
III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópol-
gárok, óbudai székhelyû civil szervezetek is
javaslatot tehetnek a Díszpolgár személyére. 

Az Óbudai Kulturális Központban rende-
zik február 16-án az ingyenes egészség-
napot kerületi nyugdíjasoknak.

Minden évben sok bejelentés érkezik a köz-
területi rongálások miatt. A helyreállítások
összköltsége eléri az 50-100 millió forintot.10

Közterületi rongálók

XIX. évfolyam 3. szám                  Megjelenik kéthetente              2013. február 4.

3
Ki lesz Óbuda-Békásmegyer díszpolgára?

8
Egészségnap nyugdíjasoknak

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma feb-
ruár 18-án, hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www. obuda.hu honlapon.

H írösszefoglaló: vár-
hatóan nem az elõre

tervezett áprilisi idõponttól
kell fizetni a parkolásért a
kerület belsõ területein. A

lakosoknak elegendõ ide-
jük lesz a felkészülésre, és
egyedülálló kedvezmé-
nyekkel élhetnek majd. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS AZ 5. OLDALON

Új parkolási rendszer 
- lesz idõ a felkészülésre

Bizonyosan nem lesz ne-
héz megszokniuk a Zápor
utca környékén élõknek,
hogy lakásuk ablakából az
egykori  fûtõmû kéményei
helyett a hegyvidéket lát-
hatják február végétõl.

A létesítmény 2007-ig
látta el a környék

távfûtéses épületeit táv-
hõvel és melegvízzel. Az
átlag feletti környezeti ter-

helés azonban olyan erõs-
nek bizonyult, hogy a szol-
gáltató ezen a telepen nem
tudott megfelelni a kör-
nyezetvédelmi elvárások-
nak, így leállította a Zápor
utcai hõtermelést. A fûtõ-
mû bontását tavaly kezd-
ték, tervek szerint február
végére csak a sík, murvá-
zott terep marad az egyko-
ri ipari létesítmény helyén.

CIKK A 6. OLDALON

Február végére elbontják
a Zápor utcai fûtõmûvet

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A felelõsség, a munka
tisztelete, a mûgond és az
emberség jellemezte a
szaléziak oktatói és szak-
mai munkáját - mondta Er-
dõ Péter bíboros a szalézi
jubileumi évet megnyitó
szentmisén. A centenáriu-
mi ünnepségen dr. Khirer
Vilmos pápai prelátus, ka-
nonok, az Óbudai Szent
Péter és Pál Szalézi Álta-
lános Iskola alapítója Don
Bosco-díjat kapott.

A Szent István Ma-
gyar Szalézi Tarto-

mány a szaléziak ma-
gyarországi letelepedé-
sének 100. évfordulója
alkalmából január 26-án
rendezte a Szalézi Cen-
tenáriumi Év nyitóün-
nepségét a Szent István-
bazilikában. Az ünnepi
szentmisét Erdõ Péter
bíboros, prímás, Eszter-
gom-budapesti érsek
mutatta be. A nyitóün-
nepség elõadással és ki-
állítással folytatódott. 

TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Bosco Szent János (Castelnuovo d’Asti, 1815. augusztus
16. - Torinó, 1888. január 31.), eredeti teljes nevén
Giovanni Melchiorre Bosco Ochienna olasz katolikus
pap, a Szalézi Társaság, férfi szerzetesrend megalapító-
ja. Gyakran csak Don Boscoként emlegetik

Szaléziak 100 éve 
Magyarországon

M egkezdték mûkö-
désüket január 1-

jével a kerületi (járási)
hivatalok, ezzel a köz-
igazgatási reform a har-
madik szakaszába lé-
pett. Óbuda-Békásme-
gyeren az ügyintézés az
eddig megszokott helye-
ken, azaz az Okmány-
iroda Harrer Pál és Med-

gyessy Ferenc utcai épü-
leteiben történik. Az
ügyfelek szempontjából
az volt a cél, hogy ne
okozzon kényelmetlen-
séget számukra az átál-
lás. A közigazgatás át-
alakításának végsõ célja
a szolgáltató állam ki-
alakítása.

INTERJÚ A 3. OLDALON

Felálltak a járási hivatalok Fokozott rendõrségi
ellenõrzés

A III. kerület frekventált
részein tartott félnapos
közbiztonsági akciót ja-
nuár 23-án a helyi rend-
õrkapitányság. A foko-
zott ellenõrzést ezentúl
havonta megszervezik
a társszervezetek köz-
remûködésével.

BESZÁMOLÓ A 13. OLDALON
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Önkormányzat – Hitélet

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. A budai egy-
házközségek házaspárjai-
nak közös tánca. Illényi
Katica Liszt-díjas hege-
dûmûvész koncertje, zon-
gorán kísér Bundzik Ist-
ván. Szerenád zenekar -
tánczene: keringõ, polka,
latin tánc blokk, rock&roll.
Kabóca együttes és Bo-
romissza Gábor - magyar
táncház. Közös éjféli kö-
szöntõ - ima, és ének. A
nyitótánc megismétlése.
Az Új Ember Kiadó mun-

katársainak mûsora. Tom-
bolasorsolás. 

A báli jegyek megvásá-
rolhatók a következõ plé-
bániák irodáiban, ügyele-
ti idõben hétfõtõl-pénte-
kig: Szent Anna Plébá-
niatemplom (Bp., Batt-
hyány tér 7.) * Városma-
jori Jézus Szíve Plébánia
(Bp., Csaba utca 5.) *
Szent Imre Ciszterci Egy-
házközség (Bp., Himfy
utca 9.) Belépõjegy büfé-
vel: 4.000 forint és egy
tálca sütemény.

Meghívó a Budai Egyházközségek farsangi báljára

Díszvendég az Új Ember Kiadó

Idõszerû a szalézi rend te-
vékenysége, Magyarorszá-
gon pedig nagy szükség van
rájuk - mondta Völner Pál
infrastruktúráért felelõs ál-
lamtitkár a szalézi szerze-
tesrend magyarországi le-
telepedésének 100. évfor-
dulóján  rendezett esemé-
nyen január 26-án.

Bosco Szent János az
ipari társadalom ko-

rában alapította a rendet,
és választ tudott adni az
akkori kihívásokra, me-
lyek ma is aktuálisak: fel-
karolta az elesett, elha-
gyott gyermekeket.

Adriano Bregolin sza-
lézi rendfõnöki vikárius
köszöntõjében arról be-
szélt, hogy a centenáriumi
évvel a nevelést ünneplik,
mert a mai fiatalokat
ugyanolyan ügyesen kell
nevelni, amint tették azt a
szerzetesrend elõdei.

Hangsúlyozta: a keresz-
tény nevelõknek és az álla-
mi vezetõknek, valamint
az iskoláknak, a családok-
nak és a civil szervezetek-
nek tudniuk kell együtt-
mûködni.

Ábrahám Béla, a szalézi
rend magyarországi tarto-
mányfõnöke köszöntõjé-
ben rámutatott: a szalézi
rend 132 országban tevé-
kenykedik, a magyaror-
szági rendtartomány pedig
létszámát tekintve a legki-
sebb, de reményét fejezte
ki, hogy a centenáriumi év
nagyon sok fiatalt szólít
majd meg. 

Don Bosco-díj
A Don Bosco-díjat a

magyarországi tartomány-
fõnök nyújtotta át többek
közt dr. Khirer Vilmos pá-

pai prelátus, kanonok, bí-
rósági helynöknek, aki a
kitüntetést az Óbudai
Szent Péter és Pál Szalézi
Általános Iskola alapítója-
ként kapta. 

Ünnepi szentmise
Acentenáriumi évet ün-

nepi szentmise celebrálá-
sával Erdõ Péter bíboros,
prímás, Esztergom-buda-
pesti érsek, a programso-
rozat fõvédnöke nyitotta
meg a Szent István-bazili-
kában, ahol a díszvendég
Adriano Bregolin volt. Az
eseményen megjelent má-
sok mellett több kormány-
párti parlamenti képvise-
lõ, Bús Balázs polgármes-
ter, illetve Albert van
Hecke, a szaléziak koráb-
bi magyarországi tarto-
mányfõnöke is. 

Óbudára érkezik 
az ereklye

Magyarországra hoz-
zák május 17-e és 26-a
között a rendalapító

ereklyéjét, amelyet a
szalézi rendházakon és
intézményeken kívül
több helyre is elvisznek
majd, többek között fák-

lyás felvonulást is tarta-
nak az ereklyével a Szent
István-bazilikától Óbu-
dára, a szalézi tarto-
mányfõnökségre. Sz. 

Szaléziak 100 éve Magyarországon 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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- Az okmányügyeket to-
vábbra is az Okmányiro-
dákban intézik. A jogsza-
bály által meghatározott
feladatok kerültek át a ke-
rületi hivatalba. Mi a vál-
tozás hatása?

- Az ügyfelek szempont-
jából az volt a cél, hogy ne
okozzon kényelmetlensé-
get számukra az átállás. Az
ügyintézés során az ügyfe-
lek azt érzékeljék, hogy az

eddigieknél könnyebben,
gyorsabban, zökkenõ-
mentesebben intézhetik el
ügyeiket. Az ügyfelek ér-
dekeit szolgálja, hogy az
Okmányiroda és a Gyám-
hivatal helyszíne nem vál-
tozott. A közigazgatás át-
alakításának végsõ célja a
szolgáltató állam kialakítá-
sa.  Ennek legmegfelelõbb
eszköze - bizonyos ügyek
elintézése során - az úgy-

nevezett egyablakos ügy-
intézés megvalósítása,
amelynek érdekében kü-
lön Kormányablakok ke-
rülnek kialakításra. Ajövõ-
ben az ügyfeleknek nem
kell hivatalról hivatalra jár-
niuk, ha valamilyen ható-

sági ügyet szeretnének el-
intézni.  Elegendõ a Kor-
mányablakhoz fordulniuk,
ahol egy helyen intézhetik
az ügyeket. 

- Kik fogadják majd itt a
lakosokat?

- Magas fokú képesítés-
sel rendelkezõ munkatár-
sak, hiszen több mint két-
ezerféle hatósági üggyel
kell majd foglalkozniuk. A

Kormányablakban dolgozó
ügyintézõk általános kép-
zésben vesznek részt, majd
igazgatásszervezõ képzett-
séget kell szerezniük. Az ál-
talános képzés ideje 300
óra. A képzés hamarosan
megkezdõdik, tekintettel
arra, hogy év végéig or-
szágszerte 300 Kormány-
ablaknak kell felállnia. 

- Milyen kérésekkel for-
dulhatnak a Kormányab-
lakokhoz az emberek?

- Többek között vállal-
kozási ügyekben, földhi-
vatali online szolgáltatás-
sal, foglalkoztatási jogvi-
szony, illetve betegéletút
lekérdezésével, hatósági
bizonyítvány iránti kére-
lem benyújtásával, honosí-
tási kérelmek befogadásá-
val kapcsolatban. 

- Anyitva tartási idõ ma-
radt a régi?

- Jelenleg még igen. A
tervek szerint hamarosan
azonban kétmûszakos
ügyfélfogadási rendszert
vezet be a Kormányhivatal
az Okmányirodákban.

Domi Zsuzsa

Zökkenõmentes átállás

Felálltak a járási hivatalok
Mint ahogy arról már lapunkban is írtunk, 2013. január
1-jével megkezdték mûködésüket a kerületi (járási) hi-
vatalok, ezzel a közigazgatási reform a harmadik szaka-
szába lépett. Kerületünkben az ügyintézés a megszokott
helyeken, azaz az Okmányiroda Harrer Pál és Medgyessy
utcai épületeiben történik. A hivatal elsõ néhány heté-
ben szerzett tapasztalatokról Simon Józsefnével, Buda-
pest Fõváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának
vezetõjével beszélgettünk.

A Kommunizmus Ál-
dozatainak Emlék-

napja alkalmából Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata koszorúzással
egybekötött megemléke-
zést tart február 24-én 17
órakor. Beszédet mond:
Bús Balázs polgármester.
A megemlékezés helye: a

Katyni mártírok parkja
(az Árpád Gimnázium
elõtti tér). (A pártok, szer-
vezetek koszorúzási szán-
dékukat szíveskedjenek
Borbély Ritánál február
21-ig jelezni a 437-8834-
es telefonszámon, illetve a
borbely.rita@obuda.hu e-
mail címen.)

Fenti címmel írta Somlay
Gizella (Czeiner Nándorné)
második kötetét, mely a
Kráter Könyvkiadó gondo-
zásában jelent meg. A
könyvet február 20-án 17
órai kezdettel mutatják be
az Óbudai Kulturális Köz-
pontban, Bús Balázs polgár-
mester támogatásával.

Somlay Gizellát a kom-
munizmus idején csa-

ládjával együtt az Alföldre
telepítették, melynek törté-
netét a „Tiszaföldvári nap-
ló 1951-1953“ címû köny-
vében írta meg. Most meg-

jelent „És azután…“ címû
regényében arról számol
be érdekfeszítõen, olvas-
mányosan, hogyan boldo-
gult a továbbiakban, a
meghurcoltatás és mellõ-
zöttség ellenére. Ismerõsei
példaértékûnek tartják,
hogy a családját ért soroza-
tos politikai támadások és
személyes tragédiák elle-
nére a mai napig megõrizte
életkedvét, optimizmusát. 

A február 20-ai könyv-
bemutatót Kemény Kriszti-
na, a kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság elnöke
nyitja meg 17 órakor. Cs.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének 39/2007. (VI. 29.)
rendelete szabályozza Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára kitüntetõ cím alapí-
tásának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint: a
kitüntetõ cím annak a magyar, vagy kül-
földi személynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági,
társadalmi, tudományos, vagy mûvé-
szeti életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ
munkásságával olyan országos, vagy
nemzetközi elismerést szerzett, amely
hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó
hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására
indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testü-
let bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel
rendelkezõ választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhely-
lyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó indítványokat az úgynevezett
Javaslattevõ Testület vizsgálja meg,
majd a javaslatot a polgármester ter-

jeszti be a képviselõ-
testület ülésére.
A kitüntetõ cím
adományozásáról
a képviselõ-testü-
let 2013 márciusi
ülésén dönt.
Az Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgári cí-
met a polgármester adja át ünnepé-
lyes keretek között a Kerület Napja al-
kalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre
jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2013. március 1-éig tegyék
meg indítványukat Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek fi-
gyelemmel arra, hogy az tartalmazza
az ajánlott személy adatait (név, lak-
cím), és az adományozás alapjául
szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testü-
letnek“ címezve, zárt borítékban, az
1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. szám
címre (szervezési osztály) lehet - ügy-
félfogadási idõben - benyújtani, vagy
postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. számú egyéni vá-
lasztókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További infor-
mációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fo-
gadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím adományozása 

Emlékezés 
a kommunizmus áldozataira

Új könyv a kommunizmusról

És azután…

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Január 25-étõl új éjszakai járatot
indított a BKK a Királyok útja és
környéke közlekedésének javítá-
sa érdekében. 

A 923-as éjszakai autóbusz-
járat mellett alternatívát

kínálnak a békásmegyeri lakó-
telepre utazóknak is. Sokaknak
könnyebbséget jelenthet az is,
hogy január 26-ától a 34-es au-
tóbusz helyett a 106-os vona-
lon közlekedõ kocsik térnek be
a Sujtás utcai kitérõbe. A ja-
vaslatokat korábban nyilvános
konzultációra bocsátották és
az utasok támogatták azokat,
ezért döntöttek bevezetésük
mellett.

A 106-os tér be 
a Sujtás utcába

A 34-es járatok helyett ezen-
túl a 106-os autóbuszok térnek
be a Sujtás utcába. A fejlesztés
révén a nagyobb utasforgal-
mat bonyolító és hosszabb út-
vonalon közlekedõ 34-es busz
menetideje néhány perccel
csökken majd. Az útvonal-
módosítással nem változik a
járatok követési ideje. Az in-
tézkedéssel egyidejûleg össze-
hangolják a 134-es busz me-
netrendjét a többi járattal, így
a 34-es mellett a 106-os és
134-es vonalak közötti átszál-
lással is lehet utazni az Árpád
hídi és a békásmegyeri állo-
mások között. 

Új éjszakai járat
A Királyok útja érintésével,

934-es jelzéssel új járat indult
(a 923-as mellett) január 26-
tól. Ettõl az idõponttól kezdve
a 923-as úgynevezett sûrítõ
menetei nem közlekednek,

ezeket váltja fel a 934-es, így a
923-as buszok 30 percenként
indulnak. A módosítás egyik
célja Csillaghegy tehermente-
sítése az éjszakai buszközleke-
dés zajterhelése alól, a III. ke-
rületi önkormányzat kérésének
megfelelõen. A 934-es busz a
Római úti lakótelepen, a Ka-
dosa utcán át éri el a Nánási
utat, majd a Királyok útja és a
Pünkösdfürdõ utca érintésével
közlekedik a békásmegyeri
HÉV-állomás és a Nyugati pá-
lyaudvar között. Az új járat a
923-as útvonalát magában fog-
lalva, új területeket kapcsol az
éjszakai hálózatba. Az új járat
végállomása a 923-as autó-
buszokkal közösen a HÉV-ál-
lomásnál lesz.

Az új járat Békásmegyerre

minden éjjel négyszer közleke-
dik éjféltõl 0.02, 0.32, 1.02,
1.32 órakor. Mindez azt jelenti,
hogy a 923-assal közösen éjfél
és 1.47 között közösen 15 per-
cenként biztosítják a tömeg-
közlekedést Óbuda felé a bel-
városból. A járat a Nyugati pá-
lyaudvar végállomás felé (na-
ponta egyszer), 0.57 órakor in-
dul. 

Sz. Cs.

