporító” étel vagy ital
nincs, de egyes táplálékok-
ban nagyobb arányban van-
nak jelen a vérképzéshez
szükséges anyagok, például
a vas vagy a különféle vita-
minok. Vashiányos vérsze-
génységben szenvedõknek
például a vasban gazdag vö-
rös húsok, belsõségek és a
vitaminban gazdag zöldsé-
gek, gyümölcsök fogyasztá-
sa javasolt.

Hematológiai profilú 
belgyógyászati rendelés 

Helye: Csobánka téri rendelõintézet (Csobánka tér
6.) A rendelés ideje: pénteken 8-tól 14 óráig. Ren-
delõ orvos: dr. Kollár Balázs. A rendelés beutalókö-
teles, bejelentkezés szükséges: 454-7500.

Az Óbudai Orvosklub legközelebbi rendez-
vényét február 22-én 20 órai kezdettel
tartja a Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. szervezésében. 

Az orvosok és szakdolgozók két elõ-
adást hallgathatnak meg: dr. Gön-

döcs Zsigmond, az Országos Mentõszol-
gálat mûveleti igazgatója a kolontár-
devecseri vörösiszap-katasztrófa idején
szerzett szervezési és ellátási tapasztala-

tokról, míg dr. Faludi Gábor, az Országos
Tisztifõorvosi Hivatal (OTH) PhD. fõosz-
tályvezetõje a katasztrófa során követen-
dõ közegészségügyi szempontokról be-
szél. Az orvosklub ülését a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Akkreditációs
Bizottsága munkahelyen kívüli tovább-
képzésnek fogadja el, amiért a regisztrált
orvosok kreditpontot kapnak. (Helyszín:
az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény nagyterme, Kiskorona utca 1-3.)

A Szent Margit Rendelõintézetben
(Vörösvári út 88-96.) a régi rönt-

genkészülékek leszerelését a közeljö-
võben megkezdjük, a helyiségek fel-
újítása és az új gépek beszerelése elõ-
reláthatólag április végéig tart.

A megújulás ideje alatt a radiológi-
ai vizsgálatok a Csobánka téri rende-
lõintézetben történnek (cím: Csobán-

ka tér 6. fszt. 40.). A digitalizálás a be-
tegek és az orvosok számára is köny-
nyebbséget, hatékonyabb gyógyító
munkát jelent.

Az építkezés alatt adódó, elkerülhe-
tetlen kényelmetlenségek miatt bete-
geinktõl türelmet és megértést kérünk!

Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft.

Cserélik a röntgengépeket

Óbudai Orvosklub

Mentés a vörösiszap-katasztrófakor

A Szent Margit Ren-
delõintézet Non-

profit Kft. tájékoztatja a
gyermekes családokat,
hogy a gyermekorvosi
ügyelet helyszíne meg-
változott.

A FÕNIX-MED Zrt.
által biztosított Központi
Gyermek Ügyeleti Am-
bulancia, Budapest II.

kerület Bolyai utca 5-7.
szám alatti telephelyen
történõ ellátás február 1-
jétõl új helyre költözött.

Új telephely: Buda-
pest, XII. Diós árok 1-3.,
a Szent János Kórház te-
rületén (a gyermekosz-
tállyal azonos szinten,
attól 200 méterre) a 24.
számú épület.

Új helyen a gyermekorvosi ügyelet 

Csecsemõ és gyermek 
ultrahang vizsgálatok 

Helye: Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.
Vörösvári út 88-96. Végzi: Mobil Ultrahang Kft. Új-
szülött kori szûrések (koponya, has, csípõ). A vizs-
gálatok nem OEP finanszírozottak. Rendelési idõ:
kéthetente kedden délután 15-tõl 19 óráig, bejelent-
kezés alapján. (Bejelentkezés: 06-30-726-0170, e-
mail: info@mobiluh.hu, elojegyzes@mobiluh.hu)

MR-szolgáltatás 
A Mozgásszervi Diagnosztikai Szolgáltató Kft. ma-
gánrendelõjének helyszíne: Csobánka téri Rende-
lõintézet 1038 Budapest, Csobánka tér 6. Rendelé-
si idõ: hétfõtõl-péntekig 8-tól 16 óráig. Érdeklõdni
és bejelentkezni a 243-1010-es számon lehet.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Hematológiai belgyógyászati rendelés 
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Kevéssé ismert, hogy 1996 óta civil szer-
vezõdésben - az országban elsõként -
Óbudán Orvosklub mûködik.

L étrehozását indokolta, hogy az
addig bevált egészségügyi integ-

ráció megszûnt; az alapellátásban, a
rendelõintézetekben és a kórházban
dolgozó orvosok szoros kapcsolata
fellazult. Kerületünk orvosai nem,
vagy alig ismerték, ismerik egymást.
A havonta egyszeri ingyenes találko-
zókon színvonalas tudományos elõ-
adásokat hallhatnak, ezen kívül mód-
juk volt/van, hogy egymással talál-
kozzanak, véleményt cseréljenek.

Az Orvosklub 2006 óta a Semmel-
weis Egyetem úgynevezett munkahe-
lyen kívüli továbbképzõ helye. A
résztvevõ orvosok munkájukhoz nél-
külözhetetlen kredit pontot kapnak,
minden kötelezettség nélkül. A klub
üléseit egyre több egészségügyi szak-
dolgozó és védõnõ látogatja. A talál-
kozóknak az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény (Kiskorona utca 1-
3.) ad helyet. 

Az üléseket Bús Balázs polgármester
és a Szent Margit Rendelõintézet veze-

tõsége támogatja. Az Orvosklub létre-
hozója és vezetõje Dr. Pintér Endre
professzor, az adminisztratív teendõket
Dr. Vámos László fõorvos látja el.

15 éves Óbudai Orvosklub

Akadálymentesített bejárat a Vörösvári úti Szent Margit
Rendelõintézetnél

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete februárban az alábbi idõpontban és helyszíne-
ken szervez véradást.
Február 17-én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbuda Áru-
háznál, a vérvételi kamionban (Szentendrei út 115.).
Február 29-én 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

Óvodapedagógusi állás
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Gyermekvilág
Óvodája (Budapest, 1031 Vitorla utca 6. Tel: 242-6911; e-
mail: vitorla-o@kszki.obuda.hu) állást kínál 1 fõ óvodapeda-
gógus munkakör betöltésére 2012. március 1-jétõl 2012. au-
gusztus 21-ig határozott idõre (4 hónap próbaidõvel).
A munkavégzés helyszíne: Kanóc utcai tagóvoda, 1031
Bp., Kanóc utca 3. Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú
végzettség. Szükséges okmányok: részletes, fényképpel el-
látott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem ré-
gebbi); iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata;
egészségügyi alkalmasság. Bérezés: közalkalmazotti bér-
tábla szerint. Elõnyt jelent: szakmai tapasztalat. A pályázat be-
nyújtásának módja: e-mailben vitorla-o@kszki.obuda.hu,
személyesen, postai úton. Minden esetben az elérhetõség
megjelölésével. A pályázat benyújtásának határideje: 2012.
február 19. A pályázat elbírálása: 10 napon belül.

Dajka felvétele
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda állást hirdet 1 fõ dajka
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idõ-
re. A foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ. A munkavég-
zés helye: Napraforgó Mûvészeti Óvoda, 1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 2. Ellátandó feladatok: takarítás. Illet-
mény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz;
iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata (középisko-
la, gimnázium); erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem ré-
gebbi); egészségügyi kiskönyv. A munkakör legkorábban
2012. február 20-án tölthetõ be. Pályázati feltétel: egész-
ségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során elõnyt
jelent a munkakör betöltésénél az óvodai gyakorlat, dajkai,
szakmai végzettség vagy érettségi.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 17.
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A Gyógyító Jószándék Ala-
pítvány február 11-én 19
órakor tartja sorrendben
kilencedik jótékonysági
rendezvényét az Óbudai
Társaskörben. 

F ellép Szívós Rebeka
Lili (zongora), a

László Consort, a Musica
Divina Kamarakórus,
Bálint Ágnes (szoprán),
Frenyó Péter (kürt),
Lõrincz Ákos (zongora),

Buzsáki Zsombor (hege-
dû) - vezényel Oberrecht
Ádám -, az Anna Cavos
Társulat, Széles Iza és
Tóth Vera Megasztár-
gyõztes. 

A jótékonysági koncert
bevételébõl az alapítvány
az izombeteg gyerekek
hétköznapjait, illetve
nyári táborozásukat tá-
mogatja. Éppen ezért a
rendezõk kérik mindazo-
kat, akiknek anyagi lehe-

tõségeik megengedik,
részvételükkel segítsék a
gyerekek életét. 

Aki nem tud elmenni a
koncertre az is támogat-
hatja az alapítványt a
10300002-20162043-
00003285 bankszámla-
számon keresztül, illetve
személyi jövedelemadója
1 százalékával (adószám:
18109726-1-41). (Cím:
Kiskorona utca 7., www.
duchenre.hu) (d. zs.) 

Jótékonysági koncert az izombeteg gyerekekért 

Civil fórum
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a NIOK Alapítvány civil fórumot szer-
vez február 13-án 15 órai kezdettel a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3.) 
A fórum két témakört érint: 1. az új civil törvény; 2. 1 százalék. (A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bõvebb információ Locskainé Radnai Írisz
civil referensnél kérhetõ; tel: 437-8921; e-mail: radnai.irisz@obuda.hu)

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat legtöbb intézmé-
nye Budapest III. kerületé-
ben található. 

Az otthonukat veszí-
tett gyermekes anyá-

kat fogadó menedék mel-
lett ingyenes étkezés,
családgondozás, idõs em-
berek napközi otthona,
hajléktalanszálló és nap-
pali melegedõ jelentik az
óbudai és békásmegyeri
rászorulók által elérhetõ
szociális szolgáltatáso-
kat. Az utcai gondozó
szolgálat a legelesetteb-

beknek segít, de a III. ke-
rületben mûködik a Sze-
retetszolgálat szakiskolá-
ja, nemrégiben ide költö-
zött a mozgó orvosi ren-
delõ központja és a tüdõ-

szûrõbusz is. A kerület-
ben hat máltai játszótér
nyílt, ezek szakemberei a
gyermekes családok
mellett a lakótelepeken
kallódó tizenéves fiata-
lokra is figyelmet fordí-
tanak. 

A Máltai Szeretetszol-
gálat intézményeitõl az
elmúlt évben huszon-
hatezer ember kapott se-
gítséget. Kérjük, adója
egy százalékával támo-
gassa Ön is a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
munkáját. (Adószám:
19025702-1-43.)

