
Az Óbuda Kártya „arca“ ünnepi szimfoni-
kus koncertet ad december 26-án a
Papp László Budapest Sportarénában.

Az elkészült Óbudai Promenádon rendezik
december 6-tól 23-ig az önkormányzat tá-
mogatásával az Újlaki Karácsonyi Vásárt.

A folyó pünkösdfürdõi szakaszán ússza át a
Dunát Schirilla György december 15-én.
Elõtte közös futás a Medgyessy iskolától.28

Ismét átússza a Dunát

XVIII. évfolyam 23. szám              Megjelenik kéthetente          2012. december 7.

14
Szekeres Adrien koncert az Arénában

24
Újlaki Karácsonyi Vásár

M ár évek óta nem
üzemel a Zápor

utca 70. és a San Mar-

co utca 53-55. szám ál-
tal határolt területen álló
fûtõmû. November 12-
én megkezdték a fûtõmû
bontását. Az ígéretek
szerint viszonylag gyor-
san, már 2013. február
15-én befejezik a mun-
kálatokat.

INFORMÁCIÓ A 7. OLDALON

I gazságos elosztás az
adó megállapításoknál,

módosított lakbérek és egy
multifunkcionális sport-
csarnok létrehozásának tá-

mogatása – a képviselõk
egyebek mellett ezekrõl is
döntöttek a testület novem-
ber 29-én tartott ülésén. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Elsõ állomásához érkezett az Óbudai Promenád: november 28-án átadták rendeltetésének a
felújított Kolosy téri piacot. A korábbi vászontetõt 420 négyzetméter felületû hõvédõ üveg-
tetõre cserélték le. Az emeleti részen kapott helyet a december 4-én átadott Civil Ház,
amely Óbuda-Újlak Kulturális és Információs Központja                RÉSZLETEK AZ 5. ÉS A 9. OLDALON

Üvegtetõ alatt 
a Kolosy téri piac

Differenciált adózás,
méltányos lakbérek

Az év legszebb ünne-
pét megelõzõ hetek

az adventi várakozás, ké-
szülõdés jegyében telnek
december elsõ hétvégéjé-
tõl, a városrész több pont-
ján. Adíszbe öltöztetett Fõ

téren ingyenes korcsolya-
pályával, karácsonyi vá-
sárral, hétvégente koncer-
tekkel, elõadásokkal, szí-
nes programokkal várják a
családokat. BESZÁMOLÓ, 

KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

Advent a Fõ téren

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-

ma december 17-én,

hétfõn jelenik meg.

Megérkezett a Fõ térre az igazi finn Mikulás, Joulupukki 

Bontják a fûtõmûvet

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Kéményjavítás 
után nyit a könyvtár
A csillaghegyi könyvtár
(Bajáki Elemér utca 7.) ké-
ményjavítását várhatóan
december 8-án és 10-én
végzik. A FÕKÉTÜSZ ké-
ményseprõ szakvélemé-
nyét valószínûleg a jövõ
héten kapják meg, így de-
cember 17-én várhatóan
újra kinyit a könyvtár.
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Advent a Fõ téren

A hagyományokhoz híven
idén is számos program-
mal várják a Fõ térre láto-
gatókat, családokat az
adventi készülõdés jegyé-
ben. Az eseménysorozat
december elsõ szombat-
ján kezdõdött és egészen
karácsonyig tart. 

D ecember 1-tõl 23-
ig minden szomba-

ton és vasárnap tartal-
mas, színes elõadások-
kal várják az érdeklõdõ-
ket a Fõ téren. A progra-
mok és a korcsolyapálya
használata egyaránt in-
gyenes, az önkormány-
zat támogatásának jó-
voltából. A jégpálya na-
ponta 8-tól 20 óráig tart
nyitva. (Tervek szerint
január végéig várják a
korcsolyázókat.) 

A meghitt hangulatú
téren álló díszes bódék-
ban kürtõskalács és kol-
bász sül, fûszeres forralt
bor, zamatos tea illata
lengi be a teret, mind-
eközben a kézmûves
mesterek portékái közül
válogathatunk, sõt aján-
dékot készíthetünk. 

Advent második hét-
végéjén, december 8-án
az Eszter-lánc meseze-
nekar, majd Gryllus Vil-
mos, valamint a Napra
együttes szórakoztatja a
közönséget. Másnap,
december 9-én többek

közt az Óbudai Népze-
nei Iskola diákjai adnak
elõ adventi énekeket,
fellép Herczku Ágnes és
zenekara. A második ad-
venti gyertyát Varga Mi-
hály miniszter gyújtja
meg. 

A két adventi hétvége
között szinte minden
nap, azaz december 7-
én, 10-én, 11-én, 12-én,
13-án 14-én és 17-én
16 órakor az ünnepkör-

höz kapcsolódó zenés,
mesés elõadással lép
színpadra a kerület egy-
egy óvodai, iskolai cso-
portja. 

Advent harmadik hét-
végéjén, december 15-
én 18 órakor sok egyéb
mellett átadják a kará-
csonyi játékgyûjtésre
felajánlott ajándékokat a
kiválasztott gyermekek-
nek. Ezt követõen a
Misztrál együttes kon-

certezik. Másnap,
december 16-án
többek közt Fe-
renczi György és a
Rackajam muzsi-
kál. A harmadik
adventi gyertyát
Menczer Erzsébet
országgyûlési és
önkormányza t i
képviselõ gyújtja
meg. 

Szinte majdnem
mindegyik kultu-
rális intézmény-
ben, Máltai játszó-
téren készülnek
valamilyen ünnep-
re „hangoló“ program-
mal. (Az eseményekrõl
lapunk kulturális mel-

lékletében olvashatnak
bõvebben.) 

Sz. Cs. 

Ünnepi fények, illatok, 
adventi hangulat Óbuda szívében

Betlehemi jászolkiállítás 
a Csobánka téren

Békásmegyeren, a Csobánka téren december 3-án
Betlehemi jászolkiállítás nyílt, majd december 8-án este
a fa alá jégangyalt varázsol M.Tóth Zsolt jégszobrász.
S hogy ne csak az embereknek legyen meghitt ünne-
pük, december 16-án „Mûvészek az állatokért“ cím-
mel jótékonysági börzét tartanak, ahol triplán jól jár-
nak a látogatók. Jutányos áron vásárolhatnak míves
ajándékot szeretteiknek, a befolyó összeggel pedig
az állatvédõ szervezeteket és menhelyeket támogat-
hatnak, ezáltal önmaguknak is örömet szerezhetnek.

Bús Balázs polgármester nyitotta meg az adventi prog-
ramsorozatot

A Magma Tûzszínház elõadása elvarázsolta a közönséget

Dr. Khirer Vilmos pápai prelátus, kanonok, az Óbudai
Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom plébánosa gyúj-
totta meg az elsõ adventi gyertyát 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A 18×24 méteres jégpályán december 1-jétõl korcsolyázhatnak a sportág szerelmesei. A
feltételek nem változtak a tavalyihoz képest: ingyenes a használat, lehetõség van kor-
csolya kölcsönzésre, -élezésre. Értékmegõrzõ és büfé mûködik a pálya melletti sátorban

„Ádvent Óbudán“ címmel új dalt írt a Kaláka együttes. A szerzemény vasárnaponként,
a nagy adventi koszorú újabb gyertyájának meggyújtásakor hangzik el. A dalt a közön-
ség együtt énekelheti a zenészekkel

Varga Mihály miniszter is kilátogatott december 2-án a Fõ téri korcsolyapályára 

A karácsonyi kézmûves vásárban iparmûvészek és népi iparmû-
vészek által készített portékákat vásárolhatnak ajándéknak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

N apirend elõtt kért
szót Kiss László

(MSZP) képviselõ, aki a
Kunigunda útjai instal-
láció közterület-haszná-
lati díjáról fogalmazta
meg a Magyar Szocia-
lista Párt álláspontját,
melyrõl közleményt ad-
nak ki. 

Bús Balázs polgár-
mester arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a közte-
rület használatra vonat-
kozó szabályok minden-
kire érvényesek. Mint
fogalmazott: bárkinek
jogában áll tüntetni, bi-
zonyos szabályok betar-
tása mellett. Megdöb-
bentõnek tartja azonban,
hogy egyesek a gyüle-
kezési jogra hivatkozva
hetekre megbénítsanak
egy közforgalmi utat. 

Adótételek 
jövõ évre

Az adóterhek igazsá-
gosabb elosztását szem
elõtt tartva a képviselõk
már a 2012. évi adómér-
tékekre vonatkozóan is
a differenciált adózás, a
lakosság adóterheinek
csökkentése, valamint
az általános adómérték
tekintetében az infláció
közeli emelés mellett
tették le a voksukat. A
2013-as adómértékek
meghatározásakor is ezt
az irányvonalat követ-
ték. 

A testület az épít-
ményadót 1.550 forint/
négyzetméter/évben ha-
tározta meg, holott a tör-
vény 1722 forintot is
megengedett volna. Ki-
vételt képez, azaz a tör-
vényi maximum össze-
get kell fizetni a 3 ezer
négyzetmétert meghala-

dó bevásárlóközpontok-
nak, üzleteknek, a Ró-
mai-parton (Aranyhe-
gyi-patak-Nánási út-
Királyok útja-Barát-pa-
tak-Duna folyam által
határolt területen) lévõ
épületek, épületrészek,
és a zenés-táncos ren-
dezvények céljára hasz-
nált, legalább 250 fõ be-
fogadására alkalmas
épületek, épületrészek
tulajdonosainak. 

A római-parti csónak-
tárolók után viszont ke-
vesebbet kell jövõre fi-
zetni, mint idén. Az adó-

tétel 1.400 forint/négy-
zetméter/évre csökken. 

A magánszemélyek
garázsainak adótétele
és a külterületi építmé-
nyeinek adótétele válto-
zatlan marad. A telekadó
általánosságban 2013-
ban 130 forint/négyzet-
méter/év lesz; a 3000
négyzetméternél na-
gyobb bevásárlóköz-
pontokhoz, üzletekhez
tartozó telkek adótétele
260 forint lesz. Magán-
személyek tulajdonában

álló telkek beépítésre
szánt övezetbe esõ ré-
szei 100 fo-
rint/négyzetméter/év,
míg az övezeten kívül
esõ részei után 60 forint
az adó. (A rendelet teljes
szövege lapunk decem-
ber 17-én megjelenõ,
24. számában lesz ol-
vasható.)

Egyhangúlag hagyták
jóvá a képviselõk a helyi
közutak nem közlekedési
célú igénybevételére vo-
natkozó önkormányzati
rendeleti elõírások újra-
szabályozását. (A rende-

letet szintén a december
17-ei, 24. lapszámban
adjuk közre.)

Az úgynevezett egye-
di közzétételi lista meg-
határozásáról szóló ön-
kormányzati rendelet el-
sõ fordulós tárgyalása-
kor Béres András (LMP)
képviselõ arra tett javas-
latot, hogy az 5 millió
forint feletti szerzõdé-
sek kötelezõ közzététe-
lének törvényi elõírását
a testület saját rendelet-
tel 1 millió forintos ösz-

szeghatárra szigorítsa. A
képviselõ-testület a tör-

vényi szabályozástól
nem kíván azonban el-
térni. 

Hamarabb nyithat
a Kolosy téri piac

A Kolosy téri piac
árusai azt kérték a vá-
rosrész vezetésétõl, hogy
termékeikkel a lehetõ
leghamarabb visszatér-
hessenek árusítóhelye-
ikre, így vásárlóik ren-
delkezésére állhassanak.
Ennek érdekében a kép-
viselõ-testület egyelõre
levette a napirendrõl a
piaci pavilonok megépí-
tésének kérdését.

A felelõs 
fogyasztásért
Béres András (LMP)

képviselõ elõterjesztésé-
vel a felelõs fogyasztási
és beszerzési gyakorlat
fontosságára hívta fel a
figyelmet. Ennek értel-
mében az önkormány-

zatnál, annak intézmé-
nyeinél, cégeinél kívá-
natos a fenntartható és
környezettudatos fo-
gyasztás elõsegítése. A
képviselõk ezt támogat-
va úgy döntöttek, hogy
az élelmiszerek, tisztí-
tószerek beszerzése so-
rán az úgynevezett eti-
kus és fenntartható for-
rásból származó termé-
kek megvásárlását ösz-
tönzik.

Lakbérek
Az infláció mértékét

nem meghaladó bér-
letidíj emelésrõl szavaz-
tak a képviselõk az ön-
kormányzati lakások és
a helyhatósági tulajdonú
nyugdíjasházakban lévõ
lakások esetében. (Az
önkormányzati tulajdo-
nú nyugdíjasházban lé-
võ lakások bérbeadásá-
ról és lakbérének meg-
állapításáról, valamint
a helyhatóság tulajdo-
nában lévõ lakások lak-
bérének megállapításá-
ról szóló rendeleteket
lapunk december 17-ei,
24. számában közöljük.) 

Támogatások,
megállapodások

Mint arról lapunk ha-
sábjain is rendszeresen tá-
jékozódhatnak olvasóink,
a Gézengúz Alapítvány
évek óta hiánypótló ellá-
tást nyújt a születési káro-
sult gyermekeknek a vá-
rosrészben is. Az önkor-
mányzattal kötött együtt-
mûködési megállapodás
értelmében a kerületi 0-8
év közötti gyermekek szû-

Differenciált adózás, méltányos lakbérek

Megváltozott bizottságnevek, helycserék
A legutóbbi, november 29-ei testületi ülésen több, a bizottságokat érintõ javas-
latról döntöttek a képviselõk. Ennek értelmében az eddigi vagyonnyilatkozat-ke-
zelõ és környezetvédelmi bizottság, környezetvédelmi bizottság néven regnál
majd, melynek elnöke Béres András (LMP), helyettese pedig Bulla György (Fi-
desz-KDNP) lett. A pénzügyi, tulajdonosi és városfejlesztési bizottságot felvált-
ja a városfejlesztési bizottság, illetve a pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilatko-
zat-kezelõ bizottság.
A városfejlesztési bizottság elnökévé Désiné Németh Évát (Fidesz-KDNP), he-
lyettessé Czeglédy Gergõt (MSZP) választották. A pénzügyi, tulajdonosi és va-
gyonnyilatkozat-kezelõ bizottság elnöke dr. Simonka Csaba (MSZP), elnökhe-
lyettese Béres András (LMP) lett.

Lesz Puskás- és Hidegkuti-szobor is
Mint arról korábban már hírt adtunk, az Óbuda-
Újlak Közösségi Egyesület emlékhely létrehozását
kezdeményezte a világhírû magyar focista, Puskás
Ferenc tiszteletére.
A képviselõ-testület novemberi ülésén támogatta a
„Puskás Öcsi“ szobor állítását. A Bécsi út és Dereg-
lye utca tengelyében felállítandó alkotás az Óbudai
Promenád egyik kedvelt látogatóhelyévé válhat, a
Puskás-rajongókon kívül a hazai és külföldi turisták
számára is.
A testület a szavazás elõtt kinyilatkoztatta azon szán-
dékát, hogy az ugyancsak legendás hírû és Óbudá-
hoz sok szállal kötõdõ Hidegkuti Nándor emlékét is
hasonlóképpen szeretné megõrizni a jövõben.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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rõ-diagnosztikai és terápi-
ás ellátását végzik. Az idei
évben anyagi okok miatt
veszélybe került az alap-
mûködésük, mely 230
gyermek ellátását érinte-
né, ezért a testület az ala-
pítványnak 2 millió forint
támogatást ítélt meg.

