
Az Óbudai Promenádon, az Aranycsapat
legendás futballistájáról elnevezett téren
állítják fel a Puskás-szobrot.

Arany, gyémánt, vas és rubin díszokle-
velet kérelmezhetnek azok a pedagógu-
sok, akik megfelelnek a feltételeknek.

Az Óbudai Sportegyesület idén is kenus vízi-
túrát szervez a januári és februári hétvégeken
a szép környezetben lévõ Hévízi patakon.27

„Hébe-hóba“ vízitúra a Hévízi patakon
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Puskás tér és szobor

19
Színes diplomák pedagógusoknak

A londoni nyári olimpiai játéko-
kon aranyérmet szerzett

Gyurta Dániel egy hamari ünnepsé-
gen átnyújtotta azt az egyedi terve-
zésû érmet a tavaly elhunyt úszó, az
olimpiai második, világ- és Európa-
bajnok Alexander Dale Oen család-
jának, melyet gyõzelmekor meg-
ígért. Gyurta szeptemberben Fair
Play-díjat vehet át. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 29. OLDALON

Megmutatták, milyen
lesz a Széll Kálmán tér!
Újabb állomásához érkezett a Fõvárosi
Önkormányzat és a Budapesti Közle-
kedési Központ kiemelt fontosságú kö-
zös projektje: tavaly december közepén
kihirdették a Széll Kálmán tér újraterve-
zésére kiírt urbanisztikai és építészeti
pályázat eredményét. A pályázat célja
az volt, hogy a tér vonzó és korszerûen
kialakított köztérré váljon amellett, hogy
továbbra is betölti Közép-Buda legfon-
tosabb közlekedési csomópontjának
szerepét. CIKK A 4. OLDALON

A január 13-án estétõl tartó havazás miatt 14-én, hétfõn nehezen indultak a tömegközlekedési járatok, délutánra azonban már nem volt olyan
útvonal, amelyen az idõjárási helyzet miatt állt volna a forgalom                                                                                          RÉSZLETEK A 13. OLDALON

Nagy hó esett rövid idõ alatt

Forgalmi akadályok az utakon

Idén számos változásra szá-
míthatnak az utasok a fõvá-
rosi tömegközlekedésben. 

M egújul a jármûpark:
új buszok állnak

forgalomba, az elavult tro-
libuszokat is korszerûbb,
akadálymentes jármûvek
váltják. Januártól új bér-
lettípusokat vezettek be a
takarékosabb és kényel-
mesebb közlekedés érde-

kében. Változott a jegyek
és bérletek ára, egyszerû-
södött a bérlethasználat. A
jegyellenõrzést több köz-
terület-felügyelõ segíti. A
dunai hajójáratokon téli
menetrend lépett életbe.
Mindemellett újabb busz-
járatokon vezetik be az el-
sõajtós felszállást. 

Fókuszban a tömegköz-
lekedés rovatcímû össze-
állítás a 6-7. oldalon 

Gyurta átadta
az emlékérmet 

Változások a tömegközlekedésben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Emlékezés

Évrõl évre visszatérõ ünnepi
alkalom Óbuda-Békásme-
gyer városvezetése és intéz-
ményei számára a Kiscelli
kastély templomterében ren-
dezett újévi koncert. A ha-
gyományok szerint a Danubia
Zenekar elõadása elõtt a vá-
rosrész polgármestere kö-
szönti a megjelenteket.

Az Óbudai Danubia
Zenekar újévi hang-

versenyén elhangzott Ver-
ditõl a Szicíliai vecsernye
nyitánya, Kodálytól a
Galántai táncok, valamint
részletek a Háry szvitbõl.
Vezényelt a Liszt Ferenc-
díjas Héja Domonkos. A
január 11-ei koncert házi-

asszonya Novodomszky
Éva volt. A hangversenyen
megjelent Varga Mihály

miniszter és Menczer Er-
zsébet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ.

Újévi hangverseny a Kiscelli Múzeumban

Bús Balázs polgármester újévi köszöntõjében arról be-
szélt, hogy jövõnk tõlünk, akaratunktól, képességeink-
tõl, tehetségünktõl is függ

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braun-
haxler“ Egyesület január 6-
án a Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templomban szent-
misével emlékezett az 1945
januárjában malenkij robot-
ra a Szovjetunióba elhurcolt
óbudai civilekre, akiknek
túlnyomó többsége német
nemzetiségû volt. 

Amise után megko-
szorúzták az óbudai

Városháza falán elhelye-
zett emléktáblát. Men-
czer Erzsébet országgyû-
lési és önkormányzati
képviselõ emlékezett
meg az áldozatokról.

Különbözõ források
szerint mintegy 12-15 ezer
embert vittek el. Hivatalo-
san 17-60 év közöttieket

hurcoltak el, de akadtak
közöttük 14 évesek és 60
évesnél idõsebbek is. So-
kan már útközben meghal-
tak. Hogy a létszám még-
is meglegyen, a szovjet
katonák folyamatosan töl-
tötték fel a menetet, és
akár az utcán sétáló em-
bereket is berángatták a
sorba! Embertelen körül-

mények között, az éhín-
ség és a hideg fogságában
kellett dolgozniuk. 

Hosszú évek elteltével
mintegy harmaduk testi-
leg-lelkileg összetörten
ugyan hazatért, de saját
és családjuk érdekében
évtizedekig hallgatniuk
kellett az átélt szenve-
désekrõl… (d)

Hírösszefoglaló: Társszer-
zõi munkával valósul meg
az elsõ, egészalakos Pus-
kás-szobor, melyet a ter-
vek szerint március vé-
gén-április elején avatnak
fel az Óbudai Promená-
don, az Aranycsapat le-
gendás futballistájáról el-
nevezett téren. 

A z Óbuda-Újlak Kö-
zösségi Egyesület-

nek a „Puskás Öcsi-szo-
bor“ tervezésére kiírt
szoborpályázatára beér-
kezett munkák értékelé-
sekor a BTM Budapest
Galéria szakmai zsûrije
és a kiírók által összeál-
lított bíráló bizottság -
melyben Puskás Ferenc
özvegye is helyet kapott
- egyetértésben hozta
meg a döntését. Ennek
érdekessége,
hogy Pauer
Gyula, az
októberben
elhunyt nem-
zetközi hírû
szobrászmû-
vész, a „Pus-
kás Öcsi tér“
ötletgazdája
már koráb-
ban maga is
elkészítette a
pályamunká-
ját, ám e tény

csak a pályázat megjele-
nését követõen jutott a
kiírók tudomására. Pa-
uer mûve olyan jól sike-
rült, hogy gyõzött is,
igaz, másodmagával. 

Mint arról korábban
hírt adtunk, a mûvészek-
nek egy fotó alapján kel-
lett dolgozniuk. A kép
Puskást örökíti meg, mi-
közben Madridban gye-
rekeket tanít dekázni.
Puskást Pauer tervei
alapján formázzák meg,
míg a gyerekek figuráját
Tóth Dávid pályamun-
kájából veszik át. 

A terv továbbra is az,
hogy az elsõ, egészala-
kos Puskás-szobor leg-
késõbb az egykori kivá-
lóság születésnapjára,
április 1-jére elkészül-
jön. Sz. Cs.

Áprilisban avathatják
a Puskás-szobrot

Az Óbudáról elhurcoltakra emlékeztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított,
melynek odaítélését és átadását rendeletben szabá-
lyozta.

„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbu-
da-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kima-
gasló teljesítményükkel vagy életmûvükkel hozzájárultak.“
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képvi-
selõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó - minõsített
többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett
és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és kisebbségi bizottság vé-
leményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban évente csak egy sze-
mély, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrászmûvész „Oszlopok“ címû
kisplasztikája; díszoklevél és bruttó 600.000 Ft összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton, május 4-én adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai pol-
gárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat
zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok
és Kulturális Csoportjának címezve postai úton (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Ja-
vaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására“ megjelöléssel 2013. márci-
us 8-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referensnél kérhetõ.
Tel.: 437-8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu).

Az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által fi-
nanszírozott Fõ téri ingye-
nes jégpályán január vége
helyett március 3-ig várják
a korcsolyázni vágyókat.

A Fõ tér adottságai
miatt a pálya 400

négyzetméteres területe
adott, így az adventi vá-
sár is kényelmesen el-

fért körülötte. A korcso-
lyapályát mindenki in-
gyenesen használhatja,
de 12 éves kor alatt kísé-
rõ jelenléte ajánlott.

Minden nap 8-tól 22
óráig tart nyitva. A pálya
mellett korcsolyaköl-
csönzõ, öltözõ és büfé
sátor mûködik. Bárki ta-
lál megfelelõ korcsolya-
cipõt 26-tól 46-os mé-

retig, felnõtteknek 600
forint, gyerekeknek 400
forint a bérlés díja.
Rendszeres korcsolyaok-
tatás nincs, de a helyszí-
nen ajánlanak oktatót,
akivel telefonon és e-
mailen lehet egyeztetni.
Érdemes délelõtt kihasz-
nálni a lehetõséget, mert
délután és hétvégén több
emberre lehet számítani.

Ingyenes jégpálya március 3-ig a Fõ téren

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk követ-
kezõ száma február 4-én, hétfõn jele-
nik meg.Újságunk korábbi számai is ol-
vashatók a www. obuda.hu honlapon.

TESTÜLETI ÜLÉS. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
következõ ülését - január 31-én 10 órától
tartja a Városháza tanácskozótermében.

Elkészült az Óbuda Kártya
Ajándékkatalógus 

Kedves Óbuda Kártyabirtokosok!
Nagy örömünkre szolgál, hogy figyelmükbe ajánl-
hatjuk az elsõ Óbuda Kártya Ajándékkatalógusun-
kat, melyet mostantól megtalálhatnak a honlapun-
kon, ügyfélszolgálatunkon és hamarosan az összes
kártyaelfogadó partnerünknél.
A katalógus legalább négy hónapig érvényes, így
az összegyûjtött hûségpontjaikból folyamatosan
tudnak termékeket és vouchereket (vócsereket) be-
váltani. Ehhez csupán annyit kell tenniük, hogy be-
fáradnak ügyfélszolgálati irodánkba. Igyekeztünk a
katalógus kínálatát úgy kialakítani, hogy a kártya-
birtokosaink igényeit magas fokon kielégítse.
Akik még nem élnek a városkártya nyújtotta elõ-
nyökkel, azoknak továbbra is lehetõségük van in-
gyenesen kártyát igényelni. Segítségével pénztárca
kímélõ megoldásokhoz juthatnak és  egy összetar-
tó közösség tagjává válhatnak. A kártyaelfogadó
helyek száma folyamatosan bõvül. Így felhasznál-
ható például éttermekben, kávéházakban, szép-
ségszalonokban és még sok egyéb helyen. A bõ-
vebb listát megnézhetik honlapunkon.
A program a kerületi kereskedõknek, szolgáltatók-
nak is elõnyt jelent, hiszen Óbuda Kártya elfogadó-
helyként növelhetik versenyképességüket, bõvíthe-
tik ügyfélkörüket.
Csatlakozzon Ön is vállalkozásával minél hama-
rabb az Óbuda Kártya elfogadóhelyei közé! A csat-
lakozás jelenleg még díjmentes.
A pontbeváltásról, kártyaigénylésrõl és partnercsat-
lakozás feltételeirõl érdeklõdjenek az alábbi elérhe-
tõségeken.

Ügyfélszolgálati irodánk
Cím: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet 18.
Telefonszám: +36(21)382-9383. E-mail cím:
info@obudakartya.hu Honlap: www.obudakartya.hu 
Nyitva tartás: hétfõn 8-tól 18, kedd-csütörtök 8-tól
16.30, pénteken 8-tól 12.30 óráig.

Óbuda Kártya Kft.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Az érdeklõdõk az Erzsébet
téri Design Terminálban
január 8-tól 20-ig tekint-
hették meg a Fõvárosi Ön-
kormányzat és a Budapes-
ti Közlekedési Központ
(BKK) szervezésében a
Széll Kálmán tér átépíté-
sérõl született terveket. A
fontos budai csomópont
az elképzelések szerint
2015-ig újul meg.

A fõváros és a Buda-
pesti Közlekedési

Központ által kiírt terv-
pályázat célja a Széll
Kálmán tér korszerûvé
és esztétikusabbá tétele
volt, természetesen
megtartva a közép-bu-
dai közlekedésben be-
töltött központi szere-
pét. A pályázati kiírást

63 tervezõcsapat és
egyéni építész vette át; a

2012. november 13-ai
határidõig 23 pályamû

érkezett be. Az I., a II. és
a XII. kerület fõépíté-

szei, a Magyar Építész
Kamara, a Magyar Épí-
tõmûvészek Szövetsége,
a Magyar Mérnök Ka-
mara, valamint a fõvá-
ros és a BKK szakértõi-
bõl álló 11 tagú bírálóbi-
zottság Finta Sándor fõ-
városi fõépítész elnökle-

tével, Vitézy Dávid, a
BKK vezérigazgatója
részvétele mellett dön-
tött a nyertes pályázó-

ról, aki elvégezheti a tér
építészeti tervezési fel-
adatait, együttmûködve
a Fõmterv Mérnöki Ter-
vezõ Zrt.-vel, mint a
közlekedéstervezésért
felelõs generáltervezõ-
vel.

Mozgólépcsõ
és lift 

A projekt részeként
megújulnak és kényel-
mesebbé válnak a teret
érintõ gyalogos útvona-
lak, akadálymentesítik a
teret, ehhez kapcsolód-
va pedig új mozgólép-
csõ és lift épül ki a Vár-
fok utcai autóbuszmeg-
állók irányába. Az uta-
sok szempontjait figye-
lembe véve átépítik a
mai autóbusz-végállo-
mást és a villamosmeg-

állókat is. A téren ma ta-
lálható, jelentõs terüle-
tet elfoglaló autóbusz-
tároló területe csökken,
valamint átépül az
észak-nyugati részen el-
helyezkedõ közúti cso-
mópont. Javulnak a ke-
rékpáros közlekedési
feltételek is. A tér építé-
szeti arculata megválto-
zik, egységesebb lesz és
nõ a zöldfelület aránya.

A nyertes pályázók 
A nyertes Építész Stú-

dió Kft. és a Lépték-terv
Kft. a többi díjazott,
vagy megvásárolt pálya-
mû egyes elemeit fel-
használva, a Fõmterv
Mérnöki tervezõ Zrt.-
vel együttmûködve ké-
szíti el a Széll Kálmán
tér részletes engedélye-
zési és kiviteli terveit.

Az építészeti és a közle-
kedési tervek együttes
szállítása 2013 végén
várható az engedélyek
és hozzájárulások kiadá-
sától függõen, így 2014
tavaszán kezdõdhet meg
az építkezés. A tér fel-
újítására mintegy 4,2
milliárd forint áll ren-
delkezésre a központi
költségvetésbõl biztosí-
tott támogatás, fõvárosi
források, valamint a te-
ret érintõ budai fonódó
villamosprojekt európai
uniós forrásainak fel-
használásával.

(Az építészeti tervpá-
lyázat nyertes pályamû-
veit és a tervpályázat
részleteit a Budapesti
Közlekedési Központ
honlapján nézhetik meg:
www.bkk.hu)

Megmutatták, milyen lesz a Széll Kálmán tér!

