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G yurta Dániel olimpiai bajnok úszót is be-
választotta a Magyar Sportújságírók

Szövetsége az év legjobbjai közé. A szövetség
56. alkalommal tartotta meg a karácsony elõt-
ti szavazást és az ünnepélyes díjátadó gálát.
2013-ban Gyurta mellett Hosszú Katinka
úszó, Shane Tusup úszóedzõ (Katinka tréne-
re), a magyar vízilabda-válogatott, valamint
Benedek Tibor a válogatott kapitánya kapta
meg a rangos elismerést. (Cikk a herningi vb-
rõl a 37. oldalon.)

Gyurta a legjobbak között

Térfigyelõkre pályázhatnak a társasházak
A kerületi közbiztonság helyzetét tárgyalták a
tavaly december 17-ei közmeghallgatáson,
ahol elhangzott: az önkormányzat pályázatok
támogatásával segíti a társasházakat, hogy
kiépíthessék saját térfigyelõ kameráikat.

FÓRUM A 12. OLDALON

Lakosok észrevételei alapján finomították a
békásmegyeri multifunkciós tér terveit. Terv-
ismertetõ fórumot január 29-én tartanak.

A fõdíjat, 24 futóbiciklit nyertek a
Mosolygó Tagóvoda meseíró ovisai a
MeseKerék Vetélkedõn.

Az Aquincum iskola udvarán megnyílt leg-
újabb ingyenes korcsolyapályán március 2-
ig várják a korcsolyázás szerelmeseit.31

Korcsolyapálya az iskolaudvaron

3
Szerethetõ tér a cél Békásmegyeren

16
Tanulóbiciklik mesékért

A Kiscelli kastélyban január 10-én rendezett 
újévi koncertrõl tudósítás a 2. oldalon

Óbuda Kultúrájáért Díj
Kerületi polgárok, civil szervezetek, egyéb kö-
zösségek írásban tehetnek javaslatot márci-
us 10-ig arra, ki kapja az elismerést. A díjat
az Óbuda Napja kulturális rendezvénysoroza-
ton, május 4-én adják át.

FELHÍVÁS A 7. OLDALON
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Önkormányzat

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának felkéré-
sére idén is az Óbudai
Danubia Szimfonikus Ze-
nekar adott koncertet a
meghívottak számára. Az
egybegyûltek elõtt Bús Ba-
lázs polgármester mondta
el évindító gondolatait.

A városrész életében
fontos tisztséget

betöltõ vendégek társa-
sági eseményének adott
otthont a Kiscelli kas-
tély és a hozzá kapcso-
lódó egykori trinitárius
templomrom január 10-
én este. A meghívást
mások mellett Domokos
László, az Állami Szám-
vevõszék elnöke és
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ is
elfogadta. Az est házi-
asszonya Novodomszky
Éva volt.

- Hit és munka. Ezt a
két szót írták eleink több
mint száz évvel ezelõtt a
polgármesteri hivatal
homlokzatán lévõ két
zászlótartóra. Rövid, de
annál fontosabb útmuta-
tás. Helyes lenne, ha az
arra járók - legyenek tu-
risták vagy munkájukat

végzõ hivatalnokok -
feltekintenének rá és
megszívlelnék - e sza-
vakkal köszöntötte Bús
Balázs polgármester a
vendégeket.

Beszédének elején a
2014-es év meghatározó
eseményére hívta fel a
hallgatóság figyelmét.
Úgy fogalmazott: az el-
múlt évek munkájáról
három választáson is
ítéletet mondhatunk,
irányt szabhatunk az
Európai Unió, Magyar-
ország és Óbuda-Békás-
megyer jövõbeni útjá-
nak. Ebben az évben le-
hetõség nyílik arra,
hogy meghatározzuk,
milyen feltételek között,
milyen értékek mentén,
milyen társadalmi, gaz-
dasági és kulturális kö-
zegben szeretnénk élni.
Az  óbudaiak pedig vé-
leményt mondhatnak az
eddigi döntésekrõl, a
fejlesztésekrõl, a közös-
ségek megerõsítése ér-
dekében tett lépésekrõl.

Óbuda jövõbeni város-
képérõl szólva Jahn Gehl
dán építészt idézve azt
mondta, a várost vissza
kell adni az embereknek.
Alkalmassá kell tenni a

kapcsolatteremtésre,
mert az ember legfonto-
sabb szükséglete a többi
ember társasága. Város-
vezetõi munkájának leg-
fõbb törekvéseként a
helyi közösségek meg-
erõsítését, illetve létre-
jöttük ösztönzését jelölte
meg. 