Módosuló busz útvonalak 

Új éjszakai járat a Királyok útján

Menetrendváltozás
a 86-os buszon

A BKV ZRt. február 4-tõl mó-
dosította a 86-os és a 206-os
autóbusz menetrendjét a reg-
geli és az esti üzemidõben. A
Bogdáni út és a Margit híd kö-
zötti szakaszon a 206-ossal
való összehangolt menetrend
miatt utóbbi autóbuszvonalon
is megváltozott néhány indulá-
si idõpont.

Javítják az útburkolati hibákat,
kátyúznak a kerület több pont-
ján az önkormányzat megbízásá-
ból. A munkálatok télen-nyáron
folyamatosak, csak szélsõséges
idõjárási körülmények között
állnak le. A kátyúzás idejére a
kivitelezõ a közlekedõk türel-
mét kéri.

A következõ utcákban, út-
szakaszokon folynak a

munkák: Meggy utca; Táncsics

Mihály utca (az Égetõ utca -
Ország út közötti szakaszon);
Füst Milán utca; Lukács
György utca, Fehéregyházi út,
Szõlõkert utca (a Hévízi út -
Kunigunda útja közötti szaka-
szon); Raktár utca (a Miklós
utca és a Szentendrei út közöt-
ti szakaszon); Miklós tér észa-
ki oldala; Folyamõr utca;
Hatvany Lajos utca (a Pün-
kösdfürdõ utca - Juhász Gyula
utca közötti szakaszon).

Kátyúzás kerületszerte
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A fizetõs parkolás beveze-
tése a kerület és a fõváros
közötti egyeztetések függ-
vénye, így várhatóan nem
az elõre tervezett idõpont-
tól lép érvénybe. 

Az biztos, hogy a lako-
soknak kellõ idejük

jut a felkészülésre, és egye-
dülálló kedvezményekkel
élhetnek majd. A forga-
lomtechnikai terv már el-
készült a kerület parkolási
rendszerének átalakításá-
hoz. A kivitelezés elsõ üte-
mében elvégzik a szüksé-
ges burkolatjavításokat, ki-
építik a szegélyeket, felfes-
tik a burkolati jeleket és ki-
helyezik a közlekedési és
tájékoztató táblákat. 

Óbudát ingyen 
parkolónak tekintik

Óbuda-Békásmegyer
vezetése az elviselhetetlen-
ségig fokozódó átmenõ
forgalom okozta terhelés
miatt, a kerület lakóinak
védelmében döntött a fize-
tõ parkolás bevezetése
mellett tavaly szeptember-
ben. Mint arról korábban
hírt adtunk és a lakosok is
tapasztalhatták, a város-
részt mintegy P+R parko-
lóként használják az agglo-
merációból a fõvárosba ér-
kezõk. AII. és a XIII. kerü-
let fizetõs parkolási rend-
szere, valamint a városha-
tárra tervezett P+R parko-
lók megépítésének elmara-
dása kényszerhelyzetbe

hozta Óbudát. Annak érde-
kében, hogy a kerületi la-
kosok parkolni tudjanak
otthonuk közelében vagy
ügyintézés közben, a fizetõ
rendszer bevezetése volt az
egyetlen megoldás.

Az eredeti tervek szerint
2013 áprilisától lépett vol-
na életbe az új rendszer. Az
önkormányzati törvény

változása mindezt felülírja,
a kerületeknek ugyanis
meg kell egyezniük a fõvá-
rossal a parkolási rendszer
kialakításáról és mûködte-
tésérõl. A jogszabályválto-
zás értelmében a kerületek
által mûködtetett parkolási
rendszer bevétele - a mû-
ködési költségek levonása
után- a fõvárost illeti, a ki-

alakítás költségei viszont a
kerületet terhelik. Óbudán
összesen tízezer parkoló-
hely létesülne, ebbõl hoz-
závetõleg ezer férõhely fõ-
városi tulajdonú. A költsé-
gek vállalásáról még nem
sikerült megállapodni a fõ-
várossal, ezért az automa-
ták beszerzését célzó ten-
dert sem tudták kiírni. 

A zónahatárokat a fõvá-
ros jelöli ki minden kerület-
ben. Óbudán a Szépvölgyi
út - Bécsi út - Bogdáni út
által határolt területen veze-
tik be a fizetõs parkolást.
Az érintett várakozóhelyek
90 százalékánál a legala-
csonyabb összegû fõvárosi
tarifát, azaz óránként 175
forintot, míg a belsõ újlaki
területen 265 forintot kell
majd fizetni. A kerületiek
azonban különféle kedvez-

ményeket kapnak. Koráb-
ban a tarifák más összeggel
szerepeltek. Ennek oka,
hogy januártól  megemel-
kedtek a BKV-jegyek árai,
és mint ismeretes, ennek
függvényében változik a
parkolási díjtétel is.

Egyedülálló 
kedvezmények

a helyi lakosoknak
A budapesti parkolási

rendszert alapvetõen fõ-
városi önkormányzati
rendelet szabályozza, a
kerületi sajátosságokról
helyi rendeletek szólnak.
A III. kerületi önkor-
mányzat képviselõ-testü-
lete tavaly szeptember
27-én fogadta el a város-
rész közterületein jármû-
vel történõ várakozás
rendjének szabályozásá-
ról szóló rendeletét. A fi-
zetõs parkolás eredetileg
2013 áprilisára tervezett
bevezetése a fõvárossal
történõ megállapodás
függvénye, melyrõl a la-
kosság folyamatosan tájé-
koztatást kap. Amegegye-
zés után az önkormányzat
kellõ idõt biztosít a lakos-
ságnak a felkészülésre és
átállásra. A III. kerületi
parkolási rendszer a fõvá-
rosban egyedülálló ked-
vezményeket biztosít
majd a helyi lakosoknak. 

Lakásonként két gép-
jármûre lehet ingyenes
várakozási engedélyt igé-
nyelni a lakcím szerinti, il-
letve a környezõ utcákba,
ezen felül naponta másfél
óra ingyenes ügyintézési
idõt kap minden óbudai
lakos. Az oktatási intéz-
mények körül délelõtt és
délután 20-20 percnyi
szintén ingyenes parkolási
lehetõséget kapnak a
gyermekeiket gépkocsival
szállító szülõk. A kerület-
ben bejegyzett vállalkozá-
sok gazdálkodói kedvez-
ménnyel élhetnek.

A helyi lakosok maximális kedvezményt kapnak

Új parkolási rendszer – lesz idõ a felkészülésre

Nem árt tudni: az I. kerületben csaknem száz utcára
terjed már ki a fizetõs rendszer, a II.-ban pedig február
4-én terjesztik ki a Margit körúttól a Zsigmond térig, il-
letve a Pusztaszeri és Árpád fejedelem útja által hatá-
rolt területeken. Itt 175 forintot kell majd fizetni óránként.Zónahatárok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Zápor utcai fûtõmû a
hetvenes években zajló
panel építkezések idejétõl
látta el fûtéssel és meleg-
vízzel a környék épületeit. 

A Fõtáv innen bizto-
sította a környék

épületeinek fûtési és
használati melegvíz-el-
látásához szükséges hõt.
A hõtermelés új módját
az MVM Zrt. korszerû,
gázturbinás erõmûvének
létesítése után, fokoza-
tosan vezették be. A be-
ruházás hatására 2007
októberében a Fõtáv
Zrt. leállíthatta  Zápor
utcai fûtõmûvét. Az ezt
követõ idõszakban csu-
pán készenlétben tartot-
ta a szolgáltató a fûtõ-
mûvet. Az utóbbi évek-
ben már erre sem volt
szükség, mivel a terület
hõellátása a Kunigunda

útján lévõ fûtõmûbõl
biztonságosan megold-
ható.

A bontási munkát
megelõzõ engedélyez-
tetési eljárás során a ke-
rületi vezetés és a Fõtáv
Zrt. közötti együttmû-
ködés révén idõben el-
kezdõdhettek a munká-
latok, s azokat jelenleg
is a tervezett ütemnek
megfelelõen folytatják
a szakemberek. A ta-
valy év végén kezdõ-
dött bontást azbeszt-
mentesítéssel kezdték,
mivel a kazánok hõszi-
getelése azbeszttartal-
mú volt. A technológiai

berendezések és a veze-
tékhálózatok elbontását
már elvégezték. A leg-
nagyobb és leglátvá-
nyosabb feladat az acél-
kémények darukkal tör-
ténõ szétszerelése és el-
szállítása volt. A kivite-
lezõ cég a kazánok
nagy részének elbontá-
sát is befejezte. Az épü-
let vázszerkezetének,
valamint a kazánház
betonalapjainak bontá-
sa van még hátra.

A Fõtáv február végé-
re szeretné befejezni az
egykori fûtõmû helyén a
munkálatokat úgy, hogy
a talajt a kerítésen belül
zúzottkõvel borítják.
Ezt követõen a Fõvárosi
Önkormányzat, mint a
terület tulajdonosa, és a
területrendezés megha-
tározására jogosult helyi
önkormányzat meg-
egyezésén múlik, hogy
a fûtõmû helyét mire
használják a jövõben.

Február végére elbontják 
a Zápor utcai fûtõmûvet

Német közmeghallgatás 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata február 9-én 18-tól 19 óráig közmeg-
hallgatást tart a Békásmegyeri Közösségi Házban.
(Cím: Csobánka tér 5.) 

„Pro Óbuda“-díj adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
59/2010. (XII.17.) rendeletével „Pro Óbuda“-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy
külföldi személynek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer
fejlõdése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elis-
merésre méltó, kiemelkedõ tevékenységet végzett a gazdaság, a
tudomány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ, vagy elhunyt
személynek, illetve szervezetnek.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett
Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a
polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A „Pro Óbuda“ díj adományozásáról a képviselõ-testület 2013
márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerü-

let Napja alkalmából rendezett ünnepsé-
gen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre
jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2013. március 1-jéig tegyék
meg indítványukat a „Pro Óbuda“-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek fi-

gyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy
szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek“ címezve, zárt borí-
tékban, az 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. szám címre (szervezési
osztály) lehet - ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy postai
úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

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

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény Vaday Béla
szobrászmûvész alkotásai-
ból rendezett kiállítás-
megnyitóval emlékeztetett
a Magyar Kultúra Napjára.
A Kiskorona utcai Idõsek
Klubját zsúfolásig megtöltõ
vendégeket Müller István-
né intézményvezetõ és Ke-
lemen Viktória (képünkön)
alpolgármester köszöntötte 

M i így hajtunk fejet
azok elõtt, akik

hordozói a nemzeti kul-
túránknak. Az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény az év jeles nap-
jaira igyekszik mindig
méltóképpen emlékezni,
mára nemcsak klubtag-
jai, hanem a kerületben
élõ idõsek örömére. A
Magyar Kultúra Napja
is jó alkalmat jelent a

közös ünneplésre -
mondta köszöntõjében
Müller Istvánné intéz-
ményvezetõ.

A rendezvényt Ko-
vács Ferencné, a Kisko-

rona utcai klub tagja, a
Himnusz elszavalásával
nyitotta. A vers után
Kiss Gy. László tároga-
tómûvész varázsolta el a
közönséget. 

A tárlatvezetés elõtt
Rab-Kováts Éva óbudai
festõmûvész beszélge-
tett Vaday Béla szob-
rászmûvésszel, aki kö-
zel 30 évvel ezelõtt kez-
dett el foglalkozni a fa-
faragással. Elmondta:
elsõsorban az emberi
munka, a régi mestersé-
gek megjelenítése áll ér-
deklõdése középpontjá-

ban. Országszerte több
kiállítása volt már az
amatõr mûvésznek.
Gyakran megfordul a
Tokaji Alkotótáborban,
valamint sokszor szere-
pel alkotásaival a Vizuá-
lis Mûvészeti Hónap ki-
állításain. Több alka-
lommal díjakkal ismer-
ték el mûveit. Az óbuda-
iak 2002-ben  a Platán
Könyvtárban, 2004-ben
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban, illetve az
Idõsek Mûvészeti Fesz-
tiválján ismerhették
meg szobrait. Sz. 

Kiállítás nyílt a Magyar Kultúra Napján 

Szobrok az idõsklubban 

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én, 

a Himnusz „születésnapján“ 

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

szervezete szociális ruha
akciót rendez február 7-
én 8-tól 16 óráig és feb-
ruár 8-án 8-tól 12 óráig.
Helyszín: Szõlõkert utca

6. (Megközelíthetõ: a
Szentlélek tértõl a 118-as
autóbusszal a Szõlõkert
utcai megállóig, onnan
jobbra 300 méter séta.
Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.) 

Ruhák kedvezményesen 

1 % 1 % 1 %
• Az Aquincum-Mocsáros Egyesület köszönetet
mond mindenkinek, aki a 2011. évi személyi jöve-
delemadója egy százalékával, összesen 867 ezer
334 forinttal támogatta az egyesületet. Az összeget
a Gladiátor utcai játszótér fenntartására, a játékok
javítására, az egyesület mûködésére és a szánkó-
domb földmunkálataira használták fel. (Adószám:
18099445-1-41.)
• A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszö-
netet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben az
alapítvány javára. A befolyt összeget a nyugdíjasok
és hittanosok támogatására, valamint a közösségi
ház fenntartási költségeire fordították. (Adószám:
19023250-1-41.)
• A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriu-
ma köszöni a 2011. évi személyi jövedelemadóból
felajánlott egy százalékokat. A befolyt összeget a
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium iskolai rendezvényeire, az oktatás szín-
vonalasabbá tételére, tanulmányi kirándulások tá-
mogatására, sportrendezvényeken való részvétel-
re, a diákok jutalmazására fordították. A felajánláso-
kat továbbra is köszönettel várják. (Adószám:
18082793-1-41.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Anyitóeseményen Si-
micskó István sport-

ért felelõs államtitkár, a
Sulirajongó-program
védnöke  méltatta a kez-
deményezést. 

A programban több célt
is megjelöltek. Minde-
nekelõtt az általános isko-
lás diákok figyelmét kí-
vánják ráirányítani az
egészséges életmód fon-

tosságára, különös tekin-
tettel a helyes táplálkozás
és a rendszeres mozgás
elõnyeire. Ezen kívül a
program lehetõséget nyújt
az iskolai közösségeknek

az összefogásra, hiszen a
feladatok minél kreatí-
vabb megvalósítása révén
a résztvevõ iskolák több-
milliós nyereményekért
versengenek. Ezek össz-
értéke 10 millió forint.

A program szakmai mi-
nõségét Katus Attila, hat-
szoros világ- és kétszeres

Európa-bajnok aerobicos,
életmód szakértõ, a prog-
ram mentora felügyeli. A
sportoló hangsúlyozta:
nagyon fontosnak tartja a
gyerekek egészségtudatos
életmódra nevelését, ezért
az iskolákban a lehetõ
legjobb helye lesz a prog-
ramsorozatnak. (sz.)

Sulirajongó-program az egészséges életmódért

Katus Attila rendhagyó, játékos tornaórát tartott a diákok nagy örömére 

A fogászati röntgen rendelési ideje 
Változik a fogászati röntgen rendelési ideje február
1-jétõl a Csobánka téri szakrendelõben. Februártól
hétfõn és csütörtökön 8-tól 14, szerdán 14-tõl 20
óráig fogad betegeket a fogászati röntgen a békás-
megyeri szakrendelõben. Egyéb idõben, illetve ked-
di és pénteki napokon a Vörösvári úti szakrendelõ-
ben készítenek fogászati röntgenfelvételeket. A
Vörösvári úton hétfõtõl péntekig minden nap 8-tól
20 óráig van fogászati röntgen rendelés.

Elõjegyzés szakrendelésekre 
Szakrendeléseinkre elõjegyzés kérhetõ e-mailben
az elojegyzes@obudairendelok.hu címen, telefo-
non vagy akár személyesen is, munkanapokon 8-tól
20 óráig. Idõpontot foglalni telefonon 8-tól 20 óráig
lehet a 388-8384-es, illetve a 388-7760-as telefon-
számon mindkét szakrendelõbe. A Csobánka téri
rendelõ közvetlen elõjegyzési telefonszáma 454-
7506, amely munkanapokon 9-tõl 15 óráig hívható.

Új, országos egészségvédõ programban vehetnek részt az általános iskolák. A
Sulirajongó iskolai rendezvények megvalósítására buzdít, melyek révén a diákok
mélyrehatóbban megismerhetik a táplálkozás helyes módját, a mozgás és az egész-
ségtudatos életmód elõnyeit. A Tesco áruházlánc kezdeményezésérõl a Krúdy Gyula
Általános Iskolában tartottak tájékoztatót január 16-án. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Ma már a modern képalko-
tó berendezéseknek köszön-
hetõen a betegségek elõbb
és pontosabban diagnoszti-
zálhatóak, így gyorsabban
és hatékonyabban gyógyít-
hatóak - állítja dr. Tóth And-
rea, a Szent Margit Rendelõ-
intézet területvezetõ fõorvo-
sa. - Ehhez azonban a páci-
enseknek legalább évente
részt kellene vetniük bizo-
nyos egészségügyi vizsgála-
tokon - teszi hozzá.

Amúlt évben végrehaj-
tott fejlesztések jó-

voltából óriási változáson
ment keresztül a rendelõin-
tézet. A Vörösvá-
ri úton és a Cso-
bánka téren is
korszerû, XXI.
századi gépekre
cserélték a rönt-
gen berendezése-
ket. Ennek kö-
szönhetõen nem-
csak pontosabb
vizsgálatokat tudnak vé-
gezni, de sokkal gyorsab-
ban és hatékonyabban dol-
gozhatnak az orvosok és
az asszisztensek. Így aztán
minden eddiginél több be-
teget láthatnak el. 