A képviselõk döntése
értelmében meghosz-
szabbították az önkor-
mányzat együttmûködé-
si megállapodását a Ró-
maifürdõ Telep Környe-
zetvédõ, Szabadidõ és
Diák Vízisport Egyesü-
lettel és a Római Sport-
egyesülettel. Az elõbbi
az evezõs sportág, míg
az utóbbi az úszásokta-
tás  és népszerûsítés te-
rületén vállal nagy sze-
repet a kerületi diákok

egészséges életmódra
való nevelésében.

Sportcsarnok
épülhet

A fórum egyik legjelen-
tõsebb napirendi pontja-
ként a képviselõ-testület
jóváhagyta az elképzelést,
hogy multifunkcionális
sportcsarnok épülhet Óbu-
dán, a Kalap utcai sportte-
lepen. A Kaszások Óbudai
Ifjúsági Klub Egyesülete a
sportcsarnok építésére tár-
sasági adó (TAO) pályáza-
tot nyújt be, melyhez az
önkormányzat 30 százalé-
kos önrész vállalásával já-
rul hozzá. A novemberi
ülésen a folyamat elindítá-
sához, a tervek elkészítésé-
hez szükséges támogatás-
ról döntöttek a képviselõk.

Sz. Cs. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Szindbád-Krúdy-Latinovits
szoborkompozíció állhat a Fõ
téren, a Postakocsi Vendéglõ
elõtti területen. 

Elképzelések szerint az
alkotás a kocsmaasz-

talnál ülõ Krúdy Gyulát
idézné meg, akinek bronz-
alakja mellé akár le is lehet-
ne ülni, és fényképezkedni.
Az emlékezés Krúdy Gyu-
la mellett interpretálóira is
ráirányítaná a figyelmet az-
zal a megoldással, hogy a

kompozíció egyúttal utalna
Huszárik Zoltán: Szindbád
címû filmjére, Latinovits
Zoltán színmûvész alakjá-
val. Így lehetõség nyílik a
Krúdy-Szindbád-Latino-
vits „hármasság“ megjele-
nítésére. A köztéri szobor-
kompozíció megvalósítása
érdekében a Nemzeti Kul-
turális Alap Vizuális Mûvé-
szetek Kollégiuma által ki-
írt nyílt pályázati felhívá-
son való részvételrõl dön-
tött a képviselõ-testület.

Szindbád a Fõ téren

Az Óbudai Promenád meg-
valósítására még 2009-ben
írtak ki pályázatot. A meg-
valósításhoz idén láttak
hozzá, s az év végéig az
egész elkészül. A KMOP-
beruházás összköltsége
900 millió forint, amelyhez
az Európai Unió 500 millió
forinttal járult hozzá -
mondta Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere az átadás alkalmából
tartott sajtótájékoztatón. 

A z összegyûlt keres-
kedõk és vásárlók

elõtt megköszönte a bér-
lõk türelmét, amellyel a
teljes felújítás alatt vi-
seltettek a munkálatok
iránt. Az üzleteket a jö-
võben az eddigi asztalok
helyett pavilonokban
helyezik el, amelyek el-
készültéig - saját kéré-
sükre - ideiglenesen
visszatérhetnek a piacra
a kereskedõk, hogy mi-
nél elõbb kiszolgálhas-
sák újra a vásárlókat. 

Szendrõdi Tamás, az
üzemeltetésért, illetve a
karbantartásért felelõs
Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. vezérigazgatója ez-
zel kapcsolatban úgy tá-
jékoztatta az érdekelte-
ket, hogy a pavilonok
december közepéig el-
készülnek és birtokba
vehetik a kereskedõk.

A konkrét változások-
ról szólva Haraszti Le-
ventétõl, az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfej-
lesztõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõjétõl megtud-
tuk, hogy a korábbi vá-
szon te tõ t
h õ v é d õ
üvegtetõre
c s e r é l t é k
le. A 420 négyzetméter
felületû üvegtetõ alá
gázsugárzót is építettek,
így a téli hidegben az

egész csarnok fûthetõ.
Az udvar burkolatát is
új kövekre cserélték.
Felújították a csatorna-
rendszert, a vizesblok-
kokat és az elektromos
hálózatot is. A homlok-
zatot kívül-belül mint-
egy ezer négyzetméte-
ren szintén újrafestették.
Ezenkívül a körfolyosót

megerõsítették és kiszé-
lesítették, mivel az eme-
leti részen kapott helyet
a hamarosan szintén át-
adásra kerülõ Civil Ház,
amely Óbuda-Újlak Kul-
turális és Információs

Központja
lesz. A pia-
cot és kör-
n y é k é t

akadálymentesítették,
így a mozgáskorlátozot-
tak is bejuthatnak a pi-
acra. Domi Zsuzsa

Megújult a Kolosy téri piac

420 négyzetméter felületû hõvédõ
üvegtetõre cserélték le 
a korábbi vászontetõt

Civil Ház kap 
helyet az emeletenHírösszefoglaló: Döntött a

Fõvárosi Közgyûlés novem-
ber 28-án a római-parti ide-
iglenes árvízvédmû meg-
építésérõl, a partvédõmû
építésére vonatkozó támo-
gatási szerzõdés megköté-
sérõl. 

Mint ismeretes, az
Országgyûlés az

idei központi költségve-
tésben ötszázmillió forint
vissza nem térítendõ tá-
mogatást különített el er-
re a célra. Ebbõl a pénz-
bõl feltöltik a Mátyás ki-
rály út és a Pünkösdfürdõ
utca közötti szakaszon a
part menti területeket 30
méter szélességben, vala-
mint megépítik az úgyne-
vezett lábazati kõrakatot.

A feltöltés csak a szüksé-
ges, a parti áramlás ívébe
simuló korrekciót jelenti,
és a természetes partvo-
nalba jól fenntartható,
szerves átmenettel csatla-
kozik. A mobilgát men-
tén négy méter széles utat
építenek, amely a nagy
tömegû gépjármûveket is
elbírja az esetleges árvízi
védekezés során, ugyan-
akkor megfelel a Római-
part jellegének. 

A feltöltés elõnye töb-
bek közt, hogy csökken-
nek a hullámtér idõszakos
helyreállítási költségei,
megmarad a parti ingatla-
nok és a Duna kapcsolata,
valamint jelentõs mértékû
rekreációs felület alakít-
ható ki. D. Zs. 

Döntött a fõváros: 
megépül a római-parti védmû

Közmeghallgatás a járásról és tankerületrõl
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete értesíti a III. kerü-
let állampolgárait, hogy december 17-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást
tart az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.).
Az idei közmeghallgatás témája: járás és tankerület kialakítása.
A közmeghallgatás célja, hogy a közösségi javaslatok, illetve észrevételek ne
csak az apparátuson keresztül, hanem közvetlenül az állampolgároktól jussa-
nak el a képviselõ-testülethez.
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Beruházás – Közlekedés

Kaput nyitott a nagykö-
zönség elõtt a gyönyörûen
felújított Lukács Fürdõ. A
Széchenyi Tervben - 70
százalékban uniós támo-
gatásból - 1,3 milliárd fo-
rintból felújított fürdõ
szinte minden részlege, de
még az udvara is óriási
változásokon ment ke-
resztül. A gyógyintéz-
ményt Tarlós István fõpol-
gármester avatta fel no-
vember 23-án.

M egújult az iszap-
csarnok, a kabin-

sor, az öltözõépület és a
napozóterasz is. A re-
konstrukció eredménye-
ként számos új szolgál-
tatás várja a betegeket,
illetve az egészségüket
megõrizni szándékozó
vendégeket. Ezentúl gyó-
gyulhatnak a Himalája
sókamrában, a Hamam
török masszázs révén,
de akár privát fürdõzést
is igényelhetnek. A kád-
osztályon tangentor- és

hidromasszázs várja a
vendégeket, melyhez
külön masszírozó helyi-
ség is kapcsolódik. Ter-
mészetesen az egész
fürdõ területét akadály-
mentesítették, hogy a
mozgáskorlátozottak is
igénybe tudják venni a
szolgáltatásokat. 

A régi raktárak, illetve
a személyzeti öltözõ he-
lyén külön szaunavilá-
got építettek, ahol kü-
lönbözõ speciális lehe-
tõségeket - finn, infra,
méz, sör, jég, csokoládé,
meztelen szauna - pró-
bálhatnak ki az érdeklõ-

dõk. Természetesen me-
rülõmedence is rendel-
kezésre áll az ínyencek
részére. 

D. Zs.

Évszázados múlt - modern szolgáltatások • Szaunavilág 

Átadták a felújított Lukács Gyógyfürdõt

Megújult a homlokzat egy része, 
kicserélték a vezetékeket, 

a teljes elektromos vezérlõrendszert

A „fürdõvárosi“ elismerés 
visszaszerzése érdekében 

a városvezetés célként tûzte ki 
Budapest nagyhírû fürdõinek felújítását

A legjelentõsebb idei,
közel fél évig tartó

vízvezeték-rekonstruk-
ciós munkálatok véget
értek. A beruházás a
Szépvölgyi utat, az Ürö-
mi közt és az Alsó Zöld-
máli utat érintették. 

A munkálatok során az
1896-ban, 1908-ban, il-
letve 1929 és 1930 között

épült, 250, 300 és 400
milliméter átmérõjû ön-
töttvas vezetékek helyett
200, 300, illetve 400 mil-
liméteres passzív bevo-
nattal ellátott gömbgrafi-
tos öntöttvas vezetéket
fektettek le, több mint 2
kilométer hosszan, nyílt-
árkos technológia alkal-
mazásával.  

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata 2012-ben több
felújítást is elvégeztetett a
kerületben, így a Római té-
ri, hosszú évek óta mûkö-
désképtelen köztéri csobo-
gó is megújult.

Aszökõkút nem tudta
érdemlegesen szol-

gálni a pihenést, ugyanis
rendszeresen ellopták a dí-
széül szolgáló víziorgona
fém alkatrészeit.

Asokadik ilyen eset után
az orgonát elszállította a tu-
lajdonos Budapesti Galé-
ria, jelenleg az Aquincumi
Múzeum romkertjében, a
fõépület elõtti téren látható. 

A mostani felújítás so-
rán a vízmedence új, kék
burkolatot kapott, a meg-
világítást három víz alat-
ti reflektor szolgáltatja.
Nyolc vízsugár érkezik a
szökõkút közepén talál-
ható terméskõhöz, órán-

ként 32-34 köbméter vi-
zet forgatva át.

A téli idõszak  után a
csobogó körül telepített
növényzetet visszavágják,

rendezik a területet. A szö-
kõkutat a próbaüzemet kö-
vetõen a kivitelezõk téliesí-
tették, teljes szépségében
tavasszal lesz újra látható.   

Tavasszal újra a régi helyén
a Római téri víziorgona

Befejezõdött a vízcsõcsere
a Szépvölgyi úton

Egész nap járhat majd
Óbudára a 9-es autóbusz

Lapunk kérdésére a Budapesti Közlekedési
Központnál (BKK) megerõsítették, napirenden van
a 109-es autóbusz közlekedésének kiterjesztése a
hét összes napján a teljes üzemidõre.
Ha bevezetik ezt, a járat jelzése 9-es lesz és
értelemszerûen megszûnik a 206-os számjelzés is,
mivel annak teljes útvonala fölöslegessé válik. Mint
írják: „A BKK társadalmi egyeztetésre bocsátotta a
109-es autóbusz  munkanapi közlekedtetésének
kérdését. Az egyeztetés alapján elmondható, hogy
többségében támogató válaszok érkeztek arra,
hogy munkanapokon is egész nap közlekedjen a
járat. A lépés elsõdleges feltétele, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky úton a buszsáv kijelölése megtörténjen.
Ennek megvalósításához további vizsgálatokra,
majd egyeztetésekre és döntésekre van még szük-
ség. Pozitív döntés esetén az idõjárás függ-
vényében a buszsáv legkésõbb jövõ év tavaszáig
elkészülhet, amellyel egy idõben indulhat a teljes
üzemidõben a járat“. K. I.
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A fûtõmû tulajdonosa, a Budapest
Távhõszolgáltató Zrt. (FÕTÁV Zrt.)
a bontással a TERRA-21 Kft.-t bíz-
ta meg. A szakemberektõl úgy
tudjuk, hogy a munkálatok jól ha-
ladnak, ezért a látványosabb - és
éppen ezért nagyobb zajjal és por-
ral járó - tevékenységhez még az
idén hozzáfognak. 

A legkisebb kémény bontá-
sát már megkezdték. A

nagyobbakhoz pedig még de-
cember kö-
zepén hozzá-
látnak. Gya-
korlatilag a
területen - az
irodaépület
kivételével - mindent lebonta-
nak. S mivel a terepszint alatt
két méter mélységig ásnak le,
régészeti megfigyelés mellett
végzik majd a munkát. Amikor
ezt befejezik, visszatöltik a föl-
det, rendezik a terepet és a ta-
lajt murvával takarják be. 

Az irodaépületet azért hagyják
meg, mert jó állapotban van.
Sorsáról késõbb dönt a FÕTÁV
tulajdonosa, a Budapesti Város-
üzemeltetési Központ (BVK)

Holding. Lehet, hogy egyik vál-
lalatát költözteti ide, de lehet,
hogy ezzel együtt adja el a terü-
letet más befektetõnek. 

A TERRA-21 Kft. a bontás
megkezdése elõtt tájékoztatta a
lakosságot a várható kellemetlen-
ségekrõl. A szakemberek azt ígé-
rik, hogy minden olyan jogsza-
bályt maximálisan betartanak,
amelyek a komolyabb zaj-, por-,
illetve rezgésterhelésre vonat-
koznak, különös tekintettel a vas-

beton, illetve az
acélszerkezetek
bontására. 

Természetesen
mindenkit az ér-
dekel, hogy mi

lesz a terület további sorsa. Nos,
erre vonatkozóan még nem szü-
letett meg a döntés. Amit tudni
lehet, hogy a Kerületi Szabályo-
zási Terv (KSZT) értelmében a
terület az úgynevezett jelentõs
zöldfelületû intézményterületek
építési övezeti besorolásba tarto-
zik. Ennek megfelelõen kulturá-
lis, intézményi, irodai, kereske-
delmi és szolgáltató tevékenység
végezhetõ itt, de lakások egyálta-
lán nem építhetõk ide. Domi

Bontják a Zápor utcai fûtõmûvet

A tervek szerint
2013. február 

közepére végeznek 
a munkálatokkal

A kéménytisztítás jövõ évi ütemterve 
utcáról utcára

Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás 2013. évi ütemezése a
III. kerületben (a kötelezõ közszolgáltatásokról szóló, 1995. évi
XLII. törvény és a 27/1996. (X.30.) BM rendelet szerint).