A Máltai Szeretetszolgálat szociális szolgáltatásai

Közszolgáltatási szerzõdés
jött létre az önkormányzat és
a Budapest Kortárstánc Fõis-
kola III. kerületben mûködõ
szervezete, az Új Elõadó-mû-
vészeti Alapítvány között. 

Ahárom évre szóló
szerzõdés célja, hogy

az alapítvány elismerten
világszínvonalú tevékeny-
ségével hozzájáruljon a ke-
rület kulturális, oktatási,
mûvészeti életének színe-
sítéséhez. A civil szervezet
mûvészeti szakképzésével
tovább gazdagítja Óbuda
oktatási kínálatát, helyi kö-
zösségek fórumain pedig a
kultúra jelentõségét nép-
szerûsíti elsõsorban prog-
resszív tánc, zene és szín-

házi elõadásokkal. Az ala-
pítvány célja az alapító ok-
irat szerint, a magyarorszá-
gi elõadómûvészetek, elsõ-
sorban a progresszív tánc,
zene és színházi mûvésze-
tek feltámasztása „Csipke-
rózsika álmukból”. Mûvé-
szeti és más közösségi fó-
rumok teremtésével segítik
progresszív eszmék kibon-
takozását, terjedését. Tá-
mogatják a legígéretesebb
tehetségeket, a legkiválóbb
mûvészeket, a leghatéko-
nyabb mûvészeti mene-
dzsereket, pedagógusokat,
és mindenkit, aki segítsé-
get kér, és tervei az említett
célokat szolgálják. Az ala-
pítvány a kultúra, mûvé-
szet, nevelés, oktatás, vala-

mint az ismeretterjesztés,
egészségmegõrzés és be-
tegségmegelõzés területén
fejt ki tevékenységet. En-
nek érdekében rendszeres
tudományos, kutatási, ki-
adói tevékenységet folytat,
és törekszik az eredmé-
nyek mihamarabbi gya-
korlati hasznosítására. Sz.

Adója 1 százalékának fel-
ajánlása nem kerül Önnek
semmibe, ezzel azonban
nagymértékben segíti a
kerületben mûködõ civil
szervezetek munkáját.
Kérjük, ajánlja fel adója 1
százalékát az Óbuda-Bé-
kásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek!
Köszönjük meg civil szer-
vezeteink egész éves
munkáját 1 percnyi odafi-
gyeléssel!

NE LEGYEN MIND1!Szerzõdés az Új Elõadó
-mûvészetekért Alapítvánnyal
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Korrepetálás általános- és középiskolásoknak,
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak februártól
általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap-
csolódási lehetõséggel a Thalész-Körben, a Vörösvári
úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a
jókból a legjobbakat választja ki a középiskola.)
Lehetõség van általános- és középiskolások matematika-
fizika-kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettsé-
gizõk felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétõl
az emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-
megelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kis-
csoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napo-
kon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További
tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.) 

Iskolanaptár
Február 9-én: értesítik a diákokat a központi felvé-
teli eredményérõl. * Február 17-én: jelentkezési ha-
táridõ a középiskolákba. * Február 20-tól március 9-
ig: szóbeli felvételi.

Suliváró 
Keve-Kiserdei Általános Iskola: Suliváró foglalko-
zások leendõ elsõsöknek a Keve utcában: február
8-án 17 órától (farsangi mulatság, álarckészítés);
április 3-án 17 órától (húsvéti nyúl). * Nyílt óra: már-
cius 7-én 9-tõl 11.30 óráig (Kiserdei tagozat); már-
cius 8-án 8-tól 8.45 óráig (Keve).

Pais hívogató
Pais Dezsõ Általános Iskola: egy-egy vidám dél-
utánra várják azokat a nagycsoportos óvodásokat
szüleik kíséretében, akik a 2012/2013-as tanévben
kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. Idõ-
pontok: február 14-én 17-tõl 18 óráig: „Vigadjunk
együtt…!” * Április 3-án 17-tõl 18 óráig: „Süss fel
nap…!” Vegyél részt mind a három foglalkozáson,
gyûjtsd a nyomdákat, ha mind a hármat megszerez-
ted, meglepetés vár rád! (Cím: Pais Dezsõ utca 1-
3. Tel.: 243-2951. www.pais.hu)

Aleendõ elsõ osztá-
lyos gyerekek szü-

leinek rendez sulibörzét
február 15-én 14-tõl 18
óráig a Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet (PSZI) és
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Oktatási
és Kulturális Fõosztálya.
A programon a szülõk tá-
jékozódhatnak a beisko-

lázás módjáról, a kerületi
iskolák specialitásairól, a
nyílt napok idõpontjairól,
az emelt szintû oktatás-
ról, valamint a különbö-
zõ tanítási módszerekrõl
és lehetõségekrõl. A be-
iratkozással kapcsolatos

tudnivalókról 17 órától
Szögi Antalné, az oktatá-
si és kulturális fõosztály
tanügy-igazgatási cso-
portvezetõje tájékoztatja
a szülõket. Az érdeklõ-
dõk a 368-9400-ás tele-
fonszámon jelezhetik
részvételi szándékukat.
(Cím: Szérûskert utca
40.) (d. zs.) 

Sulibörze

Idén ünnepli fennállásának
ötvenedik évfordulóját a
Macis Óvoda. Az intézmény
munkatársai szeretnék, ha
az egykori és mostani ovi-
sok, dolgozók találkozhat-
nának egymással, egyúttal
szépen ünnepelhetnének.

Ehhez kérik az „érin-
tettek” segítségét!

Az épület elõtti kõmaci
már ötven éve „üdvözli”
az érkezõ ovisokat. Az
intézmény vezetõi kérik:
amennyiben a mostani
óvodások közt van
olyan, aki programot,
mûsorszámot tudna fel-
ajánlani, vagy bármiben
segíteni, mihamarabb je-
lentkezzen. 

* * *
„A jelenlegi és volt

óvodásainktól, szüleiktõl,
kollégáinktól személyes
emlékeket szeretnénk
kérni írásban, március
31-ig. Olyan élményeket,
benyomásokat, amelyek

a mai napig megmarad-
tak bennük, és szívesen
megosztanák mindannyi-
unkkal. (Képeknek - régi
rajz vagy fénykép - is na-
gyon örülnénk.) Terveink
szerint mindezeket össze-
gyûjtve, linken tennénk
közkinccsé az érdeklõ-
dõk számára. Kölcsönka-
pott régi tárgyakból kiál-
lítást rendeznénk, mely-
hez ‘60-as évekbeli játé-
kokat, használati tárgya-
kat kérnénk.

Az óvoda elérhetõségei:
1033 Budapest, Meggyfa
utca 14., macisovi@gmail.
com és macisovi@citro-
mail.hu. 

Ezeken a címeken je-
lentkezhetnek azok is,
akik szívesen ünnepelné-
nek velünk az évfordulón,
mert így értesíteni tudjuk
õket a pontos idõpontok-
ról, eseményekrõl. 

Köszönettel: 
a Meggyfa utcai 
óvoda dolgozói"

50 éves az óbudai Macis ovi

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Amióta közterület-fel-
ügyelet létezik Óbuda-Bé-
kásmegyeren, azaz 2007-
tõl, az idén januári testü-
leti ülésre immár az ötödik
beszámoló készült el a
Berényi Attila irányította
intézmény munkájáról.
Nem szükséges különö-
sebb kommentárt fûzni ah-
hoz, hogy minden egyes
összegzõ anyagot egyhan-
gú szavazattal hagyta jóvá
a képviselõ-testület. 

N yilvánvaló, mindez
nem jelent egyet

azzal, hogy a városrész
közterületein nincsenek
szabálysértések, azon-
ban egyértelmûen látha-
tó, hogy a felügyelõk
munkája nem hiábavaló.
Ezt erõsíti meg optimis-
ta szavaival Berényi At-
tila, Óbuda-Békásme-

gyer Közterület-fel-
ügyeletének igazgatója.
Rámutat: a fej-
lõdés elképzel-
hetetlen lenne
az önkormány-
zat támogatása,
együttmûködé-
si szándéka nél-
kül. Tavaly pél-
dául 8 munka-
társsal növel-
hették létszámukat, így
már 40 felügyelõ ellen-
õrzi a városrész útjait,
parkolóit, parkjait. Ez
fokozott kontroll lehetõ-
séget biztosít számukra,
azaz egyúttal hatéko-
nyabb munkát is.

Legfõbb probléma-
ként a parkolási lehetõ-
ségek szûkösségét emlí-
tette, különösen Belsõ-
Óbudán. Ez azért ala-
kult így, mert ebbõl a

városrészbõl számos
közlekedési eszközzel

juthatnak a bel-
városba, eset-
leg a fõváros
másik kerülete-
ibe az agglo-
merációból ér-
kezõk. Ebbõl
egyenesen adó-
dik, hogy külö-
nösen a HÉV

és az 1-es villamoshoz
közeli területeket P+R
parkolóként használják,
díjmentesen. Ebbe a
körbe tartoznak a lakó-
épületek környéki par-
kolóhelyek is. Jogos te-
hát a lakosok felháboro-
dása, hogy pont õk
azok, akik hazatérve
nemigen tudnak a házuk
közelében megállni.
Ezért ez a kérdés min-
denképpen megoldást

igényel a közeli jövõ-
ben.

A pozitívumokról szól-
va Berényi Attila el-
mondta: számos forga-
lomtechnikai módosí-
tásra tettek javaslatot,
több útvonalon új
KRESZ-táblákat he-
lyeztettek el, ezzel lehe-
tõvé téve a parkolást
olyan helyeken is, ahol
eddig erre nem volt
mód. A felsorolásba be-
letartozik, hogy na-
gyobb létszámmal foko-
zottabb ellenõrzést tud-
nak végezni, mely hatá-
rozottan növelte az in-
tézkedések számát. A
szabálysértõk többsége
számára ez a késõbbiek-
ben nagy visszatartó
erõt jelent. 

Nagyon sok elismerõ
visszajelzés érkezett

hozzájuk az iskolai szol-
gálattal kapcsolatban,
melynek fõ célja a gyer-
mekek baleset-megelõ-
zése. Fokozott ellenõr-
zést végeztek a számos
jogszabályi változás
kapcsán a dohányzásra,
illetve az ebtartási ren-
delet betartására vonat-
kozóan. 

Nagyon jó az együtt-
mûködés a közterület-
felügyelet és a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság
között. Számos közös
akciót tartottak már
együtt, idén januártól
például egy rendõr és
egy közterület-felügyelõ
lát el közös, 24 órás jár-
õr-szolgálatot a bûn-
megelõzés, ezáltal a
közbiztonság színvona-
lának emelése érdeké-
ben. Sz. Cs.

