
Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt
szigetelik, majd a gépészeti munkálatok
következnek a Kerék utcai iskolában.

A védelmi és közbiztonsági iroda vezetõje
a tûzvédelmi elõírások maradéktalan be-
tartására hívja fel a lakosok figyelmét.  

918-as jelzéssel új éjszakai autóbuszjá-
rat indult a Bogdáni út és a Kelenföldi
pályaudvar között 30 percenként.14

Új éjszakai buszjáratok 
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Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában

12
Jelentõsen szigorodtak a tûzvédelmi elõírások

TOUR DE ÓBUDA MÁRCIUS 25-ÉN! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
bemutatja: az Óbudai Olimpia programsorozatában, Gyurta Dániel 
védnökségével március 25-én rendezik a Tour de Óbudát két távon, 
38 és 15 kilométeren. Rajt és cél a Fõ téren. FELHÍVÁS A 9. OLDALON

A nemzetközi poron-
don is edzõdõ Va-

sas-Óbuda-Hofeka nõi
röplabdásai bizonyítot-
ták, hogy a hazai mezõny-
ben nincs náluk jobb csa-
pat. A Magyar Kupa né-
gyes döntõjében elõször a
Gödöllõt gyõzték le, majd
a fináléban az örökös ve-
télytársat, a BSE együtte-

sét késztették megadásra. 
ÖSSZEFOGLALÓ A 29. OLDALON

Hírösszefoglaló: „Lesz-e
önálló kórházi képviselete
az Észak-budai agglomerá-
ció vonzáskörzetének?“ -
ezzel a címmel tett fel
azonnali kérdést Bús Ba-
lázs (KDNP), Óbuda-Békás-
megyer polgármestere, or-
szággyûlési képviselõ a
nemzeti erõforrás minisz-
terének a Parlamentben
március 6-án.

A Szent Margit Kór-
ház korábban az

Észak-budai térség ki-
emelkedõ betegellátó
központja volt, önállósá-
gát 2007-ben szüntette
meg az akkori kormány-
zat. A Szent János Kór-
házba való beolvasztás
nemcsak egy jól mûkö-
dõ modell szétverését
eredményezte, de a tér-
ség betegeinek nyújtan-
dó ellátás színvonalának
csökkenéséhez is veze-
tett. BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Sokan, sokszor tüntettek a Margit kórház megmaradásáért

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma április 12-én, csü-
törtökön jelenik meg.
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a
www.obuda.hu honla-
pon.

Röplabdásaink sikereÓbudai Családi Sportágbörze
Jöjjön el családjával március 31-én 9.30 órára a Laborc utca 2. szám alatti
Szabadidõ Parkba, és válasszák ki az önök számára legkedvesebb sportága-
kat az Óbudai Családi Sportágbörzén! Érkezzen idõben, mert a résztvevõkrõl
reggel egy nagy közös kép készül!                            BÕVEBB INFORMÁCIÓ A 28. OLDALON

Az önkormányzat ta-
valy 30 millió forint

támogatást nyert az Új
Széchenyi Terv pályáza-
tán, melyet akadálymen-

tesítésre fordíthatnak.
Ezáltal a mozgásukban
korlátozottak számára is
megközelíthetõvé válnak
a polgármesteri hivatal

Laktanya utcai ügyfél-
szolgálati irodái. A beru-
házás összköltsége 36
millió forint.

RÉSZLETEK A 2. OLDALON

Akadálymentesített ügyfélszolgálati irodák

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Egészségügy – Beruházás

Hírösszefoglaló: A most
regnáló kormány egész-
ségügyi koncepciója nyo-
mán, hosszas egyeztetési
folyamatot követõen a vá-
rosrész vezetése örömmel
értesült arról, hogy Óbu-
da-Békásmegyer ellátási
körzetét a Honvédkórház-
hoz kapcsolják. Ennek
eredményeként egy köny-
nyebben megközelíthetõ
és jobb infrastrukturális
adottságokkal rendelkezõ
intézményben kapnak el-
látást a kerületi fekvõbe-
teg-ellátásra szorulók. 

- A döntés üdvözlen-
dõ, megválaszolatlan
kérdések azonban még
mindig maradnak -
hangsúlyozta Bús Balázs
polgármester. - Mi lesz a
korábban több ezer bete-
get ellátó Szent Margit
Kórház sorsa? Figye-
lembe veszik-e a város-
nyi III. kerület, a pilisi
térség és lakóinak igé-
nyét a megfelelõ szintû
ellátottságra, melyet a
Margit kórház töltött be
hosszú évtizedeken át?
A kórházbeolvasztáso-
kat követõen megugrott
a panaszok, kifogások
száma az ellátás színvo-
nalára. A Honvédkór-

házhoz való utalással át-
menetileg orvosolhatók
lehetnek a problémák,
hosszabb távon azonban
csak egy független, jól
mûködõ, a térség lakói
számára helyben elérhe-
tõ Margit kórház jelent-
het majd megnyugtató
megoldást - mutatott rá
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere. 

A továbbiakban arra
hívta fel a figyelmet,
hogy a helyi kórház
2007-es leépítését köve-
tõen a kerület vezetése a
járóbeteg-ellátás színvo-
nalának emelésére, az

egynapos sebészet kiala-
kítására helyezte a hang-
súlyt. Mindezek mellett

új, korszerû röntgengé-
peket vásárolt az önkor-
mányzat az elavultak he-

lyett. Most, amikor újra
normalizálni lehet a kór-
házak kezelõi, tulajdo-
nosi státuszát, érdemes
lenne ezeket az eredmé-
nyeket is figyelembe vé-
ve olyan döntést hozni,
mely nem megnehezíti,
hanem elõsegíti a kerü-
letben és térségében
élõk gyógyulását, egész-
ségének védelmét, erõsí-
ti a magyar egészség-
ügybe vetett hitet. 

A nemzeti erõforrás
miniszter távollétében dr.
Szócska Miklós egész-
ségügyi államtitkár vá-
laszában arról biztosí-
totta Bús Balázst, hogy
lesz önálló kórházi kép-
viselete az óbudai és pi-
lisi térség lakosságának,
jelenleg azonban elsõ-
sorban a hatékony be-
teg-utak kialakítása, il-
letve az átvett intézmé-
nyekkel kapcsolatos ad-
minisztratív teendõk
vannak napirenden. 

- Úgy kaptuk meg az
egészségügyi intézmé-
nyeket, hogy ezen belül
a Margit kórház egyelõ-
re nem lett leválasztva,
de ezt a lehetõ legrövi-
debb idõn belül meg-
tesszük - ígérte az ál-
lamtitkár. Sz. Cs. 

Uniós támogatással ter-
vek szerint nyár közepére
akadálymentesítik a vá-
rosüzemeltetési osztály-
nak helyet adó Laktanya
utcai épületet. 

A beruházásra tavaly
nyáron 30 millió

forintot nyert Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata az Új Széche-
nyi Tervben meghirde-
tett, KMOP-4.5.3-10-11
kódszámú, „Egyenlõ
esélyû hozzáférés a köz-
szolgáltatásokhoz/aka-
dálymentesítés“ címû
pályázaton. A közbe-
szerzési eljárás és a ter-
vek elkészítését követõ-
en a kiválasztott kivite-
lezõ a napokban kezdi
meg a munkálatokat. A

sikeres lebonyolítás ér-
dekében rehabilitációs
szakmérnök is részt
vesz a projektben.

A fõbejárat mellett
akadálymentes lift ké-
szül, mellyel kényelme-
sen biztosítható a moz-
gáskorlátozottak be- és
feljutása az emeletre. Az
épületen belül is számos

átalakítást végeznek:
akadálymentesítik a vi-
zesblokkokat és átala-
kítják az ügyfélfogadó
tereket. Utóbbival bizto-
sítják, hogy minden
akadály elháruljon a vá-
rosüzemeltetési osztály
munkatársai és a lako-
sok információcseréje
elõl. 

A beruházás összkölt-
sége mintegy 36 millió
forint, melybõl a
már említett 30
millió vissza
nem térítendõ
támogatás. Az
önkormányzatot
a költségek 16,5
százaléka terhe-
li. Az átépítési

munkák várhatóan június
végéig tartanak, a város-
üzemeltetési osztályon
változatlanul fogadják az
ügyfeleket. Sz. Cs. 

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére 

Akadálymentesített ügyfélszolgálati irodák

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden
hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõ-
pont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlis-
tát üzemeltet a kerületben mûködõ civil szerveze-
tek számára. Az önkormányzat által végzett napi
pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy ré-
szükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektroni-
kus levelezõrendszerünkön keresztül a különbözõ
pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket
érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igénylik
az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedje-
nek jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és
civil szervezetekkel foglalkozó referensnél, a rad-
nai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
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Jól halad a Kerék Általános
Iskola és Gimnázium épüle-
tének energetikai korsze-
rûsítése. 

Mint arról már ko-
rábban többször

beszámoltunk, a 7 ezer
négyzetméter alapterüle-
tû intézményben kicseré-
lik az összes nyílászárót,
elvégzik a külsõ hõszige-
telést, szabályozhatóvá
teszik a hõleadókat. 

Ebben a hónapban szi-
getelik a külsõ homlok-
zatot és a tetõt, a fûtés-

szezon végétõl pedig a
gépészeti munkálatokat
végzik. Tervek szerint a
rekonstrukció augusztus
végére készül el. A diá-
kok az éppen jubiláló, 40
éves, megszépült iskola-
épületben kezdhetik el az
új tanévet.

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul
meg. A KEOP-5.3.0/A
konstrukcióban az uniós
támogatás a költségek
több mint kétharmadát
fedezi, az iskolára fordít-
ható 242 millió forint ér-
tékû munkálatokhoz a

mintegy 60 milliós ön-
részt az energia-megta-

karítást eredményezõ fej-
lesztések mellett elköte-

lezett III. kerületi önkor-
mányzat biztosítja.

Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában

Az óbudai költségvetés vitája
és a frakciók álláspontja
után Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
összegzi az önkormányzat
2012. évre vonatkozó gazdál-
kodásának lényegi elemeit.

- Bár Óbuda sosem volt
konfliktusokkal terhes,
mégis meglepetéssel érte-
sült a közvélemény, hogy a
III. kerület országos össze-
hasonlításban is a második
legkevésbé eladósodott ön-
kormányzat. A romló gaz-
dasági helyzetben szüksé-
ges-e kényszerû takarékos-
sági intézkedéseket hozni? 

- A képviselõ-testület
24,5 milliárd forint fõösz-
szegben fogadta el az idei
évi költségvetést úgy, hogy
a 278 millió forint forráshi-
ány mellett 150 millió fo-
rint tartalékot képeztünk.
Évközben további takaré-
koskodásra van szükség. A
költségvetés tervezését
meghatározta, hogy a fõ-
várostól kevesebb iparûzé-
si adó folyik be, illetve a
központi támogatások is
csökkentek. Meg kell je-
gyezni, hogy ez a fajta
csökkenés jóval kevesebb,
mint az elõzõ ciklusban el-
szenvedett, 2006-tól 2010-
ig ez az összeg jóval na-
gyobb volt. Ebben az idõ-
szakban majdnem ötmilli-

árdos volt az állami elvo-
nás. Az elfogadott költség-
vetés a pénzügyi egyen-
súly fenntartásának, az in-
tézményi mûködési szín-
vonal megõrzésének, civil
és egyéb társadalmi szer-
vezetek, sportegyesületek
mûködési feltételeinek biz-
tosítását, támogatását cé-
lozta meg. Ezen peremfel-
tételek között költségveté-
sünk visszafogott, de a fel-
adatok ellátásához elegen-
dõ forrást biztosít. 

- Számítani lehet-e kar-
csúsításra az oktatás, kul-
túra és sport területén?

Fontos kérdésként merül-
het fel ez akkor, amikor az
önkormányzati ellenzék
egy része folyamatosan
megszorításokat vizionál?

- Az önkormányzat kö-
zel ötven oktatási intéz-
ményt, húsz szociális in-
tézményt, tizenkét bölcsõ-
dét, közösségi házakat és
múzeumokat tart fenn.
Idén a közösségi házak
száma eggyel nõni fog, hi-
szen Kaszásdûlõn nyitunk
új mûvelõdési központot.
Ezen túl két, fiataloknak
készülõ játszóteret (ka-
maszpark) és három fit-

ness parkot fogunk létre-
hozni. Folyamatosan újít-
juk fel az óvodák és böl-
csõdék játszóudvarait. Te-
kintettel arra, hogy márci-
usban megszûnik az állami
lakásfenntartási támogatás,
önkormányzatunk lakhatá-
si támogatásként biztosítja
ezt az ellátási formát.
Emeltük a szociális tanul-
mányi ösztöndíj összegét
is, 4500 forintról 6 ezerre,
valamint a felsõoktatásban
tanulók számára, egy új ta-
nulmányi támogatást veze-
tünk be, a szociálisan hát-
rányos helyzetû diákok ré-
szére. Az önkormányzat
átvette a Textilmúzeumot,
amely az Óbudai Múzeum
égisze alatt fog mûködni.
A takarékosság ellenére
nem mondunk le a hagyo-
mányosan jól mûködõ kul-
turális programjainkról.
Természetesen idén is
megtartjuk az Óbuda Nap-
ja, az Óbudai Nyár és Ad-
vent rendezvényeit. 

- A költségvetés egyen-
súlyának fenntartásához
szükség van-e a helyi adók
emelésére? 

- Az adók tekintetében
differenciáltunk annak ér-
dekében, hogy ne tegyünk
nagyobb terheket a lakos-
ságra. Ennek érdekében a
magánszemélyek esetében
nem emeltük a telekadót,

az építményadó tekinteté-
ben pedig a garázs, gépjár-
mûtárolók esetében 2,1
százalékkal mérsékeltük, a
külterületi építményeknél
43 százalékos csökkentést
vezettünk be. 

- Hogyan ítéli meg az el-
lenzék hozzáállását a költ-
ségvetés megalkotásában?

- Az MSZP és az LMP a
költségvetés készítését és
tartalmát alapvetõen támo-
gathatónak ítélte, de az or-
szágos politikára hivatkoz-
va tartózkodott annak
megszavazásától. Ennek
ellenére köszönöm, hogy
konstruktív javaslataikkal
segítettek a költségvetés
elkészítésében. A Jobbik
magatartását kevésbé ér-
tem, hiszen nem volt mó-
dom megismeri vélemé-
nyüket. Minden kimutatás
szerint a III. kerület orszá-
gosan és a fõvárosban is a
legkevésbé eladósodott
önkormányzat. A jelenlegi
költségvetés továbbra is
ennek a pozíciónak a meg-
tartását biztosítja. A Fi-
desz-KDNP képviselõi
felelõs magatartásukkal
megmutatták, hogy való-
ban a helyiek érdekében
politizálnak. 

Karalyos József 
(A KÉPVISELÕCSOPORTOK VÉLEMÉNYE

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRÕL

A 4-5. OLDALON.)

Felelõs gazdálkodás, biztonságos mûködés

Csökkenõ adóterhek Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Vélemények a költségvetésrõl

Szanyó Miklós, a
Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom képvi-
selõje a képviselõ-tes-
tületben. 

- Pártom helyi kép-
viselõjeként a költség-
vetési rendelet tárgya-
lásánál elsõdlegesen a
városrészben élõk ér-
dekeit tartottam szem elõtt. A
lakosság valamint a kis- és kö-
zépvállalkozások nehéz anyagi
helyzetét mutatja, hogy az ön-
kormányzat személyi jövede-
lemadó és iparûzési adó bevé-
tele a 2011-es évhez képest
visszaesett. Ennek egy részét
az önkormányzat, a Jobbik által
elfogadhatatlan módon, több
mint 10 százalékos helyi épít-
mény és egyéb adóval próbálta
kompenzálni. 

- Mit kifogásol leginkább? 
- Egyrészt, továbbra is ag-

gályos, hogy az önkormány-
zati fejlesztésekhez nincs
megfelelõ önerõ, így azok
nagyrészt fejlesztési hitelbõl
valósulnak meg, mely a hely-
hatóság további eladósodásá-
hoz vezet. A költségvetésben
ezenkívül jól látható a hosszú
távú vagyonstratégia hiánya.
Így az éves önkormányzati la-
kás és egyéb ingatlanok eladá-
sait mûködési költségekre for-
dítják, mely vagyonfelélést je-
lent. A gazdasági szabadság-
harcnak nevezett megszorító
csomagban bevezetett 27 szá-
zalékos áfa rányomta bélyegét
a dologi kiadásokra, melyek

ezzel öszszességében
500 millió forinttal
emelkednek. A felhal-
mozási kiadások 15
százalékos növekedé-
sét az áfa-változással
nem lehet indokolni,
miközben a bérekre
200 millió forinttal
kevesebb elõirányza-

tot találtunk. 
- Vannak olyan részletei az

elfogadott idei költségvetésnek,
amelyekkel egyetért?