A munkavégzés tervezett helyszínei
Január: Csillaghegy-Római-Pünkösdfürdõ-Békásmegyer egyedi
kémények tisztítása (szilárd fûtés); Bécsi út, Kiscelli utca, Árpád
fejedelem útja által határolt terület.
Február: Kiscelli utca, Váradi utca, Vörösvári út által határolt te-
rület.
Március: központi kémények ellenõrzése, Kiscelli utca, Váradi
utca, Vörösvári út, Szentendrei út által határolt terület.
Április: Szentendrei út, Vörösvári út, Bogdáni út által határolt te-
rület.
Május: Kiscelli utca, Nyereg utca, Szépvölgyi út, Virág Benedek
utca, Bécsi út által határolt terület.
Június: Máramaros utca, Királylaki út, Erdõalja utca, Nyereg ut-
ca által határolt terület.
Július: Királylaki út, Máramaros utca, Kiscelli utca, Bécsi út, Test-
vérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja út által határolt terület.
Augusztus: Kalászi út, Római-part, Mátyás király út, Szentend-
rei út által határolt terület.
Szeptember: Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja köz, Bécsi
út által határolt terület.
Október: Római-part, Pünkösdfürdõ utca, Szentendrei út, Má-
tyás király út által határolt terület; központi kémények ellenõr-
zése.
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa György út által ha-
tárolt terület.
December: egyedi kémények tisztítása (szilárd fûtés); Szépvöl-
gyi út, Árpád fejedelem útja, Vörösvári út, Bogdáni út által hatá-
rolt terület.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Oktatás

T avaly szeptember
1-jével létrejött az

Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma irányítása
alatt álló központi hiva-
tal, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ

(KIK). Területi szerve-
zeti egységekként tan-
kerületek és megyeköz-
ponti tankerületek ala-
kultak, az országban
összesen 198. A tanke-
rületek illetékességi te-

rülete a járásokhoz iga-
zodik. Ezek élére tanke-

rületi igazgatókat ne-
veztek ki, feladataik
közt szerepel az illeté-
kességi területükön mû-
ködõ köznevelési intéz-
mények irányítása, pe-
dagógiai munkájuk ko-
ordinálása, a kapcsolat-
tartás az intézményve-
zetõkkel, pedagógusok-
kal és a köznevelés
egyéb szereplõivel. 

A III. kerület tankerü-
leti igazgatójának Ta-
más Ilonát, az önkor-
mányzat oktatási és kul-

turális fõosztályának ve-
zetõjét nevezték ki. Ta-
más Ilona 2003 óta dol-
gozik a helyhatóság kul-
turális fõosztályán, és
azt 2006 óta vezeti. Ki-
váló vezetõi adottságai-
val, magas szintû szak-
mai tudásával, embersé-
gével kivívta munkatár-
sai és az intézmények
vezetõinek megbecsülé-
sét, tiszteletét és szerete-
tét. Személye biztosíték
arra, hogy az iskolák az
állami fenntartás mellett
is a helyi közösségé ma-
radnak.

Sz. Cs. 

Tamás Ilona tankerületi igazgató
Jövõ január 1-jétõl az óvodák kivételével állami fenntar-
tásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irá-
nyítás, fenntartás alapvetõen szakmai irányítást jelent,
melybe beleértendõ a pedagógusok és a nevelõ-oktató
munkát közvetlenül segítõk bérének, járulékainak köz-
ponti biztosítása, bérfinanszírozása, valamint a tanesz-
köz-ellátás és a külsõ szakmai ellenõrzés, a tanfelügye-
let támogatása.

Óbuda-Békásmegyer Né-
met, Szlovák és Lengyel
Nemzetiségi Önkormányza-
ta, illetve a „Braunhaxler“
Egyesület nemzetiségi ad-
venti estre hívja az érdek-
lõdõket december 13-án
17 órára. 

Ünnepi beszédet mond
és az adventi gyer-

tyát meggyújtja Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere. A
mûsorban fellép a Kastély
Óvoda és a Szent Péter és
Pál Szalézi Óvoda német

csoportja, az Elsõ Óbudai
Általános Iskola és a
Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola, valamint az
Árpád Gimnázium tanu-
lói, a „Braunhaxler“ Dal-
kör a „Krottendorf“ Ének-
kar, a Tököli Sváb Ha-
gyományõrzõ Énekkar, a
Pilisszántói Hagyomány-
õrzõ Szlovák Pávakör, va-
lamint a Szent Kinga Kó-
rus. A szervezõk a Békás-
megyeri Közösségi Házba
várják a vendégeket (Cso-
bánka tér 5.)

d. zs. 

Nemzetiségi advent

A civil szervezet november 29-én tartotta alakuló ülését a polgármesteri hivatal ta-
nácskozótermében. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy összefogja a kerület-
ben a turisztika területén mûködõ vállalkozásokat, intézményeket, hogy így növeljék
Óbuda turisztikai vonzerejét. Az eseményen részt vett Szabó Magdolna önkormányzati
fõtanácsadó és Bús Balázs polgármester

Megalakult az Óbudai Turisztikai Egyesület 

AJuhász Gyula utca 2-
4. és a Gyûrû utca 1.

szám közötti zöldterüle-
ten, a Heltai Jenõ téri piac
mögött építették fel a ke-
rület nyolcadik szabadtéri
fitnesz parkját. Az új, gu-
milapokkal borított 110
négyzetméteres parkban 7
eszköz segítségével moz-
gathatják át tagjaikat az
idõsebb korosztály tagjai
is. Az önkormányzat a

szabadtéri fitnesz parko-
kat azzal a céllal létesíti,
hogy az idõsebbek, akik-
nek kevesebb lehetõségük
van a mozgásra, megte-
hessék ezt ingyen, a jó le-
vegõn. Ezek az eszközök,
mint ahogy az a táblákon
is olvasható, 16 éven aluli-
aknak nem ajánlott. Ezek
ugyanis nem játékszerek,
számukra balesetveszélyt
is jelenthet. (sz. cs.)

Újabb fitnesz park Békásmegyeren

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállal-
kozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet,
melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss
pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail
címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Krumplibúcsú a Rozmaringban
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler“ Egyesület idén is megrendezi az immár ha-
gyományos Krumplibúcsút december 26-án 10-tõl
16 óráig a Duna-parti Rozmaring Vendéglõben.
(Elõzetes asztalfoglalás kötelezõ: december 22-ig
Tauner Tibor fõrendezõnél a 368-6685-ös vagy a 06-
20-257-6393-as telefonszámon.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Javaslatokat várnak egy készülõ Kerületi Szabályozási Tervhez
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított, 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket ar-
ról, hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet:
Budapest III. kerület Toronya utca - Zúzmara utca - Zúzmara köz - Táborhe-
gyi lépcsõ által határolt terület.
A Kerületi Szabályozási Terv (továbbiak: KSZT) készítésének célja, hogy ren-
dezze a tervezés alá vont területen a jogi telekhatárok és a használati telekha-
tárok közötti ellentmondásokat.
A KSZT várható hatása, hogy megteremti a terület közmûfejlesztési lehetõsé-
gét, valamint a közlekedési rendszer biztonságosabb kialakításának lehetõsé-
gét több közterületi szakaszon.
A KSZT várható hatása továbbá, hogy rendezõdnek a korábbi részletes rendezés
alapján elindított, de nem végigvezetett fejlesztési folyamat miatt kialakított, mára már
okafogyottá vált szabályozások a Zúzmara utca Farkastorki út csatlakozásánál.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti készülõ tervvel kapcsolatban ja-
vaslatuk, véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp.,
III. Hídfõ utca 18.) 2013. január 3-ig juttassák el!
A terv megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újság-
ban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Lapzártakor érkezett: Az Óbu-
dai Promenád keretében
december 4-én átadták ren-
deltetésének a Civil Házat,
amely Óbuda-Újlak Kulturális
és Információs Központja
lesz a jövõben.

A házat a Kolosy téri
piac emeletén alakították
ki. A helyiség korábban
raktárként mûködött, de
ezentúl a felújításnak kö-
szönhetõen a civil szerve-
zetek vehetik igénybe, s
különbözõ rendezvények,
programok, találkozók
színhelyéül szolgál majd.
Tervek szerint a kerület
turisztikai vonzerejének
bemutatására, illetve a
helyi kisvállalkozók be-
mutatkozására is igénybe
vehetõ.

Az átadáson Puskás
Péter alpolgármester el-
mondta, hogy az önkor-
mányzatnak 150 civil

szervezettel van kapcso-
lata, s fõként nekik kínál-
nak bemutatkozási, illetve
mûködési lehetõséget a

most megnyitott  Civil
Házban. A számukra kiírt
civil pályázaton keresztül
jelentkezhetnek. Eddig
négy szervezet pályázatát
fogadta be az önkor-
mányzat: a Kamasztér
Alapítványét, a Népme-
sék Világa Kulturális
Egyesületét, a Magyar
Origami Körét és az Elve-
szett Állatok Gyógyító,
Ellátó, Elhelyezõ Alapít-
ványét. A házat öt évig az

Óbudai Kulturális Köz-
pont Nonprofit Kft. üze-
melteti. 

Igazgatója, Lõrincz Edi-
na arról számolt be, hogy
a kerületi civil szervezetek
folyton keresik a bemutat-
kozási lehetõséget. A Ci-
vil Ház kiváló teret nyújt
ehhez. S mivel ingyen ve-
hetik igénybe a ház szol-
gáltatásait, ingyen is adják
a programjaikat az érdek-
lõdõknek. D. Zs.

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

Bár a nagy élet csak januárban indul a házban, a gyerekek már az elsõ nap birtokba vették

Ingyen kapják - ingyen adják

Civil Ház Óbuda-Újlakon

Lõrincz Edina, az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.
igazgatója, Sztamenits Adrienn fõtanácsadó, sajtóreferens
és Puskás Péter alpolgármester a Civil Ház megnyitóján

Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete soron következõ ülését - a II. féléves
munkaterv szerint - december 13-án 10 órától tart-
ja a Városháza tanácskozótermében.

Közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata december 13-án 16 órától közmeghall-
gatást tart a Békásmegyeri Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.)
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Ötödször hirdetett mûvészeti pá-
lyázatot a koraszülöttek és szüle-
tési sérültek terápiájával és fej-
lesztésével foglalkozó Gézengúz
Alapítvány. Az „Egy csepp megle-
petés“ címû kezdeményezésen
felnõttek és gyerekek, profik és
amatõrök, ép és sérült alkotók
egyaránt nevezhettek mûveikkel,
fotókkal, kisplasztikákkal és ipar-
mûvészet tárgyakkal. A téma a
meglepetés volt. 

Hazánkban minden tízedik
gyermek koraszülött vagy el-

térõ fejlõdésû. AGézengúz Alapít-
vány az õ terápiájukkal, fejleszté-
sükkel foglalkozik 1990 óta.
Évente 2 ezer 450 családot segíte-
nek hozzá, hogy a gyermekek mi-
nél teljesebb életet élhessenek. 

A különleges pályázatra össze-
sen közel ötszáz alkotás érkezett.
A pályázat anyagából két kiállítás
is látható volt a múlt hónapban a
fõvárosban. A WestEnd City Cen-
terben egy válogatás, melynek pá-
rokba rendezett képein különbözõ

problémákkal született és egészsé-
ges gyermekek tûnnek fel hasonló
élethelyzetekben: a vízzel játszva,
állatokkal ismerkedve vagy új
mozgásformákat felfedezve. Az
Óbudai Társaskörben a zsûri által
legjobbnak ítélt mûveket mutatták
be. A zsûri elnöke Keleti Éva

Prima Primissima-díjas fotómû-
vész volt.

A szemléletformálás, figyelem
felhívás a különbözõképpen fejlõ-
dõ gyermekek élethelyzeteinek
hasonlóságára a pályázat célja.
Mindez összhangban van a Gé-
zengúz Alapítvány filozófiájával,
az 1990-es megalakulás óta együtt
foglalkoznak az egészséges és az
eltérõ fejlõdésû gyermekekkel. 

- A pályázat célkitûzése a kora-
szülöttek és a problémával szüle-
tettek elfogadtatása. Nagy öröm
számunkra, hogy ilyen sokakhoz
eljutott a kezdeményezés üzenete,
és hogy több sérült alkotó is nagy-
szerû mûvekkel pályázott - mond-
ta dr. Schultheisz Judit, a Gézen-
gúz Alapítvány alapítója. d. zs. 

Egy csepp meglepetés • Együtt az egészséges és az eltérõ fejlõdésû gyermekek 

Különleges pályázat - közel 500 alkotás 

Szakmai továbbképzések 
a Szent Margit Rendelõintézetben

Egészségügyi szakdolgozók szakmai és kommunikációs to-
vábbképzésére nyílik lehetõség az Új Széchenyi Terv kereté-
ben, az Európai Unió támogatásával.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja
(TÁMOP) keretében, az Európai Unió támogatásával a Szent Mar-
git Rendelõintézet Nonprofit Kft. jelentõs, minõségi humánerõforrás-
fejlesztést hajthat végre. A TÁMOP-6.2.2.A-KMR/11-1-2012-0004
jelû pályázat során megítélt 49.999.999 forint vissza nem térítendõ
támogatás lehetõvé teszi 14 fõ egészségügyi szakdolgozó szakmai
továbbképzését, illetve további 36 személy komplex együttmûködé-
si és kommunikációs kompetencia-fejlesztését, a betegek maga-
sabb színvonalú kiszolgálása érdekében.
Az egészségügyi szakdolgozók a projekt során egy-másfél éves
akkreditált szakmai továbbképzéseken vesznek részt. A program
eredményeképpen a következõ, naprakész ismeretekkel rendelke-
zõ szakemberek segítik majd a Szent Margit Rendelõintézet min-
dennapi gyógyító munkáját és szolgálják Óbuda lakosainak egész-
ségét: sürgõsségi szakápolók; diabetológiai szakápoló; felnõtt
aneszteziológiai és intenzív szakápoló; kardiológiai és angiológiai
szakasszisztensek; epidemológiai szakápoló; audiológiai szakasz-
szisztens és hallásakusztikus; fizioterápiás szakasszisztens; szono-
gráfus szakasszisztensek; endoszkópos szakasszisztens.
A projekt keretében az intézet további 36 munkatársa komplex együtt-
mûködési és kommunikációs kompetencia-fejlesztõ tréningen vesz
részt, amely stressz- és konfliktuskezelést is tartalmaz.
- Ez a továbbképzési program lehetõvé teszi szakdolgozóink számára,
hogy olyan kiegészítõ szakképesítésekhez jussanak, amelyeknek a
megszerzésére egyébként nem volna lehetõségük, azok idõ- és költ-

ségvonzata miatt - hangsúlyozta Szente
Zsuzsa, a Szent Margit Rendelõintézet
ápolási igazgatója, a projekt szakmai ve-
zetõje. - Intézetünk arra törekszik, hogy
Óbuda lakosai számára minél magasabb
színvonalú egészségügyi ellátást tudjon
biztosítani felkészült, képzett szakasszisz-
tensekkel, szakápolókkal, motivált és ha-
tékonyan együtt dolgozó munkatársakkal.