Mit mutat a közterület-felügyelet éves beszámolója?

Internetes közösségi olda-
lakon terjed a hír, mely
szerint sokan újfajta trük-
kös lopással szembesül-
tek nemrégiben. 

A z egyik Szentendrei
úti bevásárlóköz-

pont parkolójából szere-
tett volna kitolatni az
egyik potenciális áldo-
zat. Szerencséjére azon-
ban eszébe jutottak egyik
barátjának szavai, aki fi-
gyelmeztette: ne szálljon
ki az autóból, ha egy cet-
lit lát a hátsó szélvédõn,
mert az a bûnözõk új
trükkje, hogy megvárják
míg kiszemeltjük hátra-
sétál a kocsi végéhez, ek-
kor akcióba lépnek. A
tolvaj felbukkan a semmi-
bõl, és viszi az ülésrõl,
amit talál: pénzt, telefont,
minden értékes darabot.

De az is elõfordulhat,
hogy beül az autóba és el-
száguld, a lakcímet tartal-
mazó okmányokkal, la-
káskulccsal, netán a sér-
tett mobiltelefonjával, aki
emiatt intézkedni sem tud
azonnal.

Ezért a károsult in-
kább hazahajtott, leszed-
te a papírt, melyrõl csak
közelrõl vált láthatóvá,
hogy egy benzinszámla
volt. Figyeljünk a hátsó
szélvédõre tapasztott pa-
pírokra! Úgy tûnik tehát,
a trükkös gépjármûrab-
lások új módszerével ál-
lunk szemben. Ameny-
nyiben papírcetlit lát a
hátsó szélvédõn, zárja be
az ajtókat, indítson és
hajtson el! A papírt ké-
sõbb, biztonságos he-
lyen is leszedheti. 

(sz. cs.) 

Újfajta trükközés 
a „módi”

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság lopás

miatt eljárást folytat isme-
retlen tettessel szemben. A
jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint az elkövetõ
még tavaly szeptember
13-án 12.30 és 18.45 óra
közötti idõben bejutott egy
békásmegyeri, Hímzõ ut-
cai lakásba, ahonnan több
tárgyat eltulajdonított. 

A kapitányság munka-
társai kérik, aki a képen
látható személyt felismeri,
jelenlegi tartózkodási he-
lyével vagy a bûncselek-

ménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval
rendelkezik, hívja a 430-
4700/43-171-es vagy a
43-140-es mellékû tele-

fonszámot, illetve névte-
lensége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöldszámán
(hétfõtõl csütörtökig 8-tól
16, pénteken 8-tól 13 órá-
ig), a 107-es vagy a 112-es
központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén!

* * *
Ismeretlen tettes ellen

lopás miatt folytat eljárást
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság. Az elkövetõ ta-
valy október 11-én 7.40 és
8.45 óra között bejutott a
Lajos utcában található
egyik lakásba, és innen
egy Sony laptopot, külön-
bözõ arany- és ezüstéksze-
reket, két mobiltelefont,
egy Sony fényképezõgé-
pet, illetve készpénzt tulaj-
donított el. 

A kapitányság munka-
társai kérik, aki a bûncse-
lekményrõl érdemleges
információval rendelke-
zik, hívja a 430-4700/43-
171-es telefonszámot!

Lopás lakásokból

Polgárõr ügyelet a Kaszásdûlõ utcában
A kerületi Polgárõr Egyesület ügyeletesei a Kaszásdûlõ
utca 7.szám alatti polgárõr irodában fogadják a hozzájuk
fordulókat szerdánként 15-tõl 19 óráig.
Itt tájékozódhatnak az egyesületi életrõl, a belépés felté-
teleirõl, bûnmegelõzéssel kapcsolatos tanácsokat kap-
hatnak, illetve javaslataikat is meghallgatják.
Kapcsolattartási lehetõségek: telefonon a 06-30-621-
6088-as számon, valamint a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen.Az egyesület honlapja a www.polgar-
orobuda.hu címen látogatható.
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Hogyan kelhetnek ki már
tél közepén az amúgy ta-
vasszal kikelõ hagymás
növények? A termesztõk
hajtatással preparált hagy-
mákat hoznak létre: hóna-
pokon keresztül sötét, hû-
vös (5-9 Celsius-fokos) he-
lyen tárolják õket, ez meg-
adja nekik azt a hatást,
amit a talajban télen kap-
nának, így már december-
tõl virágozhatnak.

Alegszebb, illatos virá-
got adó tavaszi hagy-

más, a kerti jácint. Amikor
ilyet vásárol, a hagyma le-
gyen kemény, ne legyenek
rajta korhadt részek. A
hagymahéj elárulja a virág
színét: a fehér hagyma fehér
virágot, a vöröses rózsaszí-
nût, a lilás héjú pedig lilás-
kék virágot hoz. A különle-
ges jácintüvegben nevelt
hagymát csak állott vízzel
töltse fel, a víz ne érje a
hagymát, csak a gyökereit,
kerülje a pangó vizet. Ezek
akkor a legszebbek, ha na-
gyobb tálban, többesével,
sûrûn elhelyezve virítanak,
vágott virágként pedig szeg-

fû, frézia és barkás ágak tár-
saságában mutatnak jól. A
tulipánok közül az egyszerû
virágú korai fajtákat (példá-
ul ‘Red Paradise’) lehet jól
hajtatni, a nárciszok fehér és
sárga virágú fajtái hozhatják
el nekünk a tavaszt. Az ör-
mény gyöngyikét vagy
lizikét különleges kék, sza-
bályos csepp alakú virágai
miatt szerettük meg. 

Hogyan kezelje a hajta-
tott hagymásokat? Napos,

kissé árnyékos helyet ked-
velnek, közegüket tartsa
nedvesen, de ne álljanak
vízben, reggelente öntöz-
zön. A legideálisabb a 16-
20 Celsius-fokos hõmér-
séklet, hûvös helyen hosz-
szabb ideig virágoznak. A
szobában virágzás miatt a
hagymások szövetei meg-
nyúlnak, és a növény (fõ-
leg a jácint, tulipán) nehe-
zen tartja meg nehéz virág-
zatát, levelét, ez ellen a vi-

rágszárat erõsítse karóhoz.
A szobában a növény meg-
dõl a fény irányába, az
egyenes növekedéshez for-
gassa a cserepet naponta.

Ilyenkor sokfelé árulnak
tavaszi hagymásokat, de
nem mindegy, honnan szer-
zi be õket. Az igazán minõ-
ségi, szép, illatos virágokat
csak megfelelõ szakérte-
lemmel kezelt, az árusítás
helyén is ápolt növények
adják. A kertészeti árudák-

ban az árral szemben a jó
minõségû hagymások kíná-
lata a legfontosabb cél.
Szakértõk foglalkoznak a
növényekkel nap mint nap,
és ügyelnek az egészségé-
re. Ilyen helyen vásárolva
biztos lehet abban, hogy la-
kásában lélegzetelállító
szépségek kelnek ki.

Friedmann Márton 
tájépítész mérnök

FITOLAND KFT.
WWW.FITOLAND.HU

A tavasz ígérete hagymába zárva

A télen itthon maradó mada-
rak ugyan gyakran akár em-
beri segítség nélkül is átvé-
szelik a hideget, de sokkal
biztonságosabb, hogy ép-
ségben megélik a tavaszt,
ha etetjük, itatjuk õket. De
csak akkor kezdjünk bele
ebbe a tevékenységbe, ha
folyamatosan tudjuk végez-
ni, különben veszélybe so-
dorjuk a madarakat, mert
számítanak az élelemre. 

Alegfontosabb téli ma-
dáreleség a nem só-

zott, nem pirított, magas
olajtartalmú fekete (ipari)
napraforgó. A szotyiba ér-

demes apró szemû magva-
kat: kölest, muhart stb. ke-
verni, a legegyszerûbb, ha
az állatkereskedésekben,
barkácsáruházakban kap-
ható pinty és hullámos pa-
pagáj magkeveréket vásá-
rolunk. Ha a vásárolt nap-
raforgó törött, szemetes, ne
bánjuk! Sok madár csõre
ugyanis nem elég erõs az
egész napraforgószemek
feltöréséhez (például vö-
rösbegy, ökörszem), így e
fajok csak a törött szemek-
bõl kihulló törmeléket, a
napraforgóba keveredõ
gyom és egyéb apró mag-
vakat tudják megenni.

Az olajos magvakhoz
hasonlóan fontos téli ete-
tõanyag az állati zsiradék,
a nyers és nem sós szalon-
na, a faggyú, illetve a ma
már szinte bármely élelmi-
szerboltban kapható cin-
kegolyó. Legalább ilyen
jó, ha lágy sajtot is kite-
szünk valamilyen vízszin-
tes felületre, akár az etetõ
sík tetejére, mert ezt is na-

gyon szeretik a madarak,
különösen a vörösbegyek.

Szeretik az almát
Az olajos magvak és

az állati zsiradék mellett
leggyakrabban almával
etethetünk. A gyümöl-
csöket lehetõleg szúrjuk
fel bokorág-csonkokra,
esetleg faágakra, így a
madarak hóeséskor és
azt követõen is hozzáfér-
hetnek. Az almát gyakor-
latilag minden lágyevõ,

tehát rovarokat (is) fo-
gyasztó madár kedveli. 

Adható a madaraknak
ezen kívül fõtt rizs, fõtt
tészta, levesben fõtt zöld-
ségek. Ezeket elsõsorban
a rigók és rovarevõk fo-
gyasztják.

Kenyeret és morzsát
viszont soha ne adjunk
nekik, mert ezek erjedés-
nek indulva gyomor- és
bélgyulladást, akár a ma-
darak pusztulását okoz-
hatják.

Mivel etessük a madarakat?

Budapest Fõváros Köz-
gyûlése a Budapest

Fõváros szmogriadóter-
vérõl szóló 69/2008. (XII.
10.) számú rendeletének
2011. december 1-jétõl ha-
tályos módosítása értelmé-
ben - a szmoghelyzet kiala-
kulásának megelõzése ér-
dekében - 2011. december
1-jétõl Budapest közigaz-
gatási területén TILOS
az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetése.

A rendelet értelmében
az ingatlan-tulajdonosok-

nak, -használóknak a to-
vábbiakban elsõsorban
helyben kell komposztál-
niuk a kerti hulladékot.

A Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. a kerület
egyes részein gondosko-
dik a háztartási hulladék-
tól elkülönítetten gyûjtött
kerti hulladék elszállításá-
ról, amennyiben azt az er-
re a célra szolgáló zsák-
ban helyezik ki.

A kerti zöldhulladékos
zsákok az FKF Zrt. telep-
helyein kívül a Díjbeszedõ

Holding Zrt. ügyfélszolgá-
latain, és több budapesti
kereskedelmi egységben is
megvásárolhatók.

A gyûjtõzsákok ára
tartalmazza az elszállítás
és a komposztálás költ-
ségét is.

A kerti hulladék szállí-
tásának részleteirõl a
közszolgáltató Fõvárosi
Közterület-fenntartó
Zrt.-nél kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást (köz-
ponti szám: 06-40-353-
353, www.fkf.hu)

A komposztálást ösztönzik

Tilos a szabadtéri égetés 
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Kultúra – Helytörténet

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2003-ban Óbuda Kultú-
rájáért Díjat alapított,
melynek odaítélését és
átadását rendeletben
szabályozta.
„A cím adományozható
mindazoknak a kiemelke-
dõ tevékenységet kifejtõ
személyeknek, csoportok-
nak, akik Óbuda-Békás-
megyer kulturális életének
fejlõdéséhez kimagasló
teljesítményükkel vagy
életmûvükkel hozzájárul-
tak.”
A díjazott személyérõl
vagy a díjazott csoportról
a képviselõ-testület - rövid
indoklást is tartalmazó -
minõsített többséggel el-
fogadott határozatában
dönt, melyet a nyilváno-
san meghirdetett és beér-
kezett javasla-
tok alapján - a
kulturális, civil
és kisebbségi
bizottság véle-
ményének fi-
gyelembe véte-
lével - hoz
meg. Díjazás-
ban évente

csak egy személy vagy
egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájá-
ért Díjjal:
• Seres János szobrász-
mûvész: „Oszlopok” cí-
mû kisplasztikája, dísz-
oklevél és 600.000 forint
összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja
kulturális rendezvényso-
rozaton adják át.
Adíj odaítélése végett írás-
ban - rövid indoklással
együtt - várják az óbudai
polgárok, civil szervezetek
és egyéb közösségek jelö-
lési javaslatait. Ajavaslato-
kat zárt borítékban, a pol-
gármesteri hivatal oktatási
és kulturális fõosztályára
(1033 Budapest, Laktanya
u. 4.), „Javaslat Óbuda
Kultúrájáért Díj adomá-
nyozására” megjelölés-
sel, 2012. március 12-ig

kérik eljuttatni.
(Bõvebb infor-
máció Borbély
Rita kulturális
és turisztikai re-
ferensnél kérhe-
tõ. Tel.: 437-
8834, e-mail:
borbely.rita @
obuda.hu).

Óbuda Kultúrájáért Díj

Dúdolj vers
Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény január
20-án ünnepelte a Magyar
Kultúra Napját a Kiskoro-
na utcai Idõsek Klubjában.
Az ünnepségen nemzeti
kultúránk jeles mûvelõi ad-
tak mûsort: Kobzos Kiss
Tamás Magyar Örökség-
díjas és Liszt Ferenc-díjas
óbudai mûvésztanár „Dú-
dolj vers” címû összeállítá-
sával, a Kis Kincsõ Nép-
táncegyüttes pedig bod-
rogközi és szilágysági tán-
cával örvendeztette meg
Óbuda nyugdíjas klubtag-
jait.

Orgonaest
A Rómaifürdõi Plébánián,
a Rómaifürdõi Zenei Es-
ték címû program soron
következõ koncertjeként,
február 12-én Bartl Erzsé-
bet orgonamûvész ad
hangversenyt a 19 órai
szentmise után, körülbelül
19.45 órától. Mûsorában
Bach, Dubois, Widor,
Dupré mûvei csendülnek
fel. (A belépés ingyenes.
Bõvebb információ a
http://romai.plebania.hu
honlapon. Cím: Zaránd ut-
ca 35.)

Aquincumi Múzeum:
februárban zárva

Technikai okok miatt
zárva tart február 29-ig
az Aquincumi Múzeum,
mert az Európai Uniós
támogatású Pannonia
Provincia Program épí-
tési munkáit végzik.

A z Óbudai Múzeum
készülõ új kiállítá-

sához olyan, az egykori
Goldberger Textilgyár-
ban dolgozó személye-
ket (vagy hozzátartozói-
kat) keres, akik a gyár-
ral, az itt végzett mun-
kával kapcsolatos sze-
mélyes élményeiket szí-
vesen megosztanák a
múzeummal. Várják to-
vábbá azok jelentkezé-

sét is, akik a gyárban ké-
szült egykori kelmékkel,
vagy azokból készült ru-
hadarabokkal, fotókkal,
tárgyakkal rendelkeznek
és azokat a készülõ kiál-
lításhoz a múzeum ren-
delkezésére bocsátanák.

(Jelentkezés: 250-
1020; titkarsag@obu-
daimuzeum.hu, hétfõtõl
csütörtökig 10-tõl 16
óráig.)

TÁJAK, FÉNYEK, MINTÁZATOK. Az Óbudai Egyetem aulájában nyílt meg dr. Kisfaludy Márta
egyetemi docens, intézetigazgató fenti címû fotókiállítása a Káli-medence csodálatos tájai-
ról. (Megtekinthetõ február 29-ig, hétköznaponként 8-tól 17 óráig. Cím: Bécsi út 96/b.)

Emlékek a Goliból

A Liszt Ferenc Kamara-
zenekar - mûvészeti ve-
zetõ Rolla János - janu-
ár 26-án felejthetetlen
koncertet adott a Kisko-
rona utcai Idõsek Klub-
jának elegáns szalon-
termében. 

A z együttes jóvoltá-
ból Óbuda közel

kétszáz nyugdíjas pol-
gára ingyenesen élvez-
hette az elsõrangú mu-
zsikát. A programot
szervezõ Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intéz-
mény 2012-ben is várja
a kerület nyugdíjasait
hasonlóan magas szín-
vonalú kulturális és
egészségügyi program-
jaira!

Azoknak, akik nem
tudtak jelen lenni az
ünnepi rendezvényen,
ajánlják a kiváló mûvé-
szek további szereplé-
seit. A Liszt Ferenc Ka-
marazenekar február
10-én induló Rossini-
Mozart koncertsoroza-

tára, mely az Olasz
Kultúrintézetben hall-
ható majd (VIII. Bródy
Sándor utca 8.) jegyek
kaphatók az ismert
jegyirodákban és a
www.jegy.hu-n.

Nagysikerû újévi koncert

Batyus svábbál 
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület sramlizenés, batyus svábbált rendez a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban február 18-án 19 órá-
tól. (Asztalfoglalás kötelezõ, Tauner Tibornál, a 368-
6685-ös telefonszámon. Cím: Csobánka tér 5.) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Amikor tavaly „Pro Óbu-
da”-díjat kapott Deák Zol-
tán nyugalmazott reformá-
tus lelkipásztor, Bús Balázs
polgármester úgy fogalma-
zott: élete egybeforrt Óbu-
da, ezen belül Csillaghegy
elmúlt nyolc évtizedének
történetével, és igazi nagy-
családdá formálta az itteni
gyülekezetet. 

A z 1932. január 5-én
született Deák Zol-

tán a teológia elvégzése
után 1957 tavaszán se-
gédlelkészként kezdett
szolgálni a Budapest-
Csillaghegyi Reformá-
tus Egyházközségben,
majd hosszabb vidéki
„kitérõt” követõen,
1971-ben tért haza. Har-
minc évig vezette lelki-
pásztorként a csillaghe-
gyi gyülekezetet, s
nyugdíjasként továbbra
is ide tartozik, itt szolgál
hûségesen feleségével
együtt. Gyermekéveiben
sokkal jobban ismerték
egymást Csillaghegy la-
kói, mint manapság. A
Róka-hegytõl a Dunáig,
Békásmegyertõl Római-
fürdõig minden utcát be-
jártunk mi gyerekek. Fo-
ciztunk, úsztunk, szán-

kóztunk, szórakoztunk -
meséli, majd hozzáteszi:
- Az óbudai Árpád Gim-
názium évei is kitörölhe-
tetlenek emlékeibõl. 

A nyári szünidõkben
asztalos, pék és kõmû-
ves melletti munkával
készült az életre. Aztán
érettségi után jött az iga-
zi munka. Két év a Köz-

ponti Statisztikai Hiva-
talban, majd három a
Csillaghegyi Lenáru-
gyárban. 

Mindeközben már te-
ológiát tanult, mert mint
mondja, „1951 áprilisá-
ban Isten úgy könyörült
rajtam, hogy rámutatott
bûneimre, de a feloldo-
zást is megadta, és meg-

tudtam, hogy lelkipász-
tornak kell lennem.”

Amikor 1957 elején
befejezte tanulmányait, a
püspöki hivatal Csillag-
hegyre rendelte segédlel-
késznek, idestova ötven-
öt éve, hogy megkezdte
lelkipásztori szolgálatát.
Addigi huszonöt éve
azonban nemsokára fél-
beszakadt, tizennégy év-
re távol került „fatornyos
templomuktól”. Két évig
Kiskunhalason szolgált,
majd a Duna menti Or-
dasra került, ahol lel-
késznek választották.
Még abban az évben há-
zasságot kötött Nagy
Zsuzsannával, akivel
négy gyermeket neveltek
fel. 

Csillaghegyrõl 1971-
ben jött a hívás, és kö-
vetkezett a harminc ál-
dott év a régi, ismert
helyen, lelkipásztori
megbízatással. Amikor
2001-ben elkészült a
békásmegyeri templom,
és az itt lakó hívek
önálló egyházközséget
alapítottak, úgy gondol-
ta, itt az ideje, hogy
nyugdíjba menjen.
Szentendrére költöztek,
de feleségével azóta is

visszajárnak az alkal-
makra Csillaghegyre,
és ha lehetõséget kap,
szívesen szolgálja az
Urat. Ebbõl a kis-köze-
pes nagyságú csillaghe-
gyi gyülekezetbõl a
harminc éves szolgálata
alatt hat lelkipásztor
került ki, és állt szolgá-
latba. 

Létrejött egy új kö-
zösség, és elkezdhette
önálló életét Békásme-
gyeren. Kéziratban már
megvan az életrajza,
melyet szeretne képek-
kel illusztrálni, és amint
lehetõség adódik rá, ki-
adatni. 