- Ebben az irányban
indultunk el, amikor kö-
zösségi színtereket és
kulturális csomóponto-
kat alakítottunk ki a ke-
rületben. Megépült az
Óbudai Promenád, új
közösségi házat adtunk
át Kaszásdûlõn, és új
idõsek klubját hoztunk
létre. Úgy gondolom,
hogy ezzel jelentõs mér-
tékben sikerült hozzájá-
rulni ahhoz, hogy az
emberek közötti kapcso-
lati hálózat újraszövése
megindulhasson. Ko-
moly lemaradást kell
behoznunk, ha a nyugat-
európai nagyvárosok él-
hetõségi szintjére sze-
retnénk eljutni. A kom-
munizmus negyven évé-
nek következményeként
az elmagányosodás és
bezárkózás vált uralko-
dóvá a nagyvárosokban.

A polgármester arra
figyelmeztetett: a rossz-
kedv és elszigeteltség
jellemezte hangulat a
valódi kapcsolatokat he-
lyettesítõ mobil kom-
munikációs eszközök és

a bevásárlóközpontok
világában nem hogy ja-
vult, esetenként romlott
is, ezért újra kell építeni
a kerületben a kis helyi
közösségeket.

- Ez hosszú, aprólékos
és csak számos érdek
összebékítése által meg-
valósítható feladat, még-
is érdemes erõfeszítése-
ket tennünk érdekében.
Jó látni ugyanakkor,
hogy önálló akaratból és
elhivatottságból is mind
több civil szervezet jön
létre, s ezek értékes
munkájukkal szintén kö-
zösség formáló és meg-
tartó erõt képviselnek -
mondta Bús Balázs.
Hangsúlyozta, a közös-
ségépítés kiemelkedõ al-
kalmai a sport- és kultu-
rális nagyrendezvények,
mint a Kerület Napja
vagy az Óbudai Nyár, és
az „óbudaiság” erõsíté-
sének fontos eszköze-
ként jelölte meg az Óbu-
dai Népzenei Iskola
megújítását és a kaszás-
dûlõi új közösségi ház
megnyitását.

A 2013-as év történé-
sei közül a „legkiélezet-
tebb” eseményének ne-
vezte a dunai árvizet, il-
letve a társasházi ház-
robbanást. Aláhúzta,
mindkét esetben meg-
mutatkozott a helyi szo-
lidaritás. - A dunai árvíz
fölött sikerült közös

összefogással úrrá len-
nünk, a bajba jutottak-
nak pedig segítõ kezet
nyújtanunk a Pacsirta-
mezõ utcai katasztrófa
nyomán - mondta.

Beszéde végén köszö-
netét fejezte ki a pártok
helyi képviselõinek, a ci-
vil szervezetek vezetõi-
nek és a helyi vállalkozá-
sok irányítóinak, amiért
sikerült Óbuda ügyeit a
pártpolitika fölé emelni,
és az itt élõk érdekeiért
együtt dolgozni. 

- A párbeszéd és
egyetértésre törekvés
eredményeként jelentõs
erõ és akarat állítható
számos közösségi ügy
mögé. Ez által vagyunk
képesek mi is városré-
szünk fejlesztésére,
megvédésére és építésé-
re. Õszintén kívánom,
hogy sikerüljön Óbuda
ügyeit a pártpolitika fölé
emelni, s igazi lokálpat-
riótaként az itt élõk ér-
dekeiért együtt dolgoz-
ni. A politika ugyanis
nem más, mint a közös-
ség szolgálata. 

Végül köszöntötte a
koncert elõadóit, az Óbu-
dai Danubia Zenekar
mûvészeit és karmeste-
rét, Héja Domonkost.

Az ünnepi hangverse-
nyen Csajkovszkij: C-dur
vonósszerenádja, illetve
Dvorák: E-dur vonóssze-
renádja hangzott el.

„A várost vissza kell adni az embereknek”

Újévi koncert a Kiscelli kastélyban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Uniós pályázatot nyert Óbuda 
„Dunai Kulturális Folyosó - Hálózatépítés az
örökség-alapú, Duna-tudatos fejlõdés támoga-
tásáért” címmel nyert uniós pályázatot Óbuda.
A Belügyminisztériummal és az Argonauta Kutató-
csoporttal konzorciumot alkotva nyert uniós pályá-
zatot Óbuda. A projekt résztvevõi arra kapnak lehe-
tõséget, hogy felkészüljenek az EU 2014-2020 kö-
zötti támogatási idõszakának Dunát érintõ kulturá-
lis-turisztikai célú beruházásaira. A 13,3 millió forin-
tot elnyert pályázat alapján a három szervezet
szakmai konzultációk, konferenciák, képzések és
kiállítások szervezésével, és a Nemzeti Dunai
Örökség Hálózat létrehozásával nyitnak társadalmi
párbeszédet a dunai beruházásokban érintett intéz-
mények, szervezetek, kezdeményezések között.
A projekt célja egy országos szintû, de akár nemzet-
közivé is fejleszthetõ dunai kulturális-turisztikai háló-
zat létrehozása, amelynek tagjai közös stratégia
mentén készülhetnek fel késõbbi uniós pályázatokra.
A Dunai Kulturális Folyosót az Európai Unió 100
százalékos mértékû támogatásával, az Új Széché-
nyi Terv Államreform Operatív Programjának kere-
tén belül valósítják meg.