Röntgenfelvételeket
általában csontok törése-
kor, illetve izületi problé-
mák esetén készítenek,
míg ultrahang vizsgálatot
a hasban, a kismedencé-
ben, a pajzsmirigyben, il-
letve a lágyrészekben fel-
merülõ problémák ese-
tén. Ultrahang segítségé-
vel vizsgálhatóak az erek
is: a vénák és artériák
egyaránt. A jellemzõen
lábakon jelentkezõ mély-
vénás elváltozásokat ez a
berendezés mutatja ki
legjobban, míg a nyaki
verõerek szûkületének
kimutatásában ma már

rutin eljárásnak
számít az ultra-
hang-diagnosz-
tika. Bizonyos
izületi elválto-
zások is felis-
merhetõek és
k ö v e t h e t õ e k
ultrahanggal. 

A digitális
készülékeknek köszön-
hetõen nem filmre veszik
a sérült testrészeket, ha-
nem számítógépen, mo-
nitoron elemzik az orvo-
sok a felvételeket. A ko-
rábbinál lényegesen jobb

minõségû, részletgazda-
gabb képeknek köszön-
hetõen a kisebb elválto-
zások felismerhetõek. A
monitoron megjelenõ
kép nagyítható, élesíthe-
tõ, így olyan sérülések is
láthatóvá válnak, ame-
lyek a hagyományos
röntgenfilmen korábban
láthatatlanok maradtak.
Ráadásul a felvételek di-
gitális formában egysze-
rûen átküldhetõk egyik
rendelõbõl a másikba - a
Vörösvári útról a

Csobánka térre, vagy for-
dítva -, illetve akár egy
harmadik helyszínre, pél-
dául a beküldõ osztályra
vagy a késõbbi kezelést
végzõ kórházba. A mo-
dern technológia adta le-
hetõségeknek köszönhe-
tõen elõfordul, hogy a
Csobánka téren készült
felvételt a Vörösvári úton
értékelik vagy fordítva.

A radiológiára - ami a
képalkotó vizsgálatokat,
mint a röntgen, és az ult-
rahang foglalja magába -

háziorvosi vagy szakor-
vosi beutalóval érkeznek
a betegek. A fõorvosnõ
felhívja a figyelmet arra,
hogy mivel a kerületben
minden feltétel adott a
XXI. századi betegellá-
táshoz, éljenek a lehetõ-
ségekkel, kérjenek beuta-
lót és megelõzésként is
menjenek el bizonyos
vizsgálatokra, ne csak
akkor forduljanak orvos-
hoz, ha már valami bajt
észlelnek. 

Domi Zsuzsa

Világszínvonalú röntgengépek a radiológián

Egy kör az egészségért címmel kezdõdik
február 9-én Schirilla György tíz állo-
másból álló országos turnéja, amely
idén elõször a határon túlra is elláto-
gat, nevezetesen Aradra. A turné elsõ
állomása Óbudán lesz. 

N agy szeretettel várják a kerület
iskoláit, egyesületeit és az ama-

tõr futókat egy könnyed örömfutás-
ra, hogy ezzel is bizonyítsák: Óbuda
a legsportosabb kerület. A program
13 órakor mûsorral kezdõdik az Au-
di Centrum Budapest Autószalonjá-
ban (Mozaik utca 1-3.), amelyen a
kerület egyesületei és fitness csapa-
tai mutatják be tudásukat. Aki
Schirillával szeretne futni mintegy 2
kilométert, azt 13.30 órakor várják a
rendezõk a „K“ híd sziget felõli ol-
dalán. 

A rendezvény attrakciója lesz,
amikor Schirilla György, a Nemzet
Rozmárja - folytatva édesapja ha-
gyományát - immár 12. alkalommal
átússza a jeges Dunát. Ezzel a telje-

sítményével egyébként Európában õ
tartja a Guiness rekordot: 26 perc a 0
fokos vízben. 

(Bõvebb információ Rácz Ferenc-
tõl, a rendezvény programigazgató-
jától kérhetõ a 06-20-962-3915-ös
telefonszámon, illetve a racz.ferenc
@kabelnet.hu e-mail címen.)         

(d)

Izombeteg gyermekeket segítenek 
A Gyógyító Jószándék Alapítvány idén tizedik alka-
lommal rendezi jótékonysági koncertjét, amelynek be-
vételébõl az izombeteg gyermekek hétköznapjait és
nyári táborozásukat támogatja.
A koncertet február 9-én 19 órakor tartják az Óbudai Tár-
saskörben (Kiskorona utca 7.).A programban szerepel töb-
bek között Zorán, aki zenésztársaival ajándékmûsorral ké-
szül. Az alapítványt nemcsak a helyszínen lehet támogatni,
hanem a 10300002-20162043-00003285-ös bankszámla
számon keresztül is. Az érdekeltek a személyi jövedelem-
adó 1 százalékát is várják. Az alapítvány adószáma:
18109726-1-41. (További információk: www.duchenne.hu)

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

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

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

meglepetés fellépése.
6. Zorán és zenésztársainak ajándék koncertje. Köz-

remûködik: Óvári Éva, Kabelács Rita, Péter Barba-
ra, Sipeki Zoltán, Gátos Iván.

A szünetben pogácsával és üdítõitallal kínálják a ven-
dégeket.

Jubileumi jótékonysági koncert Egy kör az egészségért

Átússza a jeges Dunát!

11 %% 11 %% 11 %%
A Csillaghegy Betegeiért Alapít-
vány köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik adójuk 1 százalékával tá-
mogatták az alapítványt, és így le-
hetõvé tették defibrillátor készülék
vásárlását. Továbbra is várják támo-
gatásukat. Csillaghegy Betegeiért
Alapítvány: 1038 Budapest, Vasút
sor 1. Bankszámlaszám: 11703006-
20075392. Adószám: 18127887-1-
41. E-mail: csillaghegybetegeiert
@gmail.com. Támogató: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

A városüzemeltetési fõ-
osztályhoz minden évben
sok bejelentés érkezik a
közterületi rongálások mi-
att. A kerület minden la-
kója tapasztalhatja, hogy
a játszótereken, a közte-
rületi padokon, a házfala-
kon, az építményeken mi-
lyen pusztítást végeznek a
vandálok. A helyreállítá-
sok összköltsége éves
szinten elérheti az 50-100
millió forintot is.

A játszótereken a leg-
jellemzõbb problé-

ma a különbözõ játékok,
eszközök leszakítása, a
hinták fa alkatrészeinek
kitörése, a szemétgyûj-
tõk felgyújtása, a kapuk
és kerítések megrongá-
lása és egyes játékok el-
lopása. A közparkokban

a legnagyobb gondot a
növények fenntartására
szolgáló locsoló beren-
dezések elektromos ré-
szeinek - szivattyú, ve-
zérlõautomatika, réz al-
katrészek - ellopása, a
padok háttámláinak, il-
letve ülõfelületeinek ki-
törése, az utcabútorok
összefirkálása, a növé-

nyek károsítása, a tájé-
koztató táblák, korlátok,
oszlopok letörése, illetve
ellopása, a kutyaürülék
gyûjtõ edények és sze-
metesek kiszakítása, a
párakapuk csatlakozói-
nak ellopása, valamint a
szobrok, szoborcsopor-
tok megrongálása okoz-

za. Sajnálatos módon
rendszeressé váltak a
vízóra lopások, amelyek
pótlása már darabonként
18 ezer forintba kerül.

Az utak és járdák
mentén a legjellemzõbb
szintén a fémkorlátok,
jelzõtáblák kitörése, el-
lopása, de legtöbbször
nem ússzák meg a tele-

pített növények, illetve
a növényládák sem… 

A kutyafuttatókat sem
hagyják érintetlenül a
rongálók. Legtöbbször a
jelzõtáblákat teszik
tönkre, de a kutyafutta-
tók kerítéseinek, kapui-
nak kibontásától sem ri-
adnak vissza. Jellemzõ
rongálási mód még a
közintézmények hom-
lokzatának lefújása fes-
tékszóróval, graffitik
festése, illetve az utca-
név táblák ellopása vagy
lefestése, amitõl olvas-
hatatlanná válnak. 

Az önkormányzat szá-
mára egyre nagyobb
költséget jelent a szapo-
rodó károk kijavítása. A
tapasztalatok szerint,
amint átadnak valamit,
szinte azonnal megjelen-
nek a rongálók. Így tör-
tént ez a Petõfi téri Or-
szágzászló parkjában is,
ahol a locsoló berende-
zésben okozott kárt mint-
egy 200 ezer forintból
kellett kijavítani. A
Katyni Emlékpark locso-
ló berendezését pedig
kétszer egymás után tu-
lajdonították el, amivel
mintegy 700 ezer forint-
tal rövidítették meg az
önkormányzatot és ezzel
a kerület lakosságát. Itt
érdemes megjegyezni,
hogy egy-egy pad pótlá-
sa 30-60 ezer forint kö-
zött mozog. 

Szintén rontja a kerület
arculatát az a sok reklám-
cédula, amelyet különbö-
zõ színben, formában és
méretben ragasztanak fel
a magánszemélyek a leg-

különbözõbb helyekre:
fákra, falakra, utcabúto-
rokra és minden ragasz-
tásra alkalmas felületre.

Ezért a város vezetése
kéri a kerület lakosságát,
hogy az eddigieknél job-
ban óvja környezetét és a

közös pénzbõl megvaló-
sított közös vagyont. A
károk ellensúlyozására
fordított összegeket
ugyanis a kerület szépí-
tésére, illetve más fontos
teendõk ellátására lehet-
ne fordítani. (d)

Milliókat húznak ki a zsebünkbõl a vandálok 

Közterületi rongálók

Megváltozott jogszabályok 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra, hogy
2013. január 1-jétõl az építésügyi igazgatás rend-
szere, valamint az építésügyi hatósági eljárások
menetét, módját, helyét  érintõ valamennyi jogsza-
bály megváltozott. Részletes tájékoztatást az
www.e-epites.hu oldalon találhatnak a megválto-
zott jogszabályokról, ügyintézési módokról és az
elektronikus építésügyi igazgatásról - az ÉTDR
rendszerrõl - is.
Az engedélykérelem benyújtásáról és az ahhoz tar-
tozó építészeti mûszaki tervdokumentáció formai
és tartalmi követelményeirõl az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenõrzé-
sekrõl, valamint az építésügyi hatósági szolgálta-
tásról szóló, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet ren-
delkezik.

Az építési ügyosztály felhívása
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Jó tudni, nemcsak a saját
és családja egészségét te-
szi kockára, aki például
mûanyagpalackot, gumi-
abroncsot, hulladékká
vált ajtó- és ablakkeretet
tesz a tûzre, hanem súlyos
bírságra is számíthat.

T ilos a légszennyezés,
valamint a levegõ la-

kosságot zavaró bûzzel
való terhelése, továbbá a
levegõ olyan mértékû ter-
helése, amely légszeny-
nyezettséget okoz - rögzí-
ti a levegõ védelmérõl
szóló kormányrendelet.
E rendelkezés súlyát job-
ban átérezzük, ha
eszünkbe jutnak a téli
szmogriadók. Nem éri
meg a tüdõgyulladás, a
daganatos megbetegedés
kockáztatásával minden-
féle háztartási vagy lom-
talanításból visszamaradt
hulladékot a kályhába
tenni olcsó fûtõanyag re-
ményében.

Különösen a mûanya-
gok és a gumik égetése
károsítja súlyosan a kör-
nyezetet és az egészsé-
günket. A háztartásokban
könnyen felhalmozódó
üres üdítõitalos palackok
és mûanyag zacskók
mellett sokszor elõfordul
gumiabroncs, használt
ruha, gyantát és festéket
tartalmazó felesleges fa
építõanyag tûzre vetése.
Ezek elégetése során
olyan mérgezõ gázok

szabadulnak fel, amelyek
belélegzésével különbö-
zõ mértékben szenvedhe-
tünk egészségkárosodást.

A fõvárosban tavaly
még a kerületi önkor-
mányzatok jegyzõi, idén
már a fõvárosi kormány-
hivatal kerületi hivatalai
járnak el levegõtisztaság-
védelmi hatóságként, s
akár többszázezres bír-
sággal is sújthatják a ko-
nok hulladékégetõket, de
az ilyen jelenséget észle-
lõ szomszéd birtokvédel-
mi eljárás megindítását is
kérheti a jegyzõknél a za-
varó tevékenységtõl való
eltiltás érdekében.

Az összegyûlt külön-
féle felesleges dolgaink-
tól környezetkímélõ
módon is megszabadul-
hatunk, és a közeljövõ-
ben törvény is kötelez
majd erre mindenkit.
Évente egyre többen
vannak, akik a hulladék-
gyûjtõ szigetek megfe-
lelõ színû kukáiba dob-

ják a papírt, a mûanya-
got, a fémet, a fehér és a
színes üveget. Ezt a kör-
nyezettudatos magatar-
tást a hulladékról szóló
új, januárban hatályba
lépett törvény 2015-tõl
kötelezõvé teszi.

A városi környezet
tisztántartásával is hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy
megõrizzük egészségün-
ket. Ezt télen a levegõmi-
nõségen keresztül foko-
zottabban érezzük. Mie-
lõtt megtöltjük a kályhát,
vagy az elsõ kedvezõ he-
lyen otthagynánk a hulla-
dékot, gondoljunk bele:
nem csak „rossz fát“ te-
szünk a tûzre, hanem jó-
val többet kockáztatunk.
Ne terheljük a levegõt fe-
leslegesen és gyûjtsük
szelektíven a hulladékot.
Adjunk eggyel több esé-
lyt magunknak, egymás-
nak és gyermekeinknek,
hogy a jövõben élhetõbb
környezetben, jobb köz-
érzetünk legyen!

Szmog és fûtés

Tilos gumit égetni!

Az ebek egyedi azonosítóval (mikrochip) történõ megjelölése 
Felhívjuk a III. kerületi ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1-jétõl 4
hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (bõr alá ültetett
mikrochip) megjelölve tartható a kedvtelésbõl tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet 2013.
január 1-jétõl hatályos 17/B. § 10. bekezdése értelmében.
Ha kutyája már rendelkezik transzponderrel, állatorvosa segítsé-
gével 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 magánálla-
torvossal az adatbázisban regisztráltatni.
Az országos adatbázisban történõ nyilvántartás segítségével az elve-
szett, elkóborolt állatok teljes biztonsággal beazonosíthatók és vissza-
juttathatók gazdájukhoz, valamint a felelõtlen, állatukat kidobó, elha-
gyó ebtartók fellelhetõk és felelõsségre vonhatók.Ezért is fontos, hogy
a kutyája adataiban bekövetkezõ bármely változást (új tulajdonos,
tartási hely változása, elkóborlás, elhullás stb.) 8 napon belül be kell
jelenteni magánállatorvosánál, aki azt az adatbázisban regisztrálja.

A központi adatbázisban történõ regisztrációt a tulajdonos is le
tudja ellenõrizni a www.petvetdata.hu honlapon. Ha megadja ku-
tyája chipszámát, megjelennek a keresõben az eb adatai. Ameny-
nyiben nincs regisztrálva, nem ír ki adatokat a program.
Amennyiben az állattartó a jogszabályi elõírások ellenére nem vé-
gezteti el a mikrochippel történõ megjelölést, úgy legalább 45.000
forint összegû állat-
védelmi bírsággal
sújtható. A
mikrochip meglétét
a jegyzõ, a járási ál-
lat-egészségügyi
hivatal, a közterü-
let-felügyelõ és a
rendõr is ellenõriz-
heti.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesü-
let (MME) szavazása alap-
ján 2013 madara a gyur-
gyalag.

Hazánk egyik leg-
színpompásabb ma-

dara vándormadár: a te-
let Afrikában tölti, vi-
szont költeni ide jön.
Májusban érkezik és
szeptember végén távo-
zik. Partfalakban, tele-
pesen (gyakran a parti-
fecskékkel együtt) fész-
kelõ faj. A gyurgyalag
fõleg nagyobb termetû
repülõ rovarokkal táp-
lálkozik. Speciális ét-
rendje és fészkelési vi-
selkedése miatt állomá-
nyát számos veszély fe-
nyegeti. Ezek közé tar-
tozik a partfalak termé-
szetes eróziója és
benövényesedése, az il-
legális homokbányászat,

illetve a méhészek sem
kímélik...

Az év madara prog-
ram célja és küldetése
olyan fajok vagy madár-
csoportok társadalmi
szintû bemutatása, me-
lyek védelmében a la-
kosság egészének vagy
egyes csoportjainak
(például gazdálkodók,
vadászok, pedagógusok)
különösen fontos szere-
pe van.

A gyurgyalag állomá-
nya az 1998 óta végzett
célzott felmérések adatai
alapján 20-30 ezer pár, és
mérsékelten csökkenõ
tendenciát mutat. Az ál-
lomány legnagyobb ré-
sze 20 pár alatti telepe-
ken költ. Fokozottan vé-
dett faj, természetvédel-
mi értéke százezer forint.
Tavaly brutálisan megöl-
tek több madarat Bara-
nya megyében.

Az év madara a gyurgyalag

Gyurgyalagfelmérés 
Az év madara kampányhoz kapcsolódva gyur-
gyalagfelmérést szervez az MME. Megfigyelési
adatait bárki feltöltheti a www.fecskefigyelo.mme.hu
honlapra. Ennek célja az országos állomány még
pontosabb megismerése, illetve a veszélyeztetõ té-
nyezõk felmérése.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Összeállította: Domi Zsuzsa
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Bombariadó 
a bíróságon

Egy férfihang a Budapes-
ti II. és III. Kerületi Bíró-
ság, egy nõi hang pedig
a IX., a XIII. és a XIV. ke-
rületi önkormányzat, va-
lamint a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal VII. és XIV.
kerületi épületének a fel-
robbantásával fenyegetõ-
zött. A mentõkhöz, a
rendõrséghez és az érin-
tett közintézményekhez
érkezett telefonhívások
után a tûzszerészek át-
vizsgálták az érintett épü-
leteket, de robbanóesz-
közt sehol nem találtak.A
rendõrség keresi a fenye-
getõzõket - közölték.