Találkozzunk az óra alatt!
A Széll Kálmán tér megújításával kapcsolatban
nemcsak kiállítást láthattak az érdeklõdõk, ha-
nem párbeszéd is folyt róla.
Az érdeklõdõk Markó Györggyel, a „Kalef“ címû
könyv szerzõjével beszélgethettek, melyen  felidéz-
ték a ‘60-as éveket. Levetítették Török Ferenc:
Moszkva tér címû filmjét. A vállalkozó kedvûek pe-
dig kérdõíven mondhatták el véleményüket a tér át-
alakítására vonatkozó tervekrõl, melynek az volt a
lényege: hogyan tehetnénk együtt jobb hellyé a
Széll Kálmán teret?

A Széll Kálmán tér Budapest egyik
legfontosabb csomópontja, ahol
napi több százezer utas fordul meg

A Kolosy tér környékének
felújítása eredményeképpen
a forgalmi rend a területen
jelentõsen megváltozott. 

AKolosy tér és a Cse-
mete utca a Lajos

utca felõl közelíthetõ
meg. Innen kihajtani a

Lajos utca és a Szépvöl-
gyi út irányába lehet. A
Csemete utca a beruházás
során telepített forgalom-
technikai elemeknek kö-
szönhetõen „zsákutca“ a
Kolosy tér felõl, ide be-
hajtani külön engedéllyel
lehet, maximum 30 perc

tartózkodási idõre. A De-
reglye utca szintén zsák-
utca a Lajos utca felõl.

A Galagonya utca vál-
tozatlanul egyirányú a
Lajos utcától a Bokor ut-
cáig, viszont a Bokor ut-
cába a Nagyszombat utca
felõl is be lehet hajtani.

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Új forgalmi rend 
az Óbudai Promenád környékén 

A megváltozott forgalmi rend miatt fokozottan kell figyelni a KRESZ elõírásainak be-
tartására!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: Egy
épületenergetikai fejlesz-
tést célzó pályázati kiírá-
son való indulás közeli
idõpontja miatt tartott
rendkívüli ülést a képvise-
lõ-testület. Emellett a fõ-
városi forrásmegosztásról
szóló rendelet-tervezet is
napirenden volt január 15-
én, a Városháza tanácsko-
zótermében.

A z önkormányzat
egy korábbi hatá-

rozatában pénzügyi for-
rást rendelt KEOP-pá-
lyázatok elõkészítõ
munkáinak elvégzésére.
Az Új Széchenyi Terv
részeként megjelent az
„Épületenergetikai fej-
lesztések és közvilágítás
energiatakarékos átala-
kítása“ elnevezésû
KEOP-2012-5.5.0/A
számú, végleges pályá-

zati kiírás, tavaly de-
cemberben. Az igényel-
hetõ összeg legalább 1
millió, de legfeljebb 500
millió forint. Önkor-
mányzatok esetében a
támogatás intenzitása a
projekt elszámolható
összes költségének 85
százaléka. A pályázatok
benyújtásának határide-

je január 21-e volt. A
rendelkezésre álló keret
erejéig az NFÜ a pályá-
zatok postára adásának
sorrendjében dönt a pro-
jektjavaslatok támogatá-
sáról, ezért volt fontos a
rendkívüli testületi ülés
összehívása. Emellett a
pályázat elsõ napon való
benyújtását kiemelt

szempontnak tekintették
a kiírók. 

A felújítandó épületek-
re munkacsoport tett ja-
vaslatot, az elõkészítéssel
megbízott szakértõk pe-
dig elvégezték a szüksé-
ges mûszaki felmérése-
ket. Ennek alapján több
tucat oktatási-nevelési és
szociális intézmény ener-

getikai korszerûsítésére
igényelt támogatást az
önkormányzat, önerõ biz-
tosítása mellett. 

Forrásmegosztás
Felvett napirendi pont-

ként véleményezték a
képviselõk a Fõvárosi
Önkormányzatot és a ke-
rületi önkormányzatokat
osztottan megilletõ be-
vételek ez évi megosztá-
sáról szóló rendelet-ter-
vezetet. A határozati ja-
vaslat alapján a testület
úgy foglalt állást, hogy a
tervezetben Óbuda-Bé-
kásmegyert érintõen, a
helyi önkormányzatot
megilletõ bevétel a vo-
natkozó törvény szerint
lett megállapítva, ugyan-
akkor alultervezettnek
ítéli az iparûzési adó
alapját.

Sz. Cs.

Rendkívüli testületi ülés

Pályázat intézmények energetikai korszerûsítésére

Arculatváltás helyett tel-
jes megújulás: nemcsak
külsõségekben, hanem
menürendszerét tekintve is
új honlappal köszönti az új
évet Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. 

A hogy a helyhatósá-
gi munka egészé-

ben, úgy a tájékoztatás-
ban is cél a partnerség
erõsítése, a közösségépí-
tés, a hatékony, gyors
ügyintézés elõsegítése.

A felhasználói igények
alapján felépített, szerke-
zetében is teljesen új
weboldallal áll a lakosság
rendelkezésére 2013-tól a
III. kerületi önkormány-
zat. A cél, hogy a portált
látogatók minél gyorsab-

ban és egyszerûbben jus-
sanak megfelelõ típusú
információkhoz, azaz ha
ügyintézéshez keresnek
segédletet, azt találják
meg néhány kattintással,
ha a kerületi hírekre, in-
formációkra, programok-
ra kíváncsiak, azokról is
gyorsan tájékozódhassa-
nak az obuda.hu-n.

Az új önkormányzati
honlap felépítéséhez egy
2010-es, nem reprezenta-
tív felmérés és egy tavaly
õszi felhasználói kérdõ-
íves elemzés adta az ala-
pot. Mint kiderült, a vá-
laszadók közel 80 száza-
léka kerületi lakos, 10
százalék pedig naponta
látogatja a portált. A kér-
dõívet kitöltõk csaknem

egyforma arányban tartot-
ták fontosnak a webol-
dalon a híreket, progra-
mokat és az ügyintézés-
hez szükséges informáci-
ókat. A válaszadók 80
százaléka találta hasznos-
nak a fõoldalon található
tartalmakat. A portál jobb
használhatóságához a vá-
laszok szerint pontos,
friss tartalmakra, jobb re-
akciókészségre van igény.

A honlapon elsõsorban
híreket, programokat ke-
resõk kedvéért korsze-
rûbb hírrovatot és részle-
tes, térképes segédlettel is
rendelkezõ, felhasználó-
barát programajánlót ka-
pott az oldal. A www.
obuda.hu-n ügyeket inté-
zõk, vagy ügyintézéshez
információt keresõknek
gyökeresen új, áttekinthe-
tõ menürendszer áll ren-

delkezésére, mely felépí-
tésében a korábbi honla-
pon mért felhasználói
gyakorlaton alapul. Az
egyelõre béta verzióként

elindított új honlappal
kapcsolatos felhasználói
észrevételeket az info@
obuda.hu címen várják
annak készítõi. 

Új év - új honlap

Lakossági fórum 
A Budapest, III. kerületi Óbuda-Békásmegyer Ci-

gány Nemzetiségi Önkormányzata január 25-én 18

órai kezdettel lakossági fórumot tart a Békásme-

gyeri Közösségi Házban. (Cím: Csobánka tér 5.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ez év elején új bérlettípu-
sokat vezettek be a fõvá-
rosban annak érdekében,
hogy takarékosabbá és
kényelmesebbé tegyék a
közlekedést. Változott
több jegy és bérlet ára,
amellett, hogy a jegyek és
a teljes árú bérletek ára az
inflációt követve emelke-
dik, a kedvezményes (diák
és nyugdíjas) bérletek ára
idén sem emelkedik. Ezek
mellett egyszerûsödik a
teljes árú BKK-bérletek
használata.

A tanuló és a kisgyer-
mekes havibérletek

változatlanul 3850, az
ugyanilyen idõtartamra
érvényes nyugdíjas bér-
letek 3700 forintba ke-
rülnek idén is. A teljes
árú Budapest-bérlet 10
ezer 500 forint. A többi

más bérlettípus mellett
kiemelnénk még az éves,
kedvezményes Buda-
pest-bérlet árát, mely
114 ezer 600 forintba ke-
rül. Emellett az elõvárosi
viteldíjak is változatla-
nok maradnak. A helyi
jegyek és a teljes árú bér-
letek ára emelkedik, há-
rom év után. A vonaljegy
350, az átszállójegy 530,
a 10 darabos gyûjtõjegy
3 ezer forintba kerül. A
döntést az infláció és az
üzemanyagárak, illetve
más költségek emelkedé-
se indokolja. 

Új bérlettípusok
A kiegészítõ heti bér-

let megvásárlásával, 2
ezer 700 forint ellené-
ben egy héttel meghosz-
szabbítható a teljes árú
havi vagy negyedéves
Budapest-bérlet érvé-
nyességi ideje. A vá-
lasztható kezdõ dátumú
éves bérlet nem naptári
évre váltható, hanem a
vásárláskor megjelölt
kezdõnaptól számított
365 napig. A felsõokta-
tásban tanulóknak szóló
havi Budapest-bérlet
olyan magyar diákiga-
zolvánnyal használható,
mely még érvényesítõ
matrica nélkül érvényes,
vagy az adott tanévre ki-
adott matricával érvé-
nyesített. 

Újdonság, hogy janu-
ár 1-jétõl már személyi
igazolvánnyal vagy kár-
tyaformátumú vezetõi
engedéllyel is érvénye-
sek a teljes árú bérletek.
Az intézkedéssel csök-
kenthetõ a felesleges ad-
minisztráció.

Magasabb jegyárak, 
egyszerûbb bérlethasználat

Utazás a jövõbe, azaz hogyan lát-
ják a ma formatervezõi a holnap
közlekedését. 

A Deák téri Földalatti Vas-
út Múzeumban február

3-ig látható az a kiállítás,
amely hat kiállító nyolc tervén
keresztül mutatja be: hogyan
képzelik a Moholy-Nagy Mû-
vészeti Egyetem végzett és je-
lenlegi hallgatói a jövõ jármû-
veinek dizájnját, a holnap köz-
lekedését. A tárlaton egyebek
mellett megtekinthetõ egy a
tervek szerint 2030-ra üzem-
beálló távolsági autóbusz kon-
cepciója; egy panorámás, ve-
zetõ nélküli busz is. 

Látható a tavalyi Magyar
Formatervezési Díj nyertes al-
kotása, egy teljes HÉV-szerel-
vény külsõ és belsõ formaterve. 

Futour: kiállítás a jövõ közlekedésérõl

A HÉV-szerelvény utastere

A téli utas-igényekhez iga-
zodva a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) januártól
csökkentett járatszámmal
közlekedteti a dunai hajó-
kat. Õsszel még jelentõs
igény mutatkozott a hajóköz-
lekedésre, a fagyos idõ be-
köszönte óta azonban
visszaestek az igények,
ezért januártól csökkentet-
tek a kapacitáson. 

Atapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a hajójá-

ratok jó idõben a kellemes
utazási körülményekkel és

kilátással kompenzálják a
némileg lassabb haladást,
és vonzóak az utasok szá-
mára, azonban amint az
idõjárás rosszabbra fordul,
a hajóközlekedés csak rö-
videbb menetidõvel lehet
versenyképes.

Több évtizedes szünet
után közlekedik ismét
menetrendszerû hajójárat
Budapesten, ezért most
állnak rendelkezésre elõ-
ször tételes utasforgalmi
adatok az egyes szezo-
nokra vonatkozóan. Ezek
szerint a hajóágazatot
nyáron kimagaslóan sok,
télen azonban meglehe-
tõsen kevés utas veszi
igénybe, melyhez nyáron
sûrített, most pedig csök-
kentett téli menetrend be-
vezetésével alkalmaz-
kodtak. Ezért a január 1-

je és március 14-e közöt-
ti, hideg idõszakban
munkanapokon csak a
D11-es hajójárat közle-
kedik rövidebb üzemidõ-
ben, csúcsidõszakban
óránként, csúcsidõsza-
kon kívül kétóránként, a

D12-es és D13-as vi-
szonylatok nem közle-
kednek. A téli menet-
rendben hétvégenként a
minimális utasforgalom
miatt egyáltalán nem
közlekedik hajójárat. 

A BKK egyébként fo-
lyamatosan vizsgálja új,
modernebb hajók beszer-
zésének a lehetõségét,
mely által a Duna buda-
pesti szakaszán a jelenle-
ginél még gyorsabb,
komfortosabb szolgálta-
tást tudnának nyújtani az
utasoknak. 

(A járat közlekedésérõl
részletes információt a
megállókban és a BKK
honlapján található me-
netrendekben kaphatnak:
www.bkk.hu. E-mail cím:
bkk@bkk.hu Telefon-
szám: 258-4636.)  

Téli menetrend a dunai hajójáratokon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Fõvárosi Önkormányzat
és a Budapesti Közlekedé-
si Központ folyamatosan
törekszik a régi, elavult
fõvárosi autóbuszflotta
cseréjére. Az elmúlt más-
fél évben Budapestre ér-
kezett jármûvek és a 2013
tavaszán érkezõ új autó-
buszok akadálymentesek. 

A fentiek mellett, a
jelenlegihez képest

sûrûbb követést és jobb
kiszolgálást nyújtanak
az idõs, a kisgyermekes
utasoknak, illetve a
mozgásukban korláto-
zottak számára. Január
1-jétõl nagyrészt már
forgalomba álltak Buda-
pesten a közelmúltban
beszerzett használt, de
jó állapotú, alacsony-
padlós Volvo 7700-as és
Mercedes Citaro jármû-
vek. Harmincnyolc a
BKV kelenföldi, 31 pe-
dig az óbudai telephely-
re került. A budai, illet-
ve a pesti belvárosi terü-
letekrõl így felszabadu-

ló, IK 412-es típusok át-
kerülnek a pesti autó-
busz telephelyekre. A
bõvülésnek köszönhetõ-
en néhány kiegészítõ
jellegû, csak csúcsidõ-
ben közlekedõ, illetve
midibuszokkal kiszol-
gált járat kivételével
minden vonalon közle-
kednek ezentúl akadály-
mentes autóbuszok.
Többek közt Óbudán és
Békásmegyeren a 118-
as, 143-as, 186-os és
243-as, a közeli Rózsa-
dombon a 191-es vona-
lon szállhatnak ala-
csonypadlós buszra az
utasok. 

Májustól további 150
új, Mercedes Citaro 2 tí-
pusú autóbusz áll forga-
lomba a fõvárosban. A
jármûvek korszerûek,
alacsonypadlósak, lég-
kondicionáltak. A bu-
szok fele csuklós, másik

fele szóló kivitelû. Be-
szerzésüknek köszönhe-
tõen megszûnhet a jár-
mûhiány Budapesten. A
fõvárosban hét év után
állnak elõször forgalom-
ba új buszok. 

Akadálymentesen utazhatnak az érintettek 
az autóbuszjáratok többségén 

Új buszok járnak Óbudán is

Bõvült az elsõajtós felszállási rend
Több lépcsõben bõvült a nappali buszjáratokon
is az elsõajtós felszállási rend. A számozás
alapján újat nem találtunk az Óbudán áthaladók
közt, azonban biztos van, akit érintenek a len-
tebb felsorolt járatok.
Múlt év decemberétõl, majd idén januártól több lép-
csõben bõvítették az elsõajtós felszállási rendet. Az
utazásra jogosító jegy, bérlet vagy egyéb igazol-
vány érvényességét a jármûvezetõk ellenõrzik, az
utasok igény esetén náluk vásárolhatnak vonalje-
gyet. Ennek értelmében tavaly decembertõl a 93-
as, a 181-es, a 225-ös, a 281-es, a 183-as, a 185-
ös, a 217-es és a 217E jelzésû buszjáratokon az el-
sõ ajtón lehet csak felszállni. Ezek mellett januártól
a 15-ös, az 53-as, az 58-as, a 115-ös, a 133-as, a
149-es, a 153-as, a 162-es, a 162A és a 262-es bu-
szokat érinti a változás.