- A már említett számos
gondot az sem tudja kompen-
zálni, hogy a helyi sport, civil
és kulturális támogatások
megmaradtak. Ugyanakkor a
Jobbik a többszöri önkor-
mányzati egyeztetés utáni si-
kerként könyveli el, hogy a
2011-ben rosszul kiírt, úgyne-
vezett ZBR-felújításban részt-
vevõ panel társasházak kamat-
támogatása helyett, melyet sen-
ki nem tudott igénybe venni, a
ZBR-pályázatban résztvevõ, de
nagyon nehéz anyagi körülmé-
nyek között élõ lakosok megse-
gítésére 90 millió forintot cso-
portosít át a helyhatóság az el-
következendõ 5 évben. Összes-
ségében úgy értékelem a 2012-
es költségvetést, hogy néhány
pozitív tétel ellenére nem a la-
kosság érdekeit tartja szem
elõtt - zárta nyilatkozatát
Szanyó Miklós.

„Hiányzik a hosszú távú
vagyonstratégia“

Kiss László, az
MSZP frakcióvezetõ-he-
lyettese: - A kerület költ-
ségvetése egy olyan
bábjátékhoz hasonlít,
amelyben a figurák - az
önkormányzat vezetõi -
csak addig mozoghat-
nak, amíg a mögöttük ál-
ló nagyobb játékosok en-
gedik. Ugyanakkor elmondható,
hogy a polgármesteri vezetés az
idei költségvetés elõkészítéskor ar-
ra törekedett, hogy minél széle-
sebb körû egyeztetést végezzen a
tervezet benyújtását megelõzõen.
Úgy gondoljuk, hogy ez a tevé-
kenység méltányolandó még ak-
kor is, ha a kormányzat minden
képzeletet felülmúló forráselvoná-
sai és a jogbizonytalanság mértéke
gyakorlatilag tervezhetetlenné tet-
ték az önkormányzat munkáját.

- Ön szerint mi a probléma gyö-
kere? 

- Az elõzõ év gyakran visszame-
nõlegesen is sújtó törvényei nehéz
helyzetbe hozták a kerületet. Az
unortodox gazdaságpolitika hatá-
sai a kerületi vállalkozókat is súj-
tották, melynek az volt az eredmé-
nye, hogy a helyi iparûzési adó
284 millió forinttal csökkent a ke-
rületben. 

Az új közoktatási törvény elfo-
gadását követõen nem tudjuk,
hogy 2013. szeptember 1-jétõl
hány iskolát tart fenn a kerület,
hány pedagógus tarthatja meg ál-
lását intézményeinkben. Hason-
lóan bizonytalan a szociális és az
egészségügyi intézményrendszer
sorsa is. 

Az az adórendszer, mely a gaz-
dagokat elõnyben részesíti a sze-
gényektõl elvett forrásokból, kerü-
letünket is hátrányosan érintette.
Az elõzetes tervezetthez képest ta-
valy 135 millió forinttal kevesebb
jutott a városrészben a járdákra,
utakra,  szociális kiadásokra.

- Mi az, amiben egyetért a helyi
vezetéssel a költségvetés kapcsán? 

- Ilyen helyzetben nem szabad
csodálkozni, hogy a kerület veze-
tése a jelenlegihez képest tovább
húz a nadrágszíjon, és mintegy 10
százalékkal csökkenti a kiadáso-
kat. A kormányzati megszorítások
miatt a Magyar Szocialista Párt is
egyetért azzal, hogy a kerületben
nagyon feszes gazdálkodást kell
folytatni. Ugyanakkor nem tudunk
szó nélkül elmenni amellett, hogy
a kiszámíthatatlan kormányzati in-
tézkedések a kerület mûködését is
veszélybe sodorják, és jelentõs he-

lyi megszorításokkal is
szembe kell néznie a la-
kosságnak. Azonban
mindenképpen értéke-
lendõ, hogy - szemben
több kormánypárti kerü-
lettel - Óbudán a közpon-
ti költségvetési elvonáso-
kat nem a lakosságra há-
rítja át a polgármester.

- Hogyha ennyi mindennel
egyetértenek a helyi vezetéssel, mi-
ért nem támogatták a költségvetési
rendeletet? 

- Nyilvánvaló mindenki szá-
mára, hogy kerületünk csak já-
tékszere a kormányzati intézke-
déseknek. Az elmúlt évek jelen-
tõsen sújtották Óbudát és nem
tudni, hogy ez a tendencia meg-
marad-e. Mindaddig, amíg Ma-
gyarországot  a kiszámíthatatlan,
önellentmondásokba bocsátkozó
kormányzati politika, a burkolt
megszorítások és az önkormány-
zat-ellenesség  jellemzi, a Ma-
gyar Szocialista Párt nem tudja
támogatni a költségvetést.

„Feszes gazdálkodás 
a megszorítások miatt“

Czeglédy Gergõ (az MSZP-
frakció vezetõje): „…a hivatal
munkatársai és polgármester úr
a lehetõségekhez mérten min-
dent megtett, hogy olyan költ-
ségvetést tegyen az asztalra,
amely a bizonytalanságokat,
azok kockázatát minimalizálja
és a jövõben esetlegesen elke-
rülhetetlennek tûnõ költségveté-
si módosítások lehetõségeit is
minimálisra csökkentse.“ 
(Részlet a 2012. február 16-ai
ülés jegyzõkönyvébõl)

Szanyó Miklós a költségve-
téshez az elsõ és a második
fordulóban sem szólt hozzá.

Béres András, a Le-
het Más a Politika
(LMP) önkormányzati
képviselõje a helyi tes-
tületben

- A III. kerület idei
költségvetését elsõsor-
ban a Parlamentben
meghozott döntések ha-
tározták meg. Az elmúlt
22 év elhibázott gazdaságpoliti-
kai döntései, és a jelenlegi kor-
mány megszorításai, illetve az
önkormányzati rendszer átalakí-
tása miatt került nehéz helyzetbe
a különben felelõsen  gazdálko-
dó önkormányzat. 

- Konkrétabban mire gondol? 
- A jogszabályváltozások ered-

ményeképpen jelentõ-
sen csökkennek a helyi
bevételek és a központi
finanszírozás is. Ezért a
kiadásokat is vissza
kellett fogni, így a költ-
ségvetés nominálérté-
ken is kisebb költsé-
gekkel számol a tava-
lyinál, azaz bár 2012-

ben is lesz infláció, a tavalyinál
kevesebb pénzbõl kell kijönni.
Szinte minden terület kénytelen
lesz takarékosabban gazdálkod-
ni.  A megszorítások ellenére a
tervezett kiadások meghaladják
a bevételeket, így a tavalyi fenn-
tartható gyakorlattal szakítva, az
idei költségvetés hiánnyal szá-

mol, ami 278 millió forinttal
fogja növelni a kerület adósság-
állományát. 

- A testületi ülésen kiemelt egy
önhöz közel álló területet.

- Úgy vélem, az idei kiadás-
csökkentés egyik legnagyobb

„A lehetõségekhez képest 
korrekt költségvetés készült“

Béres András: „Ellenzékiként
nem tudunk mindennel egyetér-
teni mi sem, és megszavazni
nem fogja tudni ezt, a költségve-
tést. De ennek ellenére szeret-
ném méltányolni, hogy a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos
elõterjesztéseim jórészt nyitott
fülekre találtak, illetve azt, hogy
egy átgondolt és felelõsségtel-
jes tervezés folyt az önkor-
mányzatnál.“
(Részlet a 2012. február 16-ai
ülés jegyzõkönyvébõl)

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON
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Puskás Péter, a
Fidesz-KDNP-frakció
vezetõje: - A 2012-es
költségvetést a testület
nagy többséggel fogad-
ta el. Fontos leszögezni,
hogy az elõzõ évekhez
hasonlóan stabil lába-
kon álló, végrehajtható
büdzsét hagytak jóvá a
képviselõk. Az önkormányzat
vezetése a tervezés idõszakában
azt a célt tûzte ki, hogy az alap-
feladatok ellátásán felül ne sé-
rüljön az Óbudára jellemzõ ma-
gas szolgáltatási színvonal az
oktatási, az egészségügyi, vala-
mint a szociális ágazatban sem.
A minimális hiánnyal elfogadott
költségvetésben a fenti célok tel-
jesítésén túlmenõen számos fej-
lesztésre is elkülönítettünk forrá-
sokat. 

- A költségvetésen kívül milyen
forrásokat tudnak igénybe venni?

- Az önkormányzat igyekszik
minden pályázati forrást igénybe
venni annak érdekében, hogy a
tervezett fejlesztések minél ki-
sebb mértékben terheljék a kerü-
leti költségvetést. Idén, az Új
Széchenyi Terv keretein belül pá-
lyázati lehetõség nyílik intézmé-
nyek felújítására. A85 százalékos
támogatást igyekszünk a lehetõ
legtöbb önkormányzati intéz-
mény korszerûsítésére igénybe
venni. 

Egy, az elõzõ években elnyert
hasonló pályázat eredményekép-
pen idén elkészülhet a Kerék Ál-
talános Iskola és Gimnázium, az
Arató Emil téri bölcsõde és a
Laktanya utcai Tüdõgondozó fel-
újított épülete. A külsõleg is lát-
ványosan megújult intézmények
jóval kevesebb energiát használ-
nak fel a jövõben, így fenntartá-
suk kisebb terhet ró az önkor-
mányzatra. 

- Mi indokolta a röntgengépek
cseréjét?

- Még tavasszal befejezõdik a
röntgengépek cseréje a Csobánka
téri után a Vörösvári úti szakren-
delõben is. Az önkormányzati
forrásból finanszírozott fejlesztés
megvalósulásával a betegek jóval

gyorsabban eshetnek át
a vizsgálatokon, és
nagyságrendekkel ki-
sebb sugárdózis éri a
szervezetüket. A digitá-
lis technológiára történt
átállást követõen a gé-
pek üzemeltetési költsé-
gei radikálisan csök-
kennek. 

Meggyõzõdésem, hogy a
2012-es költségvetés az elõzõ
évekhez hasonlóan végrehajt-
ható, és az abban meghatározott
irányok az alapfeladatok, a
szolgáltatási színvonal, vala-
mint a fejlesztések tekintetében
is a kerületben élõ polgárok ja-
vát szolgálják - hangsúlyozta a
frakcióvezetõ.

kárvallottja a Környezetvédelmi
Alap lett volna, ezt elkerülendõ
módosító indítványt nyújtottam
be, melyet nagyrész beépítettek a
2012-es költségvetésbe. Így a ta-
valyi szinten maradhat a társas-
házak zöldterület gondozási pá-

lyázati alapja vagy a szelektív
hulladékgyûjtés támogatása.

Az önkormányzat dolgozói a le-
hetõségekhez képest korrekt költ-
ségvetést készítettek. Figyelembe
vették a fenntarthatóságot, nem a
jövõ felélése árán oldják meg az
idei forráshiányos év finanszírozá-

sát, és elfogadtak egyes ellenzéki
javaslatokat is. Ennek ellenére nem
értek egyet az önkormányzati fi-
nanszírozás átalakításának módjá-
val, ezért tartózkodtam a szavazás-
nál - hangsúlyozta Béres András.

Mihalik Zoltán, az
„Itt Élünk“ Egyesület
képviselõje: - Vitathatat-
lan tény, hogy Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának költségve-
tése a budapesti kerüle-
tek közt a legjobbakhoz
tartozik. A számokon túl
azonban a 2012-es költ-
ségvetésrõl nem mondható el,
hogy kevesebbet költenénk, mint
amennyi a bevételünk, vagyis a két
ülést követõen is hiánnyal fogadta
el a városvezetés az idei büdzsét. 

- Magyarországon az önkor-
mányzatok jelentõs többsége ha-
sonló gyakorlat alapján mûködik.

- Nézõpont kérdése, hogy ez jó
gyakorlat-e, csak azért, mert ez így
van. A hiánnyal való tervezés e
formája már elõre meghatározza,
hogy év közben folyamatos záro-
lásokkal, elvonásokkal terhelik az
intézményeket annak érdekében,
hogy a hiányt csökkenteni lehes-
sen, vagy szinten tartani. Vagyis az
elfogadott összegeket valószínûleg
nem költheti majd el egyetlen in-
tézményünk sem, ha a többmilliós
lyukat be szeretnék foltozni. Egy
másik módszer az lenne, ha annyi-
val terveznének, amennyi valóban
el is költhetõ. 

Megkerülhetetlen tény, mely a
képviselõ-testületi tárgyalóasztal
mellett az elmúlt két évben szinte
egyáltalán nem hangzik el a polgá-
ri vezetés részérõl, hogy az önkor-
mányzatok, így a III. kerület is je-
lentõsen alulfinanszírozott, vagyis
a központi költségvetésbõl és a
forrásmegosztásból évrõl évre
egyre kevesebb forráshoz jutunk.
Ennek okairól néma csend honol,
míg korábban mindig éles bírálat
érte mind a fõvárost, mind a kor-
mányzatot. Sajnálatos, hogy a
költségvetés jelenlegi helyzete má-
ra már nem enged meg beruházá-
sokat saját forrásból. 2012-ben is
folytatódik, az a megítélésem sze-
rint rendkívül rossz gyakorlat,
melynél a beruházásokat kizárólag
hosszú lejáratú forrásokból, hite-
lekbõl valósítja meg a kerület. Rá-
adásul egytõl-egyig olyan beruhá-
zások, melyekbõl a jövõben sem-

milyen bevétele nem
származik Óbuda-Bé-
kásmegyernek. 

Atényekkel nem érde-
mes harcban állni. A
költségvetés fõ számai
közül a mûködési forrás-
hiány összege a két for-
duló között valóban 498
millió forintról 278 milli-

óra csökkent, vagyis számszakilag
majdnem megfelezõdött. Termé-
szetesen nehezen vitatható egy
évek óta tervezett beszerzés, a
rendkívül elavult és gazdaságtala-
nul mûködtethetõ röntgengépek
cseréje, amivel korszerûbbé és
gazdaságosabbá válhat az egész-
ségügyi diagnosztika. Azonban
meg kell említenem, hogy az ere-
detileg 380 milliósra tervezett be-
szerzés összege végül meghaladta
a 600 millió forintot. 

- Talán azért, mert korszerûbbek
és hosszabb ideig mûködõképesek.
Ön más projekt kivitelezésével sem
ért egyet, ha jól tudom. 

- Régóta tervezett projekt az
Óbuda Promenád, mely a Kolosy
tér és a környezõ utcák városképi
felújítását is magában foglalja. Eh-
hez Európai Uniós támogatást is
elnyertünk, és csak kisebb részben
kell önerõvel részt vennünk a
megvalósításban. Aberuházás 720
millió forintra tervezett teljes költ-
sége jelentõsen megterheli az idei
költségvetést, és nem vagyok róla
meggyõzõdve, hogy feltétlenül
2012-ben kell megvalósítanunk,
ilyen gazdasági körülmények és
költségvetési feltételek mellett. 

„Stabil, végrehajtható 
az idei költségvetés“

„Egyre kevesebb forráshoz
jut az önkormányzat“

Puskás Péter: „…ez egy nagyon
jó, és vállalható költségvetés,
mely biztosítja az önkormányzat
mûködésének stabilitását,
ugyanakkor pedig számos lehe-
tõséget biztosít fejlesztésre - még
ha azok pályázati úton történnek
-, illetve a civil szférának is külön-
bözõ támogatási lehetõségeket
biztosít, illetve az igen magas
színvonalon mûködõ ellátó rend-
szereinknek a szolgáltatás szín-
vonal fenntartását teszi lehetõvé
ebben az évben is. Úgyhogy en-
nek megfelelõen a Fidesz-
KDNP-frakció támogatja a költ-
ségvetés elfogadását.“
(Részlet a 2012. február 16-ai
ülés jegyzõkönyvébõl)

Mihalik Zoltán: „Amit én hiá-
nyolok, és nekem kifejezetten
hiányzik ebbõl, az a fajta tar-
talékösszeg, amely valami-
lyen módon ellensúlyozni tud-
ja részben azt az összeget,
amit már most mínuszos elõ-
jellel beterveztünk, illetve azo-
kat a nem várt év közbeni dol-
gokat, amelyeket még ma-
gunk sem tudunk. Azt gondo-
lom, hogy ezt a II. fordulóra
célszerû lenne orvosolni.“
(Részlet a 2012. január 26-ai
ülés jegyzõkönyvébõl)

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Lakossági bejelentések, panaszok
teljes körû ügyintézésére, ötletek fo-
gadására szolgál az ügyfélkapcsolati
iroda az óbudai Városházán. 