Tolvaj „szarka“
az öltözõben

Lopás megalapozott gya-
núja miatt ismeretlen tet-
tes ellen folytat eljárást a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság. Az elkövetõ ja-
nuár 15-én 18 óra körül a
III. kerület egyik sportköz-
pontjának öltözõjébõl el-
tulajdonította a sértett
IPhone 4-es típusú mobil-
telefonját, fehérarany
Freywille karikagyûrûjét,
személygépkocsijának
indítókulcsát, személyes
iratait, a szekrényben lé-
võ készpénzét. Az isme-
retlen nõ ugyanilyen mó-
don eltulajdonított egy
másik öltözõszekrényben
lévõ IPhone típusú mobil-
telefont is.

Vascsövet
loptak volna

Lopás megalapozott gya-
núja miatt eljárást indítot-
tak B.Károly 30 éves és Z.
Péter 57 éves budapesti
lakos ellen a III. kerületi
Rendõrkapitányság mun-
katársai. A rendelkezésre
álló adatok alapján a két
férfi a Bécsi úton egy bon-
tás alatt álló épületbe
ment be és innen vascsö-
veket próbált meg elvinni,
de a kerületi járõrök tetten
érték és õrizetbe vették
õket január 17-én 12 óra
körül.

A III. Kerületi Polgárõr
Egyesület tavaly év végén
indította útjára a „Minden
élet számít“ elnevezésû
programját. A téli hideg
miatt kiemelt figyelmet
fordítanak a hajléktala-
nokra, hiszen a zord idõjá-
rás végzetes is lehet a
számukra.

A polgárõrök nap,
mint nap találkoz-

nak az utcán élõk prob-
lémáival. Ugyan több
szervezet is szakosodott
a fedél nélküliek ellátá-
sára, a segítségbõl soha
sem lehet elég. Ezért a

polgárõrök járõrözéseik
során hetente többször
felkeresik a rászoruló-
kat, elsõsorban egész-
ségügyi állapotukról tá-
jékozódva. Néha a krí-
zisszolgálatot, máskor a
mentõszolgálatot kell
értesíteniük. Gyakran
osztanak forró teát, oly-
kor szendvicset. Idén ja-
nuártól a polgárõrök a
Miklós utcai Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
utcai ellátó-csoportjával
együttmûködve végzik
ez irányú tevékenységü-
ket.

Sz. Cs.

Polgárõrök az utcán élõkért

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.

1 % 1 % 1 %
Kérik, hogy adójuk 1 százalékával támogassák a pol-
gárõrök önkéntes bûnmegelõzõ munkáját! (Adó-
szám: 18135327-1-41.) 

Január elsõ felében egy hé-
ten belül három esetben lop-
tak meg ismeretlen tettesek
idõs óbudai lakosokat. 

A z elkövetõk - a
gyanú szerint két

férfi - úgy jutott be a la-
kásokba, hogy azt állí-
tották: a vízmûvektõl
jöttek, és csõtörést kell
elhárítaniuk. Miközben
az ál-vízmûvesek egyike
elterelte az idõsek fi-
gyelmét, addig társuk
készpénzt tulajdonított
el a sértettek lakásából. 

Az egyik 50-55 év kö-
rüli, zömök testalkatú,
kerek arcú, szõrmesap-
kát viselõ férfi. Társa
hasonló korú, 180 centi-
méter magas, átlagos ki-

nézetû, fekete dzsekit
viselõ férfi. A nyomo-
zók kérik, amennyiben
az elkövetõkrõl bármi-
lyen információval ren-
delkeznek, hívják a III.
kerületi Rendõrkapi-
tányság 430-4700-as
központi számát!

A rendõrök ismét fel-
hívják a lakosság figyel-
mét, hogy mindig legye-
nek inkább gyanakvóak
a hívatlanul érkezõ,
„jószándékú“ ismeretle-
nekkel szemben! Kérjék
el azok igazolványát, ér-
deklõdjenek telefonon
az illetékes hivatalnál a
munkavégzésrõl, és
semmi szín alatt ne en-
gedjenek idegen embert
lakásukba! 

Ál-vízmûvesek 
a kerületben

A Fõtáv Zrt. munka-
társainak kiadva

akartak bejutni csalók
távfûtéses lakásokba a
fõváros különbözõ kerü-
leteiben azért, hogy „a
fûtést ellenõrizzék“.

A Fõtáv január 22-ei
közleményében azt írta:
szakembereik egyenru-
háján jól látható a társa-
ság emblémája, van
arcképes igazolványuk

is, illetve a Fõtávnak
nincs ma már egyetlen
olyan szolgáltatása sem,
amelyért a szakemberek a
helyszínen készpénzt kér-
nének. A Fõtáv arra kéri a
lakosságot, amennyiben a
fentiektõl eltérõt tapasztal-
nak, haladéktalanul jelez-
zék azt ügyfélszolgálatu-
kon, illetve értesítsék a
rendõrséget is.

Cs.

Fõtávosnak adják ki magukat 

obuda_2013_03.qxd  2013.02.14.  9:32  Page 12



2013/3. szám Óbudai sziréna 13

Óbuda frekventált részein
tartott január 23-án félna-
pos közbiztonsági akciót a
kerületi kapitányság. A
„Látható rendõrség“ kon-
cepcióján alapuló, országos
és fõvárosi programokhoz
igazodó, fokozott ellenõrzés
célja a jogsértések megaka-
dályozása és megelõzése,
valamint a lakosság bizton-
ságérzetének növelése a
rendõri jelenlét és a közvet-
len kapcsolat segítségével.

Január 23-án déltõl 20
óráig tartott az önkor-

mányzat támogatásával és
a kerületi rendõrkapitány-
ság vezetésével a szerve-
zett fokozott ellenõrzés. Az
akció a „Látható rendõr-
ség“ koncepciója alapján a
demonstratív jelenlétre
épült, preventív célzattal.
Az ellenõrzés jogalapját az
országos rendõrfõkapitány
által elrendelt, március 31-
ig tartó fokozott ellenõrzés
és a budapesti rendõrfõka-
pitány által kiadott feladat-
terv szolgáltatta. Az ellen-
õrzést Óbuda-Békásme-
gyer frekventált területein -

Belsõ-Óbudán, a római és
a kaszásdûlõi lakótelepen -
tartották. Célja a jogsérté-
sek megakadályozása, a la-
kosság szubjektív bizton-
ságérzetének növelése és a
lakossággal való közvetlen
kapcsolattartás volt.

A közbiztonsági akció-
val párhuzamosan az érin-
tett területek határán hú-
zódó tranzit útvonalakon
(Szentendrei út, Vörösvári
út, Bécsi út) közlekedési
ellenõrzéseket is tartott a

kerületi állomány a közle-
kedési jogsértések meg-
akadályozása, a gépjár-
mûvezetõk jogkövetõ ma-
gatartásának elõsegítése
érdekében.

Az ellenõrzéseket a ren-
delkezésre álló erõk és esz-
közök koncentrálásával
hajtották végre, közös jár-
õrpárosok (polgárõr-rend-
õr, közterület-felügyelõ-
rendõr) kivezénylésével.

Az ellenõrzésben részt
vett a Budapesti Polgárõr

Szövetség tíz fõvel és két
gépkocsival, a Budapest
III. Kerületi Polgárõr
Egyesület tizenkét fõvel
és három gépkocsival,
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelete
hat fõvel, a Készenléti
Rendõrség tizenegy fõvel
és  két gépkocsival, a III.
Kerületi Rendõrkapitány-
ság közrendvédelmi állo-
mánya tizenhat fõvel és
négy gépkocsival, vala-
mint Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Védelmi Irodája egy fõ-
vel. Az akció során két
személyt lopáson értek, öt
személyt, akikkel szem-

ben az eljárás azonnal le-
folytatható, elõállítottak
(eltiltás hatálya alatti jár-
mûvezetés, közbiztonság-
ra különösen veszélyes
eszköz birtoklása, tulaj-
don elleni szabálysértés
miatt), egy fõt személy-
azonosság megállapítása
céljából állítottak elõ.

Összesen 207 fõ iga-
zoltatása és 41 gépkocsi
ellenõrzése során több
helyszíni bírságot szab-
tak ki gépkocsivezetõvel
szemben és gépkocsive-
zetõ távollétében is. Egy
esetben - lopás gyanújá-
val - büntetõ feljelentést,
öt esetben szabálysértési
feljelentést tettek (tulaj-
don elleni szabálysértés,
közbiztonságra veszé-
lyes eszköz birtoklása,
jármûvezetés eltiltás ha-
tálya alatt okokból).

Az akció alkalmával 37
egyedi azonosító szám-
mal rendelkezõ mûszaki
és elektronikai cikket is
ellenõriztek.

Az elért eredmények
alapján és a társszervek-
kel tartott kapcsolat szo-
rosabbra vonása érdeké-
ben a fokozott ellenõr-
zést az akció idején ha-
vonta megszervezik.

(WWW.OBUDA.HU)

„Látható rendõrség“ – fokozott ellenõrzés havonta

S ok év szünet után
végre ismét elszállít-

ják a tömegközlekedést
akadályozó autókat - írta
honlapján a BKK január
20-án. Mindezt annak
kapcsán adták hírül, hogy
aznap hajnalban valaki a
képen látható Suzukit a

17-es villamos útjába állí-
totta le. A jármûvet rövid
idõn belül elvitette a Ka-
tasztrófa-védelem, a
BKK és a Közterület-fel-
ügyelet közös új szállító-
jármûve. Az új „lopóau-
tó“ tavaly december eleje
óta járja a fõváros útjait. 

Elviszik a tömegközlekedést
akadályozó autókat

Hírösszefoglaló: január 1-
jén hatályba lépett a tör-
vénymódosítás, melynek
alapján a tanítási idõben is-
kolán kívül „talált“ gyere-
keket a rendõr egyenesen
az igazgatóhoz viheti. A szü-
lõket most kezdték értesíte-
ni errõl az iskolák.

Egyes iskolákban egye-
lõre csak szóban,

máshol írásban is figyel-
meztetik a szülõket arra,
mi a teendõjük, ha nem
akarják, hogy a gyerekük
kínos helyzetbe kerüljön
egy rendõr elõtt. Január 1-
je óta a rendõrök az isko-
laigazgatóhoz is vihetik
azokat a 14 év alatti gye-
rekeket, akik tanítási na-
pon nincsenek iskolában,
nincs velük felnõtt, és
nem tudják „hitelt érdem-
lõen“ igazolni, hogy enge-
déllyel vannak távol. Az

errõl szóló törvénymódo-
sítást még nyáron szavaz-
ta meg a parlament, de
csak idén lépett hatályba.

A rendõröket feljogosí-
tották arra, hogy adatokat
kérjenek a megállított
gyerekekrõl a köznevelés
információs rendszer köz-
ponti nyilvántartásából,
így megtudhatják, hová
járnak iskolába. A törvény
szerint mielõtt a rendõr el-
indulna a gyerekkel az
igazgatóhoz, elõször fel
kell hívnia az iskolát,
mert csak „a nevelési-ok-
tatási intézménnyel tör-
tént elõzetes egyeztetés“
után kísérhetik a diákot a
vezetõhöz.

Ha nem iskolakerülés-
rõl van szó, azt a törvény
szerint háromféle papír
valamelyikével tudja bi-
zonyítani a gyerek: isko-

lai, orvosi, vagy a szülõ
írásbeli igazolása alapján.
Sok iskola igazolásmintát
tett ki a honlapjára a szü-
lõknek „a vitás helyzetek
megelõzése érdekében“.
Az iskolák maguk is ké-
szen kapták az igazolás-
mintákat az emberi erõ-
forrás minisztériumtól
körlevélben. Az igazolás-
ra rá kell írni a gyerek ne-
vét, születési idejét, anyja
nevét, az iskola nevét, cí-
mét, az évfolyamot, a tá-
volmaradás okát és azt is,
hogy melyik napra, na-
pokra vonatkozik. A kör-
levélben azt javasolták az
iskoláknak, ha munkana-
pon tanítás nélküli napot
adnak ki, és aznap vezetõi
ügyeletet sem tartanak,
akkor elõzetesen szólja-
nak errõl a helyi rendõr-
ségnek. 

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Rendõrök elõtt kell igazolni magukat a diákoknak

Vége a lógásnak?
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Iskoláink – Oktatás

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 Szalézi centenáriumi ünnepségeken rendeztek
iskolanapot az óbudai Szent Péter és Pál Iskolá-
sok. A mûsorban megemlékeztek Don Bosco
életérõl, majd az osztályok elõadásai és egyéni
produkciók tették színessé, vidámmá az estét

Tanárok hangversenye 
Az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai
hangversenyt adnak február 15-én 18 órakor az
Óbudai Társaskörben. A koncert elõtt a képzõmû-
vésztanárok kiállítása látható az elõtérben. (Részle-
tes mûsor az iskola honlapján található február 6-a
után. www.aeliasabina.hu) 

FotóSarok

A fotózás a kifejezés egyik formája. Ezt az alapelvet
követve a Szellõ utcai EGYMI-ben fogyatékos, illetve
állami gondozásban élõ gyerekeket tanítanak szak-
körön a fényképezés fortélyaira. Többek között két
autista, egyáltalán nem beszélõ gyerek is lehetõsé-
get kap arra, hogy a fényképezõgépet a világgal foly-
tatott kommunikációra használja. A gyerekek képeit
év végén kiállításon bárki megtekintheti majd.

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.) 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Huszonegyedik alkalommal
rendezték január 21-én III.
kerületi iskolák diákjainak
a vers- és prózamondó ver-
senyt a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Az idei
eseményen a 100 éve szü-
letett Weöres Sándor élet-
mûve elõtt tisztelegtek.

Aversenyen a kerület
16 iskolája 83 tanu-

lóval képviseltette ma-
gát. A regisztráció után
Eördöghné Árva Ildikó
igazgatónõ megnyitója,
majd Weöres Sándor
életútjának méltatása és
egy rövid mûsor követ-
kezett. A délután folya-
mán minden kategóriá-
ban magas színvonalú
produkciók hangzottak

el, a zsûrit nehéz döntés
elé állítva.

Díjazottak
3. és 4. osztály, vers: 1.

Szabadhegyi Ármin (Med-
gyessy Ferenc Általános
Iskola); 2. Pappas Melinda
(Dr. Béres József Általános
Iskola); 3. Beviz Dorottya
(Dr. Béres József Általános
Iskola). Különdíjas: Sámu-
el Laura (Dr. Béres József
Általános Iskola). 

3. és 4. osztály, próza:
1. Pappas Timon (Dr.
Béres József Általános
Iskola). 2. Kanizai Péter
(Aquincum Általános Is-
kola). 3. Gazsy Levente
(Fodros Általános Isko-
la). Különdíjas: Péter Ta-
mara (Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola). 

5. és 6. osztály, vers:
1. Pázmándi Evelin
(Pais Dezsõ Általános
Iskola). 2. Szvétek-
Müller András (Óbudai
Nagy László Általános
Iskola). 3. Fehér Péter
(Csillaghegyi Általános
Iskola). Különdíjas: An-
gelus Maya (Andor Ilo-
na Ének-Zenei Általá-
nos Iskola). 

5. és 6. osztály, próza:
1. Trautwein Péter (Mus-
tármag Általános Iskola);
2. Purzás Patrik (EGY-
MI); 3. Tóth Nikolett (An-
dor Ilona Ének-zenei Álta-
lános Iskola). Különdíjas:
Gonda Henrik (Harrer Pál
Általános Iskola).

7. és 8. osztály, vers: 1.
Turkevei-Nagy Gellért

(Krúdy Gyula
Általános Is-
kola); 2. Hak-
lik Tünde (Dr.
Szent-Györ-
gyi Albert Ál-
talános Isko-
la); 3. Deme-
ter Bianka
(Krúdy Gyula
Általános Is-
kola). Külön-
díjas: Siklós
Csenge Anna
(Árpád Gim-
názium).

Vers- és prózamondó verseny a Paisban
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Az Óbudai Egyetemen február 19-én és
20-án 15. alkalommal rendeznek állás-
börzét. 

A program lehetõséget kínál arra az
egyetemistáknak és a fõiskolás-

oknak, hogy átfogó képet kapjanak a
vállalatok által nyújtott lehetõségek-
rõl, a hazai munkaerõpiac elvárásairól
és a gazdasági élet jelen állapotáról.
Természetesen a vállalatok is tapasz-
talatokat gyûjthetnek az új generáció
felkészültségérõl, a munkahelyekkel
szembeni elvárásairól. A szervezõk az
egész ország mûszaki jellegû felsõok-
tatási intézményébõl várják a végzõ-

söket, de az alsóbb évfolyamos hall-
gatókat is. 

A börzét két helyszínen tartják: febru-
ár 19-én a Tavaszmezõ utcai G épület-
ben (VIII. Tavaszmezõ utca 17.), február
20-án pedig a Bécsi úti Neumann János
épületben (III. Bécsi út 96/b.). 

A szervezõk az elsõ napot a gépész-,
a villamosmérnöki (gyengeáramú), a
mechatronikai, a biztonságtechnikai és
a menedzser; a második napot az infor-
matikai, a könnyûipari, a villamosmér-
nöki (erõsáramú) gyakorlatokat, illetve
állásokat keresõknek ajánlják. (Továb-
bi információk a http://allasborze.uni-
obuda.hu weboldalon olvashatók.) (d.)