L eselejtezik az el-
avult szovjet troli-

buszokat, helyettük kor-
szerûbb, akadálymentes
MAN-típusú csuklós
jármûveket állítanak
forgalomba. Egyúttal
nagyjavítást végeztet-
nek a megmaradó Ikarus
trolibuszokon. Mind-
ezek ellenére még így is
több tucat 20 évesnél
idõsebb troli marad for-
galomban, melyek cse-
réjét jövõre tervezi a fõ-
város.

Aki januártól trolival
utazik, korszerûbb, kör-
nyezetbarát jármûveket
vehet igénybe. A troli-
busz-hálózaton belül
összesen két százalékkal
nõ a férõhelyek száma,
annak köszönhetõen,
hogy a nagyobb utasfor-
galmú szóló trolikat csuk-
lósra cserélik. Az új jár-
mûelosztással és menet-

rendek átdolgozásával - a
73-as és 79-es vonalak öt
önálló megállóhelyének
kivételével - az összes já-
raton biztosítanak aka-
dálymentes utazást. Az új
menetrendek több vona-
lon fejlesztéseket is ma-
gukban foglalnak, igazod-
va az utasok igényeihez. A
szolgáltatás színvonala
mindenképpen növekszik.Az oldalpárt összeállította: Szeberényi Csilla

- Sikerült tisztázni a
helyzetet az elõvárosi
közlekedés ügyében. Ga-
ranciákat kaptam, hogy
az utazóközönség sem-
mit nem fog megérezni
abból, ha a Volánbusz át-
vesz egyes agglomeráci-
ós BKV-járatokat, a to-
vábbiakban is csak egy-
féle bérletre lesz szük-
ség. A sárga buszok Bu-

dapesten belül is minden
megállót érinteni fognak,
és a HÉV-ek továbbra is
közlekednek a városha-
táron túlra - jelentette ki
Tarlós István fõpolgár-
mester január 10-én. 

Az ügyben tartott tájé-
koztató elõtt megbeszé-
lést folytatott a témában
Németh Lászlóné nem-
zeti fejlesztési minisz-

terrel és Völner Pál ál-
lamtitkárral. A fõpolgár-
mester megjegyezte, a
HÉV-vonalak esetleges
leállítása a budapesti vá-
roshatáron nem olyan
egyszerû, mivel tekin-
tettel kell lenni a BKV-t
hitelezõ bankok által a
2010 elõtt felvett hitelek
átütemezésekor elõírt
feltételekre is.

Egyelõre nem lesz változás HÉV-ügyben

Lecserélik az
elavult trolikat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zsúfolásig telt az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény Kiskorona utcai
díszterme, ahol  január
10-én újévi koncertet
adott az Óbudai Danubia
Zenekar. 

A z együttes jóvoltá-
ból Óbuda kétszáz

nyugdíjas polgára in-
gyenesen élvezhette az
elsõrangú muzsikát. A
hangversenyen Mozart,
Bach, Chopin és Bartók
mûvei csendültek fel ki-
váló elõadásban. 

A programot szervezõ
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény 2013-ban

is várja a kerületi nyug-
díjasokat, hasonlóan
magas színvonalú kultu-
rális és egészségügyi
programjaira! (A részle-
tekrõl tájékozódjon a
kerületi idõsek klubjai-
ban.)

Azoknak, akik nem
tudtak jelen lenni az ün-
nepi rendezvényen, ajánl-
ják a mûvészek további
szerepléseit. Az alapításá-
nak 20. évfordulóját ün-
neplõ Óbudai Danubia
Zenekar hangversenyei-
rõl, bérletes elõadásairól
a www.danubiazenekar.
hu oldalon tájékozód-
hatnak.

Újévi koncert nyugdíjasoknak

- Magam is megdöb-
bentem, amikor belép-
ve egy-egy társaságba
úgy néztek rám, mintha
szellemet látnának.
Volt, ahol még a többi
résztvevõt is lemondták
és az egész megbeszé-
lést elnapolták, mond-
ván: új helyzet állt elõ a
halálommal. Kénytelen voltam
körbetelefonálni az ismerõsei-

met, hogy „köszönöm,
jól vagyok“, nehogy
valaki tényleg eltemes-
sen! A múlt év végén
tehát csak nyugdíjba
vonultam, így most
minden idõmet a Gáz-
gyári Lakótelepi Egye-
sületben végzett mun-
kámnak szentelhetem -

mondta a tavaly „Pro Óbuda“-
díjjal kitüntetett gázgyári lakos.

- Jövõre ünnepeljük a lakóte-
lep alapításának 100. évfordu-
lóját. Ehhez képest évtizedek
óta csak pusztul a terület, az
épületek, a lakóházak, a mûve-
lõdési ház. Mire számít az év-
fordulóig?

- Ezen a hagyományos érte-
lemben vett lakótelepen jelen-
leg is 800 ember él, 186 lakás-
ban. Ez a tény nem elhanya-
golható! Ennyi emberrel már
foglalkozni kell a Fõvárosi
Önkormányzatnak is, amely-
nek a tulajdonában van a terü-
let, az épületekkel, a lakások-
kal együtt. Új lendületet adott
érdekképviseletünknek, a
Gázgyári Lakótelepi Egyesü-
letnek a fõvárossal folytatott
tárgyalásaihoz, hogy a tulajdo-
nos új lakbér megállapítási
rendszert vezetett be: ezentúl
nem a lakások alapterülete
után kell fizetni, hanem a bér-
lõk jövedelmi helyzete szerint.

Ezzel viszont lesz, akinek
duplájára emelkedik a lakbé-
re! Ez pedig igencsak különös
akkor, amikor a fejünkre om-
lik a ház. Évente mintegy 75
millió forintot fizetünk, úgy-
hogy valamit igazán visszafor-
gathatna a tulajdonos, mert
nagy szükség lenne a felújítás-
ra. Folyamatosan tárgyalunk a
Fõvárosi Önkormányzat illeté-
keseivel, úgyhogy azt remé-
lem, 2014-re, a jubileumra si-
kerül megnyugtatóan rendezni
a helyzetünket. Minden meg-
oldásra nyitottak vagyunk,
amely jelenlegi állapotunkon
javít. 

- Akkor tehát szögezzük le
még egyszer: jól van és tevéke-
nyebb, mint valaha!

- Így van. És jobb, ha tudják:
a nevem mindenséget legyõzõ,
hõsi nõt jelent. A név pedig,
mint tudjuk, kötelez!

Domi

Akinek halálhírét keltik, hosszú életû lesz itt a Földön - tartja a köz-
mondás. Éppen ezért nem esett kétségbe Tóth Hermina, amikor az év
elején elkezdett terjedni az a pletyka, hogy „elment“. Nos, valószínû-
leg egy félreértésen alapult a téves hír, ugyanis korábbi munkahelyé-
rõl, a Színházi Dolgozók Szakszervezetétõl búcsúzott el az év végén,
nem pedig az egész élettõl - szerencsére!

Akinek fontos a Gázgyáriak élete

„Köszönöm, jól vagyok!“

Az Összefogás Óbudáért Egyesület 50 III. kerületi család tavaly kará-
csonyi készülõdéséhez járult hozzá, egyenként 5 ezer forint értékû
élelmiszeradománnyal

Jövõre 100 éves a Gázgyári Lakótelep

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény kedvelt
sorozatai (Távoli Tájak,
Egészséges Ezüstkor) mel-
lett januárban új kerületi
programot indít. 

A M a g y a r o r s z á g
kvíz elnevezésû

vetélkedõt havonta egy-
szer tartják a Kiskorona
utcai Idõsek Klubja
dísztermében. A játékos
kedvûeket csapatokba
osztják, akik közösen
gondolkodva adnak vá-
laszt a magyar vonatko-
zású kérdésekre. Té-
mák: Óbuda; történe-
lem; irodalom; zene;
mûvészet; sport; föld-
rajz; híres ember. 

Várnak minden óbudai
nyugdíjast, aki szereti a
mûveltségi vetélkedõket,
a játékosok, vagy akár a
hallgatók soraiba is! Idõ-
pont: január 23. 14.30
óra. Helyszín: Kiskoro-
na Idõsek Klubja.

Magyarország kvíz – Új sorozat!

1 % 1 % 1 %. A Csillaghegy Betegeiért Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1 szá-
zalékával támogatták az alapítványt, és így lehetõvé
tették defibrillátor készülék vásárlását. Továbbra is
várják támogatásukat. Csillaghegy Betegeiért Alapít-
vány: 1038 Budapest, Vasút sor 1. Bankszámlaszám:
11703006-20075392. Adószám: 18127887-1-41. E-
mail: csillaghegybetegeiert@gmail.com. Támoga-
tó: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény a Him-
nusz megszületésére em-
lékezõ ünnepséget rendez
klubtagjai és az érdeklõ-
dõ óbudai nyugdíjasok ré-
szére. 

E z alkalomból nyílik
meg Vaday Béla

szobrászmûvész kiállí-
tása a Kiskorona Galéri-
ában. A tárlaton a mû-
vész különféle színû és
erezetû fákból készített
szépséges szobrait lehet
megcsodálni. A mûsor
egyik fénypontjaként

Kiss Gy. László tároga-
tómûvész játéka ismer-
teti meg a hallgatóság-
gal a kuruc kori népi
hangszert. 

Idõpont: január 22.
14 óra. Helyszín: Kis-
korona Idõsek Klubja.

Magyar Kultúra Napja

Szobrok a galériában 

obuda_2013_02.qxd  2013.01.17.  11:22  Page 9



2013/2. szám10
Önkormányzat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. által üzemeltetett piacok

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy a heti vásárokat 2013. január 1-tõl az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. üzemelteti. A piacokkal és vásárokkal
kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket várjuk az (1) 430 3498-as telefonszámon vagy a piacok@ovzrt.hu e-mail címen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Összeállította: Domi Zsuzsa

•Az elsõ alkalommal dr.
Wantuch Ferenc a meteo-

rológusok munkájáról be-
szélt: hogyan készül az
idõjárás jelentés és elõre-
jelzés. Dr. Dobi Ildikó az
emberi tevékenységbõl
eredõ városi klímaválto-
zásról tartott elõadást. 

• A második alkalom-
mal a biomassza alapú
energiatermelés néhány
aktuális kérdésérõl volt

szó. Dr. Kádár Péter a
biomassza általános fel-
használási lehetõségeit te-
kintette át. Dr. Legeza
László, az Óbudai Egye-
tem Bánki Donát Gépész-
mérnöki Karának tanára a
kukoricaszár hõerõmûvi
alkalmazását mutatta be,
illetve azt, hogy a bio-
massza égetéskor nagy
mennyiségben keletkezõ
hamuból miként lehet
mûtrágyát elõállítani.

• A Magyar Tudomány
Ünnepe az Óbudai Egye-
temen programsorozat-
ban immár hetedik alka-
lommal rendeztek ener-
getikai konferenciát,
Smart Home témakör-
ben. A mintegy másfél
tucat elõadásban a szak-

emberek ismertették a
„A Smart lakás“ fogal-
mát, a kisléptékû napele-
mes rendszereket, az in-
telligens épületeket, az
okos háztartási készülé-
keket, az energiatakaré-
kos házakat, a Smart
kályhákat, kandallókat,
az okos méréseket, a
BME Odoo projektjét és
a családi házak villamos-
energia-tárolási lehetõ-
ségeit. (Az elõadásokat
megtekinthetik a http://
conf.uni-obuda.hu/ener-
gia2012/ site-on.)

• Mikulás napján az
Óbudai Zöld Szabad-
egyetem hallgatói a vá-
rosi közlekedés jövõjé-
rõl, elsõsorban a villa-
mos autókról hallhattak

elõadást. Ifj. Jászay Ta-
más, az ELMÛ vállalat-
fejlesztési igazgatója az
E-Mobilitás-ról és az
„ELMÛ szerepérõl az
elektromos autók ki-
szolgálásában“, míg dr.
Kádár Péter, az Óbudai
Egyetem docense a
„Villamos autók hálóza-
ti hatásai“ címmel tar-
tott elõadást. Ezután az
egyetem hallgatói (Szí-
jártó Gábor, Ruff En-
gelbert, Szigethy Lász-
ló) a villamos jármûvek
energ ia -e l lá tásához
szükséges hálózati inf-
rastruktúrához köthetõ
dinamikus szimuláció
témájú Tudományos Di-
ákköri munkájukat mu-
tatták be.

Az Óbudai Zöld Szabadegyetem õszi szemeszterének elõadásai

Klímaváltozás, biomassza alapú energia, villamos autók

A Fõvárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt. fo-

lyamatosan gyûjti be a ki-
dobott karácsonyfákat.
Budapest területén több
mint félmillió fától szaba-
dulnak meg ünnepek
után. Ezeket elhelyezhe-

tik a tulajdonosok a kukák
mellett az utcán, ügyelve
arra, hogy sem a gyalo-
gos, sem az autós forgal-
mat ne akadályozzák. A
fákat a rákospalotai Fõvá-

rosi Hulladékhasznosító-
ba szállítják, ahol eltüze-
lik. Az újrahasznosításnak
köszönhetõen több tízezer
lakás fûtését és áramellá-
tását fedezik ebbõl. 

Fenyõbõl tüzelõ

Sómentes szóróanyagot használjanak!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy „a fõváros köztisz-
taságáról szóló, 48/1994. (VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési
rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint az ingatlan tulajdono-
sa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti járda, továbbá
a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondo-
zásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítésé-
rõl, hóeltakarításáról és síkosság-mentesítésérõl.“
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt,
hogy az ingatlana elõtti közterületet tegye rend-
be, végezze el a hóeltakarítást, és tegye járható-
vá az érintett közlekedési felületeket.
Az önkormányzat nem tud felelõsséget vállalni az
ingatlankezelõ vagy tulajdonos helyett az esetlege-
sen kialakuló balesetveszély miatt.
A lakóközösségeknek, ingatlantulajdonosoknak min-
den évszakban akad tennivalójuk házuk táján. Errõl
mégis sokan elfeledkeznek. A hosszú téli hónapok va-
lóban embert próbálónak bizonyulnak, azonban ez
senkit nem mentesít az alól, hogy közvetlen környeze-
tében eltakarítsa a havat, a balesetek elkerülése vé-
gett gondoskodjon a síkosság-mentesítésrõl.
A társasházak kötelessége a jégcsapok eltávolí-
tása, a járókelõk figyelmeztetése a tetõrõl várha-
tó hócsuszamlásra.
A leggyakrabban használt jégolvasztó anyag ma még a
só, melynek számos káros hatása van: szétmarja az
aszfaltot, a gumiabroncsot, tönkreteszi a növényeket. A
szakemberek gyökeres változást szeretnének elérni
ezen a téren, só helyett ásványi alapú szóróanyag
használatát szorgalmazzák. Hozzáértõk szerint csak
a fõvárosban évente 400-500 fa pusztul ki a földbe jutó
maró só miatt, és akkor még nem beszéltünk az utak,
járdák szerkezetében, jármûveken keletkezõ károkról.
Kérjük a lakosságot, a közös képviseleteket, hogy a
környezet védelme érdekében sómentes szóró-
anyagot használjanak! 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Az év hala a menyhal
A Magyar Haltani Társaság a múlt õsszel is
meghirdette az „Év hala - 2013“ elnevezésû
versenyt. Gyõztese a menyhal lett, melyet
ezzel az év halává választottak a szavazók.
A versenyben futott még a kurta baing és a
leánykoncér, de végül 53 százalékkal verte a
mezõnyt a gyõztes. Az akció célja, hogy
megismertesse a széles közönséggel a Ma-
gyarországon õshonos halakat. A haltani tár-
saság felmérése szerint a menyhal létszáma
az utóbbi években nõtt a hazai vizekben. Íze különleges, húsa pedig szálka-
mentes, így a horgászok és a fogyasztók kedvencévé válhat.