Szilágyi Tibor színmûvész volt a
narrátor 

Az ünnepélyes díjátadón az Óbu-
dai Társaskörben a zsûri 30 érté-
kes díjat osztott ki a legjobb pá-
lyamûvek beküldõinek. A kiállí-
tást Kelemen Viktória alpolgár-
mester nyitotta meg 
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Kiállítással és nagyszabású
gálamûsorral zárult az Idõ-
sek Mûvészeti Fesztiválja.
A képzõmûvészeti kiállítást
a Kiskorona utcai idõsek
klubjában, a színpadi pro-
dukciókat bemutató gála-
mûsort az Óbudai Kulturális
Központban tekinthették
meg az érdeklõdõk.

Az idei kiállításon -
melyet Kelemen Vik-

tória alpolgármester nyi-
tott meg - 50 amatõr és
profi mûvész 150 munká-
ját, festményeket, grafiká-
kat, asztali és fali díszeket,
horgolt csipkét, gyöngy-
bõl készült kézimunkákat,
praktikus használati tár-

gyakat láthattak. Az Idõ-
sek Mûvészeti Fesztiválját
az elmúlt évekhez hason-
lóan gálamûsor zárta. Bús
Balázs polgármester be-
széde elõtt megjegyezte,
egyik évben sem kísérte
akkora érdeklõdés a fesz-
tivált, hogy ennyi pótszé-
ket kelljen kirakni a kö-
zönségnek. 

A gálamûsort megelõzõ
válogatásokon, több mint
60 jelentkezõ mutatta meg,
mennyire aktívak az óbu-
dai idõsek, és hogy a tehet-
ség az évek múlásával nem
tûnik el. Az elõadások fel-
ölelték szinte az összes mû-
fajt: volt tánc, próza, ének,
hangjáték, humoreszk és
stand up comedy is.

Gálamûsorral zárult 
az Idõsek Mûvészeti FesztiváljaBús Balázs polgármester

kisorsolta az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény
kedvelt utazási sorozatá-
nak („Távoli tájak“) nyer-
tesét november 28-án. 

A világjáró utazók
fényképes úti be-

számolóin résztvevõk
hónapról hónapra pecsé-
teket gyûjtöttek virtuális
útlevelükbe, közülük ke-

rült ki az idei évad nyer-
tese: Szabó Istvánné, a
Kiskorona utcai klub
tagja egynapos bécsi
utazást nyert. 

A sikeres sorozat janu-
árban folytatódik, a gon-
dolatban utazni vágyókat
várják a Kiskorona idõ-
sek klubja nagytermébe.
(A következõ elõadásról
érdeklõdjenek a klubban.
Tel.: 250-1552.)

Bécsi utat nyert a sorsoláson

A nyertes Szabó Istvánné, Bús Balázs polgármester és
Müller Istvánné, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény vezetõjének társaságában

Az Óbudai Sport Kft.
karácsony elõtt jóté-

konysági sportszergyûj-
tést szervez. Amennyi-
ben rendelkezik régi, de
még használható sport-
szerekkel, játékokkal,
amelyekre nem tart
igényt, most lehetõsége
van eljuttatni a rászoru-
lóknak. A használt sport-
szereket adományként
az EGYMI sérült gyer-

mekeinek felajánlják ka-
rácsony alkalmából, il-
letve amiket az iskola
nem hasznosít, azok a
III. kerületi önkormány-
zat nyári táboraiba ke-
rülnek.

(Jótékonysági felaján-
lását a következõ címre
várják: 1037 Budapest,
Laborc utca 2., hétköz-
nap 9-tõl 16 óráig, pén-
tekenként 14 óráig.)

Jótékonysági 
sportszergyûjtés

N em lesz férõhelyhi-
ány a fõvárosi haj-

léktalanszállásokon idén
télen, ez nagy biztonság-
gal állítható - nyilatkozta
a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat (MMSZ) al-
elnöke, Vecsei Miklós.
Az 5 ezer 500 budapesti
ágyat szükség esetén to-
vábbi, legalább 500-600
férõhellyel tudják bõví-
teni. Az elmúlt évben a
kormány és a fõváros
közös fejlesztése ered-
ményeként majdnem

700 férõhellyel bõvült a
rendszer. A budai oldal
ellátását az MMSZ, míg
a pesti oldalét a Men-
hely Alapítvány végzi.
ASzeretetszolgálat krízis-

autója a nap 24 órájában
járja a várost, segítséget
pedig továbbra is a disz-
pécserszolgálat 338-
4186-os telefonszámán
lehet kérni. Sz. Cs.

Lesz elég hely a hajléktalanszállásokon

Delhusa szeretet-adomány koncertje
A békásmegyeri mozgássérültek szervezete de-
cember 17-én 16 órai kezdettel tartja karácsonyi
ünnepségét. A rendezvény nyitányaként a diákok
ünnepi mûsorral lépnek fel. Delhusa Gjon szeretet-
adomány koncerttel örvendezteti meg a résztvevõ-
ket 17 órától - tudtuk meg Favin Mária Ibolyától, a
szervezet békásmegyeri vezetõjétõl. (Bõvebb infor-
máció a 240-6267-es telefonszámon.)
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

• Százhetven méter
kábelt loptak el a szent-
endrei HÉV vonalán a
napokban, Csillaghegy
és Rómaifürdõ között.

Az anyagi kár közel 1,8
millió forint, a helyreál-
lítás költsége 500 ezer
forint. A BKK és a BKV
250 ezer forint nyomra-

vezetõi díjat ajánlott fel
azoknak, akik informá-
cióval segítik a tettesek
elfogását, és 500 ezret
azoknak, akik olyan fel-
vásárlókról tudnak, akik
átveszik a rézvezetéket. 

• Nyolc oszlopköznyi
légkábelt tulajdonítottak
el ismeretlen elkövetõk a
HÉV 5-ös vonalán, Csil-
laghegy állomás közelé-
ben november 28-án. A
forgalmat nem kellett kor-
látozni, azonban a szerel-
vények áramkimaradás
miatt lassabban közleked-
tek. A kábeleket pótolták
a szakemberek. A kár
megközelítõleg 2 millió
forint. A helyreállítás 5
millió forintba került.

Ismét kábelt loptak a HÉV 5-ös vonalán

• Talán kevesen tudják, hogy a helyi pol-
gárõrök milyen sokrétû feladatot látnak el a
városrészben. Többek közt, az elõzõ évek
gyakorlatához hasonlóan, a tanévkezdettõl
ismét ügyelnek a diákok épségére az
Aquincum, a Bárczi Géza Általános Iskola
és a Veres Péter Gimnázium környékén.

• Az év elején életbe lépett polgárõr tör-
vény elõírásainak megfelelõen együttmû-
ködési megállapodás jött létre a BRFK és
a III. kerületi Polgárõr Egyesület közt. Az
ügyek intézése során természetesen to-
vábbra is a III. kerületi Rendõrkapitány-
sággal maradnak napi kapcsolatban. 

• A Római lakótelep közbiztonsági
kérdéseirõl tartott lakossági fórumon a
polgárõrök is részt vettek. Az érdeklõdõk
az áldozattá válás elkerülését segítõ tájé-
koztató anyagot kaptak, melyben a segítsé-
get adni tudó szervezetek elérhetõségei is
szerepelnek. 

• Kevesen tudják, hogy a polgárõrök
gondoskodtak a Duna-partján talált nagy
mennyiségû, fertõzésveszélyt jelentõ ga-
lambtetem elszállításáról. 

• Elsõ alkalommal mutatkoztak be a
helyi polgárõrök az V. Civil és Nemzeti-
ségi Napon. A látogatók a levetített kisfil-
mek alapján betekintést nyertek a polgárõr
szolgálat mindennapjaiba. A bûnmegelõ-
zésrõl és a polgárõrség tevékenységérõl
szóló tesztlapokat kitöltõk emléklapot, a
gyerekek kisebb ajándékokat kaptak. A

rendezvény ideje alatt egyúttal az Óbudai
Kulturális Központ környékén robogós és
gyalogos polgárõrök járõröztek. 

• Az északi összekötõ vasúti híd alatt ta-
lált fél tonnás bomba átvizsgálásának

idejére a polgárõrök - a rendõrség kérésére
- közremûködtek az átkelõ lezárásában. A
hatástalanítás napján ellenõrizték a lakáso-
kat, átvizsgálták a területet, majd a veszély
elmúltával járõröztek a lakótelepen. 

Részletek az eseménynaplóból

Egyre többen kérnek segítséget a polgárõröktõl

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is várja a nagyobb közbiztonságra
vágyó kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak a
Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek 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-as telefonszámon és a
polgaror.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a www.pol-
garorobuda.hu címen érhetõ el.

Aképen látható isme-
retlen elkövetõk a

Szépvölgyi út egyik étter-
mében kabátzsebbõl lop-
tak el egy pénztárcát még
június 5-én délután. A III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai kérik, aki

a képen látható személye-
ket felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyükkel vagy
a bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/43-140-
es telefonszámot!

Kabátzsebbõl pénztárcát

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alig kezdõdött el a fûtési
szezon, de a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság tájékoztatása szerint a
tûzoltóknak már több tucat
szén-monoxid-mérgezéses
esethez kellett kivonulniuk.

Aszén-monoxid-mér-
gezés az egyik leg-

gyakoribb „háztartási“ bal-
eset, melyet legtöbbször a
nem megfelelõ mûszaki
állapotú vagy a helytelenül
használt tüzelõberendezés,
kémény, kályha, kandalló,
gázsütõ, gázszárító, gázka-
zán, gáz-vízmelegítõ vagy
vegyes tüzelésû kazán
okozza. A szénvegyületek
tökéletlen égése során kép-
zõdõ színtelen, szagtalan
gáz valamely rendellenes-
ség miatt a lakótérbe kerül,
és megmérgezi az ott tar-
tózkodókat. A szén-mono-
xid rendkívül agresszív

mérges gáz. Belélegezve a
tüdõn át a vérbe kerül, ahol
kétszázötvenszer intenzí-
vebben kötõdik a vér he-
moglobinjához, mint az
oxigén, vagyis megakadá-
lyozza az oxigénfelvételt.

A szén-monoxid már
rendkívül alacsony kon-
centrációban mérgezõ. Ha
a levegõben koncentráció-
ja eléri az egy százalékot,
gyakorlatilag másodper-
cek alatt bekövetkezik az
eszméletvesztés, majd a
halál. A védekezés egyik
legfontosabb biztosítéka a
szén-monoxid-érzékelõ,
ugyanis a színtelen, szagta-
lan, a levegõnél szinte alig
könnyebb, nem irritáló
gázt az ember nem érzi, de
egy pár ezer forintos beru-

házással biztonságossá te-
heti lakását. A szakembe-

rek nyomatékosan ajánlják
a riasztóberendezések fel-
szerelését, hiszen ezek a
készülékek azonnal jelzik
a szén-monoxid-koncent-
ráció emelkedését. 

A súlyos balesetek igen
gyakran éjszaka történnek,
amikor a gáz hatásának ki-
tett ember alszik. A CO-
riasztó készülékek azon-
ban olyan hangos jelzést
adnak, hogy álmából is fel-
riasztja az embert. A szén-
monoxid-érzékelõk közül
olyan típusút kell választa-

ni, amely az EN 50 291
vizsgálati szabványnak
megfelelõ. Ha indokolat-
lan fejfájás, szédülés,
émelygés, a látás- és hal-
lásképesség csökkenésé-
nek tüneteit észleli az em-
ber, szén-monoxid-mérge-
zésre lehet gyanakodni. A
gázkészüléket azonnal el
kell zárni, és ki kell szel-
lõztetni a lakást. 

A Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság arra
is felhívja a lakosság fi-
gyelmét, hogy a gázüzemû
vagy vegyes tüzelésû fûté-
si technikák esetén foko-
zott figyelmet kell fordíta-
ni arra, hogy az új típusú
nyílászárókat megfelelõ
szellõzõnyílással lássák el.

Fontos, hogy a szellõzõ-
nyílásokat szakember sze-
relje be. Régebbi típusú
nyílászárók esetén felül-
vizsgálatot, ellenõrzést ér-
demes végeztetni. Ez külö-
nösen fontos azoknál az in-
gatlanoknál, ahol konyhai
elszívó berendezés mûkö-
dik. Ugyanis a konyhai el-
szívó képes a  kéménybõl
az égésterméket „vissza-
szívni“ a lakótérbe. Ha
azonban szabadok a szel-
lõzõnyílások, ez nem kö-
vetkezhet be.

Megelõzhetõ a szén-monoxid-mérgezés!

Tiszta levegõn a vérben lekötött
szén-monoxidnak mintegy fele 
egy óra alatt távozik. Vagyis ha 
a mérgezést szenvedett ember 

elhagyja a szén-monoxiddal telített
helyiséget, enyhülnek a tünetek

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigaz-
gatási területén megnõtt a jogtalanul tárolt gép-
jármûvek száma. A „letárolt“ autók célpontot
nyújthatnak az autófeltörést elkövetõknek, illet-
ve rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 30/2010. (VI.
4.) Fõv. Kgy. rendelet 49. § (1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-haszná-
lati hozzájárulás nélkül közterületen - a (2) be-
kezdésben foglalt kivétellel - nem tárolhatók. A
gépjármû üzemben tartója az üzemképtelenné
vált jármûvet saját költségén köteles haladékta-
lanul eltávolítani a közterületrõl. 
(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-használati
hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfel-
jebb 10 napig szabad tárolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármû
üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes ön-
kormányzattól kérheti. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás fõútvonalra
és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán
nem, mellékútvonalra csak határozott idõre - legfel-
jebb 90 napra - a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó ren-
deletei szerint, díj ellenében adható ki.“
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012.
évi II. törvény 29. §-a alapján „közterület a tulajdo-
nos személyétõl, illetve a tulajdonformától függetle-
nül minden olyan közhasználatra szolgáló terület,
amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azo-
nos feltételek mellett igénybe vehetõ, ideértve a köz-

területnek közútként szolgáló és a magánterületnek a
közforgalom elõl el nem zárt részét is.“
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-
testületének az önkormányzat tulajdonában lévõ
közterületek használatáról és rendjérõl szóló,
30/2004. (VII.1.) rendeletének 15. § kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármû:
- az a jármû, amely mûszaki állapota miatt üzemkép-
telen;
- az a jármû, amely egyedi azonosító jellel (rend-
szám) nem rendelkezik;
- az a jármû, amely nem rendelkezik érvényes ok-
mányokkal:
a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.“
Minden gépjármû tulajdonos vagy üzembentartó el-
lenõrizze a gépjármûve forgalmi engedélyének érvé-
nyességét, illetve az autó mûszaki állapotát.
Elõször a gépjármûre piros felszólító matricát helye-
zünk fel, majd levélben keressük meg a tulajdo-
nost/üzembentartót. Amennyiben a két felszólítást
követõen is közterületen található a gépjármû és
nincs érvényes forgalmi engedélye, vagy továbbra is
forgalomképtelen állapotú, abban az esetben hatósá-
gi elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy üzem-
képtelennek minõsülõ gépjármûve közterületen
való tárolását mielõbb szüntesse meg!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Az oldalpárt összeállította: Szeberényi Csilla

Legfontosabb tanácsok
Rendszeresen ellenõriztessük a kéményeket, a ka-
zánokat, kályhákat! Ezeket szakemberrel szereltes-
sük be, vizsgáltassuk felül! Szerezzünk be szén-
monoxid-érzékelõ jelzõkészüléket, amely a mérge-
zés veszélyére figyelmeztet! Ügyeljünk arra, hogy a
szellõzõnyílások mindig szabadon maradjanak! 