Állásbörze nemcsak végzõsöknek

Egykori Reménység utcai óvodások figyelem!
A Százszorszép Óvoda idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Ebbõl az al-
kalomból keresik azokat az egykori óvodásokat, akik 1973-tól a Reménység ut-
cai óvodába jártak, és szívesen részt vennének a májusi születésnapi ünnep-
ségen. (A jelentkezõk Bozzayné Káli Tünde óvodavezetõt hívhatják a 368-4240-
es vagy a 06-20-310-7820-as telefonszámokon, vagy írhatnak a remeny-
o@kszki.obuda.hu e-mail címre.)

A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük janu-
ár 22-én, mivel a doku-
mentum tanúsága szerint
Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát.

Az Óbudai Kulturális
Központban már év-

tizedes hagyománya van
annak, hogy a kerület diák-
jai mûveltségi versenyen
mérik össze tudásukat e je-
les napon. A vetélkedõ té-

májául ezúttal Krúdy, a re-
formkor és Petõfi szolgált.
A pálmát az Elsõ Óbudai
Általános Iskola 8.b osztá-
lyos, Agy(amra)menõk
csapata: Banczik Zoltán,
Keresztes Ádám, Jávor Bá-
lint vitte el 97 ponttal. A
második helyezett a Krúdy
Gyula Általános Iskola
Csodaturmix csata lett 74
ponttal, a harmadik pedig
az Óbudai Nagy László
Általános Iskola Mázli ne-
vû csapata 73,5 ponttal. d.

Tudással ünnepeltek

Sikerrel zárult a Csillagház
Általános Iskola „Akadály-
mentes tudás - a Csillagház
felkészülése a referencia-
intézményi mûködésre“ cí-
mû projektje tavaly novem-
ber 30-án.  

Az intézmény által az
Új Széchenyi Terv

Társadalmi Megújulás
Operatív Program támoga-
tási rendszeréhez benyúj-
tott „Akadálymentes tudás
- a Csillagház felkészülése
a referencia-intézményi
mûködésre“ címû, TÁ-
MOP-3.1.7-11/1-2011-
0041 jelû pályázat 4 millió
forint támogatásban része-
sült. Aprojekt tavaly április
1-jén kezdõdött, és nyolc-
hónapnyi, a felkészülés je-
gyében telt munka után no-
vember 30-án lezárult.

A Csillagház Általános
Iskola, illetve jogelõdje lét-
rejötte, azaz 1973 óta az or-
szágban egyedülálló fel-
adatot lát el: a halmozottan
fogyatékos mozgáskorlá-
tozott gyermekeknek nyújt
iskolai ellátást. Az intéz-
mény a gyermekek egyéni
fejlõdését biztosító peda-
gógiai módszereket alkal-

maz. Vezetése és tantestü-
lete egyaránt elkötelezett a
referencia-intézménnyé
válás folyamatában, a szol-
gáltatás feladataiban. A
vállalt területen sok éves
gyakorlattal rendelkezik,
az info-kommunikációs
technológiák alkalmazásá-
ban példaértékû tevékeny-
séget végez, egyúttal új tí-
pusú felsõoktatási gyakor-
lóhely. Szolgáltatásaiban
vállalja mentorálás, to-
vábbképzés, hospitálás le-
hetõségének biztosítását,
valamint a partner intéz-
mények fejlesztési folya-
matának igény szerinti tá-
mogatását. 

Alternatív kommuniká-
ciós módszerekkel a be-
szédképtelen gyermeke-
ket tanítják meg, hogy mi-
lyen módon tudják szük-
ségleteiknek megfelelõen,
aktívan kifejezni magu-
kat. Az eszközrendszerek-
kel a nem beszélõ gyer-
meknek egyenlõ esélyeit
biztosítják az iskolai élet-
ben. Összegezve: a Csil-
lagház felkészült az utol-
só megmérettetésre a re-
ferencia-intézménnyé vá-
lás folyamatában. Cs.

Csillagház: referencia-intézmény lesz
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Szépirodalom

Bizony mondom, Óbudát egykoron csupa
nevezetes ember lakta. Nevezetes volt a helyi
kocsmáros, boltos, postás, hírlapárus, a
szomszédok és mindennapi életünk megany-
nyi szereplõje. Már kisgyermek koromban e
körhöz tartozónak számítottam magam, hi-
szen nem tudtam úgy kilépni házunk elé,
hogy rögvest ne fogadta volna valaki köszö-
nésemet, nevemen szólítva.

Ma már tudom, hogy az ismeretlenség ho-
mályából az állandóság emelt ki
bennünket és formált közösséggé.
Akkoriban még a kimûvelt ember-
fõk sem ismerték a fluktuáció, vagy
a migráció fogalmát. Utcákat ho-
zott lázba egy-egy költözés, gyer-
mekszületés, temetés, vagy éppen
új fodrász érkezése a szövetkezeti
üzletbe. A kereskedõk és iparosok
eggyé váltak állomáshelyükkel, a
piaci standoknak állandó szereplõ-
jük volt. Mint gyermeket sosem
küldtek közértbe, boltba, vagy
egyéb köznévvel illethetõ mûintéz-
ménybe, hanem „Ugorj le a Lajos
bácsihoz!“ felkiáltással nyomták
kezembe az aprót és indítottak
utamra 20 deka Trappistáért. Most,
amikor túl a negyvenen már alig akad kö-
szönni valóm, ahogy ismeretlenül sétálgatok
szülõhelyem utcáin, sokszor megindít, ha
magam elõtt látom a 70-es évek Óbudájának
szereplõit. A régi, ütött-kopott, derûs békét
árasztó lakóházak egykori lakóit, akiknek
életmódját a szocializmus vívmányait hirdetõ
panelóriásokba történõ költöztetésük sem
tudta jelentõsen megváltoztatni. Az egykori
zegzugos kis utcácskák helyett nyüzsgõ, za-
jos közösségi térré változtatták a lépcsõháza-
kat, az árkádok alját. Emléküknek ajánlom
alábbi soraimat. 

Piaci körséta
Gyermekkorom vasárnapjainak elengedhe-

tetlen része volt az anyámmal Óbuda olykor
sötéten kanyargós, máskor verõfényesen szé-
les utcáin megtett megannyi örök emlékû sé-
ta. Ezek mindenkor érintették a Vörösvári
utat, amely a számomra jelentéktelen cikk-
cakk-ház után már valóságos kincsestára volt
az akkoriban még kissé szûkösebb gyermeki
hívságoknak. A Ferde lámpát és a Pillangó
Eszpresszót elhagyva ragyogott fel az édes-
ségbolt messzirõl csábító portálja. Az üzlet
már a 70-es években olyasféle édesipari mû-
remekekrõl híresült el, amelyeket akkoriban
másutt semmiféle protekció, borravaló nem

csalt volna a pultokra a hátsó szekciókból. En-
nek ellenére a magam kedvencévé az egysze-
rû, papírstaniclis mogyorós drazsé választa-
tott, amelybõl 10-20 dekagrammban részesül-
tem elõzõ heti magaviseletem alakulásának
megfelelõen. Az édesség elmajszolására nem
volt túl sok idõm, hiszen a következõ ház vé-
gén már ott várt Brüll bácsi még oly híres cuk-
rászdája. Bár az is igaz, hogy akkoriban min-
den óbudai cukrász hírességnek számított,
nem is kellett nevük után ragasztani a cuk-
rászda szót, elég volt nevükön emlegetni: a
Brüll, Vincze, Pöhm vagy kissé késõbb Pál-
mai. Az évszaknak megfelelõen már a Körte

utca láthatta megfogyatkozó fagylalttölcsére-
met, vagy éppen pozsonyi kiflimet, mert a tor-
tafélék és más habos sütemények utcán törté-
nõ elfogyasztása anyám szerint igazi szent-
ségtörésnek számított. Felhõtlen sétáink rend-
szerint a csendes és vasárnaponként számom-
ra végtelenül békésnek ható piacra kanyarod-
va értek véget. Nagy kontrasztot éreztem a
hétközi végtelen zsongás és a hétvégi teljes,
kihalt csend között. Azóta sem láttam olyan
nyüzsgõ, zajos forgatagot, mint amely az óbu-
dai piacok hétköznapjait akkoriban jellemez-
te. A Kórház utca még nem a mai arcát mutat-
ta, semmi fennkölt elõkelõség, beton- és acél-
szerkezet, pusztán standok végeláthatatlan so-
ra, némi csarnoképület, az egyébként ovális
Körház a „dombtetõn“, benne remekmívû
lángossal és hozzáillõ málnaszörppel. Elõtte
iparcikkes, játékos és újságos bódé (utóbbi
vezetõje a Kis Tóthné, boldogult anyám sze-
retett barátnõje, aki a magasságban nálánál lé-
nyegesen nagyobb, szintén szomszédunkban
lakó Nagy Tóthnénak köszönhette egyértel-
mûsítõ elõnevét). Az újságos bódé kissé ma-
gánosan állt a piac sarkán, ami persze csak
annyit jelentett, hogy egy-két méter levegõ-
höz jutott az egyébként mindenkor hatalmas-
nak tûnõ csõdületben. Imádtam a bódét, a
benne lévõ megannyi csodás magazint, mert

akkor még örömmel vártuk a szerény kínálat
heti, havi megújulását, nem tett fásulttá a mé-
dia dömpingszerû, folyamatos és egyre több
megjelenési formát öltõ áradata. És persze
imádtam Tóth nénit is, akinek sosem voltam
teher a fojtóan szûk bódéban, hanem minden-
kor szívesen vigyázott rám, amíg anyám a na-
pi vásárlást intézte. Ma sem értem, hogy mi-
ként érhetett rá folyton szorgoskodó anyám a
mindennapos vásárlásokra, a mai szemmel
végtelenül hosszúnak tûnõ trafikálásokra, de
akkoriban mindenki ráért és nem mehettünk
végig az utcán sehol és semmikkor úgy, hogy
ne ütközzünk spontán kialakult, mindig más
és más összetételû, mégis ismerõs vitakörök-
be. Szóval a piac, az piac volt, és nem volt
számomra akkoriban kedvesebb hely az egész
belátható világon. Ott volt kapható az elsõ
májusi cseresznye, amelyet a késõi tavaszban
még nem kilóra, csak fürtökben árultak. Rit-

kaságszámba menõen elõfordult a
banán, narancs és mandarin is, de
ezek mindig csak télen és akkor is
tényleg ritkán, hogy a valóban kitû-
nõ magyar gyümölcsöknek ne je-
lentsenek konkurenciát. Mindig volt
viszont kubai narancs, amelyet csa-
ládunk egyöntetûen ehetetlennek
ítélt, azonban a levébõl nyert itóka
gyermekkorom egyik valódi ked-
vence volt. Aztán a fésûs farzsebû
kubai vendégmunkásokkal a karibi
ország narancsa is a múlté lett, évti-
zedek óta nem láttam sem kubai em-
bert, sem kubai narancsot. De a már
említett mennyei lángoson túl volt
ott lacipecsenyés kétféle sült kol-
básszal, amelyek közül anyám ré-

szemre mindig a „jobbikból“ kért, bár sohse
hallottam, hogy valaki is igényt tartott volna a
„rosszabbikra“, mégis az mindig elõbb fo-
gyott el. Persze nem is a remekbe szabott kol-
bászok, sokkal inkább a pecsenyés rétesköl-
teményei hiányoznak mai sivár életembõl.
Amúgy sem értem, hogy a pékek és cukrá-
szok mitõl bolondultak meg napjainkra, de
valahogy semmi sem olyan, mint régen. A ré-
tes kiváltképp nem. De ha valaki emlékszik
még a felszabdalt Kórház utca Duna felõli ol-
dalán lévõ pékségre (ma Római terasz, vagy
mi), akkor az azt is tudja, hogy mi az a fehér
kenyér. Micsoda mellbevágó illat fogadta az
arra járót, midõn a pékségbõl kis kocsikon tol-
ták át az üzletbe a frissen sült kenyeret, amely-
nek érkezését mindig hosszú, tömött sorok
várták. Asor nem azért alakult ki, mert bármi-
kor is akadozott volna kerületünk ellátása, de
akkor a sok jó közül ott volt kapható a leg-
jobb, amire mindenkor érdemes volt várni.
Azóta sem találkoztam olyan kenyérrel,
amely elvágná a kezem, vagy amelynek kire-
pedt irdalását olyan hosszú szálkás micsodák
hidalnák át. Ott helyben, többször is szent fo-
gadalmat tettem, hogy eme nagyszerû pék mi-
nimum Kossuth-díjat érdemel, amelyet fel-
nõtt koromban én magam adományozok,
vagy ha ez nem lehetséges, hát kijárom szá-

Tollforgatók: befejezõdött az írói pályázat 
Véget ért a Tollforgatók címû írói pályázat, melyet az önkormányzat azzal a céllal hirdetett meg,
hogy színes történeteken keresztül jobban megismerhessük Óbudát. A pályázatra beérkezett
mûvekbõl sorsolással került ki minden hónapban a gyõztes. Ezúttal a tavaly decemberi nyertes,
Primusz Tibor: Emlékképek címû mûvébõl olvashatnak részletet. A folytatás és a többi értékes
alkotás a www.obuda.hu honlapon olvasható.

Emlékképek 
(részlet)

Szanálás Óbudán, Flórián tér, 1970-es évek eleje (ÓBUDAI MÚZEUM ARCHÍVUMA)
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mára a díszes medáliát. Késõbb aztán több va-
lódi Kossuth-díjassal hozott össze a jószeren-
cse, némelyeknek kitüntetéseit is láttam, de a
díj távolról sem volt olyan fényes, mint ame-
lyet gyermeki képzeletem ama pék kebelére
tûzött. Persze ma már a Kossuth-díjat kizáró-
lag kiemelkedõt nyújtó mûvésze-
ink kapják és nem jár ama vas-
esztergályosnak, aki dacolva a
kor szellemével máig túlteljesíti
a rá kiszabott normát, de nem
kaphatna az én ismeretlen pékba-
rátom sem. Bárhogy is szeret-
ném, ígéretemet nem tudom va-
lóra váltani, mert hajlott korom
legfõbb tanulsága szerint ha-
zánkban senki sincs a számára
megfelelõ helyen, de legfõkép-
pen én nem. A piac azonban a
Kórház utca másik végét ékesí-
tette és ma sem tudom, hogy a
helyén álló borzalmas jelenkori
valóság hogyan tudta bekebelez-
ni gyermekkorom hatalmas for-
gatagát. Emlékeimben kofák garmadája sze-
repel, vagy éppen ketreceikben leveses fazék-
ra váró élõ csirkék, tyúkok, megannyi virág-
árus, bolgárkertész, savanyúságos, szódás,
órás, szilveszteri trombitás…

Most azonban nyoma sem volt a hétközi
lármás forgatagnak, a piac álmosan szen-
dergett, rápihent a hétfõi nyitásra. Egyedül
a virágárussor végén szerényen meghúzó-

dó, ütött-kopott, õsöreg anyóka árulta a ma-
ga gyûjtötte, kókadó aranyvesszõfû-csokro-
kat. Akkoriban még nemigen szembesül-
hettünk a szegénységgel, hajléktalanok sem
voltak - vagy csak a kitûnõen szervezett
rendszer fedte el létezésüket, bár nem hi-

szem -, így számomra ez az egyetlen kéz-
zelfogható, húsvér öregasszony egyszerre
jelentette meséim minden szegény sorsú
hõsét, a történelem valamennyi elnyomott-
ját, akiknek felszabadítására megannyiszor
hadba indultam olvasmányaim - még rom-
latlan lelkem és gyermeki képzeletem által
továbbszõtt - csataterein. Szerencsére
anyám  jósága ennél kézzelfoghatóbb csele-

kedetben nyilvánult meg és mindig egy
csokor aranyos istápfûvel - azok kedvéért
akik az  azóta e nemes vadvirágot esetleg e
néven ismernék, de hívják Szent Péter bot-
jának is - tértünk haza. Nehéz megmagya-
rázni és fõként felidézni, mit éreztem akkor.

Azt hiszem, hogy csak egy gyermek
képes igazán empatikusan gondol-
kodni, késõbb ez a képesség egyre
inkább elvész a kor elõrehaladtával.
Hazatérve sokszor még órákig volt
elõttem a törékeny termetû öregasz-
szony elárvult tekintete és lefekvés-
kor is megfogadtam, hogy ha felnö-
vök gondoskodó szárnyaim alá ve-
szem és akkor soha többé nem lesz
sem szegény, sem magányos. Hja ké-
rem, bár a gyermekek roppant bölcs
alkotóelemei az emberiségnek, egy
dolog számukra sokáig mégis isme-
retlen tabu és ez az elmúlás. Szegény
néni aligha érhette meg zsenge ifjú-
ságom hajnalát, nemhogy lett volna
ideje arra várni, hogy végre felnõve

saját talpamra állhatok. Azóta számtalanszor
köszön vissza tekintete a megsokszorozó-
dott szegénység alakította arcokon. Ahogy
sok mást is elveszítettem gyermekkorom
erényei közül, így a tömegcikként elém hul-
ló szegénység is egyre közömbösebbé tett.
Pedig gyermekkorom megkezdett háborúit
sosem zártam le és talán itt az ideje a folyta-
tásnak. Primusz Tibor

Népek Napja - Mongólia
A Csillaghegyi Közösségi Házban Mongóliát mutat-
ták be január 26-án. Az ázsiai országot Batmyag-
mar Purevjav festõmûvész munkáin keresztül, vala-
mint jellegzetes népi ételeiken és italaikon, illetve
ruháikon és kiegészítõiken keresztül ismerhette
meg a közönség. A programon részt vett Tugsjargal
Gandi nagykövet asszony, Mongólia magyarországi
nagykövete is.