Végszóként úgy fo-
galmaz: - Én már újat
mondani nem tudok,
nem is akarok. Viszont
újra meg újra el kell
mondani a legfontosab-
bat családnak, gyüleke-
zetnek, mindenkinek,
hogy az Isten szeret,
szereti ezt a világot,
ezért küldte Jézus Krisz-
tust erre a földre. Mind-
ezt úgy szeretném ez-
után is továbbadni,
ahogy az Ige tanított rá:
„Minden dolgotok sze-
retetben menjen végbe!”
(FORRÁS: REFORMÁTUSOK LAPJA.) 

Deák Zoltán református lelkész születésnapjára

„Élete egybeforrt Csillaghegy történetével”

A csillaghegyi reformátusok
februári programjából

Istentisztelet az Ányos úti idõsek otthonában február
6-án 11 órakor. * Presbiteri bibliaóra február 8-án 18
órakor. * Diakóniai vasárnapra várják a híveket febru-
ár 12-én 10 órától. Igét hirdet: Bagi László, reformá-
tus lelkipásztor. * A házasság hetének rendezvénye-
ire invitálják az érdeklõdõket február 12-tõl 19-ig.
A „Csillaghegyi esték” címû eseményen Somogyi
Sándor: Spirituálé és godspell címû elõadását hall-
hatják február 15-én 18 órakor. * Farsangi játszóház-
ba várják a gyerekeket és szüleiket február 18-án 15
órától. * Böjti elõkészítõt tartanak február 21-én, 22-
én és 23-án 18 órakor. * Február 22-én igét hirdet dr.
Tóth Boglárka Tímea. * A hónap utolsó programja-
ként, február 26-án 10 órai kezdettel Istentisztelet -
Böjtfõ vasárnap, Úrvacsora várja a híveket.

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Jézus
példázatai” címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az
érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „A
farizeus és a vámszedõ imája” címmel február 14-én;
„A hamis bíró és az özvegyasszony” címmel február
21-én hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

A Kassák Múzeumban áp-
rilis 15-ig tekinthetik meg
az érdeklõdõk „Az avant-
gárd magángyûjtemények-
ben II.” címû kiállítás-so-
rozat második részeként a
Marinko Sudac-gyûjte-
mény darabjait. 

Atárlaton „A kölcsö-
nös hatások körei; A

ma és a zenit a zágrábi
Marinko Sudac-gyûjte-
ményben” címmel mutat-
nak be tematikus váloga-
tást. A gyûjteményt jelen-
leg a régió legnagyobb és
legteljesebb avantgárd
kollekciójaként tartják
számon. A Zágrábban élõ
Sudac 1989-ben kezdte
gyûjtõtevékenységét,
majd 2004-tõl fordult ér-
deklõdése az avantgárd

mûvészet felé. Tudatos és
határozott stratégiájának
eredménye a több mint 20
ezer mûalkotásból, doku-
mentumból álló gyûjte-
mény. Ebben a legkülön-
bözõbb mûalkotások ta-
lálhatók, illetve az 1914
és 1989 közötti idõszak
avantgárd mûvészetére

vonatkozó írott-, fotó-,
film- és videó-dokumen-
tumok. 

(Nyitva tartás: szerdától
vasárnapig 10-tõl 17 órá-
ig. Cím: Fõ tér 1. Telefon-
szám: 368-7021. E-mail:
kassakmuzeum@pim.hu;
honlap: www.kassak-
muzeum.hu) szcs

Az avantgárd magángyûjteményekben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED, Pro-
jektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar J.
9. (zöld szolg.ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� 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. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Regisztrált Gáz-Víz - Fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06(30)343-
3390, 314-1111
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70

� Ajtó-, ablakdoktor, mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)318-5079
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhozszállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-

vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Ingyen elszállítom háztartási-, elektroni-
kai-, informatikai-, gépészeti berendezéseit
magánszemélyeknek, cégeknek. Tel.:
06(20)993-6405
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházak, lakóparkok teljes körû kö-
zös képviselete (ügyvitel, épületfenntartás,
üzemeltetés). Szakképzettség, több évtizedes
gyakorlat, jogi, mûszaki háttér. Arató József
06(30)201-2598, arato@vnet.hu
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, Rieder György Tel.: 256-8285;
06(20)433-6289
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Társasházak tisztántartása, ablaktisztí-
tás, kertrendezés. DS-Baldini Bt. Tel.:
06(20)238-7300
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Fakivágás, visszavágás, áglevágás szak-
szerûen, felelõsség vállalással, telektisztítás,
bozótirtás, sövényvágás, gallyapritékolás,
zöldhulladék-szállítás, betonfeltörés-bontás,
faházak kültéri festése, vidéken is. Tel.:
06(30)933-5627
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547.
Kovács Sándor
� Asztalos munkák A-tól Zig! Tel.: 06(30)
333-3727
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron
kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet! Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Bu-
dapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon:
06(30)222-3016

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Zumba Óbudán 30 felettieknek http://
zumba-silver.sokoldal.hu 1000 Ft/alkalom, hét-
fõ, csütörtök 19.30-20.30. Tel.: 06(20)448-7857
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-4646
� Egyedül érzi magát? Szabadidõ értelmes
eltöltéséhez keresünk 40-es, nyugdíjas részt-
vevõket. Tel.: 06(30)241-6243
� Gyógymasszást vállalok Óbudán. Tel.:
06(30)453-5135
� Fáj a lába, dereka? Egyedi számítógépes
talpbetét készítése kedvezõ áron a Flórián üz-
letközpontban lévõ Egészség Plusz üzletünk-
ben. A vizsgálat ingyenes! Tel. : 240-0439
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés 45000 Ft/db. Tel.: 240-
2059, 06(20)493-1675
� Ortopéd Magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-8308
� Érszûkület gyógyítása, teljes érrendszer
tisztítása kardiológus vezetésével. Szépvölgyi
úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-4641;
06(20)349-4277

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Angol, olasz, orosz hatékonyan, beszéd-
centrikusan. Elsõ óra ingyenes! Tel.:
06(30)587-8329
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angoltanítás, beszédcentrikus korrepetá-
lás, érettségi, nyelvvizsga, felvételi, nagy ta-
pasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok

Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
�Tanulás-tanulás. Korrepetálás, felkészítés,
felmérés, ingyenes tanácsadások dixeseknek
is. Tel.: 06(30)432-6656
� Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott
tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden szin-
ten. Felkészítés érettségire  is. Tel.: 367-0256
� 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, francia és román magánórák ta-
pasztalt nyelvtanárnál, délelõtt, délután, vizs-
gára felkészítés. Tel.: 06(30)595-0498
� Angol tanítás, nyelvvizsga elõkészítés
(üzleti és pénzügyi is) (BME nyelvvizsgázta-
tó) 5 év Anglia Cambridge Proficiency Exam
vizsga, sok éves szakmai tapasztalat. Tel.:
06(30)232-2531
� Német nyelvtanítás minden szinten, nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
�Általános iskolásokat minden tantárgyból,
gyakorlattal egyénileg korrepetálok. Tel.:
06(30)952-1579
� Matematika, angol, fizika, német felzár-
kóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészí-
tés.  Házhoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467
� Német szaktanártól Kolosy térnél. Érett-
ségire, nyelvvizsgára felkészítés, korrepetá-
lás, vendéglátói, egészségügyi, idegenvezetõi
szaknyelv is. Tel.: 326-3480; 06(70)673-3315
� Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Ház-
hoz megyek. Tel.: 387-2267

� XII. kerületi 30 m2-es önkormányzati la-
kásomat, III. kerületi önkormányzatira vagy
tulajdonra cserélném értékegyeztetéssel. Tel.:
+36-20-392-1643 

� Óbuda szívében, I. emeleti, parkra nézõ,
49 nm-es, másfél szobás lakás tulajdonostól
eladó. 11,9 MFt. Tel.: 275-3962
� Duplagarázs (33 nm) eladó a Matróz utcai
háztömbben. Ár: 3 millió Ft. Érdeklõdni: 06-
23-420-300; este 19-21 óra között.
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
kersünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342
� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Bécsi úti, régi városi házakban (tégla, lif-
tes) 2. emeleti, 2,5 szobás, 71 nm-es lakás el-
adó. Tel.: 388-0553
� Kiadó lakásokat keresünk! Albérletpont, a
bérbeadás szakértõje! Tel.: 06(70)383-5004,
351-9578; www.alberletpont.hu
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

�Flórián áruház mellett, forgalmas helyen,
bevezetett ajándék üzlet bérleti joga eladó, ki-
adó. Tel.: 06(70)371-5578

� Kiadó a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, igényesen berendezett lakás, az
Aranykéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16
óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Belváros VI. ker.
Király utca 30-32. társasház (Király
Udvar) mélygarázsában, havi 31.250 fo-
rintért. Tel.: 267-0525/18-as mellék, mun-
kaidõben (8-16 óráig).

Kiadó

� Eladó a Gyógyszergyár utcában 2.
emeleti, szépen felújított, 68 m2-es, erké-
lyes, tömbfûtéses lakás magánszemélytõl.
Ir.ár. 16,8 MFt. Érd.: 06(20)310-8476
vagy furedinandorne@freemail.hu

Ingatlan

� Angolórák a Rómain. Diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Nyelvvizsgákra, szak-
mai nyelvvizsgákra felkészítés is. Tel.:
06(30)461-0855

� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
mia-, magyartanárok korrepetálnak általá-
nos- és középiskolásokat a Vörösvári úton,
minden délután. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

�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

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

Egészség

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

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

Szolgáltatás
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� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000
Ft-tól 10 000 Ft-ig, Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-
ig 06(20)590-5284, V. ker Kígyó utca 4-6.
fszt. 1.
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266
4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Számlaképes szervizmérnök évtizedes gya-
korlattal, korrekt áron, ingyenes kiszállítással,
bármely számítógépes gondját megoldom. Tele-
pítés, vírusirtás, adatmentés, Internet. Cégeknek
is! Nagy Gábor rendszergazda 06(30)213-8232

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, házve-
zetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06(20)528-
4852, 06(1)413-1536, www.micimacko.net
� Idõsgondozást, házvezetést, gyerek fel-
ügyeletet vállal bentlakással fiatalasszony. Jo-
gosítvány van. Tel.: 06(30)400-3408
� Óbudai Egyetem Óbudai Mûszaki Osztá-
lya mûszaki ügyintézõi állást hirdet. Jelent-
kezni - középfokú közgazdasági végzettség
mellett - hétköznap 9-11 óra között személye-
sen, önéletrajzzal, a III. kerület Bécsi út 96/b.
Korona Péter

� Társasházaknak akció 100 lakás felett
közös-képviselet 700 Ft/hó/lakás,+ könyvelés

500 Ft/hó/lakás. HEBAR-IMMO KFT.
06(30)408-7064
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Társasházak takarítását vállalja óbudai
egyéni vállalkozó! Tel.: 06(30)341-3423
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Tel.:
06(30)481-7821

� Ruhajavítónak, nõi fodrásznak üzletrész

kiadó, csillaghegyi buszmegállóban. Tel.:
06(20)432-5832

� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

� Ovis Torna, Baba-Mama Torna Óbudán.
Hapkido és Taekwondo edzések 20 éve! In-
gyenes programok mindenkinek! www.
pokemberek.hu, tel.: 06(20)946-0321 vagy
pokemberek@freemail.hu

Sport

Társkeresõ

Üzlet

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET

VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM 

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 

Mobil: 06 (20) 926-3422 

Nyitva H-P.: 10-18, Sz.: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu

www.alakastextil.fw.hu

Bóbita Alapítvány
A 2011-es évben az 1 százalé-
kos támogatásból, az 1 millió
407 ezer forintból a Vitorla és
Arató óvodákba mászófalat, fé-
szekhintát, óriásházikókat és
fejlesztõjátékokat vásároltak.
(Adószám: 19639745-1-41.)