Gépjármûvek közterületi tárolása

Konyha égett a Gyenes utcában
Egy társasházi lakás konyhája égett november 18-
án a Gyenes utcában, ahonnan a tûzoltóknak kellett
kimenteniük egy nõt. A lángok egy nyolcszintes
épület hatodik emeleti lakásában csaptak fel. A
konyha és annak berendezési tárgyai kiégtek. A
tûzoltóknak hosszú percekig tartott, amíg a bizton-
sági rácsot felfeszítették és a biztonsági ajtót kinyi-
tották. Ezt követõen jutottak be a lakásba, ahonnan
egy magatehetetlen középkorú nõt mentettek ki a
füstbõl. Az asszonyt a helyszínen ellátták.

Életveszélyes sérülésekkel a liftben
Egy 45 éves eszméletlen nõt talált november 8-án
éjjel egy Raktár utcai társasház liftjében a ház
gondnoka. Megállapították, hogy életveszélyes
sérüléseit idegenkezûség okozta.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai emberek – Kultúra

G yermekei mellett
boldog és büszke

házasságára, valamint a
harmóniára, melyet évek
óta sikerül megõrizni-
ük. Számos dalának ze-
néjét férje, Kiss Gábor,
szövegét pedig õ maga
írja. „Õszinte, érzelem-
dús dalok egy kiforrott
stílussal rendelkezõ elõ-
adó tolmácsolásában“
- írják róla szakavatott
zenekritikusok. A jö-
võben sem kíván tízez-
rek bálványaként tün-
dökölni. Megelégszik
azzal, ha „csak“ szere-
tik és hagyják õt éne-
kelni. 

- Egerben születtem,
majd Szentesen iroda-
lom és dráma tagozatos
gimnáziumba jártam és
ott már tudtam, hogy az
énekléssel szeretnék
foglalkozni. Elõtte, az
általános iskolában még
minden vonzott, ami a
színpaddal kapcsolatos,
a vers, a tánc, a színját-
szás és a zene, de on-
nantól kezdve, hogy a
gimnáziumban kitisztult
a kép, elég céltudatosan
építgettem ezt az utat.
Elkezdtem énekórákra
járni, és a mai napig
énekelni tanulok. Emel-
lett turnézok, szerte az
országban. 

- A könnyûzenei vona-
lon nagyon kevesen
mondhatják el maguk-

ról, hogy turnéznak, si-
keres mûvészek és
egyúttal boldog család-
anyák.

- Igen, szerencsésnek
mondhatom magam, de
ebben rengeteg munka

van. Férjemmel, Kiss
Gáborral (zenész, zene-
szerzõ, producer - a
szerzõ) saját kézben
tartjuk a produkciónkat,
és az életünket. Sok
helyre hívnak az ország-
ban, de azért igyekszem
nem elaprózni magam.

Több olyan koncertem
volt, ahol hetventagú
szimfonikus zenekari
kísérettel szólaltak meg
a dalaim, és ahol opera-
részleteket is énekeltem.
A legnagyobb feladat
pedig idén mindenkép-
pen a december 26-ai
ünnepi koncert lesz az
Arénában, ami szintén
szimfonikus zenekari
kísérettel valósul majd
meg. Az éneklés mellett
természetesen számom-
ra a kiegyensúlyozott
családi élet a legfonto-
sabb. Párom, Gábor
nagy segítségemre van
mindenben, és én igyek-
szem helytállni család-

anyaként is. Sokat fog-
lalkozom két kislá-
nyunkkal. (2003-ban
adott életet elsõ gyerme-
kének Kiss Csillag Jáz-
minnak, 2005-ben pedig
Kiss Emília Grétának.)  

- Életed minden apró
részletére jellemzõ a tu-
datosság. Miért válasz-
tottátok jó pár éve Óbu-
dát, közelebbrõl a Ró-
maifürdõt lakóhelyete-
kül? 

- Úgy gondolom, hogy
mindig sokkal egysze-

rûbb valamit úgy csinál-
ni, ha olyan emberekkel
vagyunk körülvéve, akik
hasonlóan gondolkod-
nak, vagy hasonlóan él-
nek mint mi. Talán ezzel
mindent megmagyaráz-
tam. Bõvebben pedig azt
mondhatom, szinte min-
dent szeretek a kerület-
ben. A természeti kör-
nyezet is szemet gyö-
nyörködtetõ, hiszen kö-
zel a folyó, a környékün-
kön hatalmas platánfák
állnak, és még sorolhat-
nám. Szeretünk sétálni,
biciklizni a Duna-parton,
ez az, ami igazán kikap-
csol. Az itt élõkkel pedig
egy nyelvet beszélünk,
egy srófra jár az agyunk.

Kicsit olyan, mintha vi-
déken laknánk. Óbuda
számomra falu a város-
ban, a szó legnemesebb
értelmében. Ezért is vál-
laltam szívesen, hogy az
Óbuda Kártya „arca“ le-
gyek. Nagyon fontosnak
tartom ugyanis, hogy az-
zal segítsük a helyi vál-
lalkozókat, szolgáltató-
kat, hogy a megkeresett
pénzünket, amennyire
csak tehetjük, helyben
költsük el. Ezzel életben
tartjuk a vállalkozásokat,
az alakuló közösségeket,
és reményem szerint
együttes erõvel felvirá-
goztathatjuk a város-
részt.

Szeberényi Csilla 

Szekeres Adrien a harmóniára hangolódott mûvész
Hogy csak néhány pozitívumot említsünk Szekeres
Adrienrõl: gyönyörû hanggal, a színpadon és azon kívül
is sugárzó szépséggel megáldott, tehetséges mûvész.
Számos elismerés, harmonikus személyiség és nem utol-
sósorban egy kerek egész, szép család „birtokosa“.
Koncertjeit több tízezren láthatták az elmúlt években az
ország különbözõ pontjain. Szívmelengetõ adventi mûso-
rai és a lehengerlõ szimfonikus koncertek ihlették azt az
elõadást, amit a Budapest Sportarénában, karácsony
másnapján láthat a közönség. Beszélgetésünk legfõbb
apropója pedig az, hogy felkérték: vállalja el az Óbuda
Kártya „arca“ címet, melynek boldogan tett eleget, mi-
vel nagyon szeret itt élni.

Ünnepi szimfonikus koncert 
A Papp László Budapest Sportarénában a debrece-
ni Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus közre-
mûködésével Szekeres Adrien legszebb, legismer-
tebb dalai ezúttal is szimfonikus zenekari kísérettel
szólalnak meg december 26-án 20 órától. Meghí-
vására fellép a Fool Moon zenekar. Az est sztárven-
dége Miklósa Erika lesz, akivel közös produkciójuk
igazi zenei csemegét kínál. Ki ne ismerné az „Olyan,
mint Te“, „A Szeretet ünnepén“ vagy a „Híd a folyót“
címû dalait? Ám aki hallotta, hogyan énekli kedvenc
opera áriáit, az tudja, ezúttal is felejthetetlen élmény-
ben lesz része. A mûvésznõ senkivel össze nem té-
veszthetõ hangja, elõadásmódja és személyisége
oly sokszor bizonyította már, hogy a benne és a kö-
rülötte megszületõ zene és annak csodálatos ereje
képes megtölteni mindannyiunk lelkét, így gazdagít-
va életünket. Egy nem mindennapi elõadásra készül
ezúttal is, ahol az ünnepi hangulat egy varázslatos
zenei élménnyel párosul majd.

• Fõbb elismerései: EMeRTon-díjban részesült
1996-ban, és még ugyanebben az évben a közön-
ség Az év énekesnõjévé választotta. Elnyerte 2005-
ben a Jakab Líra-díj II. helyezettjének járó elisme-
rést, majd az Arany Európa Mûvész-díjat. Tavaly-
elõtt átvehette az Artisjus Zenei-díjat.

Képeslap és kártya a humor tükrében
376 levelezõlap - 65 anekdota: „Zsugaléria“ címmel
látható idõszaki tárlat a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban Jánoska Antal és Hor-
váth Ferenc gyûjteményébõl. (A múzeum címe: Ko-
rona tér 1.)

Szobrok
Szalay Pál képzõmûvész szoborkiállítását decem-
ber 31-ig nézhetik meg a Vécsey János Kollégium
Art Galériájában. (Nyitva tartás: hétköznaponként
10-tõl 18 óráig. Cím: Szél utca 11-13.) 

Festmények a Csillagvárban
H.Varga Ágnes festõmûvész alkotásaiból nyílt tárlat
a Csillagvár Üzletházban. A megújuló képanyag
2013. március 25-ig, mindennap 8-tól 20 óráig lát-
ható. (Cím: Rákóczi utca 36.)
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Iskoláink – Oktatás

Nyelv és varázs 
Az általános iskolák harmadik osztályos tanulóinak
rendezték a „Nyelv és varázs“ címû vetélkedõt azzal a
céllal, hogy ne csak a legjobb tanulók kapjanak ver-
senyzési lehetõséget és élhessék át a versenyzés, a
gyõzelem örömét. Most azokat a diákokat várták, akik
magyarból nem ötösek, de eredményeikért komoly
erõfeszítéseket tesznek. A gyermekek kilenc óbudai is-
kolából érkeztek, kétfõs csapatokban játékos feladato-
kat oldottak meg. A versenyt az Óbuda-Békásmegyer
Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zet fejlesztõpedagógus munkaközössége szervezte.

Suliszínház

A Kerék Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai
idén is színházi elõadással lepték meg a környékbe-
li óvodák nagycsoportosait. A közel száz - a Kerék,
Meggyfa, Szél és Váradi utcai óvodákból - kisgyer-
mek Lázár Ervin: A fájós fogú oroszlán címû meséjét
látta az iskola tanítóinak és tanárainak elõadásában.

Pais hívogató
Nagycsoportos óvodásokat várnak a Pais Dezsõ Álta-
lános Iskolába szüleikkel együtt egy-egy vidám dél-
utánra, melyen megismerkedhetnek a tanító nénikkel.
Együtt játszhatnak, beszélgethetnek a már itt tanuló di-
ákokkal. Megmutathatják, milyen ügyesen énekelnek,
rajzolnak, számolnak, verselnek. A szülõk is képet kap-
hatnak az iskola munkájáról. Idõpontok: december
13-án 17-tõl 18 óráig betlehemi csillag. * 2013. február
14-én 17-tõl 18 óráig Mutasd magad! Kitalálom, ki vagy
te? * Április 11-én 17-tõl 18 óráig Paff a bûvös sárkány
- Játszani jó! Gyertek el mindhárom foglalkozásra, és
meglepetés vár rátok! (Cím: Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.:
243-2951. www.pais.hu)

1 % 1 % 1 %
A Napsugár Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola Alapítvány kuratóriuma köszöni mindazok
támogatását, akik 2011-ben a civil szervezet javára fel-
ajánlották személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Az
összegyûlt 24 ezer 362 forintot az alapító okiratban fog-
laltak szerint, a diákok szabadidõs tevékenységére
használták fel. (Adószám:18041837-1-41.)

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakor-
lattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos
középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban
és idõben matematikából, magyarból. Lehetõség van a
próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására.
Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar szakos ta-
nároknál.Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik
tantárgyból. Az általános- és középiskolás diákokat min-
den délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon
egész nap.www.obudamatek.hu)               Thalész-Kör

A Magyar Tudomány Ünne-
pe 2012. évi egyetemi ren-
dezvénysorozatának ki-
emelkedõ eseménye volt a
nemzetközi tudományos
élet három meghatározó
alakjának díszdoktorrá ava-
tása. 

Bejczy Antal pro-
fesszor a tiszteletbeli

doktori címet az ûrkuta-
tásban kiemelkedõ szere-
pet játszó robotikai kuta-
tások területén elért inno-
vatív, úttörõ jellegû, nem-
zetközileg kimagasló
eredményeiért vehette át.

Oussama Khatib pro-
fesszor a „Doctor Hono-
ris Causa“ kitüntetõ cí-
met a robotok mûködé-
se, dinamikája és irányí-
tása területén elért úttö-

rõ jellegû, nemzetközi-
leg kimagasló eredmé-
nyeiért kapta.

Ralf Wilde részére
(képünkön) az egyetem
Szenátusa a „Doctor
Honoris Causa“ kitünte-
tést a minõségirányítási
rendszerek, a társada-
lom és az emberiség fej-

lõdése érdekében vég-
zett példaértékû, nem-
zetközileg is kimagasló
tevékenységének elis-
meréseképpen adomá-
nyozta.

A tiszteletbeli doktori
címek átvételét követõ-
en a kitüntettek székfog-
laló elõadást tartottak. 

Tiszteletbeli doktorok
az Óbudai Egyetemen

AMagyar Tudomány
Ünnepe egyetemi

eseményeihez kapcsolód-
va nyílt meg - a TÜV

Rheinland Csoport támo-
gatásával - Andrea Klo-
sowski német képzõmû-
vész kiállítása az Óbudai
Egyetem Bécsi úti aulájá-
ban. A „Neue wege ge-
hen“ címû kiállítás alkotá-
sait a németországi Bo-
chumban élõ Andrea Klo-
sowski készítette, aki 2000
óta foglalkozik hivatássze-
rûen a festészettel. Pályája
során megismerkedett az
akril- és az olajtechniká-
val, tanult kísérleti festé-
szetet és grafikát.

Akril- és olajképek Németországból 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával Óbuda-Békásmegyer minden né-
met nemzetiségi oktatási intézményében megemlékeztek Szent Márton-napjáról. A
gyerekek a szülõkkel közösen készítették a lampionokat, sütötték a pereceket, német
énekekkel készültek az ünnepségre. A lampionos felvonulás után felelevenítették
Szent Márton életének legfontosabb állomásait, majd a gyerekek ajándékot kaptak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_23.qxd  2012.12.05.  15:38  Page 20



2012/23. szám Kultúra – Hitélet
21

Budapest legrégebbi Re-
formátus Templomának
113 éves orgonája szólalt
meg ismét, majdnem 20
évi hallgatás után decem-
ber 2-án a Kálvin közben.
Az eseményen Bús Balázs
polgármester mondott be-
szédet.

A z orgonát 1899-
ben építették Or-

szágh Sándor tervei
alapján. Ezt 1923-ban
átépítették, de a temp-
lomtornyot háborús ta-
lálat érte, ez megviselte
az orgonát is, melyet ki-
sebb-nagyobb felújítá-
sokkal próbáltak „élet-
ben“ tartani. Végül az
1990-es évek közepe tá-
ján elhallgatott. Átme-
netileg egy elektromos
orgonát állítottak be, de
az igény mindvégig élt,
hogy egyszer újra szól-
jon a régi orgona. Az
adakozás is megindult a
2000-es évek elején.