Dunai Kulturális Folyosó 
– Kulturális-turisztikai hálózat 

Helyi lakosok javaslatai alapján fino-
mították a békásmegyeri multi-
funkciós tér terveit, január 29-én pe-
dig tervismertetõ fórumot hív össze
az önkormányzat a témában. 

Ahogy arról korábban már
hírt adtunk, Óbuda 385

millió forintot nyert a Fõvárosi
Önkormányzat városrehabilitá-
ciós pályázatán, hogy ehhez saját
forrásait is hozzáadva mintegy
600 millió forintból újítsa meg a
békásmegyeri Heltai Jenõ tértõl
északra fekvõ lakóterületet. A
terveket bemutató cikk megjele-
nését követõen a helyi lakosok
egy csoportja beadvánnyal for-
dult az önkormányzathoz, mely-
ben bizonyos elemek megváltoz-
tatását javasolták. 
Az azóta eltelt idõszakban az ön-
kormányzat több egyeztetést foly-
tatott a beadványt készítõ lakók-
kal és a tervezõirodával, kompro-
misszumos megoldást keresve a
különbözõ igények között. A hó-
napokig csiszolgatott tervek im-
már nem csak esztétikusabb és
funkcióiban is gazdagabb térrel
számolnak, de egyben a környezõ
házak lakóinak nyugalmát és az
átmenõ forgalom zavartalanságát
is biztosítják. Akorábbi elképzelé-
sekhez képest a fõ változást a déli
oldalon tervezett teresedés leszû-
külése és a parkolási rend racio-

nálisabbá tétele jelenti. Nagyobb
távolság lesz a jelenlegi kitapo-
sott, saras csapást helyettesítõ kul-
turált gyalogösvény és a négy-
emeletes házak között is, csök-
kentve ezzel az itt lakók kellemet-
lenségeit. Számos kisebb, prakti-
kus változtatás mellett érdemes
még megemlíteni, hogy az önkor-
mányzat tervei szerint a megúju-
lást követõen állandó gondnok
ügyel majd a tér állapotának meg-
óvására. Ennek a pályázatnak
nem része a békásmegyeri piac
felújítása. Mivel azonban az ön-
kormányzat hamarosan szeretné
felújítani a piacot is, ezért már a
multifunkciós tér tervezésénél is

hangsúlyt fektettek arra, hogy a
két szomszédos terület jól illesz-
kedjen majd egymáshoz.

Tavaly december közepén láto-
gatást tett Puskás Péter alpolgár-
mesternél a lakossági beadvány
aláíróinak nevében Richtarszky
András és Vida Zoltánné. A talál-
kozó végén elégedetten álltak fel
az asztaltól az óbudai lakosok. 
- Mi az eredeti tervet látva attól
ijedtünk meg, hogy a helyieknek
majd állandóan rendezvények és
zsibvásárok hangzavarát kell hall-
gatniuk. Örülünk, hogy errõl letet-
tek, és hogy a zöld terület nagysá-
ga sem fog csökkenni - mondta el
Richtarszky András. - Ha az új ter-

vek szerint jön létre a tér, akkor a
környékbeliek elégedettek lehet-
nek - tette hozzá Vida Zoltánné.

Puskás Péter a találkozón el-
mondta, hogy a teljes társadalmi
támogatás elérése érdekében az
önkormányzat szeretne egy terv-
ismertetõ fórumot is tartani. Ezen
a helyi polgárok megismerhetik,
véleményezhetik és javaslatokat
fogalmazhatnak meg a tervekkel
kapcsolatosan. A tervismertetõ
fórumot január 29-én 18 órától
a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban tartja az önkormányzat. Cél
egy mindenki által szerethetõ kö-
zösségi tér létrejötte - mondta az
alpolgármester.