Napsugár Alapítvány
A 2011-es évben az 1 száza-
lékos támogatásból, a 664
ezer 857 forintból a Kanóc ut-
cai óvodába udvari házat, cso-
portszobai játékokat és foglal-
kozási anyagokat vásároltak.
(Adószáma: 19664008-1-41.)

Lakossági bejelentések,
panaszok teljes körû ügyin-
tézésére, ötletek fogadásá-
ra szolgál az ügyfélkapcso-
lati iroda az óbudai Város-
házán. 

Az önkormányzat ha-
táskörébe tartozó, a

kerület vezetésének cím-
zett bejelentésekkel, pa-
naszokkal, ötletekkel sze-
mélyesen a polgármesteri
hivatalban, a Fõ tér 3., I.
emelet 36. számú irodá-
ban várják az ügyfeleket
félfogadási idõben, hét-
fõn 14-tól 18, szerdán 8-
tól 16.30, csütörtökön 8-
tól 13 óráig. Az ügyfél-
kapcsolati iroda elérhetõ
telefonon a 437-8961-es,

a 437-8962-es, a 437-
8963-as számon vagy fa-
xon (437-8987), valamint
az önkormányzat honlap-
ján e-mailen az ötletládán
(www.obuda.hu/otletla-
da), illetve a panaszládán
keresztül (www.
obuda.hu/ panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán

1 % 1 % 1 %. A BHRG
Alapítvány köszöni támo-
gatói 1 százalékos adomá-
nyát, melybõl 2008-ban 691
ezer 673 forint, 2009-ben
855 ezer 933 forint, 2010-
ben 678 ezer 861 forint gyûlt
össze. A teljes összeget a
terápiára járó gyermekek fej-
lesztõ eszközeinek vásárlá-
sára fordították. (Adószám:
18241343-1-41.)
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Pályázat

Pályázati felhívás Saroglya utcai 
építési telkek értékesítésére I. ütem
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek
tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ, Sa-
roglya utcáról nyíló 5 darab építési telek értékesíté-
sére, az alábbiakban részletezettek szerint.
Magánszemélyek, befektetõk figyelem! 
A III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy
fejlõdõ részén, kertvárosi környezetben, L6-III-
SZ/N övezetbe tartozó, 15-20% beépítési lehetõ-
séggel rendelkezõ, kedvezõ adottságú, önkormány-
zati tulajdonú építési telkek ELADÓK! Telekmé-
rettõl függõen akár 3-5 lakás is építhetõ! A telkekre
minden közmû a Saroglya utcából bevezethetõ. 
Pályázható ingatlanok:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pá-
lyázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályá-
zat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik
a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat
letéti számlájára (számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001). A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályá-
zatokat zárt borítékban 2012. február 27-én (hét-
fõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
Apályázat bontása 2012. február 27-én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
sz. alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyiségében történik. Apályáza-
ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. Apá-
lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást kö-
vetõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-

kül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a
23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a vagyongazdál-
kodási osztályon, a 437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu
honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu. Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

PPáállyyáázzhhaattóó iinnggaattllaannookk::

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek
elfogadására. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2012. február 27-én (hétfõn) 12
óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása forma-
nyomtatványon történik, mely személye-
sen átvehetõ a fenti címen vagy letölthe-
tõ a www.obuda.hu honlapról.
A pályázat bontása 2012. február 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1.
I./19. szám alatt, a Vagyongazdálkodási
Osztály hivatalos helyiségében történik.
Apályázaton résztvevõket levélben vagy
telefonon értesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. Apályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve, a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa.  A vevõ(k)nek szerzõdéskötési
díjat kell fizetnie a 23/1995.(XII. 28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak
szerint.
Apályázattal kapcsolatban további felvi-

lágosítást lehet kérni, illetve a lakások megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
a vagyongazdálkodási osztályon, a 437-8639-es, 437-8899-es vagy a 437-8679-
es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerült a www.obuda.hu
honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére
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Krúdys õsz

Az utcán falevelet
Perget a szél
S autósurrogás nesze
Felém zenél

Krúdyra gondolok:
Fiákkerék-zaj
Kalapos madámok
Éles nõi kacaj

Kéhli Vendéglõ
Krúdys étlapja
Krúdy uram
Ott marasztalja

Az utcán falevelek
Peregnek el
Az õsz mosolyogva
Ím tovalépdel…

Margitszigeti fák
(Krúdy Gyulára emlékezve)

Bús lombú Margitszigeti fák
Krúdy jaját, bánatát sóhajtják.

Álmukban a bokrok ébrednek
Dédelgetni új,   hû szerelmet…

Ez volt a hazád
(Kormos István emlékére)
földi vérben
tó  tükrében
látod  magadat
vérzõ alkonyat

testedre éj-lepel hull
szívverésed is halkul
rogyásodban zörög a  nád
- ó, Költõ: ez volt a hazád

Te vagy a fény
(Vilmához)
fény lettél az  életemben
zúgó folyó a véreremben
pillantásod mint a szikra
forrósodva  hat  agyamra

megszoktam a sugárzásod
örökléti          vibrálásod
életemben te vagy a fény
öregségemben a  remény

Anyám simogatása
Fény-kezével érintette meg arcom
Lágy énekével csitította dacom
*
Fény-szemével védte kicsi testem
Tárt kezével emelt ha elestem
*
Tejet adott ha éhség gyötört
Simogatott ha rám álom tört
*
Most csak nézem fény-keze-ráncát
S ahogy lejti é l e t n e k táncát…

Ölellek hazám
Virágarcú táj:
Dunától a Muráig
Nyírségtõl Somogyon át Zaláig…
Szikla-szívembõl a szeretet
mint csermely tiszta vize
lassan árad…
…árad melegen hazáig
Fejkendõ alól anyám,
édesanyám arcú 
asszonyka néz rám
átölel s ölellek én is
vele együtt ölellek
magyar h a z á m…

Tél-dalát énekli
Fehér szirom-hóval
Érkezett január
S a légben mindenhol
Árny-fekete madár

Károg a sok kánya
Szûzhavú táj zengi
Visszhangzik a sok ház
-Tél-dalát énekli

Jön a tél
Ködök hada ha jön
Lassú tutaj hozza
Hegyek magas ormát
Körbe is fodrozza

Némul a madárraj
Csak a kánya károg
Egyre nõ, vastagszik
Tó-hátán a hályog…

Féltett kincsem
Ma is hazaindultam,
hogy egy pillanatra

lássam a sárgára festett
házunk homlokát,
hogy a félhomályban
veréb-szem ablakrésen
neszeket halljak
Kondul a nagyharang
az idõm lejárt
marasztal a falu csendje
ostoroz az Idõ s az Éj...
s féltett kinccsel megyek
…tarisznyámban emlékeim

A két öreg
Ha belenézek szemébe 

anyámnak
Magányos hazatéréseim

fájnak.
*
Nézem  a  két  öreget:   

anyámat   s   apámat, 
kicsordul szemembõl 

a könny. Nehéz a bánat.

Augusztus szent hónap
E körmendi csendben
rám köszönt az emlékezés õsi pillanata
augusztus van
ez az idõ születésem szent hónapja
csillaghullású éjek
ragyogják be a Föld megújuló arcát
vívódó szívemben minden nap
megvívom a magyar nép jaj-harcát
az õszi elmúlás jelez
jó e jelben az öregedés új arca
minden percben tenni
e napi tett a költõ igazi harca
csillaghullásos éjek
augusztusi fények, ti vezéreltek
drágaköveitekkel
nevem a versekbe ti be is vésitek...

Csodás e földi élet
Csodás e földi élet

Minden perce
Csodás az ember, ha

Mindig õszinte
Csodás emberekért

Emberként élni
Soha nem reszketve

Soha nem félni
Be jó emberi szemekbe

Belenézni
Adni a jóból, s mástól

Soha se kérni
Isten adta természettel

Nem visszaélni
Közel s távol emberektõl

Mindig remélni
Ó, Te Sors, adtál erõt,

Adj még szép életet
Tenni, cselekedni engedj

Csak ennyit kérek
Oly csodás az ember

És a földi Természet
Most értem igazán:

A törtet s az egészet
A Nappalt s az éjeket

A csillogón szépet
A Jelent, a Jövõt

Az Élet-végtelenséget

„Fénnyel jöttem” címû válogatott verseket,
prózai írásokat és fotókat tartalmazó új köte-
tét január 25-én mutatta be Kanizsa József az
Õszike utcai Idõsek Klubjában. A könyv meg-
jelenését Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta is támogatta  

Kanizsa József:

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat letéti számlájára (számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001). Apályázati biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot és a pályáza-
tokat zárt borítékban 2012. március 19-én
(hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2012. március 19-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, a vagyongazdálkodási osztály hi-
vatalos helyiségében történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a vagyon-
gazdálkodási osztályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a
www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés

módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban

foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-

tól számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-

hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat leté-

ti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-

00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-

latot és a pályázatokat zárt borítékban 2012. február 27-én (hétfõn) 12

óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodá-

si Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu

honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2012. február 27-én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ

tér 1. I./19. szám alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyiségé-

ben történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesít-

jük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a

legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-

körû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-

nek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a

23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a va-

gyongazdálkodási osztályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-

számokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a

www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fóru-

mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) 
egyfordulós pályázatot hirdet 

az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ
alábbi ingatlanok értékesítésére
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A tél közepén
Rejtvényünkben Kormos István: Téli rege cí-

mû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és
a függõleges 13. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk:
H. P. J. R. N.). 13. Vigyáz rá. 14. Segéd. 15. Üti.
16. Finom borfajta. 18. Penge része. 19. Egyik kis-
iparos. 20. Francia, zambiai és albán autók jele. 21.
Dunántúli folyó. 24. I. Z. O. S. 25. Tok betûi kever-
ve. 26. Férfinév. 28. Megkevert net! 29. Helyrag.
30. Hasán fekszik. 31. Dzsúdó. 33. Beavat. 35. P.
L. D. 37. Lövés elõtt teszi a katona. 39. Árus teszi.
41. Egyfajta hangsorok. 43. Magyart jelzõ szócska.
44. Fizikai fogalom. 46. Izgul rá. 48. Névelõk. 49.
Hegynek van. 51. Egyik megyénk része. 52. Vala-
mikor, annak idején. 53. Ülõhelye. 54. Asszony-
képzõ. 55. Névelõs amerikai rocksztár. 57.
Penelopé neve része. 58. Arculatjel. 60. Kártyajá-
ték is.