A templom halasztha-
tatlan felújítása némileg
ezt késleltette, akkor le
kellett bontani az orgo-
nát, s kiderült, hogy a
karzaton a legnagyobb
sípok tartják a mennye-
zeti vakolatot. A temp-
lom külsõ-belsõ környe-
zete felújítása után el-

kezdõdhettek a tárgyalá-
sok több orgonaépítõ-
vel.

Fassang László orgo-
namûvész meghallotta
az orgona-felújítási szán-
dékának hírét, és aján-
lotta a fóti AERIS-
Orgona Kft. orgonaépí-
tõit, akik fantáziát láttak
abban, hogy az eredeti
állapotot rekonstruálják,
némi bõvítéssel, változ-
tatással. A szerzõdéskö-
tés után hamarosan el-
kezdõdtek a mûhely-
munkák, végül idén õsz
elején a régi helyére va-
ló beépítés. Nagy örö-
met jelentett a gyüleke-

zet számára, mikor elõ-
ször megszólalt egy no-
vemberi vasárnap, a dél-
elõtti istentiszteleten. 

A német orgonamû-
vész, Christoph Bossert
Európában elismert szak-
tekintély szólaltatta
meg elõször, majd
Fassang László és Sza-
bó Balázs, szintén euró-
pai hírû orgonamûvé-
szek mutatták be az ér-
deklõdõknek a hang-
szert szakmai fórumon.
Ismertetõ füzet készült
az orgona felújításáról,
annak részleteirõl, ké-
pekkel. 

Megszólalt a 113 éves orgona

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum az Auguszt Cukrászda történetét mutatja be „Édes dinasztia“ címmel. Az idõszaki kiállítást
Lévai Anikó nyitotta meg december 2-án. A tárlat 2013. március 3-ig látogatható. (Cím: Korona tér 1.)

Édes dinasztia: az Auguszt Cukrászda története

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� TV és monitorszerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét válla-
lom, igényesen és becsületesen már 18 éve!
Garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269 Horváth Ákos. www.
ajtoablakdoktor.hu
� 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
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� 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
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Riasztó szerelés, kamerarendszer telepítés
hétvégén is. Ingyenes felmérés! www.hazri-
aszto.hu. Tel.:06(20)338-5882

� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)211-5719
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.

Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Nõi fodrász idõs hölgyek hajvágását, vagy
lépcsõház takarítást vállal. Kolosy tér környé-
kén. Tel.: 06(30)302-7691
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Télen is. Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660 Díjmentes kiszállás té-
len is.
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempézés, padlóburkolás, kõmûves-
munkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153.
A fürdõszoba-specialista 
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok.
Tisztítás, festés. Határidõre, garanciával! Tel.:
06(20)234-0811
� Hajas szalonban dolgozott fodrásznál elsõ
hajvágáskor: nõi: 1800, férfi 1500. Tel.:
06(30)246-0670. „Levendula szalon”

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése.
Tel.: 06(20)481-4646, www.allergia.bormar-
ta.hu
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebésze-
ti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek, ta-
nácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén áll
a betegek rendelkezésére. A rendelés helye: III.
Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelentkezés tele-
fonon: 06(20)773-7565
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.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 lé-
zerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kisko-
rona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség
esetén háznál is kezel
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: 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
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a kör-
nyéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436

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

� Angol és francia magán nyelvórák tapasz-
talt nyelvtanárnõnél, rugalmas órarend, akci-
ós áron. Tel.: 06(30)595-0498
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Németoktatás, Németországban végzett
tanárral, munkavállalásra, nyelvvizsgára fel-
készítés, korrepetálás, cégoktatás. Tel.:
06(30)922-5853
� 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
� Némettanítás a Gyógyszergyár utcában.
Gyakorlott, diplomás tanárnõnél 4000 Ft/90
perc. Tel.: 06(30)457-1773
� Statisztika, matematika, fizika oktatás
egyetemi szintig! Tel.: 06(70)245-7869
� Számlaképes angol-német szakos tanárnõ
gyermek- és felnõttoktatást, korrepetálást vál-
lal. Tel.: 06(30)397-6070. E-mail: cserje-
sine@t-online.hu
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.

Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

�Egri belvárosi másfél szobás lakásom bu-
dapestire cserélem vagy eladom. www.egri-
lakas.freewb.hu, 20/527-9569
�Kolosy térnél teremgarázs raktárnak is ki-
alakítható eladó-kiadó. Tel.: 06(20)914-4883
�Békásmegyer hegy felõli oldalán, az Õszi-
ke u.-ban, elsõ emeleti, erkélyes, 36 nm-es,
egyszobás lakás azonnali költözéssel eladó.
Érdeklõdni lehet: 06(30)203-4722
�Kiadó-Eladó-Eladó-kiadó lakást, keresünk ér-
deklõdõinknek sürgõsen. Tel.: 06(70)521-0342
�Eladó Poroszlón a Tisza tónál egy 70 nm-
es, 2 szobás családi ház. Vasútállomás, távol-
sági buszmegálló közel. Tel.: 06(30)493-3067
� Energetikai tanúsítvány készítése akció-
san! Érdeklõdni: 06(30)703-4882, www.ener-
getikatanusitas.com

� Iroda kiadó kedvezményes áron! Kiváló meg-
közelítés, parkolás, ingyenes reklámlehetõség
Óbuda egyik legforgalmasabb fõútvonalán. 15-90
nm felújítva. Kérjen árajánlatot: 06(20)943-9619

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szénvásár! Borsodi dió, kocka-darabos, ros-
tált dara, henger szén brikett, lengyel és orosz dió,
német brikett, bükkábrányi lignit kedvezõ áron!
Részletekrõl érdeklõdjön: Tímár Vasker. Kft.
Pilisvörösvár, Szent László u. 6. Tel.: 26/363-900

� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett 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, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266 4154

� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10000 Ft-ig. Ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Zsolnai Mihály kp. vásárol antik búto-
rokat, festményeket, porcelánokat, hagya-
tékot. Tel.: 06(70)600-1727

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10000 Ft. Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19. Tel.:
317-9938, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651.
Tekintse meg interneten a Loui’s Galériát!

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-
8224

Elad-vesz

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obu-
damatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövések,
szemölcsök eltávolítása. Bejelentkezés:
06(20)543-3948

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

�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

� Akció! Gurtnicsere mosolyért cseré-
be. Ugyanitt szép redõnyök nagy választé-
ka otthona védelméhez. Tel.: 06(70)615-
4638. www.solarmester.hu

��Társasházak, szociális intézmények, isko-
lák, óvodák részére ajánlja tûz- és munkavé-
delmi tevékenység ellátását, tûzoltó készülé-
kek és tûzcsapok rendszeres karbantartását a
GTM 2012 Kft. E-mail: gtm.2012.kft@
gmail.com. Tel.: 06(20)256-8164

� 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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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

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 felár:
+ 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@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapesti
irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövedelem,
adminisztrációt és telefont biztosítunk. Hely-
ismeret és számítógépes alapismeret szüksé-
ges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Mûszaki (gépészeti) ismeretekkel német
(angol) nyelvtudással rendelkezõ üzletkötõt
keresünk. Tel.: 06(30)977-2357
� Pénzügyi ismeretekkel rendelkezõ munka-
társat keresünk, heti 1-3 napos elfoglaltság-
gal. Német nyelvtudás elõny. Tel.: 06(30)977-
2357
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ! Tel.:
06-(20)956-4084
�Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-ben
szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát, szé-
pülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977
� Óbudai okleveles bébiszitter diáklány
gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 06(30)665-
9408
� Ha unja a hétköznapok monotonságát, ha
munka után v. helyett, esetleg nyugdíjából ki-
kapcsolódásra vágyik egy jó társaságban -
úgy hívjon: 334-3836; 06(20)334-3853
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na, 06(30)602-0094
� 1946-os, sportos nõ társaság hiányában ke-
res egyedülálló, értelmiségi barátot, barátnõt.
Tel.: 06(20)386-7828
� Elég a magányos estékbõl? Mi megtaláljuk
Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

� Békásmegyeri társasházban távfûtéses,
21 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Érdeklõdni lehet a 06(70)272-3855-ös telefo-
non.
� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy téren el-
adó/kiadó. Tel.: 06(20)982-5544

Üzlet

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Ismét kiválóan szerepeltek az
Óbudai WDSE aerobikosai a né-
hány hete Kufsteinben rendezett
nemzetközi Open és Világkupa
versenyen. 

A10-11 évesek kategóriájá-
ban nagyon erõs mezõny-

ben sikerült gyõzniük csoport
kategóriában, trióban pedig
ezüstérmesek lettek a lányok. A
15-17 éveseknél csoportban
ezüstérmet nyert az óbudai
egyesület, felnõtt aerostep kate-
góriában szintén nagyon értékes
II. helyezést sikerült szerezniük. 

Ezt követõen, az év fõ verse-
nyén, a Magyar Kupa döntõn a
várakozásokat is felülmúlva 4
arany-, 8 ezüst- és 4 bronzér-
met szereztek a lányok.

Aranyérmesek: Kaposvári
Barbara, Simon Zsófia, Tóth
Laura, Kõrösi Kitti, Szabó Jú-
lia, Hajdúné Kiss Edit, Kócza
Eszter, Simonné Berkó And-
rea, Szabóné Horváth Beáta,
Tüskés Éva, Varsányiné Gö-
döllõi Marica. 

Ezüstérmesek: Csitkovics
Dóra, Dévényi Anna, Pásztory

Eszter, Szimcsák Mira, Radics
Evelin, Korpás Renáta, Latanik
Cintia, Petán Fanni, Tesner Ré-
ka, Tesner Zsófia, Balázs
Bíborka, Dallos Dorina, Kapos-
vári Barbara, Marton Nikolett,
Simon Zsófia, Tóth Lau, Hajdú
Kata, Balázs Hajnalka, Bujdosó
Renáta, Félegyházi Eszter,
Hencz Anita, Kárpáti Noémi,
Kassai Nikoletta, Szabó Júlia. 

Bronzérmesek: Hajdú Szil-
via, Szõllõssy Dóra, Vidák Sá-

ra, Csáti Laura, Neuvirt Zsa-
nett, Schrett Laura, Slezák
Viktória, Unger Martina, Vígh
Petra, Félegyházi Eszter,
Hencz Anita, Kassai Nikoletta.

Az Óbudai WDSE a III. kerü-
leti önkormányzat kiemelt tá-
mogatottjaként végzi tevékeny-
ségét. Edzõk: Sinkó Andrea,
Szirtes-Sipos Mónika, Hubacsek
László, Szarvas Gabriella,
Cserdi Zsófia.

Sz. Cs.

Nemzetközi gyõzelem és négy aranyérem a Magyar Kupa döntõjén 

Tovább tarol az Óbudai WDSE

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
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Advent az Óbudai Promenádon

Elsõ alkalommal rendezik december 6-tól 23-
ig az Újlaki Karácsonyi Vásárt. Az újonnan el-
készült Óbudai Promenádon kézmûves meste-
rek és a magyar konyha  széles gasztronómiai
kínálata, állatsimogató, számos zenei prog-
ram és az Üvegtigris-lakókocsi várja a vendé-
geket.

A város legújabb tere bámulatos kará-
csonyi vásárrá alakul december 6-tól.

A mézeskalács, a sült gesztenye, a forralt
bor és a forró puncs illata különleges ün-
nepi hangulatot ébreszt az odalátogatók-
ban.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának támogatásával idén elõször nyitja
meg kapuit az Újlaki Karácsonyi Vásár
december 6-a és 23-a között a gyönyörû
Óbudai Promenádon. A város vadonatúj
közösségi terét a vásár avatja fel: az ese-
mény látogatói lehetnek az elsõk, akik
megcsodálhatják a díszburkolatot, az új
padokat, lámpákat. 

Az Újlaki Karácsonyi Vásár mintegy 40
különbözõ árusító standján karácsonyi
ajándékokat, karácsonyfadíszeket, édessé-
geket, különleges ételeket és forró italokat
kínálnak az idelátogatóknak. A rendez-
vény ételeiben is próbál egyedi lenni. A
SYMBOL étterem különlegességekkel ké-
szül csak és kizárólag a vásár idejére. 

A család legapróbb tagjait különösen iz-
galmas programok várják, hiszen a fõváros
legnagyobb állatsimogatója, a Mini Zoo is
nyitva áll számukra, ahol szamarakkal, nyu-
lakkal, bárányokkal, kecskékkel, sõt még
bikákkal is találkozhatnak a gyermekek. 

Kísérõprogramként olyan népszerû ha-
zai zenészek varázsolnak karácsonyi han-
gulatot, mint Tóth Vera, Pély Barna,
Kovácsovics Fruzsina, Nyári Károly,
Rakonczai Imre, Nika, a Stereotone, a
Pedrofon és sokan mások. Az eseményen
az Üvegtigrisbõl ismert lakókocsi is zarán-
dokhellyé válik. 

Ezen kívül jótékonysági adomány illetve
ajándék gyûjtést és karácsonyfavásárt is

szerveznek a Nemzeti Gyermekjóléti Ala-
pítvány részére. Az eseményre való belé-
pés ingyenes, illetve minden program díj-
talanul látogatható. 

Az Óbudai Promenád a fõváros minden
részérõl könnyen megközelíthetõ: a hely-

szín környékén parkoló-
helyek állnak rendelkezés-
re az autóval érkezõknek,
és a Promenád tömegköz-
lekedéssel is jól megköze-
líthetõ: mindössze néhány
lépésre áll meg a 86-os, a
109-es, a 160-as, a 206-os,
a 260-as jelzésû busz (Ga-
lagonya utca megálló), de
a vásár a 17-es villamos
Kolosy téri, valamint a
HÉV Szépvölgyi úti meg-
állóhelyétõl is csupán pár
percnyire van, így min-

denki számára nyitva áll a lehetõség, hogy
belekóstoljon az elsõ Újlaki Karácsonyi
Vásár nyújtotta élményekbe.

Dátum: december 6-tól 23-ig. 
(Helyszín: Budapest, Kolosy tér - Bécsi út.

Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig és vasár-
nap 12-tõl 20 óráig, pénteken és szombaton
12-tõl 22 óráig. www.ujlakikaracsonyi-
vasar.hu, www.adventobudan.hu/ujlakika-
racsonyivasar)

Újlaki Karácsonyi Vásár

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az összhang rendkívül fon-
tos az asztalon is. Ráadá-
sul emeli az ünnep fényét,
ha színében és formájában
harmonizáló a teríték. Az
alábbiakban néhány tip-
pet adunk azoknak, akik-
nek van kedvük és energi-
ájuk ezzel is foglalkozni.