Mindenki által szerethetõ tér a cél Békásmegyeren

A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület adventi ünnepségén köszöntötték azokat a csil-
laghegyieket, akik 60 éve, vagy régebben élnek a városrészben. A díjazottak az
Aranypolgár emléklapot kapták a civil szervezettõl. Az eseményen részt vett Bús Ba-
lázs polgármester, Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ, Var-
ga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Aranypolgár emléklapok csillaghegyieknek 
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Interjú

A fõvárost húsz éven át koncepciók és meg-
valósítható elképzelések nélkül „lehetett”
vezetni. Közpénzbõl építettek költséges lég-
várakat, és közben hagyták pusztulni a vá-
rost. A fõvárosiaknak 2010-ben elegük lett
az üres szónoklatokból, ígérgetésekbõl és a
lázas semmittevésbõl. Budapest új vezetése
a ciklus elsõ felében emberfeletti erõfeszí-
téseket tett annak érdekében, hogy a város
és polgárai megszabaduljanak a múlt súlyos
terheitõl. Ezzel párhuzamosan hozzáláttak a
tervek elõkészítéséhez. Ennek a gondos elõ-
készítõ munkának látszanak már az eredmé-
nyei. Ott, ahol a daruké, az állványoké, a
munkagödröké és a kellemetlenségeké a fõ-
szerep, holnap már megújult közterek, fel-
újított villamosvonalak, új metróvonal, újjá-
varázsolt fürdõk és kulturális intézmények
várják majd a budapestieket. Tarlós István
fõpolgármestert az elmúlt három év eredmé-
nyeirõl kérdeztük. 

Az eladósodás 
megállítása

- A Fõvárosi Önkormányzat adóssága
kevesebb, mint a felére csökkent. Melyek
azok a tételek, amelyekbõl meg lehetett ta-
karítani, vissza lehetett fizetni vagy csök-
kenteni ezt az adósságot? 

- A Fõvárosi Önkormányzat adósságál-
lománya a 2010. évi átvételkor fennálló
közel 180 milliárd forinttal szemben jelen-
leg mindössze 85 milliárd forint. Magyar-
ország kormánya az önkormányzati adós-
ságkonszolidáció keretében átvállalta a fõ-
város adósságának 60 százalékát. Megállí-
tottuk az eladósodás folyamatát. Tettük
mindezt úgy, hogy a múltbeli kétes konst-
rukciók, sok egyéb mellett a 4-es metró, a
CET/Bálna és a Rác Fürdõ beruházás kö-
rüli anomáliákat is helyre kellett hoznunk.
Nagy eredménynek tartom a Fõvárosi Víz-
mûvek visszaszerzését a külföldi tulajdo-
nostól. Mindeközben a BKV 2010-ben ak-
tuális adósságállománya 73 milliárd forint-
ról 62 milliárdra csökkent úgy, hogy a vál-
lalat ebben a ciklusban nem vett fel mûkö-
dési hitelt, szemben a korábban felvett
több mint 100 milliárddal. Összességében
elmondható, hogy ebben a ciklusban kike-
rült a város az adósságspirálból. 

A stratégiai közszolgáltatások
visszavétele

- Az eredményeket összegzõ kiadványban
külön fejezet szól a stratégiai közszolgálta-
tások visszavételérõl. Mit emelne ki ezek
közül?

- „A nemzet fõvárosa” címû választási
programban kifejezésre juttattuk, hogy ki-
emelten fontosnak tartjuk a közmûcégek
önkormányzati tulajdonban tartását, mert
ez biztosítja leginkább azt, hogy a közszol-

gáltatásokat a közösség érdekei és szem-
pontjai határozzák meg. Ezért célul tûztük
ki a Fõvárosi Önkormányzat tulajdonából
és üzemeltetésébõl kikerült vagyonelemek
és tevékenységek visszaszerzését. A ko-
rábbi városvezetés 1997-ben külföldi tulaj-
donba adta a Fõvárosi Vízmûvek kisebbsé-
gi részvénycsomagját. A szerzõdés hátrá-
nyos helyzetbe hozta a Fõvárosi Önkor-
mányzatot, hiszen a többségi tulajdon elle-
nére nem rendelkezett irányítási jogokkal,
és a cég külföldi vezetése éveken át milli-
árdos összegû menedzsmentdíjat vitt ki az
országból. Hosszas tárgyalási folyamat le-
zárásaként visszavásároltuk a Fõvárosi
Vízmûvek kisebbségi részvénycsomagját,
valamint megszüntettük az 1997-ben kö-
tött menedzsmentszerzõdést. Ezzel vissza-
adtuk a budapestieknek azt, ami az övék.
Szerénytelenség nélkül, nagy sikerként
könyvelhetjük el azt is, hogy 2011-ben
megállapodtunk a szennyvíztisztító telep
üzemeltetési jogainak visszavételérõl.

- A fõvárosi közlekedésben jelentõs fej-
lesztések kezdõdtek. Tartható-e például a
4-es metró átadásának határideje? A leg-
több kritika a BKK-t éri, mint a Fõvárosi
Önkormányzat legnagyobb vállalkozását.
A villamoshálózat korszerûsítésébõl egye-
lõre a kellemetlenségeket érzékelik a fõvá-
rosiak.