Retró buli a múzeumban
Igazi retró bulival zárult február 3-án a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban rende-
zett Szoc Deko/Textília címû idõszaki kiállítás. A
rendezõk a program méltó befejezéseként a ‘60-as
évek stílusában tartottak fergeteges farsangot és
otthonka partit.

Kiállítások a könyvtárban
A Békásmegyeri Könyvtárban február 5-ig látható
még a szentendrei Folt-Mûhely kiállítása. Ugyanitt
tekinthetõ meg Gulyás Judit textiltervezõ iparmû-
vész kiállítása február 7-tõl március 30-ig. (A könyv-
tár hétfõn, szerdán és pénteken 13-tól 19, kedden
és csütörtökön 10-tõl 16, szombaton 9-tõl 14 óráig
látogatható. Cím: Füst Milán utca 26.)

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Jézus pél-
dázatai“ címmel folytatódik a bibliai elõadás-soro-
zat. Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba.
„Bevezetés. Én kérdezlek“ címmel február 12-én;
„Kinek a leánya vagy te?“ címmel február 19-én
hallhatnak elõadást. Elõadók: Kecskeméti János,
Filep György. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy:
150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Kedvcsinálónak, a prog-
ramok népszerûsítésére
indítottak pontgyûjtõ ak-
ciót az Óbudai Kulturális
Központban, „A leghûsé-
gesebb látogató“ cím-
mel. A játékban mindenki
részt vehet, aki szorgal-
masan látogatja a prog-
ramokat. A nyári szünetig
legtöbb matricát össze-
gyûjtõ három játékos
ajándékot kap.

J egyvásárlásnál egy
pontgyûjtõ füzetet

adnak, ebben azokat a
matricákat lehet gyûjte-
ni, melyeket az akció-
ban résztvevõ elõadásra
vásárolt jegyhez adnak.
(Az ingyenes programo-
kon a matricát a prog-
ram szervezõjétõl lehet
kérni.) A nyári szünet
elõtt a legtöbb pontot
gyûjtött három vendég
ajándékot kap. Pont-
egyenlõség esetén sor-
solás dönt a nyertes sze-
mélyérõl. Az eredmény-
hirdetés pontos idõpont-

ját késõbb hozzák nyil-
vánosságra. A játékban
résztvevõ programok:
Irodalmi kávéház; A hu-
mor nagyágyúi; San
Marco Galéria kiállítás-
megnyitó; mûvészettör-
téneti elõadás.

A három leghûsége-
sebb látogató ajándéka:
I. két személyre szóló
bérlet a Turay Ida Szín-
ház õszi bérletsorozatá-
ra; II. két személyre
szóló belépõ A humor
nagyágyúi programso-

rozat õszi elõadásaira
(szeptembertõl decem-
berig); III. két személy-
re szóló belépõ az Iro-
dalmi kávéház program-
sorozat õszi elõadásaira
(szeptembertõl decem-
berig).

A nyerteseket az álta-
luk megadott elérhetõ-
ségen (e-mailen vagy te-
lefonszámon) értesítik.
A nyertesek névsorát az
ÓKK honlapján közzé-
teszik.

Cs.

Ki a leghûségesebb látogató?

Pontgyûjtõ akció az ÓKK-ban

Panelépítkezés a Vörösvári úton, 1972           (ÓBUDAI MÚZEUM ARCHÍVUMA)
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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
� 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
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.  Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-
tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� 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
� 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
�Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség, jo-
gi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, javí-
tást, zárszerelést, küszöb készítést, szigetelést,
pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítá-
sát,  falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Villanyszerelõ gyorsszolgálat! Hibaelhárí-
tás, villanybojler javítás, érintésvédelem, EPH
szerelés. Tel.: 06(20)976-0005
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések mû-
szeres keresése, javítása, lakásban és udvaron
ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389

� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, parkettacsiszolás, parkettajavítás,
csempézés, kõmûves, asztalos, villanyszerelés,
vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csator-
nakamerázás, csõtörések javítása-bemérése, té-
li elzárók cseréje, ásással. Gabona Róbert. Tel.:
06(30)200-9905
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Villanyszerelés, javítások, felújítások, bõví-
tések, tetõelszívók javítása, átvezetékezés, biz-
tosítótáblák cseréje, egyéb. Tel.: 06(30)970-
6257
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz, gáz,
központi fûtésszerelés, csõtörések megszünte-
tése. Tel.: 06(20)491-5089
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is, ra-
kodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.: 06(30)
212-3308
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galé-
ria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Duguláselhárítás. Falbontás nélkül! Lefo-
lyók, csatornák tisztítása garanciával. Kamerás
csatornavizsgálat. Tel.: 06(20)943-8262;
06(26)302-821
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakkozás,
festés, 10 év garanciával. Tel.: 06(30)990-1778
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III kerü-
letben kedvezmény! Hívjon bizalommal! In-
gyenes kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-
7726

� 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
� Masszázs és edzés egy otthonos kis magán-
stúdióban. www.masszazsravagyok.freewb.hu
Tel.: 06(30)855-3696

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízü-
letkímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosz-
tálynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantor-
na.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lé-
zerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kisko-
rona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szükség
esetén háznál is kezel
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, tyúkszem,
bõrkeményedés kezelése. 18 év gyakorlat! III.
Veder u. 4. (Szél u. és Vihar u. között). Bejelent-
kezés: 06(30)307-5818
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyula
ortopéd-traumatológus fõorvos magánrendelé-
se: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ: kedd
14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-5613.
Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegségek ke-
zelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat.
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a kör-
nyéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a  Kórház ut-
cai 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 sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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
�Német-angol nyelvtanítást vállal tanárnõ.
Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, társal-
gás. Tel.: 06(20)285-0713
�Eredményes  angol nyelvoktatás  gyerme-
keknek, felnõtteknek, gyakorlott tanártól.
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Tel.:
367-0256; 06(20)442-1575

�Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, rugalmas idõ-
beosztással.  Tel.: 06(20)418-8672
�Olaszul nyelvoktatás, korrepetálás alaptól
középfokig. mpiroska@enternet.hu Tel.: 242-
6299; 06(30)602-3494
�Angol, olasz, orosz, hatékonyan, diplomás
tanárnõnél Flóriánhoz közel. Tel.: 06(30)587-
8329
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
�Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott 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
� Házhoz megyek. Matematika, angol, né-
met, fizika. Érettségi, nyelvvizsga felzárkóz-
tatás. Tel.: 06(20)973-6467
� Kémiatanítás, minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is, Aquin-
cumban. Tel.: 242-6118

� III. Éden Villaparkban 75 nm-es, 1. eme-
leti, 3 szobás, nagyteraszos lakás garázzsal
sürgõsen eladó. Tel.: 06(30)250-5040
� Ingatlanközvetítõ iroda nyílt! Békásme-
gyeren a Madzsar J. u. 1.-ben. Tel.: 06(30)
480-9548; 06(20)399-6416
� III. Csillaghegyi strand közelében újszerû
házban, 2 szobás, nagyteraszos lakás garázs-
zsal, 19,9 millióért eladó. Tel.: 06(30)439-
6233
� III. Mátyáshegyi útnál 125 nm-es, 4 szo-
bás, duplakomfortos lakás, teraszokkal, ga-
rázzsal eladó. Tel.: 06(30)982-4200
� III. Montevideo utcában, újszerû házban,
140 nm-es, 4,5 szobás, duplakomfortos luxus-
lakás garázzsal eladó. Tel.: 06(30)982-4200

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
�Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat) an-
tikváriumunknak vásárolok. 100 könyv felett díj-
talan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képesla-
pokat. 20 éve az óbudai közönség szolgálatában.
Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-

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

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

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

Egészség

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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méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Budai üzletembe készpénzért vásárolok:
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, bronz dísztárgyakat, hagyatékot. Kiszál-
lás díjtalan! III. Lajos u. 38. (Kolosy piacnál).
Tel.: 06(20)563-1491; 308-8237
� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
csillárt, hangszert, könyveket, bizsukat, csip-
két, írógépet, varrógépet, rádiót, szõrmét, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.:
06(30)308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számlaképes rendszergazda vállalja szá-
mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor. Tel.:  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
� Napi 1-1,5 órás elfoglaltsággal járó gye-
rekkísérési feladathoz keresünk megbízható
nyugdíjas hölgyet Békásmegyerrõl, március-
tól. Tel.: 06(30)984-5047
� Átlag feletti jövedelmet, kötetlen munka-
idõt biztosítunk! Önálló munkavégzést, szá-
mítógépes ismereteket kérünk! Napsugár in-
gatlaniroda értékesítõket felvesz magas juta-
lékkal. Jel.: napsugar@ingatlan-hitel.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476

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

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria  és
Németország 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

AFidesz Filmklub következõ
elõadása február 14-én 18

órakor lesz, ahol Jankovics Mar-
cell: Az ember tragédiája címû
filmjét mutatják be. A vetítés
helyszíne: Mi Mozink Óbuda
(EuroCenter mozi, Bécsi út 154.).
23 éven át készült a magyar iroda-
lom egyik legfontosabb és legis-
mertebb darabjának nagyszabású
rajzfilmes Madách Imre-adaptá-
ciója. A film érdekessége, hogy
Jankovics Marcell mind a 15 színt
más-más animációs stílusban ké-
szítette el. A grandiózus mû azon-
ban mégis egységes egészet alkot.

AFilmklub vendége a film ren-
dezõje, forgatókönyvírója és ter-
vezõje: Jankovics Marcell.  

A színes, magyar animációs
film hõse Ádám és Éva, akiket a

paradicsomból való kiûzetés után
Lucifer álmukban végigkísér a
történelmen, és elvisz a belátha-
tatlan jövõbe...

A filmre kedvezményes áron
(500 forint) lehet jegyeket igé-
nyelni Havadi Elzánál 20-982-
0358, e-mail: havadielza.fidesz@
gmail.com, vagy a békásmegyeri
Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.).
Telefon: 453-2900, 20-200-0017.

Január közepétõl, a hosz-
szúra nyúlt mûanyag pá-
lyás gyakorlás után, már
havas edzéseken vesznek
részt a Fogarasi Síiskola
tagjai. A január közepén
lehullott fehér „égi áldás-
nak“ köszönhetõen valódi
körülmények között, jó-
kedvûen folynak az edzé-
sek, a különbözõ korosz-
tályok szorgalmasan ké-
szülnek a közelgõ ausztri-
ai sítáborokra.

A Laborc utcai Barát-
ság Park Szabad-

idõközpont fölött fekvõ
síiskola 1994-tõl mûkö-
dik, ez a késõbb Zugló-
ban és a Márton hegyen
létrehozott telephelyek-
kel együtt több száz
síbarátnak biztosít rend-
szeres sportolási lehetõ-
séget. Mindhárom isko-
lát Fogarasi Orsolya
irányítja, munkáját né-
pes, kellõen felkészült
oktatói gárda segíti. 

A tél is szerethetõ
A síiskolát azzal a cél-

lal hozták létre, hogy
még szélesebb réteg
számára tegyék elérhe-
tõvé ennek a gyönyörû
sportágnak a mûvelését.
A síelés az ország egyik
legnépesebb tömegsport
szakága, annak ellenére
is nagy tömegeket vonz,
hogy hazánkban elég

szerények a síelés fel-
tételei. Másik cél annak
bebizonyítása, hogy a
tél is szerethetõ évszak,
hiszen másfajta moz-
gást, más kihívásokat
biztosít. Az Ausztriában
rendezett sítáborok al-
kalmával pedig a részt-
vevõk megcsodálhatják
a havas hegyek varázs-
latos világát. 

A Farkastorki úti pá-
lyán tett látogatáskor
öröm volt nézni a legki-
sebbek igyekezetét, a si-
keres lecsúszások utáni
boldogságát. A különbö-
zõ korú és tudású síelõ
palánták örültek az igazi
havon való gyakorlás-
nak, a kezdõk még hat-
hatós oktatói segítség-
gel, a gyakorlottabbak
egyedül kerülgették a
kitûzött bójákat. Nagy

volt a forgalom mindkét
pályán. A dombtetõn, az
öltözõépület elõtt álló
szülõk néha aggódva,
máskor büszkeséget
érezve követték cseme-
téik szorgos igyekezetét. 

Fogarasi Orsolya is az
oktatók között serényke-
dett, egy fiatal hölgy elsõ
próbálkozásainál, a hó-
eke ívelésnél vállalt segí-
tõ szerepet, majd a rövid
pihenõ idõben betekin-
tést engedett a síiskola
mindennapi életébe.

Együtt a család
- Nálunk a síszezon

októbertõl áprilisig tart,
de nyáron sincs uborka-
szezon, mert akkor ren-
dezzük a tenisz-úszó-
vízi táborokat - utalt az
egész éven át tartó „fog-
lalkoztatásra“ a síiskola

vezetõje. - Népes tagsá-
gunk nyolcvan százalé-
ka óbudai lakos, a többi-
ek a környékbeli kerüle-
tekbõl és településekrõl
járnak hozzánk. Sikerült
jó kapcsolatot kialakíta-
ni az iskolákkal, így nin-
csenek létszám gondja-
ink, de szívesen látunk
új jelentkezõket. Több-
nyire családok jönnek, a
gyerekeket elkísérõ szü-
lõk sem tétlenkednek,
közülük sokan igénylik
az oktatást. A hó mentes
napokon világosítással
ellátott mûanyag pályán
tartjuk az edzéseket, ám
az igazi síelést a havas
pályákon való lesiklás
jelenti. Európa több or-
szágában rendezünk tá-
borokat, a legkedvel-
tebb helyek a kitûnõ

adottságokkal rendelke-
zõ ausztriai terepek. Ide
saját gépkocsikkal utaz-
nak a családok, amíg a
szülõk síelnek, gyereke-
iket rábízzák az oktató-
inkra, akik egész napos
programot biztosítanak
számukra. Vannak olyan
régi tanítványaink, akik
szülõként térnek vissza
hozzánk, mert már ta-
pasztalatból tudják,
hogy nálunk jó helyen
vannak a gyerekek.

Február és március a
táborozások idõszaka. A
mûanyag pályán jól fel-
készített gyerekek és a
már korábbi tanfolya-
mokon „kiképzett“ szü-
lõk ekkor élvezik igazán
a síelés örömeit.

Kép és szöveg: 
Lovas

Havas edzésekkel készülnek a sítáborokra

Az ember tragédiája
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Pályázat

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

A pályázatot zárt borítékban 2013. február 13-án
16 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolnia. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia. 
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírás-
ban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a
bérbeadó felmondása következtében szûnt meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfizeté-
sét bérbeadó részére (a nyertes által befizetett

bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell az alábbi idõtartamú határozott idejû
bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbe-
adás esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást
igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre az
ingatlanon és erre a bérleti szerzõdésben köte-
lezettséget vállalt.
A 1037 Budapest, Szõlõkert utca 6. szám alatti
ingatlanban lévõ raktár- és irodaterületek bér-
bevétele kapcsán a pályázónak az alábbiakat is
vállalnia kell:
• a raktáraknál a bérelni kívánt alapterület függ-
vényében közmûátalány (víz, csatorna, távhõ)
is fizetendõ, melynek összege: 70 Ft/m2/hó. Az
irodánál közmûátalány (víz, csatorna, távhõ) is
fizetendõ, melynek összege: 75.000 Ft/hó;
• a bérlõ kötelezettsége elektromos almérõt fel-
szerelni, az áramfogyasztás díját a bérbeadónak
közvetlenül megfizetni;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a
bérleti jogviszonyt az önkormányzat bármikor,
indoklás nélkül 30 napos határidõvel jogosult
felmondani;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a bér-
lõ köteles az általa bérelt raktárrész saját költsé-
gén történõ leválasztására. A bérleti jogviszony
bármilyen okból történõ megszûnése esetén a
bérlõ köteles a bérelt épületrészt ingóságaitól ki-
ürítve, tisztán, rendeltetésszerû használatra al-
kalmas, eredeti állapotban a bérbeadó részére -
megbízott útján - jegyzõkönyv és leltár felvétele
mellett visszaadni, a leválasztást biztosító szer-
kezet egyidejû, saját költségén történõ elbontása
mellett. A bérlõ köteles a bérleti jogviszony idõ-
tartama alatt esetlegesen bekövetkezõ beázások

megszüntetését célzó tetõjavítást saját költségén
elvégezni valamint a bérlemény területén
(amennyiben szükséges) az elektromos hálózatot
kiépíteni illetve kijavítani. Az esetleges beázá-
sokkal illetve a jelzett munkálatokkal kapcsola-
tosan a bérlõ a bérbeadóval szemben semmilyen
jogcímen nem támaszthat követelést.
• figyelembe kell venni, hogy a csarnok fogadó-
szerkezetének teherbírása 1.200 kg/m2.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli. A pályázat értékelésénél a megaján-
lott bérleti díj alapján történik a döntés. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog
biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában
(1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet)
készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni. Az eredményhirde-
tést követõ nyolc napon belül a nem nyertes pá-
lyázóknak a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 2013. már-
cius 29-ig elbírálja és annak eredményérõl a pá-
lyázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-
3468), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig. A
pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
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Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbe-
adására hirdet pályázatot.

PÁLYÁZATI ÚTON BÉRBE ADANDÓ LAKÁSOK:

A lakbér a víz és szemétátalány díjai önkormány-
zati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüze-
mi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján
módosulhatnak. A pályázat benyújtásának feltét-
elei Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában
(Bp., III. Harrer Pál utca 2.), továbbá az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. központjában (Bp., III. Szentlé-

lek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. Alakásokról készült
fotók - a pályázat benyújtásának határidejéig -
megtekinthetõek az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázatra történõ
jelentkezéshez nyomtatványok 2013. február 4-
tõl Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában
átvehetõk. A pályázat benyújtásának határideje:

2013. február 15-én 12 óra. Helye: polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodája. 
A pályázat eredményét az egészségügyi, szoci-
ális és lakásgazdálkodási bizottság 2013 márci-
usi ülését követõ hétfõn függesztik ki a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központjában.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ állapotú lakások szociális-elven való bérbeadására

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bér-
beadására hirdet pályázatot.