Szinte bármilyen színt
használhatunk, csak

arra ügyeljünk, hogy egy-
szerre 2-3 színnél több ne
legyen az asztalon. Leg-
többször a fehér a kiindu-
lási alap - hiszen ez a tél
színe -, ezt párosíthatjuk

zölddel, pirossal, ezüsttel,
arannyal, kékkel, sárgával
vagy lilával. Az alap, tehát
a terítõ legyen fehér és a
ráhelyezett tányérok, szal-
véták, gyertyák valami-
lyen más színûek. A szal-
véta azonban lehet akár

mintás is, hogy egy kicsit
megtörjük az egyszínûsé-
get. Ha azonban a terítõ a
színes, akkor a tányérok, a
gyertyák és a szalvéták le-
hetnek fehérek. Természe-
tesen mintás - karácsonyi
mintás - terítõt is használ-
hatunk, ilyenkor a minták
egyik színe lehet a többi

kiegészítõ színe is. Fon-
tos, hogy a formák is
összhangban legyenek
egymással. Ha például
téglalap alakúak a tányé-
rok, akkor a poharak és a
gyertyatartók is legyenek
szögletesek. Persze, iga-
zán pikáns megoldás, ha
a szögletesség ellensú-
lyozására kerek formákat
is alkalmazunk, de har-
madik formát már igazán
ne tegyünk az asztalra. 

Egyébként az asztalunk
stílusának csak a fantázi-
ánk szabhat határt. Sok
minden elképzelhetõ és
annak az ellenkezõje is -
kinek mennyit bír el az íz-
lése. A lényeg az, hogy
akiknek készítjük, azok-
nak nyerje el a tetszését.
És még sokáig emleges-
sék, hogy milyen szép is
volt az a karácsonyi asztal!

Mesés karácsony 
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában december 8-án 10 órától karácsonyi
készülõdéssel várják a családokat. A programot a
Nemzeti Kulturális Alap támogatja. (Cím: Füst Milán
utca 26.)

Dípávalí: a Fény ünnepe 
a Lélek Palotájában 

A Fény születését õsidõktõl fogva minden kultúrá-
ban megünnepelték. Mind a természeti vallások-
ban, mind a kereszténységben, az európai és a tá-
vol-keleti kultúrákban találkozhatunk a Fény szüle-
tésének jelenségével, amely az újévvel, az újesz-
tendõre való felkészüléssel párosul. Az indiai tradí-
cióban Dívali vagy Dípávalí ünnepén az Úr
Rámacsandra (Krisna egyik formája) hazatérésére
emlékeznek: a legendás uralkodó ekkor foglalta el
újra megérdemelt trónját. Ebbõl az alkalomból a
Magyarországi Krisna-Tudatú Hívõk Közössége de-
cember 8-án 10-tõl gyerekprogramokkal, 18 órától
pedig zenés táncos felnõtt programokkal várja az
érdeklõdõket. (Cím: III. Lehel utca 15-17.)

Kincskeresés a Kiscelliben 
Karácsonyi családi nap december 8-án 10-tõl 13
óráig a Kiscelli Múzeumban. A családi délelõttön a
gyermekek kincset keresnek a múzeum elvarázsolt
szoborcsarnokában, majd színes papírdobozokat
és újragondolt gömbdíszeket készítenek az ünnep
jegyében. (A foglalkozás ára 700 forint/fõ, családi
kedvezményes jegy 2100 forint; szülõk+összes gye-
rek. Cím: Kiscelli utca 108., tel.: 430-1076.)

Kiskarácsony 
A fenti címû ünnepi mûsorban karácsonyi énekek
hangzanak el Tálas Ernõ elõadásában az Óbudai
Krúdy Gyula Irodalmi Kör december 13-án 16.30
órakor kezdõdõ rendezvényén, a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában. A Kör tagjai megzenésített téli
és vallásos énekeit Enyedi Béla adja elõ. (Cím: Mó-
kus utca 22.)

Összeállította: Domi Zsuzsa

Ünnepi teríték

Nem kell feltétlenül drága ajándékokkal el-
halmozni szeretteinket karácsonyra. Sokak-
nak a legszebb ajándék az, amit magunk ké-
szítünk, személyre szólóan. Az alábbiakban
néhány egyszerû ötlettel szolgálunk azok-
nak, akiknek ideje és némi kézügyessége is
van ahhoz, hogy saját készítésû bonbonokkal
örvendeztesse meg családtagjait, barátait.
És nemcsak karácsonykor alkalmazható!

Szívecskés gesztenye bonbon
Négy személy megajándékozásához a

következõkre lesz szükség: 8 dkg étcso-
koládé, 8 dkg gesztenyepüré, 3,5 dkg tej-
szín, 10 dkg porcukor.

Az étcsokoládé kétharmadát olvasz-
szuk fel és csurgassuk bele egy szívecskés
bonbonformába. Tegyük hûtõbe 20 perc-
re. A gesztenyét és a porcukrot egynemû-
vé keverjük a tejszínnel.
A tölteléket kanalazzuk
a bonbonformák mélye-
déseibe, majd újabb 20
percre helyezzük a hûtõ-
be. A csoki maradék
egyharmadát olvasszuk
fel és zárjuk le vele a
bonbonokat. Tegyük egy
órára hûtõbe. Ha ke-
ményre dermedt, forgas-
suk ki a formából és
vágjuk le róla a felesle-
ges csokit.

Ferrarossi, a filléres
Az alábbi bonbonból 60 darab lesz a

következõ anyagok felhasználásával,
amivel legalább 12 embernek okozhatunk
örömet: 6 evõkanál méz, 15 dkg cukor, 25
dkg margarin, 20 dkg ét tortabevonó, 15
dkg darált dió, 25 dkg kukoricapehely és
természetesen 60 mignon papír. 

A mézet és a cukrot olvasszuk fel, te-
gyük hozzá a margarint is, majd végül a
csokit. Ezután keverjük hozzá a darált di-
ót, és fõzzük sûrûre az egész masszát. Ez
egy-két percnél több idõt nem vesz igény-
be. A tûzrõl levéve keverjük bele a kuko-
ricapelyhet, majd még melegen kanalaz-
zuk bele a mignon papírokba. Nagyon
fontos, hogy melegen készítsük a halmo-
kat, mert ha megkeményedik a massza,
már nem lehet formázni.

Természetesen az sem mindegy, miben adjuk át a magunk által készített, ám-
de nagyon sérülékeny ajándékot. Készíthetünk - szintén saját magunk - dobo-
zokat kartonból, zsákokat átlátszó tüllbõl vagy selyembõl, de akár celofánba is
csomagolhatjuk. Így megóvjuk a bonbonokat attól, hogy összenyomódjanak, rá-
adásul rendkívül mutatósak is. A csomagokat színes szalagokkal, masnikkal át-
kötve igazán ünnepi meglepetést szerezhetünk.

Készítsd magad az ajándékot!
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Pályázat – Felhívás

A pályázatot zárt borítékban 2012. december 19-én
16 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolnia. Akülön engedély-
hez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát
a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. 
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet
bérbe adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/sze-
mélynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók
módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az
adóhatóság számára fizetési kedvezményt (adómér-
séklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés) engedé-
lyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve
közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a
pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbeadó
felmondása következtében szûnt meg; 

• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység foly-
tatására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõ-
en igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
önkormányzat felé történõ megfizetését (a megszer-
zési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három
havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+esetleges közmûátalánynak)
megfelelõ összegû óvadék megfizetését bérbeadó ré-
szére (a nyertes által befizetett bánatpénz összegét az
óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell az alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti szer-
zõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbeadás
esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást igénylõ,
értéknövelõ beruházást hajt végre az ingatlanon és
erre a bérleti szerzõdésben kötelezettséget vállalt.
A1037 Budapest, Szõlõkert utca 6. szám alatti ingat-
lanban lévõ raktár- és irodaterületek bérbevétele kap-

csán a pályázónak az alábbiakat is vállal-
nia kell:
• a raktáraknál a bérelni kívánt alapterü-
let függvényében közmûátalány (víz,
csatorna, távhõ) is fizetendõ, melynek
összege: 70 Ft/m2/hó. Az irodánál köz-
mûátalány (víz, csatorna, távhõ) is fize-
tendõ, melynek összege: 75.000 Ft/hó.
• a bérlõ kötelezettsége elektromos
almérõt felszerelni, az áramfogyasz-
tás díját a bérbeadónak közvetlenül
megfizetni;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni,
hogy a bérleti jogviszonyt az önkor-
mányzat bármikor, indoklás nélkül 30
napos határidõvel jogosult felmondani;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni,
hogy a bérlõ köteles az általa bérelt rak-
tárrész saját költségén történõ leválasz-

tására. A bérleti jogviszony bármilyen okból törté-
nõ megszûnése esetén bérlõ köteles a bérelt épület-
részt ingóságaitól kiürítve, tisztán, rendeltetésszerû
használatra alkalmas, eredeti állapotban bérbeadó
részére - megbízott útján - jegyzõkönyv és leltár
felvétele mellett visszaadni, a leválasztást biztosító
szerkezet egyidejû, saját költségén történõ elbontá-
sa mellett. A bérlõ köteles a bérleti jogviszony idõ-
tartama alatt esetlegesen bekövetkezõ beázások
megszüntetését célzó tetõjavítást saját költségén
elvégezni, valamint a bérlemény területén (ameny-
nyiben szükséges) az elektromos hálózatot kiépíte-
ni illetve kijavítani. Az esetleges beázásokkal illet-
ve a jelzett munkálatokkal kapcsolatosan bérlõ a
bérbeadóval szemben semmilyen jogcímen nem
támaszthat követelést.
• figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadó-
szerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bér-
leti díj alapján történik a döntés. Apályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítására
a bánatpénzt befizetik. Abánatpénzt az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell letét-
be helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell le-
tenni. Az eredményhirdetést követõ nyolc napon
belül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz ele-
get a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltétel-
nek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 2013. január 31-ig elbí-
rálja és annak eredményérõl a pályázókat írásban
értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a
legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Ahelyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethe-
tõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), fél-
fogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16,
csütörtökön 8-tól 13 óráig. A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet kérni a fenti
telefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

* A Szõlõkert utcai raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függvényében közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is fizetendõ, melynek összege: 70 Ft/m2/hó.
** A Szõlõkert utcai irodánál közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is fizetendõ, melynek összege: 75.000 Ft/hó.

Megtekinthetõ Kerületi szabályozási Tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2012. december 7-e
és 2013. január 9-e között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési
irodán (Hídfõ utca 18.)
• a Farkastorki lejtõ-Jablonka út-Laborc árok-Laborc utca-Jablonka út-Ér utca által
határolt területre;
• a Mátyás hegyi út-Toboz utca-Nyereg út-22907/2 hrsz.-ú erdõterület által határolt
területre;
• a Szentendrei út-Mátyás király útja-Karácsony Sándor utca-Fésûs utca által hatá-
rolt területre;
• a Csermák Antal utca-Botond utca-Határ út-Tündérliget utca által határolt területre;
• a Szépvölgyi út-Szélvész utca-Fergeteg utca-Gyík utca által határolt területre;
• a Szentlélek tér-HÉV-vonal-Hajógyár utca-Fõ tér által határolt területre, azaz a
Zichy-kastély területére;
• Kaszásdûlõ területére, azaz a Szentendrei út-volt esztergomi vasútvonal-Pomázi
út-Törökkõ utca-Csillaghegyi út-Bojtár utca-Bécsi út-Fehéregyházi út-Hunor utca-
Hévízi út-Bogdáni út által határolt területre
készülõ Kerületi Szabályozási Tervek megtekinthetõk.

Bús Balázs
polgármester
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Közeledik a tél
Rejtvényünkben Petõfi Sándor: A téli esték címû versé-
bõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1., a függõleges 16.,
valamint a függõleges 23. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: H. E. T.
S. V.). 13. Számolj. 14. Római 502. 15. Névelõs európai
hegység. 16. Személyes névmások. 17. AAAAA. 18. A rádi-
um vegyjele. 20. Fenyíti. 21. Akadályozom. 24. Nagy embe-
rek sajátja. 26. A ribonukleinsav angol rövidítése. 27. Romá-
niai magyar színész, András. 30. Névelõs magánhangzó. 31.
Elõd. 32. Gyõr-Sopron megyei helység. 34. Betût vet. 35.
Német és spanyol autók jele. 36. Derûs érzése. 37. Keresz-
tül. 39. Gyakran látogatott hely, tanya az angoloknál. 42.
Kim van megkeverve! 43. Jegyezteté. 45. A Tenkes kapitá-
nya tesz ilyet, ha sanyargatni lát. 47. Tekebábun. 48. Régie-
sen csatázik. 49. Sokan visszaélnek ezzel a tulajdonsággal.
52. Zagy szélei. 53. Latin üdvözlés. 55. Felelni kihívó. 56.
Idegen Éva. 57. Utolsó, végsõ angolul. 59. A stroncium
vegyjele. 60. Folyadék. 61. Hív.
FÜGGÕLEGES: 2. Díszítõelem. 3. Gyógyászati anyag. 4.
Névelõs konyhakerti növény. 5. Luxemburgi és japán autók
jele. 6. Hanghordozó márka. 7. Morzejel. 8. Külföldi leve-
gõ. 9. Azonos magánhangzók. 10. A ródium és irídium
vegyjele. 11. Vízhordó edény. 12. Víz- vagy kútfajta. 16. Az
idézet második része (zárt betûk: L. E. T. K. I. A.). 17.
Tévés manó, névelõvel. 19. Sérülés után van neki, névelõvel. 22.
Lak a fában. 23. Az idézet harmadik része. 25. Vajon betût vet?
28. Máltai, svéd és madagaszkári autók jele. 29. Kis Tímea. 32.
Mázolva. 33. Objektum. 35. Adu betûi keverve. 38. Szovjet-orosz
sakkozó. 40. Fõleg öltözködéssel kapcsolatos fogalom, névelõvel.
41. Például a férj, feleség. 43. Júnó más írásmóddal. 44. Kétszer
öt szövettekercs. 46. Fordított kötõelem névelõvel. 47. Ennyi volt

Verne vakációja. 50. Száz fokos a víz. 51. Szín. 54. Alkony. 56.
Visszaád-e? 58. A tantál vegyjele. 61. Európai nép. Ipacs László

A november 12-én megjelent,
„Erõsség“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„A legnagyobb erõsségeink, ha nincsenek gyenge pontjaink“.

Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2013-ban is egynapos ausztriai,
buszos sítúrákat szervez.

Idõpontok, helyszínek:
Január 6-án: Semmering/Hirschenkogel
Január 20-án: Semmering/Stuhleck
Január 27-én: Brunnalm
Február 10-én: Semmering/Stuhleck
Február 24-én: Semmering/Hirschenkogel
Március 3-án: Semmering/Stuhleck
Találkozás: a túra napján 5.30 órakor az I. kerületi
Batthyány téren, visszaérkezés kb. 22 órakor.
Részvételi díj: 5900 Ft/fõ, 14 éves kor alatt 3900 Ft.
Bõvebb felvilágosítás: Rokon Sportszerbolt, 1039 Bp.,
Mátyás király út 6. Tel.: 250-3038 vagy 06-20-450-3010.