A z önkormányzat hatáskö-
rébe tartozó, a kerület ve-

zetésének címzett bejelentések-
kel, panaszokkal, ötletekkel
személyesen a polgármesteri hi-
vatalban, a Fõ tér 3., I. emelet
36. számú irodában várják az
ügyfeleket félfogadási idõben,
hétfõn 14-tól 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól 13 órá-
ig. Az ügyfélkapcsolati iroda el-
érhetõ telefonon a 437-8961-es,
a 437-8962-es, a 437-8963-as
számon vagy faxon (437-8987),
valamint az önkormányzat hon-
lapján e-mailen az ötletládán
(www.obuda.hu/otletlada), illet-
ve a panaszládán keresztül
(www. obuda.hu/ panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda
a Városházán

Az oldalpárt összeállította:
Szeberényi Csilla
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Közbiztonság – Beruházás – Közlekedés

Kis túlzással úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy a kerület biz-
tonságára az Óbudai Közbiz-
tonsági Nonprofit Kft. vigyáz.
A 2009-ben létrehozott társa-
ság feladata a közbiztonság
javítása, és szorosan együtt-
mûködve a rendõrséggel a
közrend védelme. Hogy ezt
miként érik el, arról Murányi
László, a kft. ügyvezetõje
számolt be lapunknak.

- Még 2008-ban 64 ka-
merából álló térfigyelõ-
rendszert épített ki az ön-
kormányzat. Ennek üze-
meltetésére, illetve a táv-
felügyeleti rendszer mû-
ködtetésére hozta létre az
önkormányzat társaságun-
kat. A kamerákat Békás-
megyerre telepítették, ami-
nek az lett az eredménye,
hogy innen valóban kiszo-
rultak a bûnözõk. Viszont
Belsõ-Óbudára tették át a
mûködésüket, úgyhogy
ezeken a területeken (pél-
dául Vihar utca, Szél utca,
Miklós utca stb.) megnõtt

a gépkocsi-feltörések és a
lakásbetörések száma. El-
készítettük a ke-
rületi rendõrkapi-
tányság bûnügyi
térképe alapján,
és Rácz Ferenc
rendõr százados
közrendvédelmi
osztályvezetõ se-
gítségével azt a
kameratervet,
amely a jelenlegi térfigye-
lõ központ maximális ka-
merabefogadó képességét
(176 darab kamera) a kerü-
let egésze számára elfo-
gadható lefedettséggel lát-
ná el. A technikai megol-
dás tehát létezik, csak
anyagiak függvénye, hogy
mikor, hova, hány újabb
kamerát telepít az önkor-
mányzat.

A pozitív tapasztalatból
látható, hogy nélkülözhe-
tetlen a térfigyelés, még

akkor is, ha jelentõs ösz-
szegekbe kerül. Azt azon-

ban nem szabad
elfelejteni, hogy
a rendõri jelen-
létet nem váltják
ki a kamerák.
Éppen ezért az
önkormányzat a
rendõrség támo-
gatásával igyek-
szik javítani a

közbiztonságon. Négy
rendõr két gépkocsival
járõrözik rendszeresen az
utakon, melynek költsé-
gét - évi több millió forin-
tot - az önkormányzat fi-
nanszírozza. 

De társaságunk feladata
a kerületben felállított hat
radaros sebességmérõ kar-
bantartása, illetve az ön-
kormányzati ingatlanok
betörés- és riasztásvédel-
mének felülvizsgálata, il-
letve az új rendszer kiépí-

tése. Ez 3,5 millió forintos
fejlesztést jelentett. Eddig
86 objektumnál már meg-
történt a váltás, további
csaknem 40-nél a közeljö-
võben kerül sor rá. 

Munkánknak egyre na-
gyobb részét teszi ki a tár-
sasházak belsõ video-tech-
nikai védelmi rendszeré-
nek kiépítése. A házakban
elharapózott lopások, betö-
rések, rongálások vissza-
szorítása érdekében
ugyanis egyre több helyen
élnek ezzel az egyszerû, de
hatékony lehetõséggel,
melynek keretében a lép-
csõház bejárataihoz egy-
egy vandálbiztos kamerát
helyezünk el. A kamerák a
távfelügyeleti rendszerhez
csatlakoznak és a rendõr-
ségen jeleznek, ha csak va-
laki megpróbál az adatrög-
zítõ szoftverhez hozzá-
nyúlni. Így többet nem le-

het észrevétlenül besurran-
ni a lépcsõházba és zavar-
talanul betörni a lakások-
ba, mert visszakereshetõ,
hogy mikor, ki lépett be a
házba. Az illetéktelenek te-
hát azonnal kiszûrhetõk.
Az önkormányzat még pá-
lyázaton is meghirdette a
lehetõséget, így kedvez-
ményesen telepíttethetik a
lakóközösségek a rend-
szert. A közös költségbe
beépül a fenntartás költsé-
ge, így a lakóknak alig je-
lent plusz kiadást. A teljes
biztonságot ugyanakkor az
úgynevezett duplex rend-
szer jelenti, amikor a lép-
csõházi kamerák mellett a
lakásokban is bevezetik a
riasztót. Egy tízemeletes
társasházban a piaci árak
feléért megoldható már, hi-
szen minél többen kérik,
annál olcsóbban beszerez-
hetõ.  Domi Zsuzsa

A kamerák nem váltják ki a járõröket

Tarthatatlanná vált a par-
kolási helyzet Óbudán. Mi-
vel az agglomerációból ér-
kezõ autósok - valódi P+R
parkoló hiányában - gya-
korlatilag P+R parkolóként
használják az egész kerü-
letet, az önkormányzat rá-
kényszerül arra, hogy be-
vezesse a fizetõparkolást.

A fõváros közleke-
désfejlesztésének

egyik hiányossága, hogy
a tömegközlekedés el-
marad a várakozásoktól.
Éppen ezért az agglome-
rációból bejárók autóval
kénytelenek utazni.
Ezért alakult ki az a
helyzet, hogy a Kolosy
tér környékén már szinte
egyáltalán nem lehet
napközben szabad par-
kolóhelyet találni még
az itt lakóknak sem.
Gyakorlatilag eljutot-
tunk odáig, hogy a Lajos
utca - Tímár utca tágabb
környezete, valamint a
Vörösvári úti szakrende-
lõ elõtti közterület is
P+R parkolóként üze-
mel. A kerület vezetése

sokáig ellenezte a fizetõ-
parkolás bevezetését,
bár az ezt lehetõvé tevõ
fõvárosi önkormányzati
döntés már az elõzõ cik-
lusban megszületett. La-
kossági nyomásra azon-
ban - a kerületiek védel-
mében - hamarosan
kénytelen megtenni ezt a
lépést. 

A kérdés ugyanis ma
már az, hogy az önkor-
mányzat képes-e biztosí-
tani a kerületben élõ pol-
gároknak, hogy kulturált
körülmények között par-
koljanak a lakóhelyük
közelében. Tovább ront-
ja a helyzetet Óbudán,
hogy a környezõ kerüle-
tekben már szinte csak
fizetõparkolók üzemel-
nek, így azok is nálunk
teszik le az autójukat,
akiknek nem itt van dol-
guk. A fõváros az elmúlt
húsz évben a városhatá-
ron nem épített megfele-
lõ számú P+R parkolót.
Ráadásul a fõváros a 4-
es metró megépítéséhez
azzal a feltétellel kapott
EU-támogatást, hogy

bevezeti a dugódíjat. En-
nek értelmében a Hun-
gária körgyûrûn belül is
fizetni kell majd az autó-
soknak, ami még többe-
ket ösztönöz majd arra,
hogy nálunk hagyják az
autójukat. Ezen indokok
alapján tervezi tehát az
önkormányzat a fize-
tõparkolás bevezetését a
Szépvölgyi úttól egé-
szen a Bogdáni útig be-
zárólag. A parkolóórák
üzemeltetését saját ha-
táskörben oldja meg az
önkormányzat, tehát
nem külsõs céget bíz
meg a rendszer mûköd-
tetésével. Így a bevétel
is a kerület fejlõdését
szolgálja majd.

A szükséges rendele-
tet még a képviselõ-tes-
tületnek el kell fogadnia,
ezért a bevezetés pontos
idõpontját csak ez után
lehet meghatározni. A
rendeletet két forduló-
ban tárgyalja az önkor-
mányzat. A lakosság is
javaslatokat tehet a
legjobb megoldásokra.
A testület a parko-

las@obuda.hu e-mail-
címre várja a kerületi-
ek véleményét, észrevé-
teleit. 

A fizetõparkolás beve-
zetése esetén a kerület
lakosait megilleti min-
den olyan kedvezmény,
amely a többi kerületben
is elérhetõ, és nem ütkö-
zik a fõvárosi önkor-
mányzat vonatkozó ren-
deletének szabályaiba. A
tervezett intézkedéssel
az önkormányzat célja
elsõsorban a parkolás
szabályozása. 

Parkolási díj beveze-
tésérõl egyébként eddig
12 fõvárosi kerület dön-
tött. Természetesen a be-
vételek megtartása érde-
kében valamennyi saját

maga fogja mûködtetni a
rendszert. A kerületek az
elképzelések szerint ösz-
szehangolt ügyfélszol-
gálati rendszert hoznak
létre, így egységben mû-
ködik majd a fizetõpar-
kolás. Ennek az a lénye-
ge, hogy a kerületek el-
számolnak egymással,
így például a büntetést
akár egy másik kerület-
ben is be lehet fizetni,
nemcsak abban, amely-
ben keletkezett. Ez még
az autósoknak is köny-
nyebbséget jelent. Ter-
mészetesen a mobilfize-
tés is választható, amely
a legkedvezõbb megol-
dás a parkolási díjak ki-
egyenlítésére.

d. zs.

A lakosság véleményét is figyelembe veszik

Szabályozzák a parkolást

60 éves transzformátort cseréltek újra a Zápor utcában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_06.qxd  2012.03.20.  13:09  Page 6



2012/6. szám Önkormányzat
7

obuda_2012_06.qxd  2012.03.20.  13:09  Page 7



2012/6. szám8
Egészségügy

Általános felnõtt és gyer-
mek fül-orr-gégészeti ellá-
tásban részesülnek a bete-
gek a Szent Margit Rende-
lõintézetben - tudtuk meg
dr. László Klára fõorvostól.
Két helyszínen várják pa-
naszaikkal a betegeket: a
Vörösvári úti és a
Csobánka téri rendelõben.

H áziorvosi beutaló
nem szükséges a

rendelésre, viszont idõ-
pontot mindenképpen
kérni kell a betegirányí-
tóban. Ezt akár szemé-
lyesen, akár telefonon,
illetve e-mail-ben meg-
tehetik. A várakozási idõ
két naptól egy hétig ter-
jedhet, tehát viszonylag
hamar orvoshoz kerül-
hetnek a betegek. 

A problémák feltárása
érdekében endoszkópos
vizsgálatok végzésére is
lehetõség van a rendelé-
sen. Hallásvizsgálat és
hallókészülék ellátás a
rendeléshez szorosan
kapcsolódó hallókészülék
szaküzletben történik.
Fülzúgás, szédülés, hal-
láscsökkenés esetén pedig
keringésjavító infúziós
kezelést kaphatnak a bete-
gek az erre a célra kialakí-
tott infúziós részlegen. Az

egynapos sebészeten orr-
sövény, orr- és mellék-
üreg sebészeti beavatko-
zásokra van lehetõség. 

A horkolás is gyógyít-
ható. A horkolás ambu-
lancia hetente két alka-
lommal várja a betege-
ket. A részletes kivizs-
gálás után rádiófrekven-
ciás kezeléssel szintén
az egynapos sebészeten
tudják megszûntetni, il-
letve csökkenteni a kóros
horkolást, az orrban és a
garatban történõ mûtéti
beavatkozással. A súlyos
alvásproblémákkal küz-
dõ betegeket alvásdiag-
nosztikai szûrõkészülék
segítségével szûrik ki,
majd - ha szükséges - to-
vábbirányítják egy al-
váslaborba.

Új szolgáltatás a cse-
csemõk hallásszûrése. A

mûszeres méréssel ide-
jében felismerhetõk a
veleszületett halláskáro-
sodások, és így kellõ
idõben speciális intézet-
be irányítják a csecse-
mõket további kivizsgá-
lásra, kezelésre. Szeren-
csére kevés halláskáro-
sult kicsivel találkoznak
a rendelésen az orvosok. 

Az allergiások is biza-
lommal felkereshetik a
rendelõket, mivel aller-
giás nátha diagnosztizá-
lás, illetve beteggondo-
zás is folyik mindkét
helyszínen. A Csobánka
téri rendelõben aller-
gológus szakorvos kü-
lön is foglalkozik az
ilyen panaszokkal je-
lentkezõ gyerekekkel. 

Az influenzás idõ-
szakban gyakori az orr-
dugulás, orrfolyás, kö-
högés, láz. A fõorvos
szerint, ha 2-3 nap eltel-
tével sem javul az álla-
potunk, érdemes felke-
resni a háziorvost a szö-
võdmények elkerülése
érdekében. Amennyiben
pedig a háziorvos úgy
látja, hogy szükséges a
szakorvosi ellátás, min-
denképpen a szakrende-
lésre irányít minket. 

Domi Zsuzsa

Fül-orr-gégészeti szakrendelés

Gyógyítható a horkolás

A Szent Margit Rendelõin-
tézet 15 éve mûködteti
Óbudán az Óbudai Orvos-
klubot, mely a hazai tudo-
mányos élet meghatározó
vezetõinek, szakemberei-
nek találkozóhelye. 

Létrehozását indokol-
ta, hogy az addig

bevált egészségügyi in-
tegráció megszûnt, az
alapellátásban, a rende-
lõintézetekben és a kór-
házban dolgozó orvosok
szoros kapcsolata fella-
zult. Kerületünk orvosai
nem, vagy alig ismerték,
ismerik egymást. Az
Orvosklub 2006 óta a
Semmelweis Egyetem
munkahelyen kívüli to-

vábbképzõ helye. A klub
munkájában résztvevõ
orvosok tevékenységük-
höz nélkülözhetetlen kre-
ditpontot kapnak. A klub
üléseit egyre több egész-

ségügyi szakdolgozó és
védõnõ látogatja. A talál-
kozóknak az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény (Kiskorona utca
3.) ad helyet. 

A legutóbbi ülésen
hazánk történetének
legsúlyosabb környe-
zeti katasztrófájáról
hangzottak el tájékoz-
tatók. „Egészségügyi
szervezési és ellátási
tapasztalatok a Ko-
lontár-Devecser vö-
rösiszap katasztrófa
idején“ és „Közegész-
ségügyi szempontok a
katasztrófa során“
címmel dr. Göndöcs
Zsigmond mûveleti
igazgató (Országos
Mentõszolgálat) és dr.
Faludi Gábor (OTH)
PhD fõosztályvezetõ
tartott elõadást. 

15 éves az Óbudai Orvosklub

Holosztikus egészség
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. szer-
vezésében rendezik a „Mit üzen a testünk?“ címû
sorozat negyedik elõadását március 21-én 15 órai
kezdettel az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben. „Szemelvények a holosztikus egészség-
rõl“ dr. Bódy Gábor urológus fõorvos tart elõadást.
(A belépés díjtalan. Cím: Kiskorona utca 3.) 

Cukorbetegek klubja 
„A reumatológia és a csontritkulás a cukorbeteg
életében“ címmel dr. Szabó Csilla fõorvos (ORFI)
tart elõadást március 22-én 15 órai kezdettel a Bé-
kásmegyeri Cukorbetegek Klubjában, a Boldog
Özséb Plébánia emeleti nagytermében. Az elõadás
elõtt vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, testsúly-
mérés lesz. (Cím: Lékai Bíboros tér 8-10.)

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete március végén az alábbi idõpontban és hely-
színen szervez véradást.
Március 30-án 14-tõl 17 óráig: a Szent Margit Kór-
házban (Bécsi út 132.)
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.