FÜGGÕLEGES: 2. Kb. loptak. 3. Lyukak táj-
szóval. 4. Új-zélandi, osztrák és luxemburgi autók
jele. 5 A. I. J. 6. Sír. 7. Ibsen drámája. 8. Kupac. 9.
Ozmium vegyjele. 10. Hozzátartozói. 11. Õsi gö-
rög király volt. 12. Egy gázfajta. 13. Az idézet má-
sodik része (zárt betûk: N. E. E. J. Ó.). 17. Ige-
féle. 22. Fundamentum. 23. Olyan, mint az ihaj. 26.
Fõvárosa Doha. 27. Vájatot készít. 30. Vízi élõlény.
32. Ókori nép. 34. Vetésbõl származik. 36. Volt ma-
dagaszkári kipusztult madár. 38. Woody Allen
egyik filmjének nõi szerepe névelõvel. 40. Szarvasfajta. 42. A
Hold más néven. 45. Érzékelsz. 47. Elemi részecskék. 48. Kis An-
na. 50. Névelõs lóbaj. 52. Okuláshoz szükséges, névelõvel. 56. S.
M. Ö. 58. Üres lék. 59. Állati lak. 

Ipacs László

A január 23-án megjelent, 
„Farsang” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„A zene harmad napja szólt már, harmad napja a friss zene”.

„A kiválóság nem örökletes. A mi-
nõség nem veled született. Csak
akkor lehetsz a legjobb, ha a leg-
jobbakkal veszed fel a versenyt.”

Gundel Károly vendéglõs

Ó buda-Békásmegyer Ön-
kormányzata tavaly is

meghirdette az „Óbuda Leg-
jobb Vendéglátóhelye” címû
versenyt. Meghívás alapján 13
étterem mérhette össze minõ-
ségét: a Gigler Vendéglõ, a
Gyradiko Görög Étterem, a
Holiday Beach Budapest Well-

ness and Conference Hotel
Nebro Fine and Wine Étterem,
a Humphrey’s Étterem and Bar
Óbuda Bowlingcenter, a Kéhli
Vendéglõ, a Kerék Vendéglõ, a
Pastrami Étterem és Kávéház,
a Pizza Paradicsom, a Rézpat-
kó Vendéglõ, a Rozmaring
Kertvendéglõ, a Trófea Grill
Óbuda, az Új Sipos Halászkert
és a Zöld Kapu Vendéglõ. 

A vendégek szavazatai alap-
ján végül a Pizza Paradicsom
bizonyult 2011-ben a legjobb-
nak (1243 szavazat), megelõz-

ve a Trófea Grill Óbuda (596
szavazat) és a Gyradiko Görög
Éttermet (220 szavazat). Véle-
ményük kialakításakor olyan
szempontokat mérlegeltek,
mint a hely hangulata, esztéti-

kai megjelenése, az ét- és bor-
lap kínálata, a kiszolgálás, a
pincérek magatartása, a fel-
szolgált ételek és italok minõ-
sége, valamint az ár és a szol-
gáltatás viszonya. 

A díjat Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármestere
adja át február 7-én a Pizza Pa-
radicsomban.

Domi Zs. 

Az „Óbuda Legjobb Vendéglátóhelye” verseny eredménye

A Pizza Paradicsom nyert 

Ingyenes társastánc tanfolyam 
Óbuda nyugdíjas polgárait várják a nagyszerû hangulatú, ingye-
nes társastánc órákra az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
Kiskorona utcai Idõsek Klubjába. A résztvevõk hivatásos táncok-
tató segítségével ismerkedhetnek meg a következõ táncokkal:
standard európai táncok (angol keringõ, bécsi keringõ, tangó,
slow fox), latin és észak-amerikai táncok (samba, rumba, cha-
cha-cha, swing, rock&roll), valamint csoportos táncok (country,
francianégyes, stb.). Egyedül érkezõk is bátran bekapcsolódhat-
nak.
(Idõpont: minden csütörtökön 9.30-tól 10.30 óráig. Helyszín: Kis-
korona utca 3.)

20. SZIGET. Huszadik születésnapjához érkezett a Sziget

Fesztivál: idén augusztus 6-tól 13-ig tartják a legnagyobb magyar

kulturális eseményt a Hajógyári-szigeten. A hírek szerint jön a

Horrors, a Placebo, a Subways és tavaly után újra a Hurts.
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A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosí-
tékot befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a
pályázatokat zárt borítékban 2012. február 27-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási

Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtat-
ványon történik, mely személyesen átvehetõ a
fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.
A pályázat bontása 2012. február 27-én 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt,
a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõket le-
vélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve, hogy a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A

vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie
a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni, illetve a helyiségek megtekin-
téséhez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdál-
kodási osztályon, a 437-8639-es, a 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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K öztudott: a csillag-
hegyi Budapest

legrégibb és sokáig leg-
szebb strandja volt. Az
õsfás, hegyoldalba épült
fürdõ egy kis „odafigye-
léssel”, fejlesztéssel
Észak-Buda fürdõ-well-
ness központja lehetne.
Ehelyett örökös szélma-
lomharc zajlik az intéz-
mény nyitva tartásáért,
melyet a helyi önkor-
mányzat folyamatos

anyagi támogatással, a
lakosok összefogással
pártolnak. 

Még 2001 októberé-
ben 10 évre szóló
együttmûködési megál-
lapodást kötött a helyha-
tóság és a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévizei
Zrt. Az önkormányzat
akkor mintegy 12,5 mil-

lió forinttal járult hozzá
a medencét lefedõ sátor
állításához és a téli üze-
meltetéshez, a társaság
pedig ennek fejében vál-
lalta az északi medence
uszodakénti mûködését
10 téli szezonon át. En-
nek ellenére, már 2010-
ben az élõ szerzõdés
mellett be akarták zárni
a strandot, veszteséges
mûködésre hivatkozva.
Az már „csak mellékes
körülmény”, hogy a tár-
saság felelõs vezetõi
semmilyen tervvel, el-
képzeléssel, szolgálta-
tás-bõvítéssel, jegy-
konstrukció-átszerve-
zéssel nem álltak elõ
egy évtized alatt annak
érdekében, hogy gazda-
ságosabbá tegyék a he-
lyet. Ennek inkább az
ellenkezõjére, azaz a be-
záráson való „mesterke-
désre” utalnak a jelek. 

A megállapodás ta-
valy járt le, amikor is
Szõke László, a zrt. kép-
viseletében azzal a ké-
réssel fordult Bús Ba-
lázs polgármesterhez,
hogy hosszabbítsák meg
a szerzõdést de úgy,
hogy sokkal jelentõsebb

összeggel támogassák a
strandot. 

Kérte mindezt úgy,
hogy a fürdõ nem ke-
rületi tulajdonú, a tár-
saság kötelezettségi
körébe tartozik fenn-
tartani. A helyi önkor-
mányzatnak az adott
gazdasági helyzetben
számos más intézménye
mellett üzemeltet saját
uszodát a Szent-Györ-
gyi Albert Általános Is-
kola mellett, ahol az ok-
tatási és kikapcsolódási
célú sportolás lehetõsé-
gét igyekszik biztosíta-
ni. Ennek fenntartása is
nagy terhet ró költség-
vetésére, a városrész ve-
zetése ennek ellenére to-
vábbra is szívén viseli a
csillaghegyi fürdõ „sor-
sát” és erõt meghaladó
módon támogatta, il-
letve továbbra is haj-
landó hozzájárulni a
mûködéshez, de ezt
csakis a tulajdonos, azaz
a fõváros és a fenntartó
zrt. hathatósabb áldozat-
készsége mellett tartja
elképzelhetõnek. 

Ennek jegyében ta-
valy szeptemberben a
polgármester a korábbi

megállapodást azonos
feltételekkel szerette
volna meghosszabbítani
további 5 évvel, de ezt a
társaság nem fogadta el,
a fürdõ veszteséges vol-
tára hivatkozva. Ezt kö-
vetõen ismét tárgyaló-
asztalhoz ültek a felek,
és végül abban állapod-
tak meg, hogy a zrt.
2012. szeptember 1-jéig
biztosítja a medence
üzemeltetését, az önkor-
mányzat pedig, mintegy
„mentõövként” na-
gyobb összegû - egy-
elõre a kerületben élõ
kisnyugdíjasokat segí-
tendõ - szolgáltatást
rendelt meg ennek fejé-
ben a gazdasági társa-
ságtól. (Idõközben
akadt, aki saját politikai
erõfeszítésének eredmé-
nyeként értékelte a jelen
helyzetet, holott tárgya-
lás kizárólag a helyha-
tóság és a társaság közt
folyt - a szerzõ.) Na-
gyobb érdeklõdés hosz-
szabb távon minden bi-
zonnyal kedvezõbb fel-
tételek mellett lenne a
Csillaghegyi Uszoda
iránt. Elég csak azt szá-
mításba venni, hogy a
városrészben közel 150
ezer ember él.

Bús Balázs továbbra
is kész egy újabb 5 éves
idõtartamú együttmûkö-
dési megállapodás köté-
sére, azonban ennek na-
pirendre vételét egy
részletes, a fürdõ mû-
ködtetésérõl szóló gaz-
dasági fejlesztési terv
készítéséhez kötötte. 

Mindezek után adódik
a kérdés: miért az
amúgy is szûkös költ-
ségvetési lehetõséggel
bíró önkormányzat fi-
nanszírozzon egy közér-
dekû, köz-feladatot? 