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

•AIII. Kerületi Polgárõr
Egyesület szakmailag fel-
készült tagjai tanévenként
bûnmegelõzési témájú
rendészeti osztályfõnöki
órákat tartottak a Veres Pé-
ter Gimnázium, a Ziper-
nowsky és az Aquincum
Általános Iskola tanulói-
nak az áldozattá válás elke-
rülése érdekében.

• Még a múlt év január-
jában csatlakoztak a „Tisz-
teletet az éveknek, bizton-
ságot az idõseknek“ prog-
ramhoz, melyet az Orszá-
gos Polgárõr Szövetség in-
dított. Kiemelt figyelmet
fordítottak az idõs embe-
rek védelmére és tájékoz-
tatására.

• Hagyományteremtõ
céllal elindították az idõ-
seknek szóló bûnmegelõzé-
si elõadás-sorozatukat is.
A program megvalósítása
során számos kerületi idõs-

otthont, illetve nyugdíjas
klubot látogattak meg. A
polgárõrség és az egyesü-
let tevékenységének be-
mutatását követõen látvá-
nyos interaktív elõadáson
hívták fel a hallgatóság fi-
gyelmét a különbözõ bûn-
cselekmény típusokra, il-
letve az azok megelõzésé-
re szolgáló módszerekre.
Az elõadók külön szóltak a
tüzek megelõzésének lehe-

tõségeirõl, valamint ismer-
tették néhány hasznos esz-
köz elõnyeit; például: mo-
biltelefon, vezeték nélküli
csengõ, személyi riasztó.
Minden résztvevõ kapott
egy bûnmegelõzési taná-
csokat tartalmazó brosúrát.

A polgárõrök idén janu-
ártól újabb nyugdíjas in-
tézmények lakóihoz juttat-
ják el a témával kapcsola-
tos ismereteket.

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi
Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a na-
gyobb közbiztonságra
vágyó kerületi lakosokat
tagjai közé. Szerdán-
ként 15-tõl 19 óráig
ügyeletet tartanak a Ka-
szásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol
az érdeklõdõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgá-
lat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fogad-
ják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvé-
delmi 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.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Polgárõr hírek

Áldozatvédelmi elõadások minden korosztálynak 

Máris látszik az eredmé-
nye a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) és a
fõvárosi közterület-fel-
ügyelõk együttmûködésé-
nek: jelentõs mértékben
nõtt a jegy- és bérletel-
adás, több büntetést is ki-
szabtak az ellenõrök,
amelyekbõl szintén bevé-
tele származik a társaság-
nak. 

Ezen felbuzdulva to-
vább szigorítják az

ellenõrzést és ebbe a
munkába még több köz-
terület-felügyelõt vontak
be 2013. január 1-jétõl. A
felügyelõk hatósági jog-
körrel rendelkeznek,
ezért elkérhetik az esetle-
gesen bliccelõ utasok
személyigazolványát és
lakcímkártyáját, amelyre
a BKV-ellenõrök nem jo-
gosultak. De nemcsak ez

a felügyelõk dolga, ha-
nem megvédik az ellen-
õröket is az utóbbi idõ-
ben sajnálatos módon el-
szaporodott atrocitások-
tól, illetve az utasokat is
óvják a randalírozóktól
és a zsebtolvajoktól. 

A 2011 óta tartó
együttmûködésnek kö-
szönhetõen a BKV két és
félszer több helyszíni

pótdíjat szedett be, mint
az azt megelõzõ években
és 45 százalékkal több
pótdíjat szabott ki. Két
évvel ezelõtt jegyeladás-
ból és büntetésbõl több
mint 51 milliárd forint
bevétele származott. Ta-
valy hasonló összeggel
számolhatott, idén pedig
még ennél is többet
irányzott elõ. (d)

Még több közterület-felügyelõ a BKV-jármûveken

Egymást érik a telefonhí-
vások, olvasói levelek, mi-
óta január 8-án megjelent
lapszámunk 13. oldalán,
„Idõs emberek a csaló fa-
árusok célpontjai“ címmel
a visszaélések kiküszöbölé-
sének lehetõségeire hívtuk
fel a figyelmet Óbudai Szi-
réna rovatunkban. 

Acikk alapja szintén
több lakossági beje-

lentés és olvasói levél
volt. A csillaghegyi példá-
nál utaltunk arra, hogy a
családi házas övezetek-
ben gyakran járnak alkal-
mi faárusok teherautók-
kal. Mint akkor, most is
hangsúlyozzuk: tisztelet a
kivételnek, de nagyon sok
köztük az, aki csalással
akar tisztességtelen ha-
szonhoz jutni, fõleg a
védtelen, egyedülálló,
idõs emberek sérelmére. 

Egyik, Békásmegyer-
Ófalun élõ olvasónk azóta
írásban, többen telefonon
értesítették szerkesztõsé-
günket arról, hogy már-
már örülhetnek, ha min-

den gond nélkül, érték-
arányosan jutnak tûzifá-
hoz az árusoktól. Hol a
mennyiség, hol a minõség
hibádzik, és a bosszanko-
dást tetézi, hogy ezáltal
több tízezer, az elvileg
több hónapra elegendõ fa
esetében százezres nagy-
ságrendû a kár. A károsul-
tak ezt követõen nem érik
már utol a csalókat, a
hosszadalmas jogi proce-
dúra pedig még több idõt
és pénzkiadást jelentene.

A megelõzésrõl
Lehetõség szerint ne le-

gyenek egyedül a fa szállí-
tásakor! A lakást zárják be
erre az idõre! Próbálják le-
ellenõrizni a szállítónál lé-
võ mérõeszközt, és a vásá-
rolt mennyiséget! Érdemes
a tíz-húszezresnél kisebb
bankjegyekkel fizetni. Ez-
zel szintén megelõzhetik
az átverést. Érdemes felírni
a teherjármû rendszámát,
típusát. Ezért csak ismétel-
ni tudjuk a korábban leírta-
kat: inkább szánjanak rá
idõt, és elõre, megbízható
helyrõl vásároljanak! 

„Lángra kapott“ 
a tüzifa árusok ügye
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Rendõrök a 
hajléktalanokért 

A járõrök, körzeti
megbízottak együttmû-
ködve az önkormány-
zatokkal, a polgárõrség-
gel, a civil szervezetek-
kel visszatérõen ellenõr-
zik a külterületen egye-
dül élõ idõs személye-
ket, lehetõségük szerint
haladéktalanul gondos-
kodnak a szabadban tar-
tózkodó hajléktalanok
menhelyre szállításáról.
A rendõrök azonban
nem lehetnek minden-
hol jelen, ezért kérik a
lakosokat, hogy a téli
idõjárásra való tekintet-
tel fordítsanak még na-
gyobb figyelmet közeli
és távoli hozzátartozóik-

ra, fõleg az egyedül,
magányosan élõ, vagy
mozgásukban korláto-
zott családtagjaikra,
szomszédjaikra, ismerõ-
seikre! 

Vigyázzunk 
hozzátartozóinkra! 

Ellenõrizzék, hogy a
fagyásveszélynek job-
ban kiszolgáltatott hoz-
zátartozóiknak, ismerõ-
seiknek van-e megfelelõ
mennyiségû tüzelõje,
élelmiszere, ivóvize,
gyógyszere! Hogyha te-
hetik, gondoskodjanak
arról, hogy a rászoruló
hozzátartozóiknak le-
gyen alternatív fûtõtes-
te, tartalék tüzelõje, ele-
gendõ meleg ruházata,
legyenek elérhetõek te-

lefonon vagy mobiltele-
fonon (célszerû feltöl-
tött tartalék akkumulá-
torról is gondoskodni),
legyen felhalmozva pár
napra elegendõ tartós
élelmiszerük, gyógy-
szerük! 

Amennyiben az idõs
emberek rászorulnak,
segítsenek a lakás, ház

befûtésében, a bevásár-
lásban, hogy minél ke-
vesebbszer kelljen ki-
mozdulni otthonaikból!

Haladéktalanul hívják
a rendõrséget az ingye-
nesen hívható zöldszá-
mon (112), amennyiben
azt tapasztalják, hogy
egyedül élõ szomszéd-

juk nem ad életjelet ma-
gáról, vagy nem észlel-
nek fûtésre utaló jeleket
náluk; ha nem tudják
felvenni hozzátartozóik-
kal a kapcsolatot; ha az
utcán, közterületen haj-
léktalan, segítségre szo-
rulót, utcán fekvõ em-
bert látnak! 

Az oldalpárt összeállította: Szeberényi Csilla

E gyes járatok tovább-
ra is a menetrendben

meghatározottnál ritkáb-
ban, illetve hosszabb me-
netidõvel közlekedtek,
mivel a forgalom számos
útszakaszon óvatosan,
lassabban haladt a meg-
szokottnál. Mûszaki vagy
forgalmi okok miatt né-
hány járat vonalán azon-
ban továbbra is voltak
még fennakadások. 

Árokba csúszott egy
kamion a külsõ Bécsi
úton, a mentés miatt ki-
alakult torlódás fél nap-
ra megbénította az út
forgalmát. A Pusztakúti
úton egy balesetben vil-
lanyoszlop dõlt az útra. 

Kora délutánra a BKV
valamennyi vonalán meg-
indult a  közlekedés, de
késések továbbra is voltak
január 14-én. A Bécsi úti

baleset miatt kora délutá-
nig a 160-as és a 260-as
autóbuszok a Batthyány
tér és az  1-es villamos
Bécsi úti végállomása kö-
zött, a 218-as autóbuszok
pedig a Szentlélek tértõl
elõbbi végállomásig köz-
lekedtek. Az utasok visz-
szajelzései szerint a szent-
endrei HÉV rendesen járt,
bár a szerelvények rendkí-
vül zsúfoltak voltak.  

Nagy hó esett rövid idõ alatt

Forgalmi akadályok az utakon

Figyeljünk jobban egymásra
a téli hidegben!

A hideg idõjárás nemcsak az utcán élõket állítja kemény
próba elé, hanem a mozgásukban korlátozottakat és fû-
tetlen otthonaikban egyedül élõ idõs embereket is. A ve-
szélyhelyzetek megelõzésére a rendõrség fokozta közte-
rületi tevékenységét, kiemelt figyelmet fordít az utcákon,
tereken élõ hajléktalanokra, egyedül élõ idõs emberekre. 

Télen is biztosítani kell az oltás feltételeit
Az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
felhívja a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a
rendkívüli téli idõjárás esetén is biztosítani kell a
tûzoltók beavatkozásának feltételeit. Fokozott figyel-
met kell fordítani az oltóvíz-szerzési helyek megkö-
zelíthetõségére, a tûzoltó vízforrások fagymentesí-
tésére, a tûzoltási-felvonulási területek és az épüle-
tek biztonságos elhagyását lehetõvé tévõ útvonalak
síkosságmentesítésére.
A téli idõjárás beavatkozást nehezítõ körülményei
miatt az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség külön felhívja a figyelmet az Országos Tûzvé-
delmi Szabályzat egyes elõírásaira. Eszerint a tûz-
oltó-vízforrások üzemképességérõl, megközelíthe-
tõségérõl, fagy elleni védelmérõl, az elõírt rendsze-
res ellenõrzések, karbantartások, javítások és nyo-
máspróbák elvégzésérõl az oltóvíz-hálózat üzem-
ben tartásáért felelõs szervezet gondoskodik.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Verset és prózát mondanak
A Pais Dezsõ Általános Iskolában rendezik január
21-én 14.30 órától a Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból meghirdetett vers- és prózamondó versenyt,
óbudai diákoknak, öt kategóriában.

Számítógépes tanfolyam 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler“ Egyesület „Ismerkedés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik!“ címû tan-
folyama január 29-én kezdõdik. (Jelentkezni
Neubrandt Olginál lehet a 06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.) 

Egykori Reménység utcai 
óvodások figyelem!

A Százszorszép Óvoda idén ünnepli fennállásának
40.évfordulóját.Ebbõl az alkalomból keresik azokat az
egykori óvodásokat, akik 1973-tól a Reménység utcai
óvodába jártak, és szívesen részt vennének a májusi
születésnapi ünnepségen. (A jelentkezõk Bozzayné
Káli Tünde óvodavezetõt hívhatják a 368-4240-es
vagy a 06-20-310-7820-as telefonszámokon, vagy ír-
hatnak a remeny-o@kszki.obuda.hu e-mail címre.)

Pontosítás 
Az Óbuda Újság december 20-ai számának 12. ol-
dalán, a Német Kultúra Napja a Medgyessyben cí-
mû hírfotó képaláírásában olvasható: …, valamint a
Kincsõ Néptáncegyüttes gyermekcsoportja. A ké-
pen nem a fent említett együttes csoportja látható,
hanem a Bárczi Géza Általános Iskola „Tekla“ tánc-
csoportja. A fiatalok sváb táncokat adtak elõ.

1 % 1 % 1 %
• A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriuma
köszöni a 2011. évi személyi jövedelemadóból fel-
ajánlott egy százalékokat. A befolyt összeget a Mus-
tármag Keresztény Óvoda Általános Iskola és Gimná-
zium iskolai rendezvényeire, az oktatás színvonala-
sabbá tételére, tanulmányi kirándulások támogatásá-
ra, sportrendezvényeken való részvételre, a diákok
jutalmazására fordították. A felajánlásokat továbbra is
köszönettel várják. (Adószám: 18082793-1-41.)
• 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.)

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak február-
tól általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos be-
kapcsolódási lehetõsséggel a Thalész-Körben, a
Vörösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett,
a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a középis-
kola.) Lehetõség van általános- és középiskolások
matematika-fizika-kémia, magyar-történelem korrepe-
tálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az elégsé-
ges szint elérésétõl az emeltszintû érettségi vizsga sike-
res letételéig. Bukás-megelõzés bármilyen tantárgyból
a tanév végéig. A diákokat minden délután és szombat
délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok, a gye-
rekek által kért napokon és idõpontban. (Jelentkezés a
06-20-946-2027-es telefonszámon. További tájékoztató
az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.) 

A Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság
Informatika Történeti Fóru-
ma az Óbudai Egyetemmel
együttmûködve rendezte
nemrégiben az „Órásmes-
terség régen és ma“ címû
nagysikerû programot. 

A rendezvény házi-
gazdája, dr. Kutor

László egyetemi docens,
a fórum elnöke, „Az
órásmesterség, mint a
kézmûvesség csúcsa a
fejlett mérnökség és a

számítástechnika böl-
csõje“ címmel tartott
elõadást, melyet Krasz-
nai Mihályné könyvtá-
ros, az egyetem nyugal-
mazott könyvtárvezetõ-
je, „Órásképzés történe-
te Magyarországon“ té-
májú prezentációja kö-
vetett.

A fórumon a hazai
órásság kiemelkedõ
mesterei - Tiszekker Ot-
tó, Kovács Jenõ, Vályi
Huba -, valamint Saly
Noémi történész bemu-

tatóit követõen Becsei
Áron órakészítõ mester,
„Órásmesterség ma“ cí-
mû elõadása zárta az
eseménysorozatot.