Gyógyítható az idejében 
felismert melldaganat

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõ-
vizsgálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év,
névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy
mikor várják õket a Szent János Kórházba (XII., Di-
ós árok 1., tel.: 458-4509) vizsgálatra. Vegyen részt
Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes. Információ: Buda-
pest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve. Tel.: 465-3823.
A lehetõség adott! Éljenek vele!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Iránytû az iskolaválasztáshoz
Az iskolaválasztás elõtt álló családoknak nyújt segít-
séget az önkormányzat oktatási és kulturális fõosz-
tálya által összeállított, évente megjelenõ kiadvány.
Az Iránytû valamennyi, a kerületben mûködõ iskola
programját ismerteti, hogy a szülõk könnyebben
megtalálják a gyermeküknek leginkább megfelelõ
intézményt. (A részletes Iránytû megtekinthetõ a
www.obuda.hu/intezmenyek/oktatasi_nevelesi/isko-
lai_ovodai_tajekoztatofuzetek oldalon.)

Nyílt napok a Hétpettyes Óvodában
és a Szín-Kör-Játék tagóvodáiban

A leendõ kiscsoportos gyermekek szüleit várják már-
cius 26-án 9-tõl 10.30 óráig a Solymár utcai óvodába
(Solymár utca 12-14.), valamint március 27-én 9-tõl
10.30 óráig a Törzs utcai óvodába (Törzs utca 2.) a
kiscsoportos óvodapedagógusok  bemutatkozására.
Március 28-án 8.30-tól 11.00 óráig mindkét épület-
ben játszó délelõttöt tartanak.
A Hétpettyes Óvodában (Harrer Pál utca 7.) március
29-én 8.30-tól 10 óráig, valamint március 30-án 8.30-tól
10 óráig ismerkedhetnek meg a szülõk az óvodai élet-
tel és az óvodapedagógusokkal. Ebben az intézmény-
ben április 3-án 9.30-tól 11 óráig lesz játszó délelõtt.

Ingyenes e-learning
Óbudai nagycsaládos anyukáknak nyújt ingyenes
segítséget az az e-learning tananyag, amelyet a
www.okosito.hu honlapon érhetnek el. Az otthoni
gyakorláshoz kiváló anyag angol, német, francia,
olasz és spanyol nyelven érhetõ el. A honlapot na-
ponta több mint ezren látogatják, még Kanadából
és Romániából is.

Tavaszköszöntõ 
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: márci-
us 28-án 17 órától tavaszköszöntõ (4.a, 4.b, 4.c te-
rem). (Cím: Szérûskert utca 40. Bõvebb információ:
367-1429.)

Suliváró a Kevében
Suliváró foglalkozás: április 3-án 17 óra - húsvéti
nyúl a Kevében (Keve utca 41.).

1 % 1 % 1 %
A Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány kuratóriuma
köszöni támogatóinak, hogy 2010. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 százalékával, 547 ezer 308 forinttal tá-
mogatták az alapítványt. Az összeget az Óbudai Csi-
csergõ Óvoda udvari-, mozgásfejlesztõ játékainak fej-
lesztésére fordítják. (Adószám: 18258150-1-43.)

Elõkészítõk, korrepetálás 
Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az

általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-

ból, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõség van

mindennapos korrepetálásra, érettségizõk intenzív felké-

szítésére az elégséges szint elérésétõl az emelt szintû

érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgo-

zásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév vé-

géig, pótvizsga, évismétlés helyett. Nyolcadikosok tudásá-

nak szinten tartása a középiskolai év kezdetéig. A diáko-

kat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoport-

ban oktatják a tanárok a gyerekek által kért napokon és

idõpontban. (A jelentkezõk a 06(20)946-2027-es számot

hívhatják. www.obudamatek.hu)

A Budapesti Mûszaki Fõisko-
la jogutódjaként 2010. janu-
ár 1-jén jött létre az Óbudai
Egyetem, melyre elsõként
iratkoztak be a Bánki Donát
Gépész és Biztonságtechni-
kai Mérnöki Kar veterán-
gépjármû restaurátor szak-
mérnöki kurzusának hallga-
tói.

Arestaurátor kurzus
évnyitóját többéves

elõkészítõ munka után
2010 februárjában tartot-
ták. Négy félévnyi inten-
zív tanulás után jutottak
el a hallgatók a záróvizs-
gáig, melyen számot ad-
tak az elsajátított anyag-
ról, bemutatták önálló
munkáikat, megvédték
szakdolgozataikat. 

A diplomaosztót márci-
us 2-án rendezték a Bánki
kar dísztermében. Dr. Hor-
váth Sándor dékán fel-
idézte a restaurátor szak-
mérnök képzés indításá-
nak körülményeit. Ki-
emelte, hogy egy újonnan
induló képzés esetén szük-
ség van a kar vezetése és a
hallgatók közti interaktív
kommunikációra, mely-
nek eredményeképpen a
tananyagot folyamatosan

lehet finomítani. Elmond-
ta, hogy az elsõ restaurátor
tanulókör nagyon rövid
idõ alatt összekovácsoló-
dott, az önszervezõdõ
szakmai közösség tagjai
egymást segítve küzdötték
végig magukat a hatalmas
ismeretanyagon. 

Dr. Rojkó Ádám, a mi-
nisztérium képviselõje és a
Magyar Veterán Autó és
Motor Szövetség alapító
tagja hangsúlyozta: a kép-
zés hiánypótló, Magyaror-
szág fejlõdése lehetõvé tet-
te, hogy a múltunk öröksé-
gét képezõ veterán jármû-
vekkel foglalkozó vállal-
kozások száma örvendete-

sen növekszik, így szükség
van a restaurátor szakma
ezen részterületének mû-
velõire. 

A Bánki Kar vezetõsége
az állami oklevél mellé a
hallgatóknak egy dísz-
diplomát adományozott,
melynek ornamentikája
megegyezik a Henry Ford
által kibocsátott elsõ rész-
vény keretével. Az oklevél,
melyet Bánki Donát arc-
képét tartalmazó viaszpe-
csét díszít, magyar és an-
gol nyelven tartalmazza a
tulajdonos képzettségét,
melyet igazolandó a záró-
vizsga elnöke és a kar dé-
kánja is aláírt.

Képzettségük veterán-gépjármû restaurátor szakmérnök 

Diplomaosztó az Óbudai Egyetemen

Kerületi rajzversenyt rende-
zett az Aelia Sabina Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola az Óbu-
dai Nagy László Általános
Iskolában. A városrészben
hat iskolában folyik mûvé-
szeti oktatás 1-tõl 8. évfo-
lyamig. Most elõször mér-
hették össze tudásukat kü-
lön versenyen.

Két feladatból állt a
küzdelem: grafikai

alkotással neveztek, a
helyszínen agyagszobrot
készítettek. A kicsik mese-
figurákat, a legnagyobbak
állatot modell után. A há-
romórás munka során ked-
ves figurák épültek a kezek
alatt. Az elsõ négy alkotó
képviseli a kerületet a fõ-
városi verseny tagozatos
kategóriájában.

Eredmények 1-2. évfo-
lyam: I. Csengeri Sára (I.
Óbudai); Wang Anna
(Óbudai Nagy László); II.

Parádi Enikõ (I. Óbudai);
III. Lakatos Lili (Fodros).
3-4. évfolyam: I. Zentai
Léna (Fodros); II. Árvay-
Vass Iván (Dr. Szent-Györ-
gyi); III. Pihelevics Emilia
(Dr. Szent-Györgyi). 4-5.
évfolyam: I. Ilyefalvi
Csenge (Fodros); II. Buru

Emese (Dr. Szent-Györ-
gyi); III. Bartos Virág (I.
Óbudai). 7-8. évfolyam: I.
Csapó Szonja (Dr. Szent-
Györgyi); Jordán Lili
(Óbudai Nagy László);
Pospischil Mercédesz (I.
Óbudai); II. Farkas Sza-
bolcs (Fodros).

Kerületi rajzverseny

Grafikák és agyagszobrok 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzati választá-
sokat 2010 októberében
tartották. Sorozatunkban
arról kérdezzük az egyéni
választókerületek képvise-
lõit: milyen ügyekben jár-
tak el a lakosok érdeké-
ben?

Ezúttal Bulla György
(Fidesz-KDNP), a

9. számú egyéni válasz-
tókerület képviselõje
számolt be munkájáról.

- Választókörzetem a
legnagyobb kiterjedésû
Óbudán, bár természete-
sen a lélekszámok tekin-
tetében ez nem igaz.
Idetartozik a három
hegy, az Aranyhegy, a
Péterhegy és az Üröm-
hegy, továbbá a Pók ut-
cai lakótelep délnyugati
része, a Mocsárosdûlõ,
a Kaszásdûlõ déli része,
a Filatorigát és a Tö-
rökkõ. Ebbõl a felsoro-
lásból is látható, hogy
jelentõs az ipari ingatlan
a területen.

A legnagyobb problé-
ma a hegyeken jelentke-
zik, ahol nyu-
godtan kijelent-
hetem: kataszt-
rofális a víz-,
csatorna- és út-
hálózat. Mind-
ez abból adó-
dik, hogy hi-
ányzik a réteg-
víz elvezetése.
A Fõvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt. most építi a
záportározót - dréncsö-
ves rendszerrel - a Mész-
kõ és a Saroglya utca
sarkán. A 87 millió forin-
tos beruházás mintegy
80 százalékban már el-
készült. Remélhetõleg ez
sokat javít az itt élõk
helyzetén, mivel a lezú-
duló víz nem mossa ki
többet az út alól a földet. 

A Mocsárosdûlõben az
illegális szemétlerakás
jelentett problémát már
évek óta. Ezt sikerült
megoldani úgy, hogy be-
tontuskókat helyeztünk

ki, amelyek megakadá-
lyozzák az autók behaj-

tását. A másik
negatív jelenség
a hajléktalanok
m e g j e l e n é s e
volt. Ezen a te-
rületen egyéb-
ként a vízveze-
ték rendszer is
elavult. A fõvá-
rosi önkormány-

zattól kértük a felújítá-
sát, amit a Rozália utcá-
ban meg is csináltak.

A Mocsárosdûlõben ak-
kor oldódnak meg végle-
gesen a problémák, ha fej-
lõdésnek indul a terület.
Most úgy látszik, hogy a
fejlesztés legvalószínûbb
iránya egy sport- és sza-
badidõközpont kialakítása
lehet a jövõben. Mivel
azonban ennek a terület-
nek csak a fele az óbudai
önkormányzaté, a másik
fele fõvárosi tulajdon, min-
denképpen egyeztetni kell
a két önkormányzatnak a
terület sorsát illetõen. 

Mivel azonban nem-
csak egyéni képviselõ
vagyok, hanem beruhá-
zási tanácsnok is, ezzel
kapcsolatban is vannak
feladataim. A legna-
gyobb, ami napirenden
van az Óbudai Prome-
nád. Ez a nagyberuházás
idén megvalósul. A má-
sik, amely sajnos még
nem tart ilyen elõrehala-
dott állapotban, a békás-
megyeri piac tervezett
átépítése. Mivel ez a piac
60 ezer embert lát el és
már rég kinõtte a város-
rész, minél elõbb szüksé-
ges lenne a bõvítése. A
tervek szerint többszin-

tes, korszerû, mélyga-
rázzsal is ellátott bevá-
sárlóhellyé szeretnénk
alakítani. Ehhez azonban
magánbefektetõket is be
kell vonnunk, hogy mie-
lõbb megvalósuljon. A
legnagyobb beruházás
azonban még csak papí-
ron létezik: az Aquincum
Központ. A rendezési
terv már elkészült, a ki-
vitelezési terv már folya-
matban van. A 140 ezer
négyzetméteres beruhá-
zás azonban csak 3-4 év
múlva valósulhat meg a
Szentendrei út és a
Filatorigát között.

Domi Zsuzsa 

Egyéni választókerületek képviselõi

A békásmegyeri piac átépítéséhez magántõkére is szükség lesz

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

Tavaly szigorodtak a tûzvé-
delmi elõírások. A 259/
2011. (XII. 7.) Kormányren-
delet tételesen felsorolja a
szabálytalanságokat és a
hozzájuk tartozó büntetési
tételeket. Hogy miként ke-
rülhetõ el a bírság, illetve
hogyan járnak el szabályo-
san a kétszintesnél maga-
sabb, tíznél több lakás, il-
letve üdülõ tulajdonosai ar-
ról Böjtös Zoltánt, a védelmi
és közbiztonsági iroda veze-
tõjét kérdeztük.

- Elöljáróban annyit
szeretnék leszögezni,
hogy a közös képviselõk-
nek komoly felelõsségük
van a tûzvédelmi szabá-
lyok betartatásában. Az
Országos Tûzvédelmi
Szabályzatban (OTSZ)
pontosan rögzítették a
hatóságok, mit kell tenni-
ük a társasházak lakói-
nak, tulajdonosainak. S
mivel korántsem egysze-
rû a kérdés, akkor járnak
el helyesen, ha szakem-
bert hívnak segítségül,
aki felméri a terepet, és
pontosan megmondja, mi
az, amin változtatni kell a
házban. Vannak cégek,
amelyek kifejezetten ez-

zel foglalkoznak. S bár
ez is pénzbe kerül, de
még mindig ol-
csóbb, mint a ki-
szabható bünte-
tések, melyek
100 ezertõl akár
3 millió forintig
is terjedhetnek.
Egy biztos, hogy
a szabályok is-
meretének hiá-
nyára nem lehet hivat-
kozni baj esetén.

- A társasházakban mi-
lyen a folyosókon elhelye-
zett biztonságos rács? - ha
egyáltalán van ilyen... 

- Az épületek tervezése-
kor a közös használatú he-
lyiségek nyílászárói, a
közlekedõ-folyosók mé-
retei és száma, burkolatá-
nak anyaga jogszabályi
elõírásokhoz kötött mó-
don lett meghatározva,
hatóság által engedélyez-
ve (OTSZ). A folyosók
utólagos, ráccsal történõ
lezárása az eredeti tervek-
tõl, valamint a használatba
vételi engedélyben foglal-
taktól történõ eltérést
eredményez, ezért még a
kivitelezés elõtt a beépítés
lehetõségeirõl a tûzvédel-
mi hatósággal feltétlenül

egyeztetni kell. Gyakran
felmerül a kérdés, hogy

kifelé vagy befe-
lé nyíljon a rács.
Nos, ezzel kap-
csolatban az a
válaszom, hogy
hiába nyílna me-
nekülési irány-
ba, ha kulcsra
van zárva. A ha-
lálos kimenetelû

épülettüzeknél a tragédiát
sokszor az okozza, hogy
a füsttel telítõdött helyi-
ségben nem marad elég
idõ a zárak nyitogatására.
Ugyanez vonatkozik a
tûzoltók beavatkozására
is. Egy lezárt, masszív
vasrács nyitása értékes
idõt vesz el az oltástól.

- Lehet-e a folyosókon
bútorokat vagy bármi
egyebet tárolni, szánkót,
biciklit, virágot stb.

- Tûz esetén a közös
használatú helyiségek
gyors elhagyását, illetve
megközelítését akadá-
lyozni, késleltetni semmi-
lyen módon nem szabad.
A zárt helyiségekben már
a tûzesetek kezdõdõ sza-
kaszában a látótávolság
nullára csökken. Minden
útba esõ tárgy szûkíti a
menekülési útvonal ke-
resztmetszetét, illetve po-
tenciális balesetveszélyt
jelent. Nem nehéz elkép-
zelni, hogy a sûrû füstben

megbotló, tárgyaknak üt-
közõ emberek milyen sé-
rüléseket szenvedhetnek,
és ez mennyire rontja a
másodpercek alatt csök-
kenõ túlélési esélyeiket. 

Nem utolsó szempont,
hogy a tárgyak elhelyezé-
sével a tûzoltók munkáját
is rendkívül megnehezítik
és lassítják. Jellemzõ
probléma, hogy a közmû-
vek nyitó és záró szerke-
zetei, illetve a tûzvédelmi
berendezések (fali tûz-
csapok, tûzoltó készülé-
kek) elérhetõségét gátol-
ják. Gyakori, hogy éppen
a közös folyosókon elhe-
lyezett tárgyak égnek,
ilyenkor a menekülés le-

hetõsége eleve kizárt.
Fontos megjegyezni,
hogy az éghetõ, füstkép-
zõ burkolatok utólagos
beépítése is jellemzõ
probléma. 

- Ötletszerûen szállnak
ki a tûzoltóság szakembe-
rei ellenõrizni vagy szól-
nak elõre?

- Ötletszerûen sehova
nem szállnak ki. Ellenõr-
zés elrendelése történhet
az éves munkatervnek
megfelelõen, más hatóság
felkérésére, lakossági be-
jelentés, illetve egyéb
szakmai szempontok, pél-
dául tûzoltás során szer-
zett tapasztalatok alapján.