Szeberényi Csilla 

Az önkormányzat egyelõre õszig tudta kiharcolni a nyitva tartást

Mi a Gyógyfürdõk Zrt. célja a Csillaghegyi Uszodával?

Lezajlott a diákolim-
pia kerületi sakkver-

senyeinek általános isko-
lai része. Két nap alatt
négy korosztály mérkõ-
zéseit játszották a Peda-
gógiai Szolgáltató Intéz-
ményben a gyerekek, a
szokottnál is nagyobb ér-
deklõdés mellett. 

Az elsõ két korosztály
január 23-án versenyzett,
erre közel 100 kerületi ta-
nuló jelentkezett. Az in-
dulók nagy száma miatt
elhúzódott az esemény,
19 óráig sakkoztak a diá-

kok. Nagy élvezettel ke-
zelték a sakkórát, moti-
válta õket a nyüzsgõ ver-
senyhangulat. 

A második napon (ja-
nuár 25-én) a felsõs kor-
osztályok mérkõztek. Õk
is szép számmal jelent-
keztek, hogy eldöntsék,
ki képviselheti a kerületet
a budapesti döntõn. A
szervezõk örömmel ta-
pasztalták a sportág nép-
szerûségét, mert a sok
résztvevõ közül nagyobb
eséllyel kerülhet ki igazán
kiugró tehetség. 

Diákolimpiai sakkverseny

Felkészülési támogatás a paraúszónak
Az Óbuda Sportolója-díjas Tóth Tamás paraúszó Kis Gergõ úszó és Pásztor
Bence kalapácsvetõ társaságában - elnyerte a K&H Bank olimpiai és para-
limpiai kártyaprogramjának egyösszegû, személyenként egymillió forintos
felkészülési támogatását. Ezt gyakorlatilag a közönség ítélhette oda internetes
szavazáson. A támogatás összege úgy gyûlt össze, hogy a bank az ügyfelei
minden ezer forint értékû kártyás vásárlása után egy forintot különített el.

Több mint egy évtizedes,
folyamatos önkormányzati
támogatás mellett sikerül
nagy nehezen évrõl évre
elérni azt, hogy a Buda-
pest Gyógyfürdõi és Hévi-
zei Zrt. ne zárassa be gaz-
dasági okokra hivatkozva
a Csillaghegyi Uszodát.
Mindezt - válság ide vagy
oda - akkor, mikor kevés
hasonló dologgal lehet
biztosabb bevételhez jut-
ni, mint egészségvédõ,
wellness és egyéb „vizes”
szolgáltatásokkal.
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-
gyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (legközelebb február 7-én) 17-tõl 19 óráig a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja
13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
(legközelebb február 16-án)16-tól 19 óráig a Békás-
megyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-
gyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges,
érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-
ban, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-
fonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig foga-
dóórát (nem jogi tanácsadás) tart a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb március 1-jén) 16-tól
18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-
adást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17
óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozga-
lom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11.szám alat-
ti Jobbik irodában, illetve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpostacímen.

Globális pénzügyi
folyamatok hazai

hatásai
A Kereszténydemokra-
ta Fórum tavaszi elõ-
adássorozatának elsõ
vendége dr. Botos Kata-
lin közgazdász lesz. Té-
ma: a globális pénzügyi
folyamatok hatása Ma-
gyarországra. Az elõ-
adás helyszíne: a Se-
lyemgombolyító (Miklós
tér 1.) Idõpont: február
7-én 18 órától.

Német 
közmeghallgatás 
A Német Kisebbségi
Önkormányzat köz-
meghallgatást tart feb-
ruár 18-án 18-tól 19
óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.) 

Lakossági fórum 
A III. kerületi Cigány Ki-
sebbségi Önkormány-
zat lakossági fórumot
tart február 24-én 18
órakor a Békásmegyeri
Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.)

A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom

február 10-én ismét
megrendezi 10 kilométe-
res emléktúráját, melyen
kényelmes tempóban jár-
ják végig a résztvevõk a
Budai-hegyekben talál-
ható névtelen hõsök sírjá-
nak szinte mindegyikét.
Gyülekezõ: 17.30 órakor
a 137-es busz Erdõalja
úti végállomásánál. Ezt
követõen közösen felsé-

tálnak a Jobbik által ta-
valy márványtáblával új-
raavatott óbudai sírem-
lékhez, ahonnan a koszo-
rúzás végén hazaindul-
hatnak, akik nem vállal-
ják a teljes túrát. Az idõ-
járásnak megfelelõ túra-
öltözékre, lámpára, vízre
szükség lesz. (A részle-
tekrõl az obuda. jobbik.hu
honlapon, vagy a 06-30-
377-1857-es számon tud-
hat meg többet.)

Emléktúra névtelen hõsök sírjaihoz

Az iskolaválasztás elõtt
álló családoknak nyújt se-
gítséget az önkormányzat
oktatási és kulturális fõosz-
tálya által összeállított,
évente megjelenõ kiad-
vány. Az Iránytû vala-
mennyi, a kerületben mû-
ködõ iskola programját is-

merteti, hogy a szülõk
könnyebben megtalálják a
gyermeküknek leginkább
megfelelõ intézményt. (A
részletes Iránytû megte-
kinthetõ a www.obuda.hu/
intezmenyek/oktatasi_neve
lesi/iskolai_ovodai_taje-
koztatofuzetek oldalon.)

Iránytû az iskolaválasztáshoz
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési fel-
ár: + 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525
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Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800 Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Szolárium Szalon
1034 Bp., Nagyszombat utca 3.

Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a
Felsõoktatási törvény 2005. CXXXIX tv. 65.§ (3) bekez-
dés szerint óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt végzett és
diplomáját 50 éve szerzett pedagógus arany, 60 éve szer-
zett pedagógus gyémánt, 65 éve szerzett pedagógus vas,
illetve 70 éve szerzett pedagógus rubin díszoklevelet kap-
hat, ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott pedagó-
gusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztá-
lyán nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell egy rövid
szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a diploma má-
solatát (a másolást és hitelesítést a fõosztályon elvégzik),
valamint a 30 év pedagógus munkakörben eltöltött mun-
kaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a munkakönyv
szolgál (arról is fénymásolatot készítenek a fõosztályon).
Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén

csak az elõzõ jubileumi diploma fénymásolatát szükséges
benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket február végéig az oktatási
és kulturális fõosztályra behozni, illetve beküldeni szíves-
kedjenek (1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em.). A ké-
relem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, (ha van) telefon-
számát, adószámát, taj-számát, valamint, hogy a kérelme-
zõ hány évet dolgozott pedagógusként a kerületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között fog meg-
történni, illetve egyes esetekben a fõiskolákon rendezett
ünnepségeken.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõisko-
lán, illetve egyetemen (jogutódján) kérhetik jubileumi
diplomájukat, nem az önkormányzaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõosztályon
adnak a 437-8991-es vagy a 437-8653-as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Jubileumi diplomák 

HAHOTA
- Szörnyû, hogy némelyik orvos
milyen olvashatatlanul ír! - pa-
naszkodik egy beteg a váróban.
- Nekem mondja? - kérdi a
mellette ülõ. - Azzal a recept-
tel, amit két éve írtak fel, ma is
ingyen járok múzeumba.

* * *
- Uram, önt az elkülönítõbe
tesszük, mert egy rendkívül
ritka, fertõzõ betegségben
szenved. Csak pizzát és pala-
csintát ehet.
- Ezektõl meggyógyulok?
- Azt nem, de csak ez a két
étel fér be az ajtó alatt.

* * *
- Fordítva ült fel a lóra, uram!
- Nem tesz semmit Jean, úgyis
az ellenkezõ irányba megyek.

* * *
A rendõr leállítja az autóst az
autópályán, és megkérdi tõle:
- Uram, megkérdezhetem, mi-
óta jön hibás hátsó lámpákkal?
A sofõr kiszáll, megnézi a ko-
csi hátulját, majd térdre esik
és elkezd zokogni.
- Ugyan már, annyira azért nem
súlyos a helyzet! - nyugtatja a
rendõr. - Pár kiégett izzó miatt
még nem kell elkeseredni.
- Nem? És az utánfutóm, meg
a motorcsónakom?

* * *
Segítõkész járókelõ megpillant
egy sofõr nélkül guruló kocsit.
Halált megvetõ bátorsággal be-
pattan a vezetõülésre és beránt-
ja a kéziféket. Kiszáll a kocsiból,
és büszkén mondja a közelben
álldogáló overálos embernek.
- Képzelje, én állítottam meg
az autót.
Mire a másik:
- Tudom, én toltam.

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én az Óbudai
Társaskör adott otthont az önkormányzat által tá-
mogatott könyvek bemutatójának. A köteteket és
szerzõiket Tamási Zoltán színmûvész közremûkö-
désével Filippinyi Éva mutatta be. 

A szerzõk és könyvük címe: Gálosfai
Jenõné, Óbuda régi ízei; Kanizsa József,

Fénnyel jöttem; Pálffy István, Óbuda és Bé-
kásmegyer, a III. kerület - egy kis hazai -; Pin-
tér László, Mesélj a partról; Szász Anna, Kis-
czell; Szirmai Péter, Mániákus bibliofília;
Zászlós Levente, Valóság a mitológiában;
Zenker Katalin, Résnyi fény. 

Könyvbemutató a Társaskörben

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Költözik az építési hatóság
Költözés miatt szünetel az ügyfélfogadás az építési
hatósági osztályon február 2-tól 7-ig. Február 8-tól
már az új székhelyen folytatódik az ügyintézés és a
félfogadás. Az építési hatóság új helye az eddigihez
hasonlóan a Fõ téren, de egy másik épületben lesz.
(Cím: Fõ tér 1. I. emelet)

Zenetanárok koncertje
Az Aelia Sabina Mûvészeti Iskola zenetanárai feb-
ruár 8-án 18 órától farsangi hangversenyt tartanak
az Óbudai Társaskörben.

Öregdiák találkozó 
Az Árpád Gimnáziumba várnak minden volt diákot
a hagyományos öregdiák találkozóra március 6-án
18 órára. Ebben az évben a kulturális élet kiválósá-
gaié a fõszerep.

Segélyhívás hajléktalanokhoz 
A hideg napokra tekintettel a Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálata a 338-4186-os számon to-
vábbra is várja mindazon polgárok hívását, akik Bu-
dapesten veszélyben lévõ, fedél nélküli emberek-
hez hívnának segítséget. Egyben arra kérik a város
lakóit és a szervezeteket, hogy a nagy hideg beáll-
tával lehetõleg nyújtsanak segítséget az arra rászo-
rulóknak.
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