- Korszerûtlen közlekedési hálózat és el-
avult jármûpark volt az, amit az elõzõ vá-
rosvezetés örökül hagyott ránk. A ciklus
elején a közösségi közlekedés összeomlá-
sának réme napi szinten fenyegetett. Miu-

tán a csõd közvetlen veszélyét elhárítottuk,
terveket alkottunk, forrást szereztünk és
megkezdtük a terveink kivitelezését. Az el-
múlt három évben több mint 100 milliárd
forint értékû közlekedésfejlesztési támoga-
tást szereztünk. 

A BKV mûködésének hosszú távú finan-
szírozása egyelõre valóban nincs megold-
va. Ezt az elmúlt 25 évben soha, senki nem
tette még meg. Ez ügyben is elindultunk
egy úton, és úgy hiszem, jó irányba hala-
dunk. Ugyanakkor azzal tisztában kell len-
ni, hogy egy közel 80 milliárdos adósság-
állománnyal és egy teljesen leamortizáló-
dott jármûparkkal terhelt BKV kontójára
ígért a jelenlegi ellenzék nem is olyan ré-
gen ingyenes közlekedést. Egyre arrogán-
sabb kritikákat hallunk tõlük, de felmerül a
kérdés, milyen konkrét érdemi építõ javas-
latuk volt a három év alatt Budapesten?
Túl azon az Augiász istállóján, amit itt
hagytak. Azt rendbe rakni nem volt látvá-
nyos, de annál nehezebb munka.

Kelenföldrõl a Keletiig 
a 4-es metróval 

A siralmas szerzõdéses örökség, és a so-
rozatos nehézségek ellenére tartjuk hiva-
talba lépésünkkor tett ígéretünket, misze-
rint 2014 tavaszán átadjuk a 4-es metrót.
A szerzõdések újratárgyalásával megaka-
dályoztuk, hogy a kivitelezõi többletigé-
nyek az egekbe szökjenek és a beruházás
további csúszást szenvedjen. Az Alstom-
mal, a Siemensszel és a Swietelskyvel kö-
tött megállapodásainknak köszönhetõen
több tízmilliárd forintot spóroltunk meg a
budapestieknek, a fõvárosnak. Nehézsé-
gek még ma is vannak. Például érthetetlen
okból más-más nemzetközi cégektõl ren-
delték a szerelvényeket, illetve a biztonsá-
gi berendezéseket, nem alkalmaztak gene-
rálkivitelezõt, és elfelejtették megtervez-
tetni a kelenföldi felszíni csomópontot.
Mégis, fáradságos munka árán ugyan, de
az általunk megjelölt átadási határidõ tart-
hatónak látszik.

Az 1-es és a 3-as 
villamos fejlesztése 

Tavaly szeptemberben kezdtük meg Bu-
dapest legforgalmasabb villamosvonalá-
nak, az 1-es járatnak a megújítását. Az
1984-ben átadott vonalon az elmúlt 30 év-
ben nem volt jelentõsebb pályarekonstruk-
ció. Napjainkra a sínek olyan rossz állapot-
ba kerültek, hogy a vonal egyes szakaszain
10-30 kilométer/órás sebességkorlátozást
kellett bevezetni. A fejlesztés eredménye-
képpen nem csupán a pálya újul meg. A vo-
nalat meghosszabbítjuk a jelenlegi végállo-
mástól a Rákóczi hídon és a Szerémi úton
át a Fehérvári útig. Egyébként az 1-es vil-

Az elmúlt három év az eredmények tükrében

Budapest Európa fõvárosainak élmezõnyébe tart
– Interjú Tarlós István fõpolgármesterrel –
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lamos esetében 2010-ben egyetlen vonal
engedélyes terv sem volt.

Budai fonódó villamoshálózat 
2013 novemberében elkezdtük a buda-

pesti 3-as villamos teljes vonalának komp-
lex felújítását is. Célunk a budai oldalon az
észak-déli kötöttpályás átjárhatóság meg-
valósítása. A beruházást megterveztük és
forrást szereztünk rá. 2015 õszére kötött-
pályás kapcsolatot biztosítunk valamennyi
budai városrész között úgy, hogy a jelentõ-
sebb forgalmú irányokban ne kelljen át-
szállniuk az utazóknak.

Csökkenõ bérletárak, 
vonzóbb közösségi közlekedés 
Hivatalba lépésünk elõtt minden évben

az infláció feletti mértékben emelték Bu-
dapesten a közösségi közlekedési tarifákat.
Ezzel közép-európai összehasonlításban
Budapesten volt a legdrágább a tömegköz-
lekedés, miközben a szolgáltatás minõsége
egyre romlott. Az elmúlt években egy sor
olyan intézkedést vezettünk be, amellyel
könnyebbé vált a jegyhez, bérlethez jutás,
és ezzel párhuzamosan az ellenõrzést is
hatékonyabbá tettük. Mindezt úgy értük el,
hogy közben a szolgáltatás minõségét is
folyamatosan javítottuk. Ennek köszönhe-
tõen lehetõvé vált, hogy az elmúlt évtize-
dekben példátlan módon 10 százalékkal
csökkentsük a bérletárakat 2014. január 1-
jétõl. Olcsóbbá tettük többek között a tel-
jes árú havi és éves, a kedvezményes tanu-
ló és nyugdíjas, valamint a kisgyermeke-
seknek szóló Budapest-bérletet. 