Domi Zsuzsa

Túl drága a szabálytalankodás

Jelentõsen szigorodtak a tûzvédelmi elõírások 

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület tovább-
ra is várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerüle-
ti lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 órá-
ig ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk megismer-
kedhetnek a polgárõri szolgálat követelményeivel,
az ügyeletes polgárõrök fogadják a bejelentéseket,
illetve bûnmegelõzési-áldozatvédelmi tanácsokkal
látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088
telefonszámon és a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen. Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

1 % 1 % 1 %
Ez évben elõször adójának 1 százalékával ön is tá-
mogathatja Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesü-
letet. Adószám: 18135327-1-41.

Az úgynevezett akció kör-
zeti megbízott szolgálat a
Szõlõ utcában tartott el-
lenõrzést január 23-án,
amikor a parkoló autók
között sétáló és gyanúsan
viselkedõ férfira figyeltek
fel a járõrök. 

M iután igazoltatták
az illetõt, láthatóan

idegesen kezdett viselked-
ni, ezért az intézkedõ rend-
õrök átvizsgálták a ruháza-
tát és jármûvét. A férfi au-
tójának vezetõ oldali ülése
alatt hátitáskát találtak,
melyben gépkocsi feltö-
résre, lopásra használható
eszközök voltak. 

A férfi a rendõrök ké-
résére bevallotta, hogy a

parkolóban álló, egyik
tehergépkocsit kívánta
eltulajdonítani, így elõ-
állították a rendõrkapi-
tányságon Az eljárás so-
rán megállapították,
hogy az elkövetõnek
több mint 40 tehergép-
kocsi-lopás, illetve an-
nak kísérlete „szárad a
lelkén“.

Teherautók specialistája

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Az Óbudai Zöld Sza-
badegyetemen Sáro-

si Réka, a Budapesti Elekt-
romos Mûvek Nyrt. kom-
munikációs munkatársa
„Gyakorlati energiatakaré-
kosság“ címmel tartott feb-
ruár 16-án elõadást, mely-
ben a háztartások energia-
költségének csökkentésé-
hez fogalmazott meg aján-
lásokat. Fûtés-hûtés tekin-

tetében javasolta, ne takar-
juk el, vagy fedjük le a fû-
tõtestet, mögé tegyünk
hõvisszaverõ felületet.
Használjunk függönyöket,
redõnyöket, a szellõztetés
napközben 3-5 percig tart-
son teljesen kitárt ablakok-
kal, a klímaberendezés he-
lyett pedig célszerûbb az
árnyékolás alkalmazása.

A világítási költséget a
nagy élettartamú energia-
takarékos izzók, ezek nem
túl sûrû kapcsolgatása, a
szükségesnél nem jobban

megvilágí-
tott felületek
csökkenthe-
tik. Fõzésnél

elsõdleges a megfelelõ fõ-
zõlap kiválasztása, a fedõ,
vagy a közvetlen vízforra-
ló használata. Ahol lehet,
ne használjunk „fizetõs“
energiát, azaz a mélyfa-
gyasztott élelmiszerek ki-
olvasztását elvégzi helyet-
tünk a levegõ is, ha erre
idõt hagyunk. A mikrohul-
lámú berendezéseket in-
kább csak melegítésre,

mintsem fõ-
zésre hasz-
náljuk.

A hûtõ-
szekrényt
c é l s z e r û
mindig leg-
alább 2/3 ré-
szig megpa-
kolni. A hû-
tõt ne he-
lyezzük hõ-

forrás közelébe, tartsuk
tisztán, jégmentesen, ellen-
õrizzük az ajtó szigetelését.

Mossunk lehetõleg
alacsonyabb hõmérsék-
leten, a mosógépet pa-
koljuk tele. Nagyobb ér-
tékû készülék esetén
mindig vegyük figye-
lembe az energiacímke
adatait, és a készülék
energetikai besorolását.
Mindig a háztartás igé-
nyéhez mérten kell a ké-
szüléket kiválasztani
(hûtõméret, bojlermé-
ret). Igyekezzünk mindig
az adott funkcióra legin-
kább hivatott készüléket
használni (elektromos

vízforraló, újratölthetõ
elemek stb.).

Bálint Norbert, a FÕ-
GÁZ Zrt. szóvivõje „Ho-
gyan takarékoskodjunk a
földgázzal?“ címû elõadá-
sában bevezetõben nem is
a gázkészülékekrõl, ha-
nem az épületkorszerûsítés
szükségességérõl beszélt.
A megfelelõ nyílászárók, a
szabályozott szellõztetés,
az épület hõszigetelése
alapvetõen hozzájárul az
energiatakarékossághoz.

A gázkészülékek évente
legalább egy alkalommal
végzett karbantartása nem
csak a szénmonoxid bal-
esetek elkerülését szolgál-
ja, de hozzájárul ahhoz is,
hogy ugyanazt a lakásba
bevitt hõmennyiséget ke-
vesebb fûtõanyaggal állít-
suk elõ.

A fûtési rendszer opti-
mális üzemeltetése (azaz,
hogy ott és akkor legyen
kellemes hõmérséklet,
amikor a helyiségben tar-
tózkodunk) programozha-
tó termosztáttal, termoszta-
tikus szelepekkel, idõjárás
követõ szabályozással ér-
hetõ el.

Folytatódnak az Óbudai Zöld Szabadegyetem elõadásai: április

19-én az energiatanúsítványról, május 24-én az Óbudai Egyetem

megújuló energia laboratóriumairól hallhatnak az érdeklõdõk.

(Továbbra is várják véleményüket, a témába vágó javaslataikat a

berki.zsuzsa@kvk.uni-obuda.hu címre.)

Energiatakarékosság a gyakorlatban

Minden évben szívrepesve
várják a kerttulajdonosok,
mikor bújik elõ a földbõl a
legelsõ tavaszi virág. A ker-
tészek úgy tartják, tíz legel-
sõ létezik. Bemutatjuk, me-
lyek ezek.

Az árlevelû lángvirág
apró virágait sûrû

csoportokban bontja. Egy
emelkedõn összetömörít-
ve csodálatos látványt
nyújt. Beszerezhetõ piros,
fehér, rózsaszín, rózsa, le-
vendula, lila és tarka szí-
nekben.

A meténg talajtarkó,
csakúgy, mint az árlevelû
lángvirág, ugyanakkor kú-
szó növény is, kékes vagy
fehér virágai nagyobbak,
mint a lángvirágé. Szívós
növény, miután megtelep-
szik, nagyon kevés törõ-
dést igényel, árnyékker-
tekben kiváló, gyakran el-
hagyott területeken is fel-
lelhetõ.

A hóvirág alacsony nö-
vény, akárcsak a fent emlí-
tett talajtakarók. A talajta-
karókkal ellentétben vi-
szont a hagymás tavaszi
virágok lombozata télen
elhal. A nevében lévõ hó
teljesen jogos, mivel gyak-
ran olyan korán megjelen-
nek, hogy át kell törjék a
hóréteget.

Ahóvirághoz hasonlóan
a csillagvirág is alacsony
hagymás növény, mely be-
borítja az áprilisi talajt. A
hóvirágokkal ellentétben a
csillagvirág virágai kékek,
mely egy nagyon keresett
szín a kertészetben.

A nárcisz kissé maga-
sabb hagymás növény, és

késõbb virágzik, mint a
fentiek, habár vannak ki-
sebb méretû változatai is,
melyek korábban is virá-
gozhatnak. 

Akárcsak a hunyor, a
kökörcsin kora tavasszal
virágzik, Nagyböjt idején.
Virágai levendula színûek,
az ünnepek kiváló díszítõi.

A keleti hunyor magas-
sága 45-60 centiméter,
mint a nárcisz és tulipán,
éppen ezért távolról köny-
nyebben észrevehetõk,
mint az alacsonyabb, többi
tavaszi virág.

A csüngõ barkafûz
bolyhos barkáit néha már
akkor kibontja, mikor a tél
még mindig nagyon ke-
mény. Gyakran vad cserje-
ként tartják számon, de
azért szépen mutat a ker-
tünkben is.

Az aranyvesszõ az
egyik legnépszerûbb vi-
rágzó cserje. Mikor a vi-
dám, sárga tavaszi virágok
beborítják az aranyvesszõ
ívelt ágait, biztosak lehe-
tünk abban, hogy a télnek
vége.

A liliomfa az egyik leg-
korábban virágzó fa. A
csillagvirágú liliomfa nem
haladja meg a 4-6 méteres
magasságot.

A tavasz hírnökei

A tíz legfrissebb virág

Árvácska, százszorszép, nefelejcs
Március végéig 130 ezer kétnyári virágot ültet a Fõkert Nonprofit
Zrt. Budapest köztereire. A tapasztalatoknak megfelelõen idén is
árvácskát, százszorszépet és nefelejcset használnak szépítésre,
mert ezek bírják legjobban az idõjárás viszontagságait.

Az öreg hárs az év fája
Második alkalommal rendezték Európában az Év Fája versenyt,
melyre hét ország fáit nevezték be az érdeklõdõk. A nyertes az a
magyar felsõmocsoládi öreg hárs lett, mely több mint 11 ezer
szavazatot kapott. A második befutó a romániai köpeci szilva fa
lett csaknem tízezer szavazattal, míg a harmadik a bolgár kíván-
ságfa, több mint hatezer szavazattal.
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Közlekedés – Hirdetés

A BKV Zrt. március 3-án az esti üzem-
kezdettõl részben átalakította éjsza-
kai buszhálózatát. Az utasok jobban
járnak, hiszen a teljesítmény 12 szá-
zalékkal nõ, viszont a BKV-dolgozók-
nak a felszámolt szolgálati járatok
miatt kényelmetlenebb lesz, mert a
legtöbb esetben nekik is a menet-
rendszerinti buszokkal kell majd köz-
lekedniük. Érdekesség, hogy 900-as
jelzéssel a Liszt Ferenc repülõtér éj-
szakai járatot kap. 

AIII. kerület térségében a követ-
kezõ újdonságok lesznek. A

901-es összes járata a Közvágóhíd és a
Bécsi út-Vörösvári út sarkáig közleke-
dik, megszûnnek az Óbudai, Autó-
busz-garázsig kimenõ vagy innen in-
duló menetek. 

Új, 918-as jelzésû éjszakai járat in-
dul a Bogdáni út-Hungária körgyûrû-
Közvágóhíd-Boráros tér-Kelenföldi
pályaudvar között, mindkét irányban
50 perces menetidõvel. Mivel ez a já-
rat is 30 percenként közlekedik, így a
901-essel közös vonalszakaszon
egész éjszaka negyedórás lesz a járat-
követés. Az Óbuda, Autóbusz-ga-
rázstól a nappali 118-as vonalán áll-
nak ki a buszok a Bogdáni úti végál-
lomáshoz, és hajnalban szintén így
mennek vissza a garázsba, az érintett

megállókban mindkét irányban fel és
le lehet szállni. 

Meghosszabbodik a 960-as járat, az
eddigi Óbuda, Autóbusz-garázstól a
nappali 160-as vonalán tovább megy
annak Békásmegyer Csobánka téri
végállomásáig, ahol a 923-asra és a
943-asra lesz átszállási lehetõség,
majd innen mindkét irányban az Or-
szág út-Pünkösdfürdõ utca-Madzsar
József utca-Juhász Gyula utca-
Hatvany Lajos utca-Újmegyeri térig
közlekedik tovább. A járat nappal is
használatos megállóhelyeken áll meg,
de teljesen új megállóhely létesül
mindkét irányban a Madzsar József ut-
cában, a Pünkösdfürdõ utca kereszte-
zõdésénél. Ennek a megoldásnak fõ-
leg a lakótelep keleti felén élõk örül-
hetnek, mert nem kell a hosszú aluljá-
rón átgyalogolniuk. 

A város más pontjain is lesz új járat
vagy útvonal módosítás, egyes helye-
ken a jobb csatlakozás miatt a menet-
rendek kis mértékben megváltoznak.
Térségünkben az Ürömre és Pilis-
borosjenõre közlekedõ éjszakai szol-
gálati járat megszûnik, ugyanakkor az
Sz48-as járat továbbra is indul egyet-
len alkalommal: 0.25-kor az Óbuda,
Autóbusz-garázstól-Solymáron át Hû-
vösvölgybe.

Kertész István

Új éjszakai buszjáratok 

(További információk: 258-4636; www.bkk.hu; www.bkv.hu) 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Húsvét elõtt – Recept

Pulykasonka leves
Hozzávalók:1 füstölt pulyka alsó- vagy felsõcomb, 1 evõkanál olaj, 2 evõ-
kanál liszt, ételízesítõ, 1 gerezd fokhagyma, tejföl, ecet, a levesbetéthez
1 tojás, és annyi liszt, amennyit felvesz.
Megfõzzük a pulykasonkát. Ha már puha, kicsontozzuk, felkockázzuk,
majd félretesszük. Az olajból és a lisztbõl világos rántást készítünk, aki
szereti, egy gerezd fokhagymát is tehet bele. A sonka levével felenged-
jük, ha szükséges, kevés ételízesítõt teszünk bele.A tojással és a liszttel
galuskát készítünk, belefõzzük a lébe, amibe betesszük a felaprított son-
kát. Összefõzzük, tejföllel, ecettel tálaljuk.

Sonkás tekercs tojással töltve 
Ebben a receptben együtt szerepel a
húsvéti tojás és sonka, csak éppen egy
kicsit másként, mint ahogy megszoktuk.
Mindenesetre, aki nem ragaszkodik a ha-
gyományokhoz, viszont állandóan szeret
újítani, mindenképpen próbálja ki húsvét-
kor. A siker ugyanis garantált!
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 3
dkg élesztõ, 2 tojássárgája, 2 dl tej, 1 dl
víz, 1 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál cu-
kor, só, õrölt bors.
A töltelékhez:1 dl olaj, 30 dkg sonka, 1 vöröshagyma, 1 retek, 2 szál sár-
garépa, 2 szál újhagyma, 4-5 tojás, só, bors, 1 tojássárgája a kenéshez.
A tészta elkészítése:az élesztõt a langyos tejben kevéske cukorral futtas-
suk fel, adhatunk hozzá pár kanál lisztet is. A megkelt kovászt öntsük a
liszthez, adjuk hozzá a tojássárgáját, zúzott fokhagymát, sózzuk és bor-
sozzuk, majd dagasszuk meg a tésztát, és langyos helyen hagyjuk meg-
kelni a duplájára. Közben készítsük el a tölteléket.
A töltelék elkészítése: a tojásokat fõzzük keményre. A vöröshagymát
vágjuk apróra és futtassuk meg a zsiradékon.Adjuk hozzá az apróra vá-
gott sonkát és a kis kockákra vágott sárgarépát. Amikor a répa megpu-
hult, adjuk hozzá a karikákra vágott újhagymát, a kockákra vágott retket.
Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Hagyjuk kihûlni a ragut.
Amikor a tészta a duplájára kelt, borítsuk ki egy lisztezett deszkára és
nyújtsuk ki fél centi vastagra.Terítsük el rajta a tölteléket, majd tegyük rá
a megtisztított fõtt tojásokat és tekerjük fel, mint a bejglit. A tekercset he-
lyezzük kizsírozott, vagy sütõpapírral kibélelt tepsibe, a tetejét kenjük
meg egy tojássárgájával. 150 fokos sütõben 40-45 perc alatt megsül.
Szeletelni akkor lehet szépen, ha kihûlt.
Friss salátával, vagy majonézes salátával kitûnõ elõétel, de akár fõétel-
nek is beválik.

Sonkás croissant
És ha esetleg marad még a húsvéti son-
kából, akkor érdemes kipróbálni a követ-
kezõ receptet, ami szintén garantáltan a
család kedvencévé válik.
Hozzávalók:2 dl tej, 2 dl tejföl, 3 egész to-
jás, 70 dkg liszt, 1 teáskanál só, 1 teáska-
nál cukor, 4 dkg élesztõ (friss)
Töltelékhez: 25 dkg margarin, 30 dkg na-
gyon apróra darált sonka 
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk és megdagasztjuk.A tésztát egy tálba
tesszük, majd fóliával letakarva egy órára hûtõbe helyezzük.A margarint
tegyük a fagyasztóba, mert így könnyebb lesz reszelni.
Mikor a tésztát kivesszük a hûtõbõl, még egyszer átdolgozzuk és 9 egy-
forma gombócra daraboljuk. A gombócokat kör alakúra nyújtjuk. Kiké-
szítjük a ledarált sonkát és a fagyasztóból kivett margarint. Kinyújtjuk az
elsõ tésztát nagyjából kör alakúra. Majd szórunk rá sonkát és reszelünk
rá margarint egy nagy lyukú reszelõvel. Majd rátesszük a következõ ré-
teg kör alakúra nyújtott tésztát, a tölteléket és a reszelt margarint. Addig
ismételjük ezt, amíg a tészta tart. Az utolsó tésztára már ne tegyünk töl-
teléket! Nyújtófával alaposan lelapítjuk, majd egy óriási körré nyújtjuk.
Éles késsel 16 részre vágjuk. A tészták végét körülbelül 2 centiméter
hosszan bevágjuk, hogy feltekerésnél kicsit be tudjuk hajlítani. A kifliket
sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük, majd hagyjuk duplájára kelni. Ez kö-
rülbelül 1 óra lesz. Amikor megkeltek, enyhén felvert tojással megken-
jük, és 170 fokra elõmelegített sütõbe tesszük. 25 perc alatt megsül.