Szeretettel várunk mindenkit!
www.rokonsport.hu 

Ausztriai sítúrák a Rokonnal Termelõi Piac és Vásár 
nyílt Óbudán több helyszínen

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. szervezésében és üzemeltetésével heti Ter-
melõi Piac és Vásár nyílt az alábbi helyeken.
A Római úti lakótelepen, a Vízimolnár utcai parkolóban 
Nyitva tartás: minden csütörtökön 10 és 18 óra között (munkaszüneti és
ünnepnapok kivételével).
A kaszásdûlõi lakótelepen, a Huszti út 
és a Kaszásdûlõ utca által határolt területen
Nyitva tartás: minden pénteken 10 és 18 óra között (munkaszüneti és ün-
nepnapok kivételével).
A vásárok célja, hogy a lakosság elsõsorban õstermelõk, családi manu-
faktúrák, kézmûvesek és kistermelõk által termelt, olyan minõségû és fris-
sességû árukhoz juthassanak, melyeket az áruházak polcain nem találhat
meg. Olyan õstermelõk, kézmûvesek és kisiparosok részvételével szer-
vezzük piacainkat, akiknek szívük, lelkük, két kezük munkája kerül vásár-
lóink elé.
Várunk minden kerületi lakost, várjuk a kerületünkbe érkezõ vendégeinket is!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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,,Fogyatékkal élõk kiemel-
kedõ sportteljesítményei"
címmel tartott elõadást hét
meghívott elõadó november
20-án, az ingyenesen láto-
gatható Sportakadémián.

Az eseményen Szeke-
res Pál sportpoliti-

káért felelõs helyettes ál-
lamtitkár és Boronkay Pé-
ter paratriatlonista világ-
bajnok osztotta meg ki-
emelkedõ sportmúltjának
történeteit. 

Karvai Sándor vak
motorozó és mentora,
Borsi Gergely raliba-
jnok hosszasan meséltek
emocionális és mentális
felkészülésükrõl, majd a
közönség kivetítõn is
megnézhette az errõl
szóló videót. 

Pásztory Dóra (par-
alimpiai bajnok úszó) ki-
emelte sport szakkom-
mentátori állását az
EuroSportnál és hozzá-
tette: Európában szinte

egyedülálló módon kom-
mentálja sérült úszóként
az épek versenyeit is. 

Tóth Tamás kétszeres
ezüstérmes paralimpikon

úszót londoni élményeirõl
kérdezték. 

Dr. Sós Csaba, a magyar
paralimpiai úszóválogatott
szakvezetõje visszaemlé-

kezett a Széchy Tamásnál
töltött sportpályafutására,
több jó hangulatú történet-
tel mosolyogtatta meg a
közönséget.

Óbudai Sportakadémia

Paralimpikon élsportolók kiemelkedõ teljesítményei

Tizenhat éremmel tért haza
a szlovákiai Bardejovban
rendezett GRC Erõemelõ és
Fekvenyomó Világbajnok-
ságról a Gruber’s Gym ki-
lenctagú csapata. A világ-
versenyeken (Eb, vb, Világ-
kupa) évek óta eredménye-
sen szereplõ „vasembe-
rek“ ezúttal is kitûnõ for-
mában versenyeztek, közü-
lük négyen világcsúcsot
javítottak. 

Acsapat vezetõje, egy-
ben az edzõi teendõ-

ket is ellátó „mindenes“,
Gruber Vilmos érthetõ elé-
gedettséggel értékelte a
csapat teljesítményét: - Hat
hétig tartó, rendkívül meg-
terhelõ edzésekkel készül-
tünk a szlovákiai verseny-
re. A versenyen egymást
követték a szépen kivitele-
zett gyakorlatok, különö-
sen Gruber Anna, Rohr-
mann Katalin, Kasza Lász-
ló és Mák András reme-
kelt, az erõs mezõnyben
mind a négyen világcsúcs-
csal gyõztek. Úgy érzem, a
magyar válogatott tagjai-
ként jól szerepeltünk, hi-

szen csak elsõ és második
helyezéseket szereztünk.
Köszönettel tartozunk
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának és Bús
Balázs polgármesternek.
Támogatásukkal nagy se-
gítséget nyújtottak a világ-
bajnokságon való részvé-
telben.

Jegyzõkönyv: GRC Erõ-
emelõ és Fekvenyomó Vi-
lágbajnokság, Bardejov
(Bártfa), 500 induló. Az
óbudai csapat eredményei
(kor- és súlycsoport össze-
vonással). Fekvenyomás.
Aranyérem: Dallos Ottó,
Jobbágy László, Verebi
István, Kasza László
(nyílt és abszolút), Rohr-
mann Katalin (nyílt és ab-
szolút). Ezüstérem: Bezse-
nyi Sándor.

Erõemelés (guggolás,
fekvenyomás, felhúzás).
Aranyérem: Ármai Lajos,
Gruber Anna, Mák And-
rás, Rohrmann Katalin,
Verebi István. Ezüstérem:
Rohrmann Katalin (abszo-
lút), Gruber Vilmos, Be-
zsenyi Sándor.

Lovas A.

Békásmegyeri „vasemberek“

A „vasemberek“ Eb és vb sikereket halmozó csapata

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola növendékei látványos önvédelmi-,
rúgás- és eséstechnikák bemutatásával ismertették meg a közönséggel a Hapkido
sportágat az V. Civil és Nemzetiségi Napon az Óbudai Kulturális Központban 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az osztrák NordRingen rendezték a
magyar országos ralikrossz-baj-
nokság utolsó fordulóját, mely
egyben Közép-európai Zóna, cseh
és osztrák bajnoki futam is volt.
Ezen a Bánkuti MotorSport nyolc-
szoros magyar bajnok pilótája,
Bánkuti Gábor legjobb magyarként
a Super 1600-as kategória A-dön-
tõjébe jutott, és a kiváló negyedik
helyen végzett. Az óbudai pilóta
ezzel az év végi összesítésben a
második helyet szerezte meg a
bajnokságban. 

- A száraz pályán kevésbé
tudtam felvenni a versenyt az
osztrák és cseh erõsebb techni-
kák ellen, ám másnap jött az
örömteli fordulat: egész nap
esett. Szeretek esõben menni,
mert ilyenkor csökken az autók
közötti teljesítmény különbség,
jobban elõtérbe kerülnek a piló-
ták képességei. A második elõ-
futamban mentem egy abszolút
elsõ idõt, és egyenes ágon beju-
tottam az A-döntõbe, ahol leg-
jobb magyarként a negyedik

helyen végeztem- elevenítette
fel a szezon utolsó versenyének
történéseit Gábor.  

- Annak ellenére, hogy idén
Ország Zsolttal - az aktuális
magyar bajnokkal -  így 3:3, el-
döntetlen lett a gyõzelmi ará-
nyunk, az év eleji motor hibám
miatt az ez évi bajnokságban
csak a második helyet sikerült
mögötte megszereznem. Jövõre
ismét a dobogó legfelsõ foka a
cél!  Aminek viszont legalább
ennyire örültem, az az volt,
hogy csapattársam, Varga Vik-
tor megszerezte élete elsõ ab-
szolút gyõzelmét, miután elsõ-
nek intették le a Magyar Kupa
A-döntõjében. Nagyon gyorsan
és ügyesen ment, fõleg az esõ-
ben, úgyhogy minden dicséretet
megérdemel. Örülök, hogy is-
mét ilyen sikerrel zárult az évad
a csapat számára, mindegyik
autó jól mûködik, és ez bizako-
dással tölt el minket a jövõre
nézve- tette hozzá az óbudai
versenyzõ.

(WWW.BANKUTIMOTORSPORT.HU)

Óbudai ralikrossz
siker a NordRingen

G yurta Dániel olimpiai
és világbajnok úszó,

valamint Õze István, az
UTE klubigazgatója aláírta
azt a szerzõdést, melynek
értelmében a versenyzõ a
lila-fehéreknél folytatja pá-
lyafutását. A londoni olim-
pián 200 mellen világ-
csúccsal aranyérmes, 23
éves Gyurta eddig a Jövõ
SC tagja volt, szerzõdése
augusztus végén járt le. 

Gyurta aláírt

FOTÓ: HAJÓKA

Családi Fitt Sportdélután
Mikulás-napi Fitt Családi Sportdélutánra vár min-
denkit Kozma Zsuzsa december 9-én 14-tõl 18
óráig a Dance-Factory Tánc- és Sportcentrumba.
Programok: zenés ovi torna, interaktív táncbemuta-
tók, aerobic, arcfestés, családi szépségverseny,
tombola. (A programon a részvétel ingyenes.Továb-
bi információ: www.dance-factory.hu, www.kozmaz-
suzsafitness.hu Cím: Bécsi út 267.)

Asztalitenisz mindenkinek!
A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ Sportegyesületnél
az asztalitenisz iránt érdeklõdõ gyermekek, szüleik, va-
lamennyi korosztály jelentkezését várják. Utánpótlás- és
szabadidõsport egyaránt ûzhetõ, érdeklõdés szerint. Is-
kolai helyszínek: Váradi, Medgyessy, Bárczi. (Jelentkez-
ni lehet Kelen Balázsnál a 06(70)314-0021-es telefon-
számon és a csmsz.sport@gmail.com e-mail címen.)
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig a Csil-
laghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingye-
nes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap
harmadik csütörtökén (legközelebb december 20-án) 16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart
ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén 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.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ fogadóóráját min-
den hónap elsõ péntekén 16 órától tart-
ja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában, illetve külön idõpont egyezte-
tésére is mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

Az Óbudai Múzeum (a továbbiakban Kiíró) pá-
lyázatot hirdet a fíliájaként mûködõ Goldberger
Textilipari Gyûjtemény logójának és arculatá-
nak elkészítésére. A pályázatokat 2012. decem-
ber 31-ig lehet benyújtani. A nyertes pályázó
díjazása: bruttó 250 ezer forint.
A pályázat kiíró bemutatása 
Az Óbudai Múzeum-Goldberger Textilipari
Gyûjtemény 2012-ben fenntartóváltás után tel-
jesen átalakul, modern, innovatív szemléletû
korszerû eszközöket és technikákat elõnyben
részesítõ múzeummá vált. 2013-ban nyitja meg
kapuit újra „A Goldberger“ címû új állandó ki-
állítással, amely modern muzeológiai eszkö-
zökkel emléket állít az 1784-ben, Goldberger
Ferenc által alapított és több mint 200 éven át
fennállt textilgyár történetének. A néhány fõs
manufaktúraként induló üzemet, a család egy-
mást követõ generációi modernizálták, termé-
keivel világhírû vállalattá fejlesztették. A kiállí-
tás a gyár fejlõdésének bemutatása közben szá-
mos interaktív elem segítségével teszi megért-
hetõvé a textilnyomás technológiáját. 
A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely természetes,
vagy jogi személy, illetve jogi személy nélküli
gazdasági társaság. A természetes személyek
esetében feltétel a 18. életév betöltése.
A pályázat tárgya
Az intézmény hivatalos neve Óbudai Múzeum-
Goldberger Textilipari Gyûjtemény. A feladat a
Goldberger Textilipari Gyûjtemény név haszná-
latával arculattervezés.
A megtervezendõ arculati elemek: logó, név-

jegykártya, levélpapír, webdesign fõoldal terv.
Az arculatra vonatkozó elvárások
Az arculat legyen elegáns, XXI. századi, har-
monikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, mo-
dern formavilágú, markáns, könnyen megje-
gyezhetõ és felismerhetõ, a „múzeum“ filozófi-
ájához illeszkedõ, sablonoktól mentes.
A pályázaton való részvétel feltételei
Nevezési díj nincs. Egy pályázó több, maxi-
mum 3 darab pályamunkával is nevezhet. A pá-
lyázat egyfordulós.
A pályázó felelõsséget vállal azért, hogy a pá-
lyázat anyaga saját mûve, amellyel semmilyen
szerzõi és egyéb jogokat nem sért, továbbá ki-
jelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésbõl
adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén
a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az
eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre,
a pályázó köteles az elnyert díjat visszaszolgál-
tatni. Az Óbudai Múzeum a nyertes pályázat
anyagának felhasználására teljes és kizárólagos
jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát
és a szerzõ nevét nyilvánosságra hozza. A nyer-
tes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat
eredményhirdetését, illetve az értesítést követõ
5 napon belül a teljes pályázati anyagot a meg-
hirdetõ birtokába adja.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
Kötelezõen benyújtandó dokumentumok: az ar-
culat leírását, az ahhoz tartozó elemek terveit,
valamint a pályázó jeligéjét, és csatolt fájlban a
jelentkezési lapot a pályázó személyes adatai-
val. A megadott személyes adatokat a Kiíró ki-
zárólag a pályázathoz kapcsolódóan használja

fel, és azt bizalmasan kezeli, harmadik félnek
nem adja át.
A pályázati anyag elvárt formátuma
A beadott pályázat pdf formátumban, legfeljebb
7 MB méretben készüljön, amelyben az arcula-
ti elemekrõl készült mintaképek vektorosan,
vagy minimum 300 dpi felbontásban jpg formá-
tumban szerepeljenek. Pályázati jelentkezési
lap - az eredeti doc formátumban.
A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázat beadási határideje: 2012. december 31.
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani
az arculat@obudaimuzeum.hu címre, a levél
tárgya „Goldberger arculatterv pályázat“.
A pályázat elbírálása
A bírálóbizottság - a szerzõ kilétének ismerete
nélkül - 1 díjazottat választ a beadott pályázatok
közül. A Kiíró a nyertest e-mail-ben értesíti.
Díjazás
A nyertes pályázó díjazása: bruttó 250.000 fo-
rint, amelynek kifizetésérõl a Kiíró a nyertes
pályázóval kötött szerzõdés után intézkedik.
(További információk: Révész Nándor,
revesz.nandor@obudaimuzeum.hu, tel.: 250-
1020, Gálfi Ágnes, agnesg@obuda.hu, tel.:
250-1020.)

Pályázati felhívás arculattervezésre

JELENTKEZÉSI LAP
Pályázat jeligéje:
Név:
Születési hely, idõ:
E-mail cím:
Levelezési cím 
Telefonszám:
Egyéni vállalkozói igazolvány száma:
Felsõoktatási intézmény neve:

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a 06-20-770-6593-as te-
lefonszámon jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

Oktatási fórumnak adott otthont november 23-án a Csillaghegyi Közös-
ségi Ház. Hoffmann Rózsa oktatási államtitkárt és Varga Mihály minisz-
tert az oktatás jelenlegi helyzetérõl és jövõbeni kilátásairól kérdezték
az érdeklõdõk

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerület-

ben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkormányzat által végzett na-

pi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tá-

jékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a kü-

lönbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb

hasznos információkról. Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt

szíveskedjenek jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szer-

vezetekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail cí-

men.

Váradi utcai 
Kormányablak

Az Integrált Kormányzati Ügy-
félszolgálatnál - Kormányab-
lak -, a Váradi Sándor utca 15.
szám alatt, hétköznap 8-tól 20
óráig várják a helyi és kör-
nyékbeli lakosokat. (Az intéz-
hetõ ügyek teljes listája és a
kapcsolódó ismertetõk megta-
lálhatók a www.kormanyab-
lak.gov.hu oldalon.)

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

11 %% 11 %% 11 %%
A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány (adószám: 18106730-1-
41) köszönetet mond azoknak, akik 2009. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékát, azaz 99 ezer 97 forintot az alapítvány
részére ajánlották fel. Az összeget késõbbi felhasználás céljából
tartalékolták.
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