Az eseményt az Óbu-
dai Egyetem aulájában
kiállítás egészítette ki. A
látogatók megtekinthet-
ték dr. Kutor László
órásszerszám gyûjtemé-
nyét, gyönyörködhettek
a Becsei család antik
óragyûjteménye darab-
jaiban, Becsei Áron díj-
nyertes óracsodáiban.

Órásmesterek az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft. ta-
valy karácsony elõtt is jó-
tékonysági sportszergyûj-
tést szervezett. 

Ennek eredménye-
ként egy biciklit,

labdákat, focicipõket,
lábszárvédõket és sok
egyéb sportszert adhat-
tak át a III. kerületi Egy-

séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
(EGYMI) sérült gyer-
mekeinek. Az intézmény
igazgatója, dr. Gundáné
Szántó Katalin nagy
örömmel fogadta a játé-
kokat. Köszönik a fel-
ajánlását mindazoknak,
akik adományukkal se-
gítették a sportszergyûj-
tési akciót!

A sportszerek átadása-
kor az iskola igazgató-
nõje elmondta, hogy fej-
lesztés céljából szobake-
rékpárra lenne szüksé-
gük. Ezúton kérik a III.
kerületieket, ha jó álla-
potú, de használaton kí-
vüli szobakerékpárral
rendelkeznek, úgy fel-
ajánlásukkal segítsék az
intézményt.

Sportszerek sérült gyermekeknek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Foglalkozások iskolába készülõ
nagycsoportosoknak 

• „Iskolanyitogató“ foglalkozások a Bárczi Géza Ál-
talános Iskolában. Játszóházak: január 25-én 17-
tõl 18 óráig; február 28-án 17-tõl 18 óráig. Nyílt nap:
március 22-én 8-tól 12 óráig. (Cím: Bárczi Géza ut-
ca 2. Tel.: 243-1509-es, www.barczigai.sulinet.hu) 
• A Pais Dezsõ Általános Iskola vidám délutánjai.
Idõpontok: 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! Gyer-
tek el mindhárom foglalkozásra, és meglepetés vár
rátok! (Cím: Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.: 243-2951.
www.pais.hu)
• Ismerkedõs délutánok a Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskolában. A tornateremben az óvodások
tréfás ügyességi versenyeken vehetnek részt janu-
ár 22-én 17 órától (Tornacipõ szükséges!) *
„Nyusziváró“ tavaszköszöntõ mondókákkal, dalok-
kal, kézmûves játékok március 19-én 17 órai kez-
dettel. * Az ovis nyílt napon március 21-én a szülõk
betekintést nyernek a leendõ elsõs tanító nénik
egy-egy órájába. (A programok az iskola honlapján
olvashatók: www.ziper.rasnet.hu Cím: Zipernowsky
utca 1-3. Tel.: 388-6556.)
• A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
„Varázsmûhely“ elnevezésû kézmûves, irodalmi, já-
tékos, sportos foglalkozásai. Idõpontok: február 4-
én 17 órakor téli mulatságok; február 26-án 17 óra-
kor játékos mozgolódó; március 18-án 17 órakor ta-
vaszhívogató. (Elérhetõség: 367-1429/103; e-mail:
szeruskert-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.
drszent-gyorgyi.hu; cím: Szérûskert utca 40.)
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „Erdõaljás“
címû suliváró foglalkozásai: február 6-án 16 órakor;
március 13-án 16 órakor. A leendõ tanító néni be-
mutató óráját április 10-én 8 órától nézhetik meg.
(Elérhetõség: 250-3269; e-mail: erdoalja-a@
kszki.obuda.hu; honlap: www.erdoalja.sulinet.hu
Cím: Erdõalja út 5.) 
• A Dr. Béres József Általános Iskola Keve utcai
épületében iskolaváró foglalkozásokat tartanak
(szerdai napokon): legközelebb február 13-án, majd
március 20-án 17 órától. Bemutató órák: március 5-
én 8 órától. (Cím: Keve utca 41. Telefonszám: 368-
9220.)

Jubileumi színes diplomák pedagógusoknak
Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási törvény
2005. CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt vég-
zett és diplomáját 50 éve szerzett pedagógus arany, 60 éve szerzett pedagógus
gyémánt, 65 éve szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus rubin
díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztályán nyújtható be. A
kérelemhez csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a
diploma másolatát (a másolást és hitelesítést a fõosztályon elvégzik), valamint
a 30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást,
erre a munkakönyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek a fõosztályon).
Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése esetén csak az elõzõ jubileu-
mi diploma fénymásolatát szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket február végéig az oktatási és kulturális fõosztály-
ra behozni, illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya utca 4.
II. em.). A kérelem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, (ha van) a telefonszámát,
adószámát, taj-számát, valamint, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott peda-
gógusként a kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik, illetve egyes esetekben
a fõiskolákon rendezett ünnepségeken.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat, nem az önkormányzaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõosztályon nyújtanak a 437-
8848-as vagy a 437-8655-ös telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

A Pedagógiai Szolgáltató In-
tézet az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.-vel
és a testnevelõtanárokkal
közösen rendezi a kerületi
Diákolimpiát. Tizennégy
sportágban mérték össze
tudásukat 2012-ben az álta-
lános- és középiskolák ta-
nulói. A hat korcsoport ver-
senyein négyezernél is több
fiú és lány vett részt. 

Örömteli, hogy a diá-
kok élnek a rendsze-

res versenyzési lehetõség-
gel, aktivitásuk elsõsor-
ban a testnevelõtanárok

munkáját dicséri. A leg-
népszerûbb sportágaknak
az atlétika, a cselgáncs és
az úszás tûnik, itt jön ösz-
sze minden alkalommal a
legnagyobb mezõny. Az
év utolsó versenyét a Szé-
rûskert utcai uszodában
rendezték, ahol az 1-2.
osztályos tanulók 25, a
többiek 50 méteres távot
teljesítettek. A tíz általá-
nos- és hat középiskolá-
ból  654-en álltak rajthoz,
a sok induló miatt hosszú-
ra nyúlt a verseny, ám ezt
a „túlórázást“ örömmel
fogadták a rendezõk. 

A kerületi Diákolim-
pia eredményeinek érté-
kelésekor kiderült, hogy
néhány sportágban az
országos döntõben is
képviseltette magát a
kerület, közülük a Fod-
ros Általános Iskola ver-
senyzõi szerepeltek a
legjobban. 

A szervezõk a követ-
kezõ években új sport-
ágakkal szeretnék bõví-
teni a kínálatot, a vívás
lehet a listán szereplõ ti-
zenötödik sportág.

Kép és szöveg: 
L. A.

Ezrek a Diákolimpián

Óvodapedagógus felvétele 
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet
1 fõ óvodapedagógusi munkakör betöltésére, hatá-
rozatlan idejû, közalkalmazotti jogviszonyra. A mun-
kavégzés helye: 1039 Budapest, Medgyessy Fe-
renc utca 1. Illetmény, juttatások: a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései alapján. A pályázat elbírálása során
elõnyt jelent: hangszerhasználat, kézmûvességben
jártasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: részletes önéletrajz; végzettséget iga-
zoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány (a fog-
lalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál
nem régebbi; egészségügyi alkalmasság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február
5. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. febru-
ár 7. A munkakör a pályázatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ. (Jelentkezni lehet postai úton,
Napraforgó Mûvészeti Óvoda 1039 Budapest, Pais
Dezsõ utca 2. E-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu)
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Részletek egy sárga
magánéletébõl

Kalas Zsuzsanna festõ-
mûvész tárlatát Barkóczi
Flóra mûvészettörténész
nyitotta meg a fenti cím-
mel január 18-án az Óbu-
dai Kulturális Központ
San Marco Galériájában.
Közremûködött a Duende
Duo. (A kiállítás február 1-
jéig, hétköznapokon 9-tõl
16 óráig ingyenesen láto-
gatható. Cím: San Marco
utca 81.) 

Örökségünk: 
a Szent Korona
Ezzel a címmel tart elõ-
adást a Szent Korona sze-
repérõl, jelentésérõl, ere-
detérõl, felépítésérõl és
szimbólumrendszerérõl
Bucz Magor a Magyar
Kultúra Napján, január 22-
én 18 órakor a Zichy-kas-
télyban lévõ Térszínház-
ban (Fõ tér 1.). Jegyek
800 forintos áron válthatók
a terszinhaz@gmail.com
e-mail címen vagy Sza-
mosvári Gyöngyvérnél a
06-30-391-9765-ös tele-
fonszámon.

Klímamenekültek
– könyvbemutató 

Fenti címmel jelent meg
Szabó László Tibor novel-
láskötete, melyet az Óbu-
dán élõ Gyimesi László
költõ, író mutat be január
22-én 18 órai kezdettel a
Kossuth Klubban. A kiad-
vány a helyszínen megvá-
sárolható, dedikáltatható.
Az est moderátora Kaiser
László költõ, író, a könyv
kiadójának vezetõje. Az
eseményt a Nagy Lajos
Irodalmi és Mûvészeti Tár-
saság, valamint a Hunga-
rovox Kiadó szervezte. (A
Kossuth Klub címe: VIII.
kerület, Múzeum utca 7.) 

Várostörténeti tárlat
Újra megnyílt a Várban a
Budapesti Történeti Mú-
zeum állandó várostörté-
neti kiállítása „Fény és
árnyék“ címmel. Renge-
teg új tárgy, ötletes gyerek-
sarok, érdekes témák lo-
kálpatriótáknak és turis-
táknak egyaránt. Köztük a
fürdõkultúra emlékeit be-
mutató tárló, ahol a Csil-
laghegyi Strandfürdõrõl
készült egykori plakát is
látható.

Az Óbudai Múzeum-Gold-
berger Textilipari Gyûjte-
ményének arculattervezõ
pályázatára 91, többségé-
ben magas színvonalú pá-
lyamû érkezett. 

Aháromtagú bíráló bi-
zottság tagjai voltak:

Népessy Noémi igazgató,

Révész Nándor, a múze-
um vizuális megjelenésé-
ért felelõs muzeológus és
egy általuk felkért grafi-
kus, Gallai Máté.

A bíráló bizottság szá-
mos szempont figyelem-
be vételével értékelte a
pályázatokat és hozta
meg döntését. A nyertes

Strenner Imre grafikus,
óbudai lakos pályázata
lett. Pályamûvét egy ko-
rábbi „Goldberger“ tex-
tilminta ihlette. Az általa
tervezett arculat megje-
lenésében hangsúlyos
szerepet kapnak a szí-
nek, amelyek összessé-
gében modern, letisztult

formát eredményeznek.
A tervezett arculattal a
nagyközönség az Óbu-
dai Múzeum-Goldberger
Textilipari Gyûjtemény
(Lajos utca 136-138.) új,
állandó kiállításának
megnyitóján találkoz-
hatnak elõször az érdek-
lõdõk. 

Ki nyerte az arculattervezõ pályázatot?

Fellegi Ádám zongoraest-
jén Bach: Goldberg-variá-
ciók címû mûve hangzik el
január 28-án 19 órai kez-
dettel a Megbékélés Háza
templomban. 

Az 1741-ben publi-
kált kompozíció

eredeti címe: „Ária - 30
különféle variációval“. A
nagyszabású ciklusban

Bach a legváltozatosabb
mûfajokban (táncok, ká-
nonok, fúga), a játékos
virtuozitásának maximá-
lis kihasználásával építi
fel újra és újra a kezdõ
ária basszus-szólamát.
Kifogyhatatlanul áradó
invenció - szigorú kötött-

ség és szinte zabolátlan
szabadság egyszerre - a
barokk kor zenei enciklo-
pédiája - utazás a világ
körül. (Cím: Újmegyeri
tér, a Hadriánus és Kirá-
lyok útja sarka, a 34-es
és 134-es busz végállo-
másánál.)

Bach zongoraest

A közelmúltban je-
lent meg a Hét

Krajcár Kiadónál Gö-
dény Endre új könyve, a
„Tájolás a tájban“ címû
gyûjtemény. Címe és al-
címe (Szellemi-lelki rév-
kalauz) jól kifejezi a
szerzõ célját: egyszerre
kíván útravalót adni ol-
vasóinak mind a valósá-
gos, mind a szellemi ha-
za izgalmas tájainak be-
járásához.

A kerületünkben élõ, el-
sõsorban pedagógiai mun-
kásságáról ismert szerzõ
(feleségével, Komoróczy
Emõkével együtt) jelentõs
tényezõjévé vált a vá-
rosrész szellemi életé-
nek, minden jelentkezé-
sük fontos eseménye a
helyi (és tágabb) köz-
életnek.

A kötet kapható a
könyvesboltokban, illet-
ve megrendelhetõ a Hét

Krajcár Kiadónál. (Cím:
1062 Budapest, Bajza
utca 18.)

Gyimesi László

Magyar Nagyasszonyok
Józsa Judit kerámiaszobrász kiállítását Kemény Kriszti-
na, a kulturális, civil és kisebbségi bizottság elnöke nyitja
meg január 21-én 18 órakor a Békásmegyeri Közösségi
Házban.A korondi származású mûvész, a Magyar Kultú-
ra Lovagja. Mûvészete és egyénisége csodálatos világot
tár elénk, ötvözve a hagyományokat fiatalos látásmódjá-
val. A tárlaton példaértékû, kiemelkedõ személyiségû
asszonyok életén keresztül élhetjük újra viszontagságos
történelmünket. A megnyitón közremûködnek az Óbudai
Népzenei Iskola növendékei. (A kiállítás ingyenesen
megtekinthetõ február 4-ig. Cím: Csobánka tér 5.) 

Szellemi útikönyv – haladóknak SZERZÕI EST. Székely Mendel Melinda szerzõi estjét tar-
tották január 10-én a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjában.
A színmûvész, költõ, képzõmûvész egyben a Magyar Kul-
túra Lovagja is. A szerzõt Tárkányi Imre mutatta be. Köz-
remûködött az esten Mendel György színmûvész

KÖZÖS KIÁLLÍTÁS. „Magyar tájak a XX. században“ címmel Krupa József festõmûvész
és Szabó Ferenc fotómûvész közös tárlatát láthatták az Óbudai Kulturális Központ San
Marco Galériájában 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az elmúlt évben közel 18
ezer érdeklõdõ fordult meg
az Óbudai Társaskörben.
Összesen több mint 180
eseménynek adott otthont
az intézmény, melybõl 127
saját programot kínáltak,
és csaknem 60 rendezvényt
fogadtak be. Mint az a ta-
valyi év összegzésérõl és a
jövõbeni tervekrõl szóló
sajtótájékoztatón elhang-
zott: idén sem terveznek
kevesebb elõadást.

Harsányi Mária, a kul-
turális intézmény

igazgatója elmondta: fenn-
tartásukról nagyobb rész-
ben a helyi önkormányzat
gondoskodik. Bevételük a
jegyekbõl és a pályázati
pénzekbõl, valamint a ter-

mek bérbeadásából elérte a
40 millió forintot, ez a mû-
ködési költségük egyhar-
madát fedezi. 