A múlt héten a következõ árakkal
találkoztunk a békásmegyeri pia-
con. 

A burgonyáért 98, a sárgaré-
páért 240, a gyökérért

600, a vöröshagymáért 150-
200, a cékláért 150, a zellerért
300, a savanyú káposztáért
500, az uborkáért 700, a papri-

káért 980, a paradicsomért pe-
dig 700 forintot kértek kilón-
ként. 

Az alma kilója 250, a naran-
csé 280, a banáné 340-480, a
citromé 480, a körtéé 600 fo-
rint volt.

A tojás darabja már 45-48 fo-
rint. A laska gombát 780 forin-
tért kínálták a kereskedõk.

Aktuális árak a békásmegyeri piacon 

Húsvét a megújulás, a feltámadás
ünnepe. A közhiedelemmel ellen-
tétben a keresztény kultúrkörnek
nem a karácsony, Jézus születésé-
nek idõpontja a legfontosabb ün-
nep, hanem a húsvét, amikor ke-
resztre feszítették és feltámadt. De
vajon a húsvéti szimbólumok - a to-
jás, a nyúl, a locsolkodás, a barka,
az aranyesõ, a kalács - hogyan is
függenek össze ezzel?

A locsolkodás a megtisztulás
jelképe, mely utal a kereszt-

ségre. Az a legenda húzódik meg
mögötte, hogy a Jézus feltá-
madását hirdetõ asszonyo-
kat a katonák vízzel öntötték
le, így bírva hallgatásra õket. 

A tojás az élet, a megúju-
lás, az újjászületés és a ter-
mékenység õsi szimbóluma.
Az egyházi szimbolikában a
sírjából feltámadó Krisztust
jelképezi. A díszített tojáso-
kon a minta, a szín tájegysé-
genként változik. A piros
szín Jézus vérét jelzi. A tojás
rajzok között a tulipán, a
szív, az ágak, valamint a nõi
és férfi motívumok is meg-
jelennek. A patkolt tojások
érdekessége, hogy rontás el-
hárító szerepük volt. A hús-
véti tojások festése a nõk, a
tojás patkolása viszont a fér-
fiak feladata volt. Paraszthá-

zaknál tojás szentelést is tartottak. 
Az aranyesõ, a barka Jézus je-

ruzsálemi bevonulására emlé-
keztet, amikor pálmaágakkal üd-
vözölték õt hívei. Mivel nálunk
nincsenek pálmák, az itt honos,
tavasszal már virágzó bokrok
ágait használjuk díszítésül. Egy-
re elterjedtebb a tojásfa is,
amelyre a saját magunk által ké-
szített hímes tojásainkat akaszt-
hatjuk fel. Akár az otthonunk-
ban, akár a kertünkben készítünk
tojásfát, megalapozza az ünnep
hangulatát. 

Húsvéti szimbólumok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Festeni azokat a tojásokat a legjobb, melyek héja
sima, vastag és fehér. Barna tojásokat is használ-
hatunk - ha elég vastag a héjuk -, de akkor kicsit
más színeket kapunk eredményül. A hagyományos
fõtt tojásokkal ellentétben a hímes tojásokat hideg
vízben tegyük fel fõni. Nagyon sokáig, akár egy
egész óráig is fõzhetjük, hogy minél keményebbek
legyenek, hiszen komoly megpróbáltatásoknak
lesznek kitéve. 

Afestéshez használt szirmokat, virágokat,
leveleket forrázzuk le, majd fél órán ke-

resztül forraljuk. A szín fixálásához egy evõka-
nál ecetet is öntsünk a vízbe. Legjobb, ha külön
tálakba vagy széles szájú (befõttes) üvegekbe
töltjük a színes leveket, majd 20 percen át áztat-
juk benne a tojásokat. 

Az egyszínû tojások elkészítése viszonylag
egyszerû, hiszen csak egyetlen színes lében kell
áztatni õket.

A zöld színt leginkább zsenge csalánleve-
lekbõl, spenótból nyerhetjük ki. A fekete
bodza zöld bogyói is kiváló festéknek bizo-
nyulnak. A bordó, illetve lila színt a céklá-

ból hívhatjuk elõ. A legtöbb színezõanyagot
úgy adja ki magából a növény, ha fõzés elõtt
lereszeljük. Ha narancssárgát akarunk elõ-
varázsolni, a kutyatej gyökerét használjuk.
Ha már nyáron gondolunk a húsvétra,
gyûjtsünk bodzabogyót, mert ez sötétlilára
festi a tojásokat. A sárga színt a körömvi-
rágból, az almafa fiatal ágából és rügyeibõl
nyerhetjük némi timsó hozzáadásával, de a
gilisztaûzõ varádics szárított virága és az
eperfalevél is kiválóan színez. A zöldessár-
gát a kamilla virágából nyerhetjük. Feketét
a dió levelébõl és szúrós külsõ héjából kap-
hatunk. Vörös lesz a tojás a nyírfa levelétõl,
az almafa kérgétõl és a szurokfûtõl, ha eze-
ket együtt fõzzük ki. Barnát a vöröshagyma
héjából kapunk. Ha viszont timsót adunk
hozzá, akkor napsárgára színezhetjük a to-
jásokat. A hagyományos élénk pirosat a
mályva virágok szárított szirmaiból vará-
zsolhatjuk elõ. Sötétbarna a lilahagyma hé-
jától lesz, vagy a fekete teától. Kéket az áfo-
nya levébõl kaphatunk vagy a csillagvirág-
ból, ha timsót is adunk hozzá. Bíbort szin-

tén az áfonyából nyerhetünk, ha jó sokáig
áztatjuk benne a tojásokat.

Ha viszont úgynevezett írott mintásakat sze-
retnénk készíteni, akkor méhviasszal rajzoljunk
rá mintát egy tollhegy vagy úgynevezett íróka
segítségével, majd áztassuk be valamelyik szí-
nes lébe, és mikor már megfogta a festék, akkor
olvasszuk le a tojásról a méhviaszt. Ehhez ele-
gendõ egy gyertya, melynek a lángjától köny-
nyen lefolyik a viasz és elõtûnik a minta.

Locsolóversek 
Korán reggel felébredtem, 
messze-messze jártam, 
Tündérország kiskertjébõl rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, 
ma van húsvét napja, 
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok, 
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Válság ide, válság oda, 
Leöntelek, most, vagy soha!

Jó reggelt, jó reggelt, 
Kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, 
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdõn jártam, 
Piros tojást láttam, 
Bárány húzta rengõ kocsin, 
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz, 
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom!

Adjon a jó Isten, 
Boldog ünnepeket! 
Mindenféle jókkal 
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám 
Ily köszöntõt hagyott, 
Örvendjetek vígan, 
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek, 
Énnekem és másnak, 
De én is örülök 
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem 
Néhány piros tojást, 
Hogy jó kedvvel menjek 
Az utamra tovább.

Rózsa, rózsa szép virágszál, 
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál, 
Meglocsollak, illatozzál.

Használjunk természetes festékeket 

A húsvét idõpontja a keresztény hagyományok
szerint a tavaszi napéjegyenlõséget követõ elsõ
holdtölte utáni vasárnap, mely egybeesik a tava-
szi termékenységi ünnepekkel is. Ezért Krisztus
feltámadása mellett a különbözõ vallásokban és
népcsoportoknál a húsvét a tavasz eljövetelé-
nek, az újjászületésnek az ünnepe.

Húsvét ünnepét hat hét szigorú böjt elõzte
meg, mely Hamvazószerdán kezdõdött.

Ekkor az emberek hamut szórtak a fejükre, a
XII. századtól az egyházi szertartás hivatalos ré-
szeként a hívõk homlokát szentelt hamuval je-
lölték meg. A szokáshoz késõbb különbözõ hi-
edelmek is kapcsolódtak, mint például az, hogy
aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje.

Aböjt maga volt az áldozat, ilyenkor csak ke-
nyeret, sót és növényeket ehettek, lemondtak a
hétköznapi élvezetekrõl. Az ételeket eltették
húsvétra, a böjt idõszaka alatt tojt friss tojásokat
pedig keményre fõzték, hogy így õrizzék meg a
húsvéti lakomáig. Innen ered a keményre fõzött
festett tojás hagyománya, mely elsõsorban Eu-
rópa keleti felén terjedt el. A festett tojás a ké-
sõbbiekben húsvéti ajándék is volt. 

A böjt utolsó hete, a Nagyhét, amikor napon-
ta tartottak istentiszteletet a templomokban, il-
letve a hagyomány szerint Nagypénteken min-
denkinek tilos volt szögeket és vas eszközöket
használni. Nagypéntek a kereszthódolat napja,
amikor a keresztények mezítláb vagy térden áll-
va vonultak a feszület elé.

A hathetes böjt után elérkezett a várva várt
húsvétvasárnap. Különleges nap volt ez,
egyrészt mert a hosszú megtartóztatás után
következhetett a bõséges lakoma, másrészt
pedig ezen a napon senkinek nem kellett dol-
gozni. Aki csak tehette, új ruhát öltött magá-
ra. A Húsvét eljövetelét az emberek a temp-

lom közelében várták, himnuszokat énekel-
ve. Napfelkeltekor megszólaltak a templom
harangjai és az elsõ napsugarak köszöntése
után az összegyûltek a plébános vezetésével
vonultak be a templomba.

A húsvéti szertartásokhoz tartozott az étel
megszentelése is, kezdetben a bárány, majd a
sonka, illetve a tojás és a kenyér megszentelé-
se. Aszentelés hagyománya napjainkban is él.
A hagyomány szerint húsvétkor a szolgák
meglepték kisebb ajándékokkal, fiatal álla-
tokkal a gazdáikat, akik viszonzásul lakomát
adtak a szolgáknak és családtagjaiknak. A tár-
sadalom gazdagabb rétegei húsvétkor lako-
mákon vettek részt, ahol felfrissítették baráti
és üzleti kapcsolataikat.

A húsvéti ünnepek egyik legismertebb ha-
gyománya a locsolkodás. A középkorban még
húsvéthétfõn a fiúk locsolták a lányokat, amiért
festett tojást kaptak cserébe, kedden pedig a lá-
nyok locsolták a fiúkat. 

A húsvéti nyúl a források szerint a XVI. szá-
zadban Németországban vált a húsvéti ünnepek
részévé. Mivel a nyulak igencsak szapora álla-
tok, a termékenység jelképének tartották õket.

A középkorban így ünnepeltek

Böjttõl húsvétvasárnapig 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp.,
Madzsar J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás in-
gyenes. 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
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-9670
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� Parkettázás, pormentes parkettacsiszolás,
lakkozás, PVC-szõnyegpadló csere. Tel.:
278-0227, 06(30) 406-3814

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is.
� 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 falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Asztalos munkák A-tól Z-ig! Tel.:
06(30)333-3727

� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés ja-
vítása, mûszeres csõrepedés mûszeres keresé-
se-javítása, duguláselhárítás, kamerás csator-
navizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� 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
�Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, kerítés építés,
kõmûves, festési munkák. Tel.: 06(70)547-
2584; 781-4021
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� 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
� 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
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Redõny, reluxa készítés, javítás garanciá-
val www.redony-frick.atw.hu Tel.:
06(30)509-5938
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Tavaszi akció! Mûanyag nyílászárók meg-
fizethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40% kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� 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
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhoz szállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� Lemosó permetezést vállalok géppel és
minden egyéb kertészeti munkát szakértelem-
mel elvégzek. Elérhetõségem: 06(20)384-
7397

� Társasházak közös képviselete! Beosztó
gazdálkodás, szakértelem, becsületesség! Re-
ferencia, biztos háttér. Tel: 06(20)936-8990;
makry@chello.hu
� Regisztrált gáz-, víz-, fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06-30-343-
33-90, 314-11-11

� 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-
30-222-30-16

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos.
� 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
� Egyedül érzi magát? Szabadidõ értelmes
eltöltéséhez keresünk 40 éves és nyugdíjas
résztvevõket. Tel.: 06(30)241-6243
� Fogsorkészítés - Akció! Teljes fogsor
39.500 Ft. Törhetetlen rugalmas mûfogsor
49.500 Ft. Mozgásukban korlátozottaknak se-
gítünk! Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)737-
5251
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés 45000 Ft/db. Tel.: 240-
2059, 06(20)493-1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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
� Csontkinövés, izületi problémákra új or-
vosi módszer a lökéshullám terápia, szív ult-
rahang vizsgálat beutaló nélkül. Bejelentke-
zés: 388-9406 vagy www.dolomit-med.hu
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés: 06(70)271-9867
� Tanulási képességek fejlesztése, testi-lel-
ki-érzelmi egészségmegõrzés és helyreállítás.
Tel.: 06(30)631-9432; www.lelekfeny.ewk.hu
� 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

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

� Német nyelvtanítás, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Német korrepetálás, magántanítás, érett-
ségire, nyelvvizsgára, munkavállalásra felké-
szítés. Tel.: 06(30)509-5938
� Fejlesztõ pedagógus szakkorrepetálást
vállal. Érdeklõdni lehet a 06(20)360-8932-es
telefonszámon
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
�Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-
6410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
�Német anyanyelvû nyelvtanár tanít kezdõ-
tõl a haladó szintig. Tel.: 06(20)384-49020
� Angol, francia és román magánórák ta-
pasztalt nyelvtanárnál, délelõtt, délután, vizs-
gára felkészítés. Tel.: 06(30)595-0498
� Zeneóvoda-bölcsõde, zongoratanuláshoz
elõkészítõ zongora-ének-gitár-tánc tanítás a
Fõ térnél. Tel.: 06(70)281-6454
�Angol nyelvoktatás minden szinten, diplo-
más nyelvtanárnál. Tel.: 06(70)418-6487
�Német nyelvbõl korrepetálást, nyelvvizsga
felkészítést vállal középiskolai tanár. Tel.:
06(20)432-0119

� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Kalap utcában eladó kétszobás, téglala-
kás, elsõ emeleti, konvektoros, felújított. Iá:
15,9 MFt. Tel.: 06(20)665-7511
� Eladó lakása van, keressen! Készpénzes
vevõk! Tel.: 06(30)826-6690; 266-2698
�Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, la-
kásra, házra. Tel.: 06(70)371-5578
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342
�Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek 1075 nm, 21,9 millió Ft-os
irányáron eladó. Tel.: 06(30)222-1986

� 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

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

Oktatás

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-

szer tisztítása kardiológus vezetésével.

Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-

4641; 06(20)349-4277

� Szépség Trend Bizalom (STB) szalon
Csillaghegyen várja régi és új vendégeit,
változatlan árakkal, új szolgáltatásokkal,
kedvezményekkel. www.stbszepsegsza-
lon.hu, tel.: 06(30)419-1908

�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

� Társasház kezelés. Budai Mérnöki Iro-
da vállal: társasház kezelést, energetikai ta-
núsítvány készítését, ingyenes tanácsadás
számvizsgáló bizottság részére. Tel.:
06(30)474-3778

� 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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� Orvosi centrumban felszerelt rendelõ ki-
adó a Kolosy téren. Csiszár Tünde:
06(20)319-1393, www.dolomit-med.hu
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Kertészkedésre telek kiadó Békásmegye-
ren, kilencszáz négyszögöl, víz, villany, kút.
Tel.: 06(70)415-4984

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Nagy választékban kínálunk betonacélt,
hegesztett hálót, zártszelvényt. Mennyiségi
kedvezmények! Tímár Vasker. Kft.
Pilisvörösvár, Szent László u. 6. Tel.: 26/363-
900, www.timarvasker.hu
� Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000
Ft-tól 10 000 Ft-ig, Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-
ig. Tel.: 06(20)590-5284, V. ker. Kígyó utca
4-6. fszt. 1.
� 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
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154
� 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 lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
06(20)528-4852, 06-1-413-15-36, www.mici-
macko.net
� Két éve nyugdíjazott, munkájára igényes
bejárónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.:
06(70)316-1530
� Ingatlanirodánk a III. kerületbe helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. csic@csic.hu, tel.:
20/208-9844
� Mezõgazdász és takarító vizsgával ren-
delkezõ pár kertgondozást és lakástakarítást
vállal. Tel.: 06(20)406-0868
� Kerületi ingatlaniroda értékesítõ munka-
társat keres, átlag feletti jövedelem. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal. napsugar@ingat-
lan-hitel.hu

� Társasházaknak akció 100 lakás felett
közös-képviselet 700 Ft/hó/lakás + könyvelés
500 Ft/hó/lakás. HEBAR-IMMO KFT.
06(30)408-7064.
� Társasházak takarítását vállalja óbudai
egyéni vállalkozó! Tel.: 06(30)341-3423
� Békásmegyerre és az óbudai részre,
Pomázról a Harmadik Mûszak Vendéglõbõl
házias jellegû ételek, menük díjmentes kiszál-
lítását vállalom. Menü 860 Ft. Tel.:
06(30)463-6811
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� 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

� Rómaifürdõn lévõ üzletem bérleti jogát
átadnám. Tel.: 06(20)254-6774
� III. ker. Kerék u.-i 28 nm-es, irodának át-
alakított üzlethelyiség bérleti joga átadó (toa-
lett, zuhanyzó, konyha). Tel.: 06(20)934-
7596
� Flórián áruháznál húsz éve bevezetett,

forgalmas, berendezett üzlet bérleti joga el-
adó. Tel.: 06(70)371-5578

� Leinformálható, középkorú házaspár
gondviselést vállal idõs személyekkel, akik-
nek nehéz mûvelni telküket, gondozni lakásu-
kat, és életük végéig élvezni akarják tulajdo-
nukat. Tel.: 06(70)337-8039; 7075324

Gondozás
Üzlet

Sport

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� 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

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

A Lakóközösségek Életminõ-
sége Javításáért Óbuda-Bé-

kásmegyer Egyesület (LÉJÓBE)
folytatja ingyenes közérdekû ta-
nácsadási szolgáltatását.

Idõpont és helyszín: 
1. Békásmegyer, március 29-én

17-tõl 19 óráig, Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház (Csobánka tér 5.).

2. Belsõ-Óbuda, március 29-én
17-tõl 19 óráig, Lajos utca 115.,
VI. emelet, lakásszövetkezeti iro-
da. (Elõzetes bejelentkezés: 367-
8689.)

Közérdekû tanácsadás
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok 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 benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt borítékban 2012.
április 2-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani

az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálko-
dási 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. április 2-án 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-

son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdés-
kötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör.
9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni a vagyongazdálkodási osztályon, a
437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban
foglalt feltételek elfogadására. Apályázó ajánlatát a benyújtástól 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 pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban
2012. április 2-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtatványon történik, mely szemé-

lyesen átvehetõ a fenti címen vagy letölt-
hetõ a www.obuda.hu honlapról.

A pályázat bontása 2012. április 2-
án 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. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve, a pályáza-
tot 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 felvilágosítást lehet kérni, illetve a la-
kások megtekintéséhez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdálkodási osztá-
lyon, a 437-8639-es, a 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 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 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére
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Egy verõfényes májusi reggelen a mun-
kába sietõ óbudaiak arra lettek figyelme-
sek, hogy egy jól megtermett elefánt gya-
logol a Szentendrei úton az õrülten dudáló
kocsisorok között. A jelenség egy kicsit
szokatlannak tûnt, mivel nyoma sem volt
bármiféle cirkuszi felvonulásnak, a szépen
megnõtt állat egyedül, kíséret nélkül, ko-
mótosan cammogott Aquincum irányába.

Késõbb napközben senki sem látta Ormit
- a gyerekek ugyanis rögtön nevet adtak ne-
ki. Valószínûleg lement a Duna partjára in-
ni, vagy fürdõzni. Délután viszont az újra
megnyitott Vakegér nevû patinás kocsmá-
ban tûnt fel teljesen váratlanul és ormányá-
val gyors egymásutánban kihörpintette azt
a négy korsó sört, amit Bulenda, az örökös
szakszervezeti bizalmi hozott kollégáinak
és barátainak. Bulenda ez alkalommal is
megõrizte nyugalmát, hátrafordult a széken
és kedvesen megkérdezte Ormitól, hogy
szakszervezeti tag-e. Az elefántot meglepte
a kérdés, sõt egy pillanatra még zavarba is
jött. Úgy tudta, hogy már nincsenek szak-
szervezetek, munkásokat is csak a néprajzi
múzeumok kiállított tárgyai között lehet
látni, és amikor végignézett Bulenda társa-
in még jobban meglepõdött. Gyorsan felvi-
lágosították, hogy néhány héttel korábban
újra indult az Óbudai Gázgyár, mivel a pi-
aci viszonyok összekuszálódása következ-
tében határainkon minden gáz- és olajcsa-
pot lezártak. A fûtési szezonnak ugyan ép-
pen vége szakadt, de a háziasszonyoknak
továbbra is sütni-fõzni kell és nem volt más
megoldás, mint ismét üzembe helyezni a
régi gázgyárat, mûködtetéséhez pedig elõ-
varázsolni a munkásosztályt.

Ormi rendelt még egy kört, majd elme-
sélte, hogy egy gazdag vállalkozó vásárol-
ta meg õt egyik üzleti útján Indiában, mi-
vel serdülõ gyermekei nem hagytak neki
nyugtot és a vételi árat egyébként is leír-
hatta az adóalapjából. Közlekedési költ-
ségként számolták el.

A gyerekek persze elég hamar ráuntak a
még mindig növésben levõ állatra, pedig a
budai villájukhoz tartozó nyolcezer négy-
zetméteres kertben elég kényelmesen el-
fért. Áthozták a pesti oldalra, kitették a ko-
csiból - ahogyan ez a kutyákkal történik -
és villámgyorsan eltûntek.

Ormi tulajdonképpen Gyimesi László
költõt kereste, ezért ment be a Vakegérbe.
Még Indiában olvasta az „Elefántok a ten-
gerparton“ címû versciklusát és szóképei,
valamint költõisége mély nyomokat ha-
gyott benne. Az asztaltársaság nem tudott
pontos eligazítással szolgálni, egyikük
szerint Gyimesi mindenütt megtalálható
Óbudán. Egyszer itt, egyszer ott tûnik fel,
csak a kerület kulturális naptárát kell egy
kicsit áttanulmányozni.

Ormi átsétált az Auchan Áruház parko-
lójába. Ott volt ugyanis megbeszélése a
menedzsment egyik tagjával, aki a nagy-
méretû reklámfelületek felkutatásával fog-
lalkozott. Rögtön ajánlatot is tett az Óbu-
dára szakadt elefántnak, miszerint naponta
megkaphatja a kidobásra szánt zöldséget
és gyümölcsöt, amennyiben vállalja, hogy
hátára és oldalára a napi akciós árucikkek
reklám felhívásai rákerüljenek. Hangos
trombitálásáért külön bonusz pontokat ka-
pott, amelyeket a kozmetikai osztályon vá-
sárolhatott le. Ormi egyre népszerûbb lett
Óbudán.

Az önfeledt trombitálás adta a kerületi
filharmonikusok vezetõjének azt az ötletet,
hogy az elefántot a Kiskorona utcában ren-
dezett koncerteken is fel lehetne léptetni.
Betanították neki Johann Nepomuk
Hummel Esz-dúr trombita versenyét, és
rövidesen meghirdették a koncertet. Az öt-
let fõ mozgatórugója az volt, hogy a zene-
kar így megspórolhatta egy drága hangszer
megvásárlását és ez - a szûkös kereteket fi-
gyelembe véve - általános helyeslésre is
talált. Az elsõ helyszíni fõpróbán azonban
nem várt nehézségek adódtak, Ormi
ugyanis nem tudott átjutni az Óbudai Tár-
saskör bejárati ajtaján. Az építészeti ha-
gyományokat õrzõ bejáraton már a teste-
sebb férfiak is csak a bejutás céljára kiala-
kított vákuumos húzó-toló gép bekapcso-
lásával kerültek be az elõtérbe, az elefánt
bejuttatása azonban kivitelezhetetlen fel-
adatnak látszott.

A kínos helyzetet most is - mint már
több alkalommal - a Zenemûvészeti Egye-
tem egyik tanárnõje oldotta meg, aki ezút-
tal is bebizonyította rendkívüli szervezõi
tehetségét. Sikerült egyik gordonka szakos
tanítványát mozgósítania, aki bravúros tel-
jesítményt nyújtva szólaltatta meg hang-
szerén Hummel Esz-dúr trombita verse-
nyét. A közönség egy jelentõs részének
nem is tûnt fel a hangszercsere.

Ormi az Aquincumi Költõversenyre is
ellátogatott. Itt ismerkedett meg szemé-
lyesen Gyimesi László költõvel, valamint
a fõváros és a kerület több más jeles író-
jával. 

A zsûri elnöke egy rendkívüli bejelentés-
sel kezdte a rendezvényt. Ismertette a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal legújabb jelenté-

sét, amely kiemelt helyen közölte, misze-
rint az óbudai költõk és írók teljesítménye
kiemelkedõ helyet foglal el Magyarország
GDP-jének elõállításában. Ez nyújt némi
reményt arra - tette hozzá - hogy az aquin-
cumi költõverseny jövõre is megrendezés-
re kerüljön. Ez az eredmény ugyanakkor
azt is lehetõvé teszi - folytatta az elnök -,
hogy az ezután születõ írásmûveket akár
kétszáz példányban is kiadhassák, az álla-
mi költségvetés pedig vállalta, hogy min-
den századik példányt saját maga finanszí-
rozza.

Az õszbe forduló idõjárás egyre na-
gyobb gondot jelentett Orminak. Gyimesi
László költõ felajánlotta neki egyik szobá-
ját a gázgyári lakótelep történelmi atmosz-
férát nyújtó épületében és nyomban hozzá
is kezdett a felajánlott helyiség kiürítésé-
hez. Feleségével cipõs dobozokba gyömö-
szölték a lakásban mindenütt szétszórtan
heverõ jambusokat, a versfaragó szerszá-
mok egy kis tulipános ládikába kerültek, a
komódon pedig a sorokba rendezett külön-
féle rímek foglalták el helyüket.

Ormi nem élt a felajánlott lehetõséggel,
egy csípõs hajnalon megvárta a napfelkel-
tét, gondosan betájolta az irányt és elindult
Keletnek. Hazájában, Indiában bevette
magát egy mocsaras dzsungelbe, ahol bõ-
ven volt számára táplálék és ivóvíz. Oly-
kor nosztalgiával gondolt vissza Óbudára.
Gyimesi Lászlóval azért fenntartotta a
kapcsolatot, interneten küldte el neki leg-
újabb költeményeit, a magyar költõ pedig
kicsit igazítva rajtuk, rövid kritikai jegyze-
tekkel ellátva, pár napon belül vissza is jut-
tatta ezeket a feladóhoz.

Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók, költõk mûveibõl

Szabó László Tibor: 
Modern mese az elefántról és az emberrõl

– Gyimesi László barátomnak 61. születésnapjára –

Irodalmi csillagdélután

A Csillaghegyi Közösségi Házban a fenti címû
irodalmi mûsorra meghívott vendégekkel
Gyimesi László (képünkön) író, költõ beszél-
get. Benke László íróval, költõvel, a Hétkraj-
cár Kiadó vezetõjével április 4-én 18 órától
találkozhat a közönség. (A belépés díjtalan.
Cím: Mátyás király út 11-15.) 

A szerzõ, Szabó László Tibor

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot
tenni, melynek 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 számí-
tott 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt bo-
rítékban 2012. április 2-án (hétfõn) 12 órá-
ig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ

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

A pályázati ajánlat benyújtása formanyom-
tatványon történik, mely személyesen átvehetõ
a fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.

A pályázat bontása 2012. április 2-án 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nél-

kül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõ(k)-
nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a
23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meg-
határozottak szerint.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni, illetve a helyiségek megte-
kintéséhez idõpont-egyeztethetõ a vagyon-
gazdálkodási 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, va-
lamint 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 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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A nagyböjt vége
- húsvéti finomságok

Rejtvényünkben két húsvéti finomság nevét találhatja.
Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 30. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ étel neve (zárt betûk: É. A.
Ü. L.). 13. Ennivaló. 14. Hatalmat gyakorló. 15.
Hacsaturján keresztneve. 16. Defoe hõse. 18. Kicsoda.
20. Névelõs hölgy. 21. Angol sörfajta. 22. Kézben tart.
23. Szélféle. 24. Kambodzsai és luxemburgi autók jele.
25. Brit ég. 27. Északi tó. 29. Videós rövidítés. 30.
Knock out. 31. Annyi, mint. 33. Fõvárosa Lomé. 34. Hu-
moristánk, István. 35. Nõi név. 37. Francia kártyalap. 39.
Brit súly magyarosan. 41. Régi nemesi cím. 44. Mutató
szó. 45. Hélium vegyjele. 46. R. D. T. 47. Litván város.
49. Eme újság. 51. Róma egynemûi. 52. Earl, fonetiku-
san. 53. Görög és zairei autók jele. 55. Visszaér-e?! 56.
Európai nyelv. 58. Folyadék. 60. Sivatagi menet. 62. Be-
csapódik. 64. Fejtartó. 66. Élõ egyed.
FÜGGÕLEGES: 1. Júnó másik neve. 2. Végsõ. 3. He-
gek. 4. Római öt és ötvenegy. 5. Zuhanyozik. 6. Betûk-
kel foglalatoskodik. 7. Angol férfi. 8. Hamis. 9. Erõsen
sírok. 10. Svéd és osztrák autók jele. 11. Megkevert rag!
12. Eredeti jenki. 17. Nitrogén és fluor vegyjele. 19.
Orosz Irén. 23. Csomó. 26. Angol rendõrség! 28. Bunkós
bot. 29. Tarló része! 30. A második étel neve. 32. Azo-
nos mássalhangzók. 34. Pénzdarab. 35. Kézzel jelez. 36.
Ókori nép névelõvel. 38. Sári egynemû betûi. 40. Oda-
csap. 42. Fordított úr! 43. Ritka férfinév. 45. Ilyen izom is van. 47.
Kripton vegyjele. 48. Munkás kolléga, becézve. 50. Postai külde-
mény. 52. Az egyik Baradlay fiú. 54. Azonos mássalhangzók. 57.
É. D. Á. 59. Egoja. 61. Tõle lefelé. 63. Kettõsbetû. 55. Ittrium és
szén vegyjele.

Ipacs László

A március 5-én megjelent, 
„Érkeznek“ címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Megenyhült a lég, vidult a határ, 
s te újra itt vagy jó gólyamadár“.

HAHOTA
Az agresszív kismalac megy az
erdõben és meglátja a nyuszikát.
Megfog egy palacsintát és hozzá-
vágja. A nyuszika megfordul és
megszólal:
- Ez szándékos volt? 
- Nem, lekváros! 

* * *
- Tábornok úr, felakaszthatom
a kabátját? 
- Tõlem agyon is lõheti...

* * *
Beszorul a kamionos a kami-
onnal a híd alá. Arra jár egy
rendõr és jópofán hozzá akar
szólni a kamionsofõrhöz.
- Mi van beszorultunk, beszo-
rultunk? 
Erre a kamionsofõr.
- Nem, hidat szállítok! 

* * *
- Nem vagyok teljesen biztos -
mondja az orvos a betegnek -,
csak feltételezem panaszainak
az okát. Valószínûleg az alko-
hol a hibás.
A páciens megértõen elvigyo-
rodik.
- Semmi baj, dokikám. Ez ve-
lem is elõfordul. Majd eljövök
újra, ha józan lesz.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény szervezésében indult „Távoli
tájak“ címû elõadássorozat második
részére invitálják Óbuda nyugdíjas
polgárait. A téma ezúttal: Norvégia. 

Az elõadó fényképeinek leve-
títése mellett mutatja be az

ország és a norvég kultúra néhány
különleges érdekességét. Ízelítõül:
Norvégia, ahonnan a hajósok sok-
szor meleg égtájakra vágytak. Mi
a szerepe a hóembernek egy kri-
miben? Van-e nyáron talpalatnyi

hely a norvég strandokon? Végül
pedig az elmaradhatatlan, mese-
szép fjordok.