Árvízvédelem 
- A fejlesztések jó része Óbudát is érinti.

Hol tart most például a római-parti gát
ügye?

- A római-parti védmû a tipikus példája
annak, amikor valamilyen törpepárt azzal
akarja észrevétetni magát, hogy elképesz-
tõen nagyokat mond valamirõl, hogy leg-

alább néha odafigyeljenek rá is. Továbbá,
bizonyos hivatásos gyûlölködõk és aggo-
dalmaskodók is kiélhették magukat ebben
az ügyben. Én azt tudom, hogy a Római-
part a budapesti Duna-part egyetlen kriti-
kus és levédetlen szakasza. Ezt a problé-
mát meg kell oldani. 

Mint az köztudott, tavaly júniusban soha
nem látott árhullám vonult le a Dunán, a
tetõzés elérte a 891 centimétert. Budapes-
ten a 90 kilométer hosszú fõvédvonal men-
tén zajlott a védekezés. Az árvíz, amely
Európa-szerte emberáldozatokat szedett, a
folyó magyarországi szakaszán nem oko-
zott tragédiát. Az árvízi tapasztalatokat le-
szûrve beavatkozási tervet készítünk. A jö-
võben egyre gyakoribbá válhatnak a 8 mé-
tert elérõ, sõt azt jelentõsebben meghaladó
árhullámok, amelyek érkezésére fel kell ké-
szítenünk védmûveinket és védekezõ szer-
vezeteinket egyaránt. Egyébként Demszkyék
ugyanúgy mobil védmûben gondolkodtak
és erre pályáztak. Úgyhogy ebbe a vitába
nem megyek bele. Nem akarok ebbõl
presztízs vitát. 

A római-parti védmû 
Árvízvédelem szempontjából Budapest

legsebezhetõbb része a Római-part, mivel
a Királyok útja, Nánási út vonalában húzó-
dó, úgynevezett nyúlgát sem magassági,
sem pedig keresztmetszeti kiépítésében
nem felel meg az elõírásoknak. Ez a föld-
mû védi jelenleg a csillaghegyi öblözetben
élõ közel 50 ezer ember életét és vagyonát.
A fent leírtak alapján könnyû belátni, hogy
szükséges egy biztonságos, a mai kor elvá-
rásainak megfelelõ védmû megépítése. A
védmû, összhangban az európai gyakorlat-
tal, a part mentén vezetett mobil, vagy ve-
gyes árvízvédelmi fal lehet, amely a part-
szakasz rendezése mellett, a lehetõ legna-
gyobb biztonságot nyújtja az itt élõk szá-
mára. A római-parti mobil védmû kiépíté-
sének szükségessége mellett már a korábbi
városvezetés is letette voksát, mégsem tett

semmit. Sõt a jogi helyzet is rendezetlen.
Jogilag nincs is fõvédvonal, és kétséges,
hogy hivatalosan van-e hullámtér. Még ezt
sem tisztázták 20 év alatt. I. rendû fõvéd-
vonal egyébként nem is lehet önkormány-
zati tulajdonban.

Mi megterveztettük a védmûvet, a 2013.
évi rekord méretû árvíz tapasztalatai alap-
ján a terveket korrigáljuk, engedélyeztet-
jük, és meg fogjuk építeni. Ezen kívül
megújítjuk a lepusztult partot és a terep-
rendezés is megtörténik, hogy kulturált
környezetben, a meglévõ part megóvása
mellett lehessen használni a város egyik
legszebb részét.

- A Fõvárosi Közgyûlés tavaly elfogadta
Budapest új városfejlesztési koncepcióját.
Mire számíthat a fõváros lakossága? Mik
szerepelnek terveik közt?

- Városszerte több állami és fõvárosi
nagyberuházás zajlik, melynek megvalósí-
tását együtt végezzük a kormánnyal. Ha-
marosan megújul a nemzet fõtere, a Kos-
suth tér, évtizedes elhanyagoltság után vég-
re régi fényében tündököl a Várkert Bazár,
újjászületik az Orczy-kert és környezete,
elindult a Margitsziget, valamint a Városli-
get és benne a Fõvárosi Állat- és Növény-
kert fejlesztési projekt is, melyekkel hama-
rosan egész Budapest gazdagodik. 