Felidézte a múlt év leg-
sikeresebb mûsorait, prog-
ramjait. Olyanokra hívta
fel a figyelmet, melyek
idén is folytatódnak. Töb-
bek közt említette Papp
János színmûvész és vi-
lágutazó beszámolóit, a
Szent Efrém Férfikarral
rendezett koncertjeiket, a
legfrissebb Junior Prima-
díjasok közé került Anima
Musicae Kamarazenekar

programjait, a Baranyi Fe-
renc költõ szerkesztésében
hallott operatörténeti ösz-
szeállításokat. Egyebek

mellett Papp János perui
útinaplójára is jegyet vált-
hatnak az érdeklõdõk. Far-
sangi vidámságot ajánla-
nak február 1-jére, amikor
a Szent Efrém Férfikar ze-
nei tréfálkozásának szóvi-
võje két fiatal és innovatív
kórustag, Bubnó Márk és

Philipp György lesz. Afeb-
ruár 2-ai bálon a Budapest
Ragtime Band játszik. A
kontratenor Birta Gábor és

mestere, a brit Nicholas
Clapton lép színpadra feb-
ruár 11-én, majd február
25-én Csordás Klára Csík
Laura kíséretével ad mû-
sort. Az Anima Musicae

Kamarazenekar március
9-én rangos vendéget fo-
gad, a Budapesten ritkán
hallható Kossuth-díjas
zongoramûvészt, Rados
Ferencet. Elhangzott: az
Anima Musicae együttes-
nek, és az idén 50 éves
Liszt Ferenc Kamarazene-
karnak is otthont ad az
Óbudai Társaskör. Mocor-
gó címmel óvodásoknak
indítanak mozgásfejlesztõ
zenei sorozatot.

Sikeres programok az Óbudai Társaskörben 

18 ezren látogattak el az Óbudai
Társaskör tavalyi programjaira

A Budai Egyházközségek
XIV. farsangi bálját a MOM
Kulturális Központban (XII.
Csörsz utca 18.) rendezik
február 9-én 19 órától más-
nap hajnal 2 óráig. A bál fõ-
védnökei: dr. Erdõ Péter bí-
boros, Esztergom-budapesti
érsek és Tarlós István fõpol-
gármester. A bál díszvendé-
ge az Új Ember Kiadó.

Program
A bál ünnepélyes meg-

nyitása 19.30 órakor. Nyi-
tótánc - a budai egyház-
községek fiataljainak kö-
zös tánca. Abudai egyház-
községek házaspárjainak
közös tánca. Illényi Katica
Liszt-díjas hegedûmûvész
koncertje, zongorán kísér
Bundzik István. Szerenád

zenekar - tánczene: kerin-
gõ, polka, latin tánc blokk,
rock&roll. Kabóca együt-
tes és Boromissza Gábor -
magyar táncház. Közös
éjféli köszöntõ - ima, és
ének. A nyitótánc megis-
métlése. Az Új Ember Ki-
adó munkatársainak mû-
sora. Tombolasorsolás. 

A báli jegyek megvásá-
rolhatók a következõ plé-
bániák irodáiban, ügyeleti
idõben hétfõtõl-péntekig:
Szent Anna Plébániatemp-
lom (Bp., Batthyány tér 7.)
* Városmajori Jézus Szíve
Plébánia (Bp., Csaba utca
5.) * Szent Imre Ciszterci
Egyházközség (Bp., Himfy
utca 9.) Belépõjegy büfé-
vel: 4.000 forint és egy tál-
ca sütemény.

Budai Egyházközségek farsangi bálja

Díszvendég az Új Ember Kiadó

Karácsony elõtt néhány nappal néptáncosokra csodálkozhattak rá az éppen arra járók,
amikor a dallamos népdalra két járókelõ kalapot csapva a fejére táncolni kezdett a Fõ
téren, majd egyre több kalapos fiú és piros szalagos lány lépett e körbe. Csiky Ger-
gely néptáncpedagógus szervezésében majd száz néptáncos rendezett un flashmobot,
villámcsõdületet a magyar kultúra és a néptánc népszerûsítéséért

Villámcsõdület a néptáncért a Fõ téren 

FOTÓ: ISZA FERENC

Talán már minden magyar olvasónak
volt szerencséje Hémangi (Stefán Hel-

ga) szakácskönyveihez. A vegetáriánus
gasztronómia háziasszonya az elmúlt évek-
ben egyedi, tematikus kötetekkel varázsolta
el közönségét. Elsõ kötete, A kerttõl a kony-
háig az otthon termelt ínyencségek, évszak
szerinti receptötletek és az év körforgása
szerinti ízek gyûjteménye. Második munká-
ja a magyar konyhamûvészetben kalauzolt
bennünket (Vegetáriánus kalandozások a
magyar konyhában), amelyrõl ma már tud-

juk, hús nélkül még hatékonyab-
ban, még jobban mûködhet.

Legújabb könyve Indiába repít, a
tradicionális, nemzeti ételeken túl
egészen a hindu templomok titkos
konyhamûvészetéig. A recepteken
keresztül nem csak mennyei ételek-
hez juthatunk, hanem betekintést
nyerhetünk az õsi indiai-védikus
kultúra vendéglátási hagyományai-
ba is. A kiadvány további különle-
gessége, hogy a legrafináltabb cse-
megék elkészítését egy DVD-n is
megtekinthetjük. dzs

Ízek, imák, India
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�TV javítás helyszínen is garanciával, ingyenes
kiszállás (LCD, LED TV-t és monitort vásárolok,
hibásat is!). Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401
� 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 vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) 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 fel-
újítása, átalakítása! A legkisebb munkától a tel-
jes lakásfelújításig! Anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Tel.: 06(20)961-6153, www.mesterur.hu
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu

� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakkozás,
festés, 10 év garanciával. Tel.: 06(30)990-1778

� 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

� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299;
www.bkwsu.org/hungary
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a kör-
nyéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ, ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559;
www.callantorna.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)9590-134
�Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-
matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, rugalmas idõ-
beosztással.  Tel.: 06(20)418-8672
� Matematika oktatás hatékonyan! Általános
és középiskolások részére tapasztalt szaktanár-
tól. Tel.: 06(20)935-5237; k.hedi@freemail.hu
� Németoktatás, Németországban végzett ta-
nárral, munkavállalásra, nyelvvizsgára felkészítés,
korrepetálás, cégoktatás. Tel.: 06(30)922-5853
� Német-angol nyelvtanítást vállal tanárnõ.
Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, társal-
gás. Tel.: 06(20)285-0713
� Angol és francia magán nyelvórák tapasz-
talt nyelvtanárnõnél, rugalmas órarend, akci-
ós áron. Tel.: 06(30)595-0498
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Olaszul nyelvoktatás, korrepetálás alaptól
középfokig. mpiroska@enternet.hu Tel.: 242-
6299; 06(30)602-3494
� 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
� Eredményes  angol nyelvoktatás  gyerme-
keknek, felnõtteknek, gyakorlott tanártól.
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Tel.:
367-0256; 06(20)442-1575

� 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

�Rómaiban kocsibeálló kiadó, személygépko-
csitól 3,5 t-ás teherautóig. Tel.: 06(30)369-0249

� 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. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.:332-0243

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron bú-
torokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, ruhane-
mût, bizsukat, írógépet, könyveket, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-(30)308-9148
� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10000 Ft-ig, ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig. Üz-
let: V. ker Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva: 10-
tõl 15-ig. Tel.: 06(20)590-5284
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számlaképes rendszergazda vállalja szá-
mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor, 06(30)213-8232

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel, sok
éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kapcsolódó
feladatokra keresek állást. Tel.: 06(20)310-8476

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� 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

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
XII. kerületben. Társkeresés Ausztria  és Német-
ország felé is. R. Zsuzsanna, 06(30)602-0094
� Elég a magányos estékbõl? Mi megtalál-
juk Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrendszer
tisztítása kardiológus vezetésével. Szépvöl-
gyi 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

Egészség

� Társasházkezelés - valódi érdekképvi-
selet. A tulajdonosok tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrõl. Tel.: 240-
4209; 06(30)462-2830. simon.dubecz@t-
online.hu

Szolgáltatás

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%. Ne-
gatív: + 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

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
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A kéménytisztítás idei ütemterve 
utcáról utcára

Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás 2013. évi ütemezé-
se a III. kerületben (a kötelezõ közszolgáltatásokról szóló,
1995. évi XLII. törvény és a 27/1996. (X.30.) BM rendelet sze-
rint).

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 ha-
tárolt terület.
Március: központi kémények ellenõrzése, Kiscelli utca,
Váradi utca, Vörösvári út, Szentendrei út által határolt terü-
let.
Április: Szentendrei út, Vörösvári út, Bogdáni út által ha-
tárolt terület.
Május: Kiscelli utca, Nyereg utca, Szépvölgyi út, Virág Be-
nedek utca, Bécsi út által határolt terület.
Június: Máramaros utca, Királylaki út, Erdõalja utca, Nye-
reg utca által határolt terület.
Július: Királylaki út, Máramaros utca, Kiscelli utca, Bécsi út,
Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja út által határolt terület.
Augusztus: Kalászi út, Római-part, Mátyás király út,
Szentendrei út által határolt terület.
Szeptember: Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja
köz, Bécsi út által határolt terület.
Október: Római-part, Pünkösdfürdõ utca, Szentendrei
út, Mátyás király út által határolt terület; központi kémé-
nyek ellenõrzése.
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa György utca
által határolt terület.
December: egyedi kémények tisztítása (szilárd fûtés);
Szépvölgyi út, Árpád fejedelem útja, Vörösvári út, Bogdá-
ni út által határolt terület.

Az ebek egyedi azonosítóval (mikrochip) történõ megjelölése 
Felhívjuk a III. kerületi
ebtartók figyelmét, hogy
2013. január 1-jétõl 4 hó-
naposnál idõsebb eb
csak transzponderrel (bõr
alá ültetett mikrochip)
megjelölve tartható a
kedvtelésbõl tartott állatok
tartásáról és forgalmazásá-
ról szóló, 41/2010. (II. 26.)
kormányrendelet 2013. ja-
nuár 1-jétõl hatályos 17/B. §
10. bekezdése értelmében.
Ha kutyája már rendelkezik transzponderrel, állatorvosa segítségével
ellenõrizze, hogy az eb adatai szerepelnek-e az országos elektronikus
adatbázisban. Amennyiben nem, úgy az állat tartója köteles volt az
adatokat 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázis-
ban regisztráltatni.
Az országos adatbázisban történõ nyilvántartás segítségével az elve-
szett, elkóborolt állatok teljes biztonsággal beazonosíthatók és vissza-
juttathatók gazdájukhoz, valamint a felelõtlen, állatukat kidobó, elhagyó
ebtartók fellelhetõk és felelõsségre vonhatók. Ezért is fontos, hogy a ku-
tyája adataiban bekövetkezõ bármely változást (új tulajdonos, tartá-
si hely változása, elkóborlás, elhullás stb.) 8 napon belül be kell jelen-
teni magánállatorvosánál, aki azt az adatbázisban regisztrálja.
A központi adatbázisban történõ regisztrációt a tulajdonos is le tudja el-
lenõrizni a www.petvetdata.hu honlapon. Ha megadja kutyája chip-
számát, megjelennek a keresõben az eb adatai. Amennyiben nincs re-
gisztrálva, nem ír ki adatokat a program.
Amennyiben az állattartó a jogszabályi elõírások ellenére nem végezte-
ti el a mikrochippel történõ megjelölést, úgy legalább 45.000 forint
összegû állatvédelmi bírsággal sújtható. A mikrochip meglétét a jegyzõ,
a járási állat-egészségügyi hivatal, a közterület-felügyelõ és a rendõr is
ellenõrizheti. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A farsang vízkeresztkor, ja-
nuár 6-án kezdõdik és ham-
vazószerdán ér véget, ami
idén február 13-ra esik. Ez
után már csak a 40 napos
böjt következik, amely egé-
szen húsvétig tart. A farsang
a tavaszvárás ideje, a párke-
resés, az udvarlás idõszaka.
Jellemzõ rá a harsány mula-
tozás, a tréfálkozás, a neve-
tés, és az önfeledt lakomá-
zás, eszem-iszom, dínom-
dánom. 

Farsang ünnepéhez kö-
tõdik Magyarorszá-

gon a népi színjátszás ki-
alakulása. A különféle
maszkos alakoskodások-
ból nõttek aztán ki a külön-
féle dramatikus játékok,

amelyekben tipikus alako-
kat személyesítettek meg.
Ilyenek voltak a cigány, a
betyár, a koldus, a vándor-
árus, a menyasszony, a võ-
legény. Kedvelt volt a fér-
fi-nõi szerepek, illetve ru-
hák felcserélése. Szívesen
alkalmaztak állatmaszko-
kat is, gyakran feltûnik a
játékokban a kecske, a ló, a
medve. Már a XVI. szá-
zadtól vannak adataink az
egyik legnépszerûbb ala-
koskodó játékról, Cibere
vajda és Konc király párvi-
adaláról. A néphit szerint
Cibere vajda és Konc ki-

rály vízkeresztkor és hús-
hagyó kedden párviadalt
vív egymással. Vízkereszt-
kor Konc király kerül ki
gyõztesen, ekkor megkez-
dõdik a farsang, húshagyó-
kedden pedig Cibere vajda
gyõz, ekkor a böjt veszi át
a hatalmat. A legismertebb
alakoskodó szokás magyar
nyelvterületen a mohácsi
busójárás. 

A Felvidéken szlovák
mintára terjedt el a
bakkuszjárás (Bacchus
római boristen nevébõl),
melynek során kecske-
bõrbe bújt álarcos ala-
kok ijesztgették a lányo-
kat, megtréfálták a falu-
belieket. Gyakori volt a
téltemetés vagy farsang-
temetés dramatikus meg-
jelenítése is. A telet álta-
lában szalmabáb szemé-
lyesítette meg, de lehe-
tett csúf öregasszonyt
ábrázoló rongybábu is.
Ezeket aztán általában
elégették, vagy betemet-
ték a hóba.

Domi Zs.

Na, ez nem egyszerû eset.
Mihez is hasonlítsuk? Utoljá-
ra úgy 1989 körül láttam ha-
sonlót, amikor a siófoki
Ezüstpartra tévedtem a szü-
leimmel. Terméskõvel kira-
kott oldalfalak, majdnem Ká-
dár-kori árak és hasonló
színvonal. A büszke név:
Szarvas Büfé simán egy va-
dászkocsma jellegét köl-
csönzi a helynek, amit talán
eredetileg komolyan is gon-
doltak. Agancsot minden-
esetre láttunk bent.

A„Szarvas“ a III. ke-
rület siker sztorija,

bárcsak több hasonlóról
számolhatnánk be! A büfé
közvetlenül a HÉV Ró-
maifürdõ megállója mel-
lett található. Egy családi
házról van szó, annak
minden negatív és pozitív
tulajdonságával. Szá-
momra hihetetlen, hogy
ez a hely még létezhet, rá-
adásul - valószínûleg -
nyereséggel üzemelhet.
Pedig de! Hála a Madon-
nának! No, a megállótól

odabaktatunk, a mintegy
20 méter hosszú, föld gya-
logúton. Lehet, hogy ez
még a Rómaifürdõhöz
van közelebb az állomást
tekintve, de hivatalosan és
kulturálisan ez a rész in-
kább már Mocsárosdûlõ-
höz, illetve Dél-Csillag-
hegyhez tartozik. 

A kerthelyiség fenome-
nális: jó idõ esetén a kerti
betonba ágyazott asztalo-
kat ülhetjük körbe, régmúlt
idõkbõl ismerõs, léces szé-

keken. Az erre járó-kelõ
HÉV teljesen megszokott
dolog: az esetleges fütyü-
lésre már fel se figyelünk.