A februári elõadás résztvevõi
érkezéskor átvehetik „útlevelü-
ket“, a most csatlakozó gondo-
latbeli utazók pedig igényelhet-
nek egyet, így mindenki hónap-
ról hónapra gyûjtheti a pecséte-

ket, egy szerencsés az év végi
sorsoláson adventi bécsi utazást
nyer! Kalandra fel, tartsanak ve-
lünk!

Idõpont: március 28. 15 óra.
Helyszín: Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény Kiskoro-
na utcai Idõsek Klubja (Kiskoro-
na utca 3.) Elõadó: Nagy Gábor.

Irány Norvégia!

FITT CSALÁDI PERCEK. Elõzetes: Negyedik alkalommal rendezi
Kozma Zsuzsanna fitnessedzõ az Óbudai Fitt Családi Perceket ápri-
lis 20-án 17.30-tól 18.30 óráig a TVE mûfüves pályán (régi TUE) kis-
gyermekes családoknak. A rendezvényt Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és az Óbudai Sport és Szabadidõ Kft. támogatja.Fõvédnök:
Bús Balázs polgármester. (A belépés ingyenes. Cím: Kalap utca 1.) 
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A Fáy utcai csarnokban
rendezett eseményre so-
kan voltak kíváncsiak, a
férfi és a nõi mérkõzéseket
is telt házas lelátó elõtt
játszották. Az óbudai csa-
pat szurkolóinak jó napjuk
volt, szeretett csapatuk
kupagyõzelemmel hálálta
meg kitartó bíztatásukat. 

Már az elsõ mérkõzé-
sen kitett magáért a

csapat, helyenként impo-
náló játékkal küldte a kis-
döntõbe a gödöllõi lányo-
kat. A BSE ellen - az elõzõ
napi mérkõzéstõl talán kis-
sé fáradtan - lassan indult
be a gépezet, de a folyta-
tásban már a Jókay Zoltán

edzõ által készített forgató-
könyv alapján zajlottak az

események. Milovits Júlia
feladásai jó helyzetbe hoz-
ták az ütõket, Oláh Vivien
és Sándor Renáta adogatá-
sai bombaként vágódtak a
BSE térfelére, de a többiek

is hozzátették
a magukét a
sima 3-0-ás
gyõzelemhez. 

A kupa ki-
lencedik al-
k a l o m m a l
való elhódítá-
sa nagy siker,
ami jókor jött
a Közép-eu-
rópai Ligá-
ban sorozato-
san elszenve-
dett veresé-
gek után. A
lányok saját
bõrükön ta-

pasztalták, hogy a kül-
földi ellenfelek bizony
elõttük járnak, ám a ha-
zainál jóval gyorsabb já-
tékhoz való alkalmazko-
dás már most is éreztette
kedvezõ hatását. 

Jókay Zoltán edzõ a
mérkõzés után vidáman
pacsizott a lányokkal,
majd így értékelt: - Kupa-
gyõzelmünk újabb sikert
jelent, ami növeli, a játéko-
sok önbizalmát. Tudtuk,
hogy a türelmes játék ered-
ményes lesz a BSE jó me-
zõnyjátéka ellen. Kicsit ne-
hezen lendültünk játékba,
de a végén meglepõen
könnyû gyõzelmet ünne-
pelhettünk.

Magyar Kupa döntõ
2012: Vasas-Óbuda-Ho-
feka-BSE 3-0. Összeállí-
tás: Oláh, Nagy, Milovits,
Sándor, Borsos, Dékány.
Csere: Lévai, Fábián,
Gudmann, Miklai.

Végeredmény: 1. Va-
sas-Óbuda-Hofeka 2.
BSE 3. Gödöllõ 4. Nyír-
egyháza. Lovas A.

Iskolajáték a döntõben

Magyar Kupát nyertek a röplabdás lányok

Tetszetõs játék, könnyû gyõzelem a Magyar Kupában

Labdarúgó NB III. sorsolás
A Gázmûvek MTE és a III. Kerületi TVE NB III-as
csapatainak sorsolása a 2011-2012 évi bajnok-
ság tavaszi idényében.

18. forduló
Március 24.: Kerület-Újbuda 15 órakor.
Március 25.: Gázmûvek-Bicske 11 órakor.

19. forduló
Március 31.: DTC-Select-Gázmûvek 16 órakor.
Március 31.: Törökbálint-Kerület 16 órakor.

20. forduló
Április 7.: Gázmûvek-RAFC  11 órakor.
Április 7.: Kerület-ESMTK 16 órakor.

21. forduló
Április 14.: Pénzügyõr-Gázmûvek 16.30 órakor.
Április 14.: Százhalombatta-Kerület 16.30 órakor.

22. forduló
Április 21.: Kerület-Soroksár 17 órakor.
Április 21.: Gázmûvek-Újbuda 11 órakor.

23. forduló
Április 28.: Törökbálint-Gázmûvek 17 órakor.
Április 28.: Budafok-Kerület 17 órakor.

24. forduló
Május 5.: Gázmûvek-ESMTK 11 órakor.
Május 5.: Kerület-Dorog 17 órakor.

25. forduló
Május 12.: Százhalombatta-Gázmûvek 17 órakor.
Május 12.: Kerület-Sárisáp 17 órakor.

26. forduló
Május 19.: Gázmûvek-Soroksár 11 órakor.
Május 19.: Érd-Kerület 17 órakor.

27. forduló
Május 26.: Budafok-Gázmûvek 17 órakor.
Május 26.: Kerület-Viadukt SE 17 órakor.

28. forduló
Június 2.: Gázmûvek-Kerület 11 órakor.

29. forduló 
Június 9.: Sárisáp-Gázmûvek 17 órakor.
Június 9.: Kerület-Bicske 17 órakor.

30. forduló 
Június 16.: Gázmûvek-Érd 17 órakor.
Június 16.: DTC- Select-Kerület 17 órakor.

AKrúdy Gyula Álta-
lános Iskola labda-

rúgó-csapatai januárban
és februárban a HÓCIPÕ
kupasorozaton (1-4. osz-
tály), edzõmérkõzéseken
(1-6. osztály), valamint a
BOZSIK KUPA II. fordu-
lójában (1-6. osztály) vet-
tek részt. Az események
szervezõje Újvári Gábor,
a Mészöly Focisuli veze-
tõje volt, a mérkõzések-
nek a Mészöly Focisuli
csillaghegyi bázisán talál-
ható mûfüves sátor adott
otthont.

A január 7-e
és február 26-a
közötti idõszak-
ban a Krúdy is-
kola labdarúgó-
csapatai 139 tét-
mérkõzést ját-
szottak: 78 mér-
kõzést megnyer-
tek, 26 végzõ-
dött döntetlen-
nel, 35-ször
hagyták el vesz-
tesen a pályát. A
139 mérkõzésen
375 gólt lõttek és
226 gólt kaptak.
A Krúdy mezé-
ben pályára lé-

pett 104 játékos, köztük 2
óvodás (leendõ Krúdys) is.

Anyolc csapatos HÓCI-
PÕ kupákon szinte minden
alkalommal, két csapattal
(Krúdy „A“ és Krúdy „B“)
képviselték iskolájukat.

A BOZSIK tornán há-
rom korosztályban (1-2.,
3-4., 5-6. osztály) összesen
9 csapattal.

A tétmérkõzéseken a
játékidõ 18 perc volt, és
pályára léptek négy,
egyenként 60 perces
edzõmeccsen is.

Összességében elmond-
ható, hogy 42 órányi tét-
meccset, 4 óra edzõmér-
kõzést játszottak. Össze-
sen tehát 46 órát töltöttek
focival szervezett keretek
és kiváló körülmények
közt a gyerekek, a szoká-
sos heti két edzésen kí-
vül.

Csapataik a HÓCIPÕ
kupasorozaton nyolcszor
végeztek az elsõ, négyszer
a második, négyszer a ne-
gyedik, ötször az ötödik és
egyszer a hetedik helyen.

A Krúdy iskola 2004-ben született gyerekekbõl álló, a BOZSIK kupán
résztvevõ csapatai, edzõjükkel, Pártos Péter testnevelõ tanárral

Krúdy foci számokban 
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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 április 3-án) 17-tõl 19 óráig a Csil-
laghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-
15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legkö-
zelebb április 19-én)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes
jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõd-
ni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a
Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszá-
mon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában, csü-
törtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát
tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén
ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb április 5-én) 16-tól 18
óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást
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

A Jobbik Magyarországért Mozga-
lom rendezvénysorozatának kö-

vetkezõ meghívott elõadója dr. Gaudi-
Nagy Tamás nemzeti jog-
védõ, országgyûlési kép-
viselõ. Idõpont: március
22-én 18 órakor. Hely-
szín: Hotel Touring Bé-
kásmegyer (Pünkösdfür-
dõ utca 38.). A rendez-
vény elején Szanyó Mik-

lós önkormányzati és Zsiga-Kárpát
Dániel országgyûlési képviselõ szá-
mol be a legutóbbi idõszakban végzett
munkájáról. (A belépés ingyenes.)

Pályázati felhívás Saroglya utcai 
építési telkek értékesítésére I. ütem
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.)
egyfordulós pályázatot hirdet a Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat tulajdonában lévõ, Saroglya utcáról nyíló 5
darab építési telek értékesítésére, az alábbiakban részlete-
zettek szerint.
Magánszemélyek, befektetõk figyelem! 
A III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlõ-
dõ részén, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N öve-
zetbe tartozó, 15-20% beépítési lehetõséggel rendelke-
zõ, kedvezõ adottságú, önkormányzati tulajdonú építési
telkek ELADÓK! Telekmérettõl függõen akár 3-5 lakás
is építhetõ! A telkekre minden közmû a Saroglya utcá-
ból bevezethetõ. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadá-
sára. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlatte-
võk 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. április 2-án (hétfõn) 12 óráig lehet
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdál-
kodási 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.
A pályázat bontása 2012. április 2-án 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1.
I./19. szám alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, il-
letve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek

szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusá-
ban 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::

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.

Óbudai Nemzeti Estek

Átalakították a Fõvárosi
Önkormányzat hiva-

talos weboldalát, a buda-
pest.hu-t. Kiemelt szerepet
szánnak a portálnak Buda-
pest hivatalos kommuniká-
ciójában, megjelenítve a
városvezetéssel, a fõváros-
sal kapcsolatos összes lé-
nyeges információt, a köz-
szolgáltatásokkal és az ügy-
intézéssel összefüggõ tud-
nivalókat. A honlap fejlesz-
tését folytatják, hamarosan
egyebek mellett az okos-
telefonra készült alkalma-
zás is elérhetõvé válik. 

Juhos Anna grafikái „Nyomódúc“ címmel az Óbudai Pla-
tán Könyvtárban tekinthetõk meg április 3-ig. (Cím: Ara-
tó Emil tér  1., bejárat a Kadosa utca felõl)

Megújult a
budapest.hu 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

FORMÁLD ÁT ÉLETED 

MEDITÁCIÓVAL!

Ingyenes meditációs tanfolyam

2012. március 27-tõl május 2-ig

keddenként 18.00-tól 20.00-ig.

Helye:

SKRM Meditációs Központ

Budapest, III. ker.

Raktár utca 31.

(bejárat a Berend utca felõl)

Jelentkezés: 06 70 451 89 01

Önálló kiállítás
Józsa Angéla óbudai festõmûvész
önálló kiállítása március 23-ig tekint-
hetõ meg az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kiskorona utcai
Idõsek Klubjában, hétköznapokon 9-
tõl 16 óráig. (Cím: Kiskorona utca 3.)

Ákosé a 0. nap
A jubileumi, 20. Sziget Fesztivál nulladik napján bõ
repertoárt kínáló, egész estés önálló koncerttel vár-
ja Ákos a rajongókat.

Orgonaest
„Zsoltárdallamok szárnyán a kora barokktól a késõ ro-
mantikáig“ címmel Szilágyi Gyula orgonaestjére várják a
közönséget március 26-án 19 órai kezdettel a Megbéké-
lés Háza ingyenes hangverseny-sorozatában. (Cím:
Újmegyeri tér, Hadriánus utca-Királyok útja sarka.) 

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Jézus példá-
zatai“ címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az ér-
deklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „A megbo-
csátás mértéke“ címmel március 27-én; „Nyereség,
mely veszteség“ címmel április 3-án; „A gazdag ember
és a szegény Lázár példázata“ címmel április 10-én
hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Író-olvasó találkozó
Nyulász Péter, a Zsubatta!, a Miazami, a Helka és más
mûvek írójával találkozhatnak, akik március 29-én 10 óra-
kor ellátogatnak a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár békás-
megyeri bibliotékájába. (Cím: Füst Milán utca 26.)

Babaszínház 
„Kezeslábas“ címmel bölcsõdéseknek, óvodásoknak
szól a Babaszínház elõadása, melyet március 31-én 10
órától rendeznek a Gézengúz Alapítvány óbudai telep-
helyén. A mûsor élõzenés, mondókás, bábozós kaval-
kád, kutyával, cicával és más állatokkal. (A részvétel in-
gyenes. Elõzetes bejelentkezés: 06-26-546-327. Cím:
Medgyessy Ferenc utca 3.) 

Ökumenikus 
Egyházi 

Kórustalálkozó
A Krottendorf Német Ha-
gyományõrzõ Egyesület
március 31-én 15 órai
kezdettel Ökumenikus
Egyházi Kórustalálkozóra
várja az érdeklõdõket a
Szent József Templomba.
Fellép a Liederschatz Kó-
rus, a Szigethangja Öku-
menikus Kórus, a Duna-
bogdányi Kórus, a Kövi
Kórus, a Szigetmonostori
Kórus, a Budakalászi
Szerb Kórus, a Visegrádi
Kórus, a Békásmegyeri
Ludwig Hollos Kórus, a
Mátyásföldi Kórus és ter-
mészetesen a rendezõ
egyesület kórusa. Az ösz-
szegyûlt adományokat a
Szent József Templom-
nak ajánlják fel. (Cím:
Templom utca 18.)

ÖNKÉNTES MÚZEUMI MUNKA. Az Óbudai Múzeum idén tavasszal indítja el ön-
kéntes programját. Olyan önkéntesek jelentkezését várják, akik szívesen dolgozná-
nak a múzeumban, segítséget vállalnának a látogatók tájékoztatásában, a progra-
mok lebonyolításában információs munkatársként, illetve teremõrként. Az önkéntes
múzeumi munka jó alkalom új ismeretek elsajátítására, kapcsolatépítésre, gyakorlat-
szerzésre, a szabadidõ hasznos eltöltésére. (Érdeklõdni Tóth Anita Eszternél lehet
március 31-ig: 250-1020; +36-20-509-8222. E-mail: toth.anita@obudaimuzeum.hu)

Szilágyi Bernadett szobrászmûvész kiállítása az elmúlt
három évben készült öt kisplasztika sorozatát öleli fel.
(Megtekinthetõ április 8-ig a BTM Budapest Galéria Kiál-
lítóházában, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.
Cím: Lajos utca 158.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kisko-
rona utcai Idõsek Klubjá-
ban április 11-én és 12-én
ismét megrendezik a tava-
szi fesztivált.

V árják Óbuda nyug-
díjas polgárait a

Kiskorona utca 3. szám
alatti klub rendez-
vénytermébe.

Ízelítõ a prog-
ramból: április 11-
én 10 órakor vitéz
Bolváry József fest-
ményeibõl, Markolt
György és Gémesi
Katalin szobraiból
rendezett kiállítás
megnyitója. * 15
órától Sebõ Ferenc
népzenekutató, dal-
szerzõ „Medve-
tánc“ címû mûsora.
Április 12-én 14
órától Turcsánné
Horváth Anikó, a

Kincsõ együttes vezetõjé-
nek énekes produkciója,
valamint az általa vezetett
nyugdíjas népdalkör be-
mutatkozása. * 15 órától a
Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem hallgatói-
nak koncertje. (További
részletek a www.obuda.hu
honlapon.)

Tavaszi fesztivál

Varsó-bemowói látogatásuk során az óbudai küldöttség tagjai az 1848 márciusi forra-
dalom és szabadságharc emlékére  megkoszorúzták Bem József szobrát a városháza
elõtti téren. Az emlékezés virágait Bús Balázs polgármester, Wesolowski Korinna, a
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Báll Sándor, a pénzügyi és gazdálkodási fõ-
osztály vezetõje és Borbély Rita kulturális és turisztikai referens helyezte el

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

MÛSZAKI VIZSGA
1039 Bp., III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, tel./fax: 436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

obuda_2012_06.qxd  2012.03.20.  13:10  Page 32