Alakbér a víz és szemétátalány díjai önkormány-
zati rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüze-
mi díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján

módosulhatnak. A pályázat benyújtásának feltételei
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp.,

III. Harrer Pál utca 2.) továbbá az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. központjában (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentke-
zéshez nyomtatványok 2013. február 4-tõl Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hiva-
talának Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetõk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
február 15-én 12 óra. Helye: polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodája. 

A pályázat eredményét az egészségügyi, szo-
ciális és lakásgazdálkodási bizottság 2013 már-
ciusi ülését követõ hétfõn függesztik ki a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában
és az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. központjában.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
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Pályázat – Felhívás

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt., mint megbízott, egy-
ben meghatalmazott által képviselt Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata nyilvános, kétfordulós pá-
lyázatot hirdet, a következõ tartalommal: 
1.) A pályázat célja 
A pályázat elsõ fordulójának célja az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata tulajdonában álló, 1033 Bu-
dapest, Fõ tér 2. szám alatti ingatlanban lévõ
18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 (a pinceszinten 284 m2,
a földszinten 238 m2) alapterületû, nem lakás céljára
szolgáló helyiségcsoport vendéglátó üzletté történõ
átalakítását, felújítását és mûködtetését célzó fejlesz-
tési koncepció kidolgozása. A pályázat kiírója szá-
mára legkedvezõbb koncepciót benyújtó egy, illetõ-
leg kettõ pályázóval az önkormányzat a pályázat má-
sodik fordulójában tárgyalást kíván lefolytatni. A
kétfordulós pályázat nyertesével az önkormányzat
az ingatlan - nyertes pályázó általi - átalakítása, fel-
újítása és azt követõ mûködtetése céljából határozott
idejû bérleti szerzõdést kíván kötni. Avendéglátó üz-
let kialakításának és mûködtetésének alapvetõ célja,
hogy a Fõ tér, mint Óbuda központja közösségi, kul-
turális centrum szerepét erõsítse, a hely szellemének
megfelelõ színvonalú és árszintû szolgáltatással to-
vábbá szórakozási lehetõség biztosításával.
2.) A bérlemény adatai 
Tulajdonos: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
(székhely: 1033 Budapest, Fõ tér 3., törzsszám:
0118069, KSH szám: 15503004-7511-321-01, kép-
viseli: Bús Balázs polgármester).
Bérbeadó: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (székhely:
1033 Budapest, Szentlélek tér 7., cgj.: 01-10-
047113, adószám: 23445079-2-41, képviseli:
Szendrõdi Tamás vezérigazgató).
A bérlemény címe: 1033 Budapest, Fõ tér 2. 
A bérlemény helyrajzi száma: 18351/1/B/8.
A bérlemény alapterülete: 522 m2.
A bérlemény elhelyezkedése: az ingatlan az épület
Fõ tér felõli homlokzatán rendelkezik bejárattal, a
középsõ fekvésû kapubejárótól bal kéz felé esik, pin-
ceszint + földszinti elhelyezkedésû, a pinceszinten a
teljes utcafronton két- és a baloldali telekhatáron
részben hátrahúzódóan egytraktusos, a földszinten a
fõhomlokzat baloldalát elfoglalóan valamint a balol-

dali telekhatáron az udvari homlokzat mögött csak-
nem teljes egészében végighúzódóan egytraktusos
kialakítású.
A bérlemény jelenlegi mûszaki állapota: az ingatlan
jelenleg a tartószerkezetekig visszabontott állapotú.
Az ingatlan mûszaki állapotáról készített dokumen-
táció a pályázat mellékletét képezi. A bérlemény át-
alakítására illetõleg teljes körû felújítására (ideértve a
pinceszinten vegyi falszigetelés, szárító vakolat és
padozati talajnedvesség elleni szigetelésének elké-
szítését továbbá az épület szennyvíz alapvezeték-há-
lózatának kiváltását) a nyertes pályázó köteles.
Funkciók: a pályázat kiírójának célja a fent megjelölt
bérlemény vendéglátó üzlet funkciójú átalakítása,
felújítása és bérleti jogviszony keretében történõ mû-
ködtetése. 
Gépek és felszereltség: a bérlemény mûködéséhez
szükséges felszereltséget a nyertes pályázónak szük-
séges biztosítania. 
3.) A pályázókra vonatkozó feltételek 
A pályázási jogosultság 
Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jo-
gi személy, valamint jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdasági társaság. Az alkalmas pályázó
formailag és tartalmilag hiánytalan pályázati doku-
mentációt nyújt be. A pályázónak a pályázatában
nyilatkoznia kell a pályázati feltételek elfogadásáról,
ezen kívül vállalkozói igazolványt, illetve cégkivo-
natot és aláírási címpéldányt kell csatolnia. A pályá-
zónak tudomásul kell vennie, hogy a pályázat elké-
szítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek ki-
zárólag a pályázót terhelik. 
4.) A pályázatok benyújtásának módja 
és határideje 
A pályázatok benyújtásának határideje, 
helye és módja 
A pályázatokat 2013. február 18-án 16 óráig lehet
benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályánál, feladó megjelölése
nélküli zárt borítékban, magyar nyelven, két eredeti
példányban (cím: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7.). A
borítékra kérjük ráírni: „Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, Fõ téri vendéglátó üzlet pályázat“.
A titkárság nyitva tartása: munkanapokon és munka-

idõben (hétfõ: 8-tól 18, kedd-csütörtök: 8-tól 16.30,
péntek: 8-tól 12.30 óráig). Egy pályázó csak egy pá-
lyázatot nyújthat be. Hiánypótlásra lehetõség nincs. 
A pályázatok benyújtásának 
formai követelményei 
Akötelezõen benyújtandó dokumentumokat és a be-
tartandó formai követelményeket a teljes körû pályá-
zati felhívás tartalmazza.
5.) A pályázatok értékelése 
Pályázatok bontása 
A pályázatok bontása zártkörû. A bontás ideje és he-
lye: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztálya (cím: 1033 Budapest, Szentlé-
lek tér 7.)., határidõ: 2013. február 18-án 17 óra.
A pályázatok elbírálása 
A pályázat nyílt, kétfordulós. A pályázat elsõ fordu-
lójában benyújtott pályázatok elbírálásáról Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Pénzügyi, Tulaj-
donosi és Városfejlesztési Bizottsága dönt, és a pá-
lyázókat írásban értesíti az eredményrõl legkésõbb
2013. március 18. napjáig postai úton. Apályázat ki-
írója fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályázó visz-
szalépése, vagy a pályázat kiírójának a szerzõdéstõl
történõ késõbbi elállása esetén a pályázat következõ
helyezettjével szerzõdést kössön.
A pályázat érvényessége 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a kétfor-
dulós pályázatot, annak bármely szakaszában, in-
doklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pá-
lyázatra jelentkezõk a pályázatuk benyújtásának té-
nyével tudomásul veszik, hogy ilyen esetben sem-
miféle igénnyel nem léphetnek fel a pályázat kiírójá-
val szemben, és a jelen pályázati felhívás feltételeit
magukra nézve kötelezõ jelleggel elfogadják. A pá-
lyázó tudomásul veszi, hogy beadott pályázata ér-
vénytelen, amennyiben a pályázat nem felel meg a
pályázati felhívásban és a jogszabályokban megha-
tározott pályázási formai és tartalmi feltételeknek. 
6.) Tartalmi bírálati szempontrendszer
A pályázat második fordulóját képezõ tárgyalásra
meghívásra kerülõ pályázó illetve pályázók kivá-
lasztása az elsõ fordulóban benyújtott pályázatok ér-
tékelése alapján, a bírálati szempontokban megfo-
galmazott követelményeknek való megfelelés men-
tén történik.
• mûszaki ajánlat minõsége: a bérlemény átalakítá-
si/felújítási tervei (terv, fizikai kialakítás, csatolt át-
alakítások) funkcionalitás, mûszaki megfelelõség és
esztétikum alapján értékelve, valamint a tervezett be-
ruházás kalkulált értéke,
• szolgáltatások színvonala: a vendéglátó üzletben a
Pályázó által nyújtott szolgáltatások, termékek
mennyiségi és minõségi színvonala (pl. áruválasz-
ték, étkezési utalványok elfogadása, kártyás fizetés
stb.), ár-érték aránya; a forgalmazni kívánt termékek
átlagára, illetõleg a bérlemény mûködtetésével kap-
csolatos elképzelések jellege, minõsége.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen pályázati felhívás
nem teljes körû.
Az ingatlan megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szentlélek
tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási idõ-
ben: hétfõ 14-tõl 18, szerda 8-tól 16, csütörtök 8-tól
13 óráig. 
A teljes körû pályázati felhívás valamint az ingatlan
mûszaki állapotáról készített dokumentáció a jelzett
címen vehetõ át, továbbá letölthetõ a www.ovzrt.hu
honlapról.

Pályázati felhívás nem lakás célú helyiségek vendéglátó üzletté való átalakítására

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélé-
sét és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet
kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer
kulturális életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy
életmûvükkel hozzájárultak.“
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képviselõ-tes-
tület - rövid indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel elfoga-
dott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és be-
érkezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és kisebbségi bizott-
ság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban
évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrászmûvész „Oszlopok“ címû kisplasz-
tikája; 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 polgárok, ci-
vil szervezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Csoportjá-
nak címezve postai úton (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj
adományozására“ megjelöléssel 2013. március 8-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referensnél kérhetõ. Tel.: 437-
8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu).
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Tél van
Rejtvényünkben Nagy László: Január királya címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a füg-
gõleges 13. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: C.
L. D. L. O.). 13 Levelének részei. 14. Nézed. 15. L. Y.
E. 16. Egyik helyrõl a másikra zúdul. 17. Használt cik-
kel foglalkozik. 19. Kuglijai. 20. Jegyezni. 22. Idegen
március. 23. Belül rögös! 24. Színházunk rövid neve,
névelõvel. 25. Kimázol. 26. Hal betûi keverve. 28.
Névelõs európai nép. 29. Német, spanyol és kambo-
dzsai autók jele. 30. Kicsinyítõ képzõ. 31. Oktatási in-
tézmény. 35. Üres váz! 36. T. B. S. 37. Boltos. 38. Meg-
kevert sok! 39. Elfogyaszthatja. 41. A hét vezér egyike.
42. Római ötszázötven. 43. Rádium és tantál vegyjele.
44. Alföldi város, …háza. 45. Gágogók. 47. Elegáns
sport, névelõvel. 49. Háttérbõl elõtérbe juttatja, régie-
sen. 50. Mely helyen. 51. Ritka férfinév. 53. Csodála-
tos, színpompás.
FÜGGõLEGES: 2. Egyik egyetemünk névbetûi. 3.
Jussold. 4. Akkor mondjuk, ha még nem elég. 5. Bo-
londság. 6. Szemet vet a máséra. 7. Szintén nem. 8. A
tömeg így is hallatja a hangját. 9. A hélium és a szilíci-
um vegyjele. 10. I. D. Z. 11. Eltesz. 12. Nebulók. 13.
Az idézet második része (zárt betûk: R. I. G. A.). 18.
Kis Emma. 21. Nagyon rimánkodó, zsargon nyelven.
24. Az éteren át történik. 25. Kulcsok angolul. 27. Ma-
gad felé erõltetheted. 28. …-pur, illatosító. 29. Dugd
vissza. 32. Azon a helyen, régiesen. 33. Nagyobb az
ereje. 34. Pótlá, régiesen. 40. Budai terünk. 41. Becé-
zett Erzsébet. 42. Hangoskodó. 44. Add szét a kártyalapokat. 45.
Végek nélküli vert csipke! 46. Belül pazarol. 48. I. Ö. A. 52. Né-
ma, belülrõl! Ipacs László

A január 21-én megjelent, 
„Farsang“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„Elegünk van már a télbõl, hóból, fagyból, hideg szélbõl“.
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A Harrer Pál Általános Is-
kolából indult pályafutása.
Több sportágba belekós-
tolt, végül úgy döntött, a
röplabdázás révén fogja
megvalósítani nagyratörõ
álmait. Nem õ akarta, a kö-
rülmények alakulása hatá-
rozta meg Városmajorból
induló, majd öt országon
átívelõ vándorútját. A vá-
logatott csapatkapitánya
jelenleg Európa egyik leg-
erõsebb bajnokságában, a
lengyel Stal Mielec csapa-
tában szerepel.

I gen, a szép emlékû
Harrer! Rita emlékei-

ben még élénken élnek
az itt eltöltött évek, az
úszó és atlétikai verse-
nyek, szívesen gondol
testnevelõ-tanárára, aki
mindenáron kézilabdást
szeretett volna faragni
belõle. A röplabda von-
zása azonban erõsebb-
nek bizonyult, így a BSE
igazolt játékosa lett, ne-
velõegyesületébõl jó
alapokkal, felkészülten
indult vándorútra.

Amerikai 
diploma

Érettségi után az egyik
lány ismerõse révén ju-
tott ki Amerikába, ahol
hamar felfigyeltek röp-
labda tudására és ösztön-
díjat kapott. A jó játék
diplomát eredményezett,
ezzel tökéletesre sikere-
dett az USA-beli kiruc-
canás. Az egyetem elvég-
zése után Puerto Rico je-
lentette a következõ állo-
mást. A csodás szigeten
eltöltött idõszak után
Franciaország követke-
zett, de még megszokni
sem tudta a környezetet,
az egyesület becsõdölt és
szélnek eresztették a játé-
kosokat. Rita szerencsére
hamar talált új csapatot, a
német Achen örömmel
fogadta az akkor már vá-
logatott játékost. Két
csodaszép és eredményes
év után, egyre nagyobb
tudással felvértezve már
felfigyeltek rá az európai
élcsapatok. Mivel úgy

érezte, további fejlõdése
érdekében váltani kell,
kapóra jött a Lengyelor-
szágból érkezõ ajánlat.
Köztudott, hogy a len-
gyel röplabdakultúra vi-
lághírû, aki ott valame-
lyik elsõ osztályú csapat-
ban játszik, biztosított
számára a szakmai fejlõ-
dés. 

Élmények, 
tapasztalatok
Mi az a belsõ erõ, ami

kétévenként ország- és
csapatváltásra késztet egy
huszonhat éves magyar
lányt? Liliom Rita a vé-
letlenek sorozatával ma-
gyarázza világvándor pá-
lyafutását. - Eredetileg
nem így képzeltem el jö-
võmet. Az volt a célom,
hogy minél jobb röplab-
dázó legyek, minél maga-
sabb színvonalú bajnok-
ságban szerepelhessek. A
véletlenek hozták így,
egyik ajánlat után jött a
másik, én mindegyiket
kihívásnak tekintettem.
Ahol játszottam, minde-
nütt szép élmények ma-
radtak bennem. Amerika
a diplomáról, Puerto Rico
az elsõ profi szerzõdés-

rõl, Franciaország Párizs-
ról, Achen a csodás kö-
zönségérõl marad emlé-
kezetes. A lengyelországi
karrierem nem indult a
legfényesebben, hiszen
kiesett a csapat az elsõ
osztályból, de vissza fog
jutni. Még nem tudom,
maradok-e, vagy kapok
kedvezõbb ajánlatot, de
ragaszkodom az itteni
színvonalas röplabda
élethez. Amerre jártam,
mindenütt nyitott voltam

az újra, a megszerzett ta-
pasztalatokat hasznosíta-
ni fogom majd a civil
életben. Amerikában az
utolsó évben a Remax in-
gatlanügynökségnél dol-
goztam, ezt a munkát
szeretném itthon folytat-
ni. Lakásfelújítás, értéke-
sítés, környezetvédelem. 

Liliom Rita még nem
ért pályafutása csúcsára.
Tovább dolgozik benne
a vágy, hogy tudását to-
vább gyarapítsa, egy-
részt a Stal Mielec
(vagy más lengyel csa-
pat), illetve csapatkapi-
tányként a magyar válo-
gatott javára.

Lovas Albert  

Óbudától Puerto Ricoig

Liliom Rita a világvándor röplabdás

Irány a Diákolimpia döntõje!
A Római Sport Egyesület négy úszója továbbjutott a
Diákolimpia országos döntõjébe, januári eredményük
alapján. Gyepes Ádám, az egyesület vezetõedzõje
büszkén adott hírt tanítványai teljesítményérõl. A buda-
pesti megmérettetésen Beták Anna a gyors-váltóban I.,
Venyige Ádám ugyanebben a számban a III. helyen
végzett. Nagy meglepetésre az 50 méteres nõi mell-
úszásban Könczöl Zsuzsi, a Dr.Béres József Általános
Iskola diákja I., Kiss Lilien, a Krúdy tanulója pedig II. lett,
a náluk egy évvel idõsebb korosztályt képviselõ sporto-
lók közt. Nagy siker ez, hiszen ezzel az eredménnyel
négy óbudai versenyzõ jutott tovább az országos dön-
tõbe a budapesti iskolák közötti versenyen.
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Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók! A Rokon Baráti Kör
2013-ban is egynapos ausztriai, buszos sítúrákat szervez.
Idõpontok, helyszínek: február 10-én Semmering/Stuhleck; feb-
ruár 24-én Semmering/Hirschenkogel; március 3-án Semme-
ring/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

Az elmúlt évrõl beszélgettünk Páll
Attilával, az idén 126 éves egye-
sület elnökével. Ilyenkor, január
vége felé szokták értékelni az el-
múlt évet. Milyennek ítéli az
egyesület tavalyi szereplését ?