A büfé belseje tiszta vi-
dék: a világos, mûlambéri-
ás falat a Keceli Szõlõfürt
MGTSZ aktuális naptára
borítja: a térképen megcso-
dálhatjuk Magyarország
legfontosabb bortermelõ
régióit. 

A Szarvas büfé érdekes
berendezésû: van a kocs-
ma a pulttal, plusz a hátsó

szoba, egy klasszikus
kocsmás, favázas tévével.
Hogy a törzsközönség mit
néz rajta, nem tudni. Az
egyetlen nagyobb beruhá-
zás lehetett itt, amikor haj-
dani teraszát beüvegezték,
ennek megfelelõen a beltér
még nagyobbra nõtt, a pult
még közelebbivé és elér-
hetõbbé vált. 

Nos, a törzsközönség.
Korábban említettem,
hogy a Szarvas a III. kerü-
let egyik siker sztorija – és
valóban! Míg Budapesten
a klasszikus kocsmák
szinte mindenütt tönkre-
mennek, illetve karakterü-
ket vesztve az átalakítás
áldozatául estek, ez a büfé
lassan a ‘70-es évek óta
szinte változatlan formá-
ban vonzza fogyasztóven-
dégeit. A környékbeli fia-

talok (Csillaghegyrõl,
Aquincumról, a Mocsá-
rosról, de még Békásme-
gyerrõl is) sokan itt döntik
le esti söreiket, ami a töb-
bi kerületi egységgel
szemben hatalmas elõnyt
jelent. Amegfizethetõ ára-
kat és a retro hangulatot
leszámítva szinte megma-
gyarázhatatlan, hogyan él-
hette túl a Szarvas a rend-
szerváltozás és az utána
következõ évek megpró-
báltatásait. A jelenlegi
helyzet számomra egy
csoda, amit fenn kell tarta-
ni, majd' bármi áron.

Érdemes-e Észak felé
venni az irányt a kocsma-
hangulatra vágyó óbudai-
nak? Mi az, hogy! 

(FORRÁS: OBUDAKOCSMABLOG.HU)
Finomította: 

Szeberényi Csilla

Vigadjunk és mulatozzunk!
Farsangi fánk

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 8 dl tej, 12 dkg puha vaj,
5 dkg élesztõ, 2 egész tojás, 2 tojássárgája, 6 dkg
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, csipetnyi só, fél dl
rum, 1 citrom reszelt héja, olaj a sütéshez, porcukor
és lekvár a tálaláshoz.

Elkészítés: az élesztõt kevés langyos tejben feloldjuk,
adunk hozzá egy keveset a kimért lisztbõl és cukorból.
Ezt a tésztát meleg helyen, letakarva kelesztjük (körül-
belül 30 perc). A maradék tejet a tojásokkal, tojássárgá-
jákkal, sóval, rummal, cukorral, vaníliás cukorral, citrom-
héjjal elkeverjük.Hozzáadjuk a megkelt tésztát és a ma-
radék lisztet.Végül beledolgozzuk a puha vajat és (lehe-
tõleg géppel) alaposan összegyúrjuk. 15 percig pihen-
tetjük. 5 dkg-nyi adagokat kiveszünk a tésztából, eny-
hén lisztes kézzel golyóvá formázzuk, egymástól kellõ
távolságban lisztezett deszkára tesszük, majd a golyó-
kat széles szájú vizes pohár talpával egyformára lelapít-
juk (körülbelül ujjnyi vastagra), konyharuhával letakarjuk
és meleg helyen ismét kelesztjük (legalább 30 perc).
Nagyobb lábasban olajat forrósítunk. A fánkokról a
konyharuhát sütés elõtt 10 perccel levesszük, hogy a
felszínük kissé megszáradjon, vagyis kérget kapjon.
Meleg olajba tesszük a fánkokat elõször a felsõ oldaluk-
kal lefelé, és fedõ alatt körülbelül 3-4 percig sütjük. A fe-
dõt levesszük, megfordítjuk óvatosan a fánkokat és a
másik oldalon is világosbarnára sütjük (fedõ nélkül).
A fánkokat kivesszük az olajból, papír kéztörlõn lecsepeg-
tetjük, porcukorral megszórva, esetleg lekvárral tálaljuk.

Szarvas büfé – vadászkocsma a Rómaifürdõn

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda szívében, az Óbudai Promená-
don várják a mûvészeti tevékenysé-
gekre fogékony érdeklõdõket. Az Ar-
ticsóka Stúdió létrejöttével egy régi
álom vált valóra, az Új Széchenyi
Terv „Mikrovállalkozások Fejleszté-
se“ címû pályázata támogatásából. 

Astúdióban minden korosztály
átélheti az alkotás örömét. A

mûhely legfõbb profilja a mûvé-
szetek köre, így e területet átfogó
foglalkozásokat tartanak gyerekek-
nek, egyúttal lehetõséget adnak
végzett képzõ- és iparmûvészeknek
a modell utáni rajzoláshoz. Febru-
árban új csoportokat indítanak
mindazoknak, akik mindig szeret-
tek volna rajzolni, festeni, de nem
tudták, hogyan fogjanak hozzá. A
haladók a festés technikáját sajátít-
hatják el szombatonként. Hétvé-
genként kézmûves foglalkozásokat
tartanak minden korosztálynak. 

A mûvészeti tevékenységek
mellett nagy hangsúlyt fektetnek

a lelki egyensúlyra, ezért a stúdi-
óban önismereti és gyermekneve-
lési tanácsadási mûhely is mûkö-
dik. „Ismerjük meg gyermekünket
és általa önmagunkat“ címmel
programsorozatot indítanak janu-
ár 26-tól. 

A stúdióban sakk-, logika- és
matematika-csoportok indítását
tervezik. A gyermekeknek tartott
foglalkozásokon célul tûzték ki a
tehetséggondozást és a készség-
fejlesztést is, így várják a kiemel-
ten tehetséges, illetve a valamely
képességterületen nehézséggel
küzdõ gyermekeket egyaránt. Re-
mények szerint a mûhely egy
olyan találkozóhellyé válhat, ahol
az emberek kiléphetnek a hétköz-
napokból és feltöltõdhetnek a fog-
lalkozások által. (Az Articsóka
Stúdió címe, elérhetõségei: Bécsi
út 57-61. I/8., a Kolosy térnél. Te-
lefonszám: 06-20-991-6373.
www.articsokastudio.hu info@
articsokasudio.hu)

Új csoportok indulnak februárban

Alkotómûhely a Promenádon

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

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

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

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

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

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

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

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

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Izombeteg gyermekeket segítenek 
A Gyógyító Jószándék Alapítvány idén tizedik alkalom-
mal rendezi jótékonysági koncertjét, amelynek bevételébõl
az izombeteg gyermekek hétköznapjait és nyári táborozá-
sukat támogatja.
A koncertet február 9-én 19 órakor tartják az Óbudai Társas-
körben (Kiskorona utca 7.). A programban szerepel többek kö-
zött Zorán, aki zenésztársaival ajándékmûsorral készül. Az
alapítványt nemcsak a helyszínen lehet támogatni, hanem a
10300002-20162043-00003285-ös bankszámla számon ke-
resztül is. Az érdekeltek a személyi jövedelemadó 1 százalé-
kát is várják. Az alapítvány adószáma: 18109726-1-41. (To-
vábbi információk: www.duchenne.hu)

Program
1. Megnyitó és konferansz: Gáspár András színmûvész.
2. Makay Annamária zongorázik (Glinka: Nocturne és Ta-

kács Jenõ: Paprika Jancsi).
3. Huszenicza Anna fagotton játszik (Saint-Saens: A haty-

tyú). Zongorán kísér: Mihályi András.
4. Kárász Eszter és az Eszter-lánc zenekar mûsora.
5. A pesthidegkúti Gyermekek Háza 7. osztályosainak meg-

lepetés fellépése.
6. Zorán és zenésztársainak ajándék koncertje. Közremû-

ködik: Óvári Éva, Kabelács Rita, Péter Barbara, Sipeki
Zoltán, Gátos Iván.

A szünetben pogácsával és üdítõitallal kínálják a vendégeket.

Jubileumi jótékonysági koncert
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Farsang
Rejtvényünkben egy farsangi mondókából idézünk. Meg-
fejtés a vízszintes 1. és a függõleges 19. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: V. T. B.).
14. Két egyenlõ részre osztják. 15. Pl. a diót összezúzza régi-
esen. 16. Spongyával eltünteti. 17. Téli csapadék. 18. Regél.
19. Régebbi angol film címe. 20. Gyep belseje. 21. Gõz. 23.
Japán és svéd autók jele. 24. Orosz folyó. 26. Önmarcangolót.
29. Termo. 30. Foci szövetségi kapitány volt, Lajos. 32. Y. Z.
Ó. Z. 33. Nincs haja. 34. Csúcs. 35. Nagyrészben kijózanít!
37. Jegyezz. 38. Felesleges dolog. 39. Foggal megdolgozza,
régiesen. 40. Egyfajta élõ szervezet. 43. Rövidített rádió-hul-
lámhossz. 44. Dél-amerikai ragadozóhalak. 46. N. Á. N. 47.
Azonban. 48. Felsõlégköri réteg egyik alkotója. 49. Luxem-
burgi és kubai autók jele. 51. Kiejtett zenei hang. 52. Gyurka.
55. Az ozmium vegyjele. 56. Féldecinyi italt. 58. Szinte, kö-
rülbelül fordítva. 60. Kis rudacska.
FÜGGÕLEGES: 1. Kiejtett mássalhangzó. 2. Takarót teszek
rá. 3. Hátsó rész ellentéte. 4. … Sinise, amerikai színész (pl.:
New-York-i helyszínelõk). 5. Egyfajta tárgyalás. 6. N. I. I. 7.
Két Kelvin. 8. Idegen hõsszerelmes. 9. Tiltás. 10. USAfilmstú-
dió rövidítve. 11. Becsap. 12. Lendület. 13. Marék belseje!. 17.
Kodály egyik zenés játéka. 19. Az idézet másik része (zárt be-
tûk: A. B. G. E.). 21. Foszforok. 22. Illetékét fizetné. 25. Név-
elõs lepusztult épület. 27. Római kettõ. 28. Anagy varázsló. 29.
Mátrai hegy. 31. Róma belseje! 33. Hadsereg egyik kiszolgáló
része. 35. Lap a römikártyában. 36. Hatalmaskodom felette?
37. Kör része. 39. Sír. 41. Régiesen fellöki. 42. Valós dolog
névelõvel, fordítva. 44. Ausztráliai város. 45. Fordított kettõs betû. 47.
Párbaj angolul. 50. Kétszer százötven a rómaiaknál. 53. G. Y. Ó. 54. Mi-
nimumban van! 56. Nagyrészt fázik! 57. Ebi betûi keverve. 59. Római
négyszázkilencvenkilenc. 60. Az utóirat angol rövidítése. Ipacs László

A január 8-án megjelent, 
„Aranyos szavak!“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„És most boldog új esztendõt kíván szebbnél szebb jövendõt“.

Nyíló tündérrózsák, havas táj,
melegen gõzölgõ patak, fel-
röppenõ vízimadarak - ilyen
gyönyörû környezetben evez-
hetnek azok, akik szeretné-
nek részt venni az Óbudai
Sportegyesület által hétvé-
gente tartott, „Hébe-hóba“
elnevezésû vízitúrán. 

I dén eddig három hétvé-
gén szerveztek már vízi-

túrát a Hévízi patakra. Leg-
közelebb január 26-án és
27-én, majd február 2-tól
4-ig, 9-én és 10-én, 16-án

és 17-én, valamint 23-án és
24-én kenuzhatnak az ér-
deklõdõk a különleges ki-
ránduláson. A szervezõk
igény esetén a márciusi hét-
végékre is szerveznek túrá-
kat. (Részvételi díj: 16 ezer
forint/fõ. Aki csak evezni
szeretne, és nem igényli a
szállást, étkezést: 3 ezer fo-
rint/fõ. A kiválasztott túra
idõpontja elõtt 7-10 nappal
érdemes jelentkezni. Rész-
letek és jelentkezés a
www.ose.hu oldalon. Tele-
fonszám: 06-20-968-3685.)

„Hébe-hóba“ vízitúra 
a Hévízi patakon
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A játéktéren megállás nél-
kül pattogott a labda, egy-
mást követték a kosaras
események. Szinte izzott a
parkett, a fürge lábak ki-
lenctõl délután négy óráig
járták tüzes táncukat. A ha-
gyományos évbúcsúztató
Kaszások All Star Dzsembori
ezúttal is hozta megszokott
„formáját“: közel 400 játé-
kosnak, családtagnak és
kosaras barátnak nyújtott
emlékezetes szórakozást.

Arendezvény célját dr.
Neszmélyi Emil után-

pótlásvezetõ ismertette: -
A rendezvény célja min-
den évben kettõs. Egyrészt
az, hogy több száz után-
pótlás korú játékos közül
az edzõk által kiválasztott
legszorgalmasabbak a ver-
senyszezonban eddig
nyújtott  teljesítményük el-
ismeréseként közös csa-
patban játszhassanak az
NB I-es játékosokkal,
másrészt pedig az, hogy já-
tékosaink családjai és az
összes csapatunk tagjai vi-
dám hangulatú program-
mal búcsúztassák az évet.

Palánkdöngetés
A kettõs cél megvalósí-

tásában a játékosok és a
nézõk is tevékeny részve-
võnek bizonyultak.  A já-
tékteret ellepõ kosarasok
igyekeztek bemutatni, mit
tanultak az edzéseken, a si-
keres végrehajtást a lelátó

népe hálás tapssal jutal-
mazta. Ebben az idilli han-
gulatban követték egymást
az izgalmas események. 

Elsõként a 3 labdaver-
seny 60 csapatának ver-
senyzõi kezdték meg a pa-
lánkok döngetését. Csak
úgy záporoztak a célzott

dobások, a játékosok fel-
készültségét bizonyították
a szaporán gyûrûbe jutó
dobások. A küzdelem he-
vességét növelte az NB I-
es játékosok jelenléte, akik
komolyan vették a „kicsik-
kel“ való versengést. Szo-
ros végjátékban dõltek el a
helyezések, a legjobb telje-
sítményt a Bálint Bence-
Pendert Balázs-Tichov
Dominik trió nyújtotta. 

A családok vetélkedõjét
némi meglepetésre a két
mini korú játékossal és a
papával felálló Tataiék
(Szemere, Kende, András)
nyerték, azt bizonyítva,
hogy sok gyakorlással
bármely életkorban garan-
tált a siker. 

Az egyéni büntetõ ver-
senyre ezúttal is sokan je-

lentkeztek, több mint szá-
zan harcoltak az érmekért.
Évek óta csak fiú gyõztest
avattak, ezúttal megtört a
jég, Godó Zsuzsa nyugodt,
koncentrált versenyzéssel
hatalmas küzdelemben

gyõzte le Varsányi Áront,
aki a végén különdíjjal vi-
gasztalódhatott.

Minik maxi
formában

A csapat büntetõ ver-
senyben feltûnést keltett a
mini csapatok jó szereplé-

se. A végén ugyan a kosa-
razást évekkel korábban

kezdõ, rutinosabb Kadett
I. játékosai örülhettek, de
a Mini Sólymok remek
helytállása dicséretet ér-
demel. 

A hétórás non-stop
fieszta egyik legjobban
várt programja a zsákoló
verseny, melyben a játé-
kosok ruganyosságukat
és kreativitásukat tették
próbára. A mostani verse-
nyen mindenki az ameri-
kai London Warrentõl
várta a csodát. A színes-
bõrû kedvenc nem oko-
zott csalódást, a teremben
még soha nem látott kore-
ográfiával végrehajtott
gyakorlatát hosszú taps
kísérte. A bemutató tet-
szett a verseny zsûrijében
helyet foglaló, majd a dí-
jakat átadó Varga Mihály
miniszternek is. 