2014-ben nem csupán egy új önkor-
mányzati ciklus, hanem egy új európai uni-
ós programozási idõszak is kezdetét veszi.
Az elmúlt három évben már bizonyítot-
tunk, mind a sírból általunk visszahozott
projektek menedzselése és lezárása, mind
pedig új projektek megkezdése terén. Több
tucat kidolgozott projektterv, közel har-
minc, egyenként 15 milliárd forintot meg-
haladó nagyprojekt terve szerepel a meg-
valósítandó elképzelések között. A fõváros
és a kormány közös szándéka, hogy az ed-
dig elvégzett munka és a következõ évek
fejlesztéseinek eredményeképpen Buda-
pest Európa fõvárosainak élmezõnyébe
tartozzon. Karalyos József
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Egy régi templom nem
csak szakrális hely:

mûemlék, a környék és a
település dísze, büszkesé-
ge is. Különösen, ha olyan
patinás épületrõl van szó,
mint az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-
templom. A fõplébánia
honlapja szerint Szent Ist-
ván 1015-ös templomala-
pító rendelkezése óta fo-
lyamatosan állt ezen a he-
lyen (a mai Árpád híd lá-
bánál) vagy közvetlen kö-
zelében templom. 

A jelenlegi barokk épü-
let a török kiûzése után
épült. Németajkú telepe-

sek népesítették be újra
Óbudát, az õ közösségük
igényelte egyre heveseb-
ben egy saját templom épí-
tését. Az óbudai plébános
és a bíró már 1735-ben
szorgalmazta, hogy az
Óbudán és Békásmegye-
ren beszedett tizedet fordít-
sák erre a célra, kilenc év-
vel késõbb letették az alap-
követ. 1749-re állt az épü-
let, a költségekhez a tizedet
fizetõ hívek mellett nagy-
lelkû adományozók is hoz-
zájárultak.

Az épület mellett a kul-
turális örökség fontos ré-
szének számít a templom

mellett álló Haza Hõsei
emlékmû, a Nepomuki
Szent János- és a Szent

Flórián-szobor, valamint
a templomkerti harangjá-
ték. Erre a különleges
mûemlék-együttesre
1992 óta díszkivilágítás
igyekszik felhívni az esti,
éjjeli órákban sétálók fi-
gyelmét, a rendszer azon-
ban elöregedett. 

Helyi kezdeményezésre
a fõváros a megújítás mel-
lett döntött. A Fõvárosi
Közgyûlés által tavaly de-
cember 11-én elfogadott
rendeletmódosítás értel-
mében a templom és mû-
emlékei is bekerültek azon
budapesti objektumok kö-
zé, amelyek díszkivilágítá-
sáról a Fõvárosi Önkor-

mányzat gondoskodik. A
megújult világítórendszer
avatásán Tarlós István fõ-
polgármester mondott be-
szédet: - A megújítással
méltó színvonalú megvilá-
gítást kap a templom és a
környezõ tér - hangsúlyoz-
ta. Hozzátette: a költsége-
ket Budapest állja, magát
az üzemeltetést a Budapes-
ti Dísz- és Közvilágítás
Kft. végzi. Megköszönte
Tercsi Zoltán jelenlegi plé-
bános segítségét, amivel
hozzájárult a munkálatok-
hoz. Köszönetet mondott a
korábbi plébánosnak, dr.
Khirer Vilmosnak is az
együttmûködéséért. (keg)

Megújult a fõplébánia-templom díszkivilágítása

Hírösszefoglaló: A Nem-
zeti Fejlesztési Miniszté-
rium a kormányzati hon-
lapon társadalmi véle-
ményeztetés céljából
közzétette az M0 10. és
11. fõút közti szakaszá-
nak kijelölésérõl szóló
kormányrendelet terve-
zetét. A tárca a körgyûrû
északnyugati folytatását
Budakalász, Üröm, Pilis-
borosjenõ, Solymár és
Budapest közigazgatási
területein haladva java-
solja megépíteni.

A z M0 Magyaror-
szág legnagyobb

igénybevételnek kitett
gyorsforgalmi útja,
amelyen a tranzitforga-
lom szinte teljes egé-
szében áthalad, és ame-

lyet az országon belüli
forgalom jelentõs része
is érint. Áteresztõké-
pességének növelése
ezért meghatározó ele-
me lehet a közlekedési
feltételek javításának, a
versenyképesség foko-
zásának. A 10-es fõút
„bekapcsolásával” a
körgyûrû minden, a fõ-
városba vezetõ fõutat
gyorsforgalmi úttal
kötne össze. A fejlesz-
téssel Óbuda és lénye-
gében a teljes budai ol-
dal mentesülne a fõvá-
rost az Almásfüzitõ-
E s z t e rg o m - D o ro g -
Pilisvörösvár vonalról
érõ jelentõs forgalom-
terhelés alól.