- A múlt évet már anyagilag
és szervezetileg is rendezett
körülmények között kezdtük
el. Ebben elsõsorban az önkor-
mányzat volt segítségünkre,
mely jelenleg is legnagyobb tá-
mogatónk. De jelentõs össze-
get, közel 8,5 millió forintot si-
került nyernünk az úgynevezett
TAO-s pályázaton is. Elkezd-
tük felújítani az öltözõket, ren-
geteg új felszerelést, fõleg me-
zeket és labdákat vásároltunk,
így a tavaszi szezonban már az
új szerelésben játszot-
tak csapataink.

A felnõtt korosztály
az utolsó mérkõzésen
kiharcolta az NB III-
ban maradást, így je-
lenleg is ebben az osz-
tályban szerepelünk.

Utánpótlás csapata-
ink is sikeres tavaszt
zártak, az U14-es csapatunk
például megnyerte saját baj-
nokságát. Õsszel ott folytattuk,
ahol tavasszal abbahagytuk, te-
hát jól szerepelnek csapataink
a különbözõ MLSZ és BLSZ
bajnokságokban.

Szót kell ejtenem atlétáink-
ról is, akik a sokszor nehéz kö-
rülmények ellenére is folyama-
tosan szállítják az érmeket a
korosztályos versenyekrõl,
több nagyobb klub versenyzõit
maguk mögé utasítva. Összes-
ségében azt mondhatom, hogy
a 2011-ben elhatározott 3 éves
program szerint jól állunk.

- Hogyan értékeli az egyesü-
letben zajló szakmai munkát ? 

- A labdarúgó-szakosztály
élére az elnökség döntésével ki-
nevezett és a szakmai munkát
irányító Sólyom Ferenc szemé-
lyében ambiciózus, agilis szak-
ember kezébe került a szakmai
munka irányítása. Az eredmé-
nyek már látszanak, csapataink
szakmailag is elõreléptek. A fel-
nõtt csapatban például 6 saját
nevelésû játékosunk van.  

Az atlétikai szakosztályveze-
tõ, Hoffmann Teréz pedig

hosszú évek óta rendkívül ma-
gas színvonalú szakmai mun-
kát végez, ami az eredménye-
ken is mérhetõ.

De talán mindennél többet
mond, hogy 20 százalékkal
többen sportolnak ma az egye-
sületben, mint 1 évvel koráb-

ban, fõleg a fiatalabb,
12 év alatti korosz-
tályoknál figyelhetõ
meg jelentõs létszám-
növekedés.

- A külsõ elismert-
ség is fontos dolog.
Történt-e ebben válto-
zás az elmúlt évben ?

- Igen. Az MLSZ
Bozsik-programjának kiemelt
helyszíne lettünk és a 3 buda-
pesti utánpótlásbázis egyike. Já-
tékosaink egyre „kapósabbak“
az akadémiáknál és magasabb
osztályú egyesületeknél. Ebbe a
folyamatba illeszkedik, hogy
már nemcsak a Felcsúti Puskás
Akadémiával, hanem a Vasas
Kubala Akadémiával is írásos
megállapodásunk van, mely új
lehetõséget ad a tehetségek to-
vábbfejlõdésére. A tehetséges
atlétáink iránt is vannak komoly
érdeklõdõk, õket sajnos nehe-
zebben tudjuk megtartani.

- A legtöbben a felnõtt labda-
rúgó-csapat eredményei iránt
érdeklõdnek. Hogy állnak a
bajnokságban, mik a tervek?

- Az õszi szezont 4 vereség-
gel kezdtük, de aztán belelen-
dültünk, és a 11. helyen zártuk
az õszt. A bajnoki rendszer át-
szervezése miatt csak a 6-7.
hely elérése ad esélyt a benn-
maradásra. Az erõsítések és a
még mindig csak 23 éves átlag-
életkorú csapat hozzáállása mi-
att én biztos vagyok abban,
hogy jövõre is az NB III-ban
fogunk szerepelni. (sz.) 

Sikeres évet zárt a III. kerületi TVE

Egyre több fiatal sportol
az egyesületben 

Elkészült a Magyar Tornaszövet-
ség aerobik szakágának 2012-es
egyesületi eredményességi sor-
rendje.

Ó buda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának kiemelt

támogatottja, az Óbudai
WDSE 33 egyesület közül a II.
helyen végzett. A fõvárosiak
közül immár harmadik éve
egyértelmûen õk a legjobbak.

Évzáró összefoglalójában
Sinkó Andrea, az egyesület el-

nöke eddigi legnagyobb sike-
rükként értékelte az ered-
ményt, és köszönetét fejezte ki
Szirtes-Sipos Mónika, Huba-
csek László, Cserdi Zsófia,
Szarvas Gabriella edzõknek, a
versenyzõknek és szüleiknek.
A csapat új teremben, a Bécsi
úton található Dance Factory-
komplexumban kezdte a felké-
szülését a 2013-as hazai és
nemzetközi versenyekre és az
Európa-bajnokságra. 

Sz. Cs. 

Budapest legjobbja az Óbudai WDSE

Foci fiúknak, lányoknak
Az ASR-Gázmûvek MTE minden olyan 2001-2007 között született,
focizni szeretõ fiút és lányt vár, akik mozgással, játékkal kívánják el-
tölteni szabadidejüket. A csapatoknak heti két edzésük van: szerdán
és pénteken 16-tól 17.30 óráig. A Bozsik-programban több torna
szerepel, ahol NB I-es klubok utánpótlás-csapataival is lesznek mér-
kõzések. A tagdíj 3.500 Ft/hó. Jelentkezni lehet telefonon Ferenczi
György (06-70-579-6082) és Széll Sándor (06-20-474-2017) edzõk-
nél, vagy edzések alatt a pályán. (Cím: Sujtás utca 1-3.)

Asztalitenisz mindenkinek!
A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ Sportegyesületnél az asztalite-
nisz iránt érdeklõdõ gyermekek, szüleik, valamennyi korosztály jelent-
kezését várják. Utánpótlás- és szabadidõsport egyaránt ûzhetõ, ér-
deklõdés szerint. Iskolai helyszínek: Váradi, Medgyessy, Bárczi. (Je-
lentkezni lehet Kelen Balázsnál a 06(70)314-0021-es telefonszámon
és a csmsz.sport@gmail.com e-mail címen.)
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (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

AJobbik Magyarországért
Mozgalom február 10-én

16 órától ismét megrendezi a
nem több, mint 10 kilométeres
Kitörés Emléktúráját, melyen ké-
nyelmes tempóban járják végig a

Budai-hegyekben található név-
telen hõsök sírjának szinte mind-
egyikét. Gyülekezõ: 15.30-tól a
137-es busz Erdõalja úti forduló-
jánál. Érkezés: legkésõbb 21
óráig a II. kerületi Széher út vé-
géhez. A hátrahagyott autókhoz
való visszajutást biztosítják.

A túrázókkal tartanak: Novák
Elõd, Z. Kárpát Dániel, valamint
a Kárpátia zenekar tagjai. Az idõ-
járásnak megfelelõ túraöltözékre,
lámpára, vízre mindenkinek
szüksége lesz. (Részletek az
obuda.jobbik.hu honlapon, vagy
a 30-377-1857-es számon.)

Programváltozás!
A Kereszténydemokrata Fórum következõ elõadását február 5-
én 18 órakor rendezik a Selyemgombolyítóban. Vendég Barcza
György vezetõ gazdasági elemzõ lesz, aki térségünk makrogaz-
dasági kilátásairól tart elõadást. (Cím: Miklós tér 1.) 

Kitörés Emléktúra

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a z.kar-
pat.daniel @jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos ország-
gyûlési képviselõ fogadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36/20-770-6593-as telefon-
számon vagy a lajos.olah@parlament.hu
e-mail címen jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából. A következõ fogadó-
óra témája: felsõoktatás, tandíjkötelezett-
ség jogászok, közgazdászok számára. A
témához kapcsolódó megjegyzéseit,
észrevételeit megküldheti a fenti elérhetõ-
ségek valamelyikére.

A Váradi utca 15.
szám alatt eddig,

ideiglenesen mûködõ
Kormányablak január
22-tõl új helyen, a XI.
kerületben, a Budafoki
út 59. szám alatt (az 1.
számú Körzeti Földhiva-
tal épületében) fogadja
az ügyfeleket.
A legközeleb-
bi (Kormány-
ablak) ügyin-
tézõhely a
XIII. Teve ut-
ca 1/A-C épü-
letben találha-
tó. A Kor-
mányablakok
ügyfélfogadá-

si ideje: hétfõtõl pénte-
kig 8-tól 20 óráig. To-
vábbi Kormányablakok:
XIII. Visegrádi utca 110-
112., illetve VIII. Fiumei
út 19/A. (Bõvebb infor-
máció a www. kor-
manyablak.gov.hu hon-
lapon.)

A Váradi utcából a Budafoki 
útra költözött a Kormányablak

A fenti címmel tartot-
tak január 27-én a

MAZSIKE irodalmi so-
rozatában elõadást a XIII.
kerületi Hollán Ernõ utca
7. szám alatt. A Gelléri
Andor Endre novelláiból
összeállított „Nekem sze-
retet kell“ címû kötet be-
mutatóját abból az alka-
lomból rendezték, hogy a
mártírhalált halt írótól el-
vették a nevét viselõ ut-
cát. Közremûködött:

Bródy János, Gálvölgyi
János, Hegedûs D. Géza
és barátaik. Szerkesztõ:
Gelléri Ágnes. (A könyvet
a Tevan Alapítvány és a
MAZSIKE jelentette meg
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata támogatá-
sával.)

„Ha én utca volnék…“

A SISZA Kommuni-
kációs Intézet Poli-

tikusképzõ Iskolájában
február 9-én 9 órakor
kezdõdik az oktatás az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban. Várják a közé-
lettel foglalkozni vágyó-
kat, akik kommunikáci-
ós ismereteiket kívánják
bõvíteni és azokat, akik
a politikában képzelik el
jövõjüket! (Bõvebb info:
www.sisza.hu, tel.: 06-
70-250-5840.)

Politikusképzés
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Allergiás? Asztmás? Gyakran beteg? 

VAN MEGOLDÁS: 
Egészségügyi SÓTERÁPIA az Indisonál

Az INDISO SPELEO SZÁRAZ SÓTERÁPIA számos légúti betegséget 
(asztma, allergia, krupp, bronchitis, krónikus obstruktív légúti betegség

/COPD/, fül-orr-gégészeti) elõz meg és kezel magas hatásfokkal, erõsíti az 
immunrendszert és a szervezet önregeneráló képességét. Asztma, allergia, COPD, krupp
esetén csökken a krízisek száma, intenzitása, javul a vér oxigén-ellátása!
Az INDISO sóterápia 100%-ban természetes, mellékhatásoktól mentes 
és biztonságos, hosszú távú megoldás a problémákra! 
Az INDISO SPELEO SÓTERÁPIA egészségügyi fizioterápia, 
ÁNTSZ engedéllyel, orvosi kontroll és szakasszisztencia 
mellett zajlik! 

MEGNYITOTTUNK, Szent Margit Rendelõintézet, 
Budapest, III. Csobánka tér 6. II. emelet
Bejelentkezés: 06 30 516 1437, 06 1 454 7500/284 mellék,
e-mail: obuda@indiso.eu
További információ: 
www.soterapiabudapest.hu, www.indiso.eu

Nyi
tá

si 

ak
ció

!

T ovábbra is várják a gyermekeket a
Magyar Kereskedelmi és Vendég-

látóipari Múzeumba a havonként je-
lentkezõ „Pici Maci kuckója“ címû so-
rozatra. Mindig újabb mese, mindig
újabb izgalom Kilin Ildikó színmûvész
és Mollini bûvész elõadásában - megle-
petéssel. Itt a farsang! Farsang lévén a
február 10-ei 10.30 órakor kezdõdõ
eseményre érkezõket arra kérik: öltöz-
zenek jelmezbe! Ne felejtsék otthon
mackójukat! Az elõadás elõtt, 10 óra-
kor nyílik az „Itt a farsang, áll a bál...“
címû idõszaki kiállítás, mely a Krúdy-
udvarban látható. (Belépõ: 700 forint/fõ
vagy 2200 forint/család. A gyermekelõ-
adások további idõpontjai: március 10-
én és április 14-én 10.30 órától. Cím:
Korona tér 1. Bõvebb információ:
www.mkvm.hu)

Saját házban a Baltazár Színház
Az értelmi sérült színészekbõl álló
Baltazár Színház 16 éve mûködik.
Most végre saját házba költözhetett
egy dán pályázatnak köszönhetõen.
A Zsófia utca 7. szám alatti Baltazár
Ház ünnepélyes avatóját január 31-én
tartották, s meghívtak mindenkit, aki
valaha segítette, illetve jelenleg segíti
az egyedülálló társulat munkáját.

Jelmezben a múzeumba
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Hahota 
- Nem lesz vékony ez a fal? -
kérdezik a kõmûvest.
- Nem, erre még tapéta is jön!

* * *
Egy tûzoltóságon a laktanya-
parancsnok kényelmesen le-
sétál a beosztottaihoz, leül,
iszik egy kávét, majd megszó-
lal:
- No, fiúk, lassan lehet szede-
lõdzködni. Ég az adóhivatal...

* * *
Az útépítésen a fõnök oda-
megy a munkásokhoz:
- Fiúk, nem érkeztek meg a
lapátok.
- Sebaj, majd egymásra tá-
maszkodunk.

* * *
A rendõr megállítja a teherau-
tót.
- Már harmadszor szólok,
hogy folyik az autója!
- Én meg már harmadszor
mondom, hogy locsoló kocsi!

* * *
A költõ a barátnõjével sétál a
parkban.
- Milyen szép a naplemente...
- áradozik a barátnõ.
Mire a költõ:
- Kuss! Nem akarok most
munkáról beszélni.

* * *
Bemegy a kocsmába egy 16
éves fiú, és így szól a pincér-
nõnek:
- Kérek egy korsó sört!
A pincérnõ - látva a fiú korát -
megkérdezi:
- Bajba akarsz keverni?
- Talán majd késõbb, elõbb
egy sört kérek.

* * *
- Kapitány úr! Mit csináljon,
aki aknára lép?
- Nos, a szokásos eljárás:
húsz métert ugrani a levegõ-
be, és szétszóródni a szélró-
zsa minden irányába.

* * *
Orvosnál:
- Elõször a jó hír: betegséget
fogunk elnevezni magáról.

* * *
A fényképészetbe betér egy
matektanár:
- Szeretnék errõl a filmrõl ké-
peket csináltatni.
- 9×13?
- 117, miért kérdi?

Az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata által finanszírozott Fõ
téri ingyenes jégpályán január vé-
ge helyett március 3-ig várják a
korcsolyázni vágyókat.

A korcsolyapályát mindenki
ingyenesen használhatja, de

12 éves kor alatt kísérõ jelenléte
ajánlott. Minden nap 8-tól 22 órá-
ig tart nyitva. Apálya mellett kor-
csolyakölcsönzõ, öltözõ és büfé
sátor mûködik. Bárki talál megfe-
lelõ korcsolyacipõt 26-tól 46-os
méretig. (Felnõtteknek 600 fo-
rint, gyerekeknek 400 forint a
bérlés díja.) Rendszeres korcso-
lyaoktatás nincs, de a helyszínen
ajánlanak oktatót, akivel telefo-
non és e-mailen lehet egyeztetni.

Érdemes délelõtt kihasználni a le-
hetõséget, mert a délutáni órák-

ban és hétvégén több emberre le-
het számítani a pályán.

Az Óbudai Egyetem Rejtõ
Sándor Könnyûipari és Kör-
nyezetmérnöki Kara Ter-
méktervezõ Intézetének
hagyományos félévi divat-
bemutatóját és kiállítását
tavaly decemberben is
megrendezték.

Adivatbemutató két té-
makört ölelt fel: a III.

évfolyamosok színpompás
gyümölcs-, illetve rafinált
gombolódások inspiráció-

ra készített szoknyavariáci-
óit, illetve a IV. évfolya-
mos hallgatók újrahaszno-
sított textíliákból készített
blézereit. A kiállítás témája
az asztalteríték volt, ame-
lyet a III. évfolyamos textil
és enteriõr modulos hallga-
tók terveztek. Az asztalok
címei magukért beszéltek:
Reggeli az erdõben; Ebéd
a múzeumban; Vacsora a
kastélyban; illetve Állófo-
gadás a cégemmel.

Karikatúrák 
keserédes világunkról

Csillaghegyi írói farsangra várják az iroda-
lomkedvelõket február 13-án 18 órai kezdet-
tel a Csillaghegyi Közösségi Házba. A be-
szélgetés elõtt Rák Béla, óbudai karikaturis-
ta „Keserédes világunkról“ címû kiállításának
megnyitóját tartják 17.30 órakor.
Mint azt Gyimesi László írótól megtudtuk, az
eseményre a nagy nyilvánosság elõtt eddig
még nem szerepelt és amatõr írók jelentke-
zését is várják. A tárlatmegnyitót követõen,
nyitott elõadáson mindenki felolvashatja a
saját, rövid, vidám, a másnapi Bálint-napra
tekintettel akár szerelmes, pajkos hangvéte-
lû alkotásait is. Az, aki örömmel fogadná, ha
nem neki kellene mûvét elõadni, annak Bor
Viktor színmûvész segít majd a mûvek tol-
mácsolásában. (Hagyományokhoz híven,
akinek kedve tartja, hozhat magával egy
üveg italt vagy némi harapnivalót, ez azon-
ban nem kötelezõ.)

Sz. Cs.

Terméktervezõk bemutatójaAmatõr írók farsangja Csillaghegyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Ingyenes jégpálya március 3-ig a Fõ téren
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