Végeredmény: 1. Lon-
don Warren. 2. Solymosi
Tamás. 3. Dohár István. 

Az egész mûsort áthida-
ló All Star csapatok mérkõ-
zése elsõsorban a fiatalabb
korosztály számára jelen-
tett maradandó élményt, hi-
szen az NB I-es játékosok-
kal együtt léphettek pályá-
ra. A „menõk“ nem villog-
tak, ezúttal megelégedtek a
másodhegedûs szereppel,
dicséretes módon segítet-
ték a kicsiket, hagyták,
hogy õk legyenek a fõsze-
replõk. A fehérek, sárgák,
feketék körmérkõzése jó
hangulatot, színvonalas
szórakozást biztosított a
nézõk számára. A közel
azonos játékerõt képviselõ
csapatok csatájából vé-
gül a feketék együttese
került ki gyõztesen, miu-
tán mindkét ellenfelüket
legyõzték. A sárgák máso-
dik és a fehérek harmadik
helye nem jelentett senki-
nek kudarc élményt, hi-
szen ezen a napon a játék
jelentette a lényeget.

Értékelés
Az ország legnagyobb

létszámú utánpótlás egye-
sülete ismét kitett magáért.
Túlzás nélkül kijelenthetõ,
hogy az All Star Dzsembo-
ri egyedülálló kezdemé-
nyezés a hazai kosaras
életben, ami elismerést ér-
demel és a többi klub szá-
mára követendõ például
szolgál. 

Dr. Neszmélyi Emil
utánpótlásvezetõ elégedet-
ten értékelte a már hagyo-
mányossá vált december
végi kosaras fesztivált: - A
rendezvény minden szem-
pontból sikeresnek mond-
ható. A legfontosabb a jó
hangulat és a kiválasztott
játékosok elismerése volt.
Ezek maximálisan megva-
lósultak, a résztvevõk
megismerhették egyesüle-
tünk olyan arcát is, ami sok
más egyéb mellett egye-
dülállóvá tesz bennünket
az ifjúsághoz való hozzáál-
lásunk és a velünk együtt
becsülettel dolgozó csalá-
dokhoz fûzõdõ viszo-
nyunk vonatkozásában.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

All Star Dzsembori 2012

Kosaras fiesztával búcsúztatták az évet

Mintegy 400 játékos lépett pályára
a Kaszások kosaras fesztiválon 
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Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók! A Rokon Baráti Kör
2013-ban is egynapos ausztriai, buszos sítúrákat szervez.
Idõpontok, helyszínek: 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 té-
ren, 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

Hírösszefoglaló: Gyurta Dániel -
ahogy azt még a Londonban az
olimpián megígérte, miután 200
méteres mellúszásban gyõzött -
egyedi tervezésû emlékérmet adott
át a tavaly tragikusan fiatalon el-
hunyt norvég sporttársa, Alexander
Dale Oen családjának. 

Abarátja emlékére készítte-
tett érmet személyesen vitte

Norvégiába, és január 12-én
nyújtotta át a Hamarban megren-
dezett sportgálán. Gyurta norvég
nyelven tartott rövid beszédben
emlékezett barátjára, akirõl azt
mondta, biztosan aranyérmet
nyert volna Londonban, ha elin-
dulhatott volna a versenyen. 

A nemes gesztus Norvégiában
hatalmas visszhangot váltott ki.
Az újságok a legnagyobb elis-
merés hangján szólnak Gyurta
tettérõl. Robin Dale Oen, az el-

hunyt kiváló úszó bátyja például
úgy nyilatkozott: - Dani csodá-
latos ember, aki a tragédia ide-
jén is velünk volt lélekben és az-
óta sem felejtett el minket. Min-
dent elmond róla, amit tett.

A Nemzetközi Fair Play Bizott-
ság úgy döntött, Gyurta tettéért
szeptemberben a „Fair Play az
olimpiához köthetõ cselekedet“
kategóriában díjat vehet majd át
Párizsban, az UNESCO palotá-
ban. Gyurta ugyan megtisztelõnek
tartja az elismerést, de azt nyilat-
kozta: - Bárcsak ne kellett volna
ezt megtennem, mert az azt jelen-
tené, hogy Alexander él. 

A két család kapcsolata a jö-
võben is szoros marad. Gyurta
megerõsítette, hamarosan visz-
szatér Norvégiába, és azon a vi-
adalon is indulni kíván, amelyet
Alexander Dale Oen emlékére
rendeznek. mizsu

Gyurta teljesítette ígéretét 
– átadta az emlékérmet

Az érmet Alexander Dale Oen bátyja, Robin vette át Gyurta Dánieltõl. A
londoni aranyérem „másolata“ egyik oldalán a londoni Towert, a mási-
kon Alexander arcképét ábrázolja. Tervezte és készítette Mihály Anna

A fõvárostól csak egy „nagy ugrás-
ra“ fekszik a Visegrád feletti Nagy-
villám sípálya. A Gutbrod Rezsõ üze-
meltetõ és síedzõ által „mini glecs-
csernek“ becézett pálya ideális ki-
kapcsolódást, önfeledt síelést kínál
a téli örömök kedvelõinek. 

Különösen kezdõk, középha-
ladók és családok érezhetik

otthonosan magukat a szelíd lej-
tõkön, ám bõséges hóhullás ese-
tén a felsõ, meredek rész is hasz-
nálható, itt már a gyakorlott síe-
lõk is kapaszkodhatnak. A hét fel-
vonóval, hóágyúkkal és esti vilá-
gítással felszerelt pálya kedvelt

úti cél lett, megfelelõ adottságai,
szép környezete miatt sokan kere-
sik fel a fõvárosból és a környezõ
településekrõl.  

Akik nem akarnak sokat utaz-
ni, a komfortosabb - és persze
drágább - külföldi pályákon síel-
ni, azoknak kedvelt helye lehet a
Flórián térrõl 40-45 perces autó-
zással elérhetõ Nagyvillámi pá-
lya. Útirány: a 11-es úton Viseg-
rád elõtt a 40-es kilométer táblá-
nál balra kell a szerpentinútra ka-
nyarodni, onnan 2,5 kilométerre
található a sípálya. (Egyéb tudni-
valók: www.visegradisipalya.hu)

Lovas A.

Síbarátok, irány Visegrád!
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb febru-
ár 5-én)17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Má-
tyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legköze-
lebb február 21-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentke-
zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-
fonszámon 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 (legköze-
lebb február 7-én) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társas-
házi 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.

Váradi utcai Kormányablak
Az Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatnál - Kormányablak -, a
Váradi Sándor utca 15. szám alatt, hétköznap 8-tól 20 óráig vár-
ják a helyi és környékbeli lakosokat. (Az intézhetõ ügyek teljes lis-
tája és a kapcsolódó ismertetõk megtalálhatók a www.
kormanyablak.gov.hu oldalon.)

Könyvelés
könyvvizsgálat, adóbevallás
cégeknek, társasházaknak,

magánszemélyeknek. 
Tel.: 06(30)984-8897; 388-4438

www.bendakonyveles.hu

Csillagh Lajosné január 8-án ünnepelte 100. születés-
napját. Laborc utcai otthonában Kelemen Viktória alpol-
gármester köszöntötte Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata nevében

A Miklós téri Selyemgom-
bolyítóban rendezett Ke-
reszténydemokrata Fórum
január 8-ai rendezvényé-
nek vendége Menczer Er-
zsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
volt. 

A képviselõ asszony
az elmúlt két évrõl

adott politikai helyzetér-
tékelést és olyan napi-
renden levõ témákról is
tájékoztatta a megjelen-
teket, mint a választási
eljárási törvény, illetve a
diáktüntetések és azok
háttere. A kérdezõk
többségét az is érdekel-
te, hogy lesz-e teljes kö-
rû elszámoltatás végre
és mikor. Menczer Er-
zsébet kijelentette: ter-
mészetesen lesz, halad-
nak is az ügyek, és csak
a jogi keretek, az eljárá-
si határidõk betartása

miatt tûnhet úgy egye-
sek számára, hogy lassú
az eljárás. A nyugdíj-
emelés felõl is érdeklõd-
tek az érintettek. Erre
úgy válaszolt a képvise-
lõ asszony, hogy számít-

hatnak az infláció mér-
tékével megegyezõ
nyugdíjemelésre az em-
berek, de ha a kormány
teheti, a 13. havit is ki-
utalja a nyugdíjasoknak.

(d)

Fórum a Selyemgombolyítóban

• A Kereszténydemokrata Fórum februári vendége
Varga Mihály miniszter, országgyûlési képviselõ
lesz február 5-én 18 órától. Az elõadás helyszíne:
Selyemgombolyító (Miklós tér 1.).

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos országgyûlési képviselõ fogadóórát tart. Az

érdeklõdõk a +36/20-770-6593-as telefonszámon vagy a lajos.olah@par-

lament.hu e-mail címen jelentkezhetnek idõpont-egyeztetés céljából. A kö-

vetkezõ fogadóóra témája: felsõoktatás, tandíjkötelezettség jogászok, köz-

gazdászok számára. A témához kapcsolódó megjegyzéseit, észrevételeit

megküldheti a fenti elérhetõségek valamelyikére.

A SISZA Kommunikációs
Intézet Politikusképzõ Is-

kolájában február 9-én 9 óra-
kor kezdõdik az oktatás az
Óbudai Kulturális Központban.
Várják a közélettel foglalkozni

vágyókat, akik kommunikációs
ismereteiket kívánják bõvíteni
és azokat, akik a politikában
képzelik el jövõjüket! (Bõvebb
info: www.sisza.hu, tel.: 06-70-
250-5840.)

Politikusképzés

M egváltozott az önkor-
mányzat adóügyi osztá-

lyának elérhetõsége: az ügyfe-
leket a Zápor utca 27. szám

alatt fogadják. (A költözéssel
kapcsolatos információk, aktu-
ális telefonszámok a www.
obuda.hu honlapon.)

A Zápor utcába költözött az adóügyi osztály 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Elektronikus levelezési
lista vállalkozóknak

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata kerületi vállalkozók részére elekt-
ronikus levelezési listát mûködtet, me-
lyen keresztül e-mailben értesülhet-
nek 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.niko-
lett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Levelezõlista civil
szervezeteknek

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata levelezõlistát üzemeltet a kerü-
letben mûködõ civil szervezetek szá-
mára. Az önkormányzat által végzett
napi pályázatfigyelés keretén belül
felajánljuk, hogy részükre folyamatos
tájékoztatást nyújtunk elektronikus
levelezõrendszerünkön keresztül a
különbözõ 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
szervezetekkel foglalkozó referens-
nél, a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.
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Hahota 
- Mondja, kérem - kérdi a ven-
dég a pincért -, miért drágább
a spenót két tükörtojással,
mint két tojásból készült rán-
tottával?
- Azért, mert a tükörtojásnál a
tojást meg lehet számolni.

* * *
- Miért vagy ilyen jókedvû, La-
likám?
- Végre találtam valami jót is
az újságban.
- Micsodát?
- Két karéj kenyeret szalámi-
val és zöldpaprikával!

* * *
- Valami jó ragasztóra volna
szükségem!
- Van, de sajnos nem tudom
odaadni.
- Miért?
- Mert úgy odaragadt a polcra,
hogy nem tudom megmozdítani.

* * *
- Mondja meg õszintén, miért
pofozta fel a nyílt utcán a fel-
perest? - kérdi a bíró.
- Sajnos az anyagi helyzetem
nem engedi meg, hogy erre a
célra sportcsarnokot béreljek!

* * *
- Amióta a feleségem is dol-
gozik, anyagilag teljesen
rendbe jöttünk.
- Mit csinál az asszony?
- Fél munkaidõben vigyáz a
takarítónõnk két gyerekére.

* * *
Vendég a pincérhez:
- Az étlapon az áll, hogy "tu-
rista kaviár". Megmondaná,
mi ez?
A pincér bizalmasan elõreha-
jol.
- Uraságodnak nem ajánlom.
Egy tányér apró szemû rizs,
hozzá ez a fekete szemüveg.

* * *
Fiatal házasok ebédelnek. Az
asszonyka már megint ször-
nyen elsózta a levest. A férj
hõsiesen kanalazza, a nõ pe-
dig kínjában csacsogni kezd:
- Azt olvastam, hogy minden
felnõtt ember három-négy kiló
sót eszik meg egy évben.
- Igen, kedvesem, de nem
egyszerre.

* * *
- Mondd, Pistike, ha van négy
barackod és adok még egyet,
hány barackod lesz összesen?
- Nem tudom. Mi az iskolában
almában számolunk.

* * *
Egy órás csend után megszó-
lal a jereváni rádió:
- Kedves hallgatóink! Ezennel
a süketnémáknak szóló mû-
sorunk véget ért.

A Nemzeti Üdülési Szolgálat (NÜSZ)
Kft. új Erzsébet-utalványok forgal-
mazását kezdi meg januárban. Mint
az a Cafeteria 2013 konferencián
elhangzott, a már jól ismert Étkezé-
si Erzsébet-utalvány és Gyermekvé-
delmi Erzsébet-utalvány mellett
három újat vezetnek be. Ezek egyi-
ke az Iskolai Erzsébet-utalvány,
amely tankönyv, taneszköz és ruhá-
zat vásárlására használható fel.

A z „iskolai“ elfogadására
szerzõdött szolgáltatóknál a

tanév elsõ napját megelõzõ 60.
naptól a kibocsátás évének utolsó
napjáig használhatják fel az utal-
ványt az abban részesülõk. A má-
sik új termék a Szabadidõ Erzsé-
bet-utalvány, mely sportese-
ményre és kulturális szolgáltatás
igénybevételére szóló belépõ-

jegy, bérlet vásárlására, illetve
könyvtári beiratkozási díj téríté-
sére használható. Bevezetik to-
vábbá az Ajándék Erzsébet-utal-
ványt, amely a szerzõdött szol-
gáltatóknál mûszaki cikk, lakbe-
rendezés, könyv, ruházat, vegyi
áru, szépségápolás, papír-írószer,
egészségmegõrzés, szabadidõs
tevékenység, sportfelszerelés, já-
ték, utazás termékkörökbe tarto-
zó termékek és szolgáltatások vá-
sárlására használható fel Magyar-
ország területén. Sz. Cs.

Taneszközre, sportra, ajándékra fordítható juttatások

Új Erzsébet-utalványok

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braun-

haxler“ Egyesület tavaly de-
cember 26-án ismét megren-
dezte a hagyományos Óbudai
Krumplibúcsút a Duna-parti
Rozmaring Vendéglõben. Az új
krumplikirályt és -királynõt is
megválasztották: elõbbi Vitéz
Kövesd Ferenc, utóbbi pedig
Aradi Istvánné, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat képvi-
selõje lett. A jó hangulatról a
Braunhaxler Dalkör, a Nosztal-
gia Sramlizenekar és neves
mûvészek gondoskodtak.

Krumplibúcsú

Akkora érdeklõdés övezi a
bridzselést, hogy minden

hét keddjen megtelik az Óbudai
Társaskör játékra alkalmas terme.

FARSANGI KÉSZÜLÕDÉS
álarckészítéssel, fánksütéssel,
táncházzal február 2-án 10 órától
a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban. (Mátyás király út 11-15.)

Telt ház a bridzsklubban
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