A nyomvonalat a ren-
delet elfogadása után a

helyi önkormányzat kö-
teles települési rendezé-
si tervében feltüntetni,
és nem dönthet beépí-
tésre szánt területté nyil-
vánításról. 

Az említett szakasz el-
készültének egyik aka-
dálya a megfelelõ nyom-
vonal kijelölése volt. A
jogerõs környezetvédel-
mi engedély szerint a
mintegy 8 kilométeres
autóút több mint fele a
felszín alatt vezetne. Így
megoldható, hogy a be-
ruházás ne érintsen la-
kott területeket, ne igé-
nyeljen a természeti kin-
csek állapotát és a kilá-
tást rontó felszíni mûtár-
gyakat, és ne zárja el a
fõvárost a Pilisbõl érke-
zõ friss levegõtõl, a lég-

szennyezettség növeke-
dését okozva. A szük-
ségszerû megoldás miatt
a beruházás megvalósí-
tása akár százmilliárd
forintos nagyságrendû
költséggel is járhat.

A hazai közlekedéspo-
litika sikereként köny-
velhetõ el, hogy Brüsszel
elfogadta a teljes M0-ást
a transzeurópai közleke-
dési hálózatba (TEN-T),
azon belül is a magháló-
zatba emelését szorgal-
mazó magyar javaslatot.
A kedvezõ besorolás ja-
vítja a kivitelezés uniós
forrásokból való támo-
gathatóságának esélyét.
A tervezett ütemezés
szerint a munkálatok
legkorábban 2017-ben
kezdõdhetnének meg.

Az elmúlt évek komoly
eredményeket hoztak az
M0-ás fejlesztésében. A
körgyûrû részben új
nyomvonalon megépített
déli szakaszának bõvítése
véget vetett a mindenna-
pos forgalmi dugóknak.
Az Új Széchenyi Terv
forrásaiból támogatott be-
ruházás utolsó ütemét ta-
valy augusztusban adták
át a közlekedõknek. Az
M7-M5-ös közötti részén
jelentõsen mérséklõdött a
torlódások és a balesetek
kialakulásának veszélye,
csökkent a menetidõ. Az
autósok így több mint 75
kilométer hosszan, folya-
matosan haladhatnak a
körgyûrû megépült, az
M1-es és a 11-es fõút kö-
zötti szakaszán.

Kormányrendelet jelölheti ki az M0-ás északnyugati nyomvonalát
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az óbudai fõplébánia-templom és a hozzá tartozó mûem-
lékek korszerû díszkivilágítást kaptak nemrégiben a fõ-
városnak köszönhetõen.
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Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat

alapított, melynek odaítélését és átadását ren-

deletben szabályozta.

„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ

tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak,

akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõ-

déséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmû-

vükkel hozzájárultak.”

A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a

képviselõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó -

minõsített többséggel elfogadott határozatában

dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérke-

zett javaslatok alapján - a kulturális, civil és nemze-

tiségi bizottság véleményének figyelembe vételével

- hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy,

vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szob-

rászmûvész: „OSZLOPOK” címû kisplasztikája;

díszoklevél és bruttó 600.000 forint összegû pénz-

jutalom jár.

A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysoro-

zaton, május 4-én adják át.

A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással

együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek

és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javasla-

tokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzata Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális

Csoportjának címezve (1033 Budapest, Fõ tér 4.),

„Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozá-

sára” megjelöléssel 2014. március 10-ig postai

úton kérik eljuttatni.

(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisz-

tikai referenstõl kérhetõ. Tel.: 437-8834, e-mail: bor-

bely.rita@obuda.hu).

A z ok a korábban
ide álmodott villa-

mosok várható alacsony
kihasználtsága volt. Ha
a történelmi Magyaror-
szág területét tekintjük,
az elsõ magyar troli
1904-ben indult el Pop-
rád és Ótátrafüred kö-
zött, a jelenlegi határok
között azonban az 1933.
december 16-án Óbudán
útnak indított járatok
voltak az elsõk. A vona-
lat Budapest 1944-es
ostroma után kellett

megszüntetni a harcok
során keletkezett károk
miatt. A troli mint közle-
kedési forma viszont
már nyolcvan éve léte-
zik folyamatosan Buda-
pesten, jelenleg majd-
nem 100 kilométer úthá-
lózattal. (Az évforduló
tiszteletére nyílt meg a
Magyar Mûszaki és
Közlekedési Múzeum
február 16-ig nyitva tar-
tó kiállítása, amely ezt a
nyolc évtizedet tekinti
át.)

Óbudán indult 
az elsõ troli

A villamossínek lefektetését akarta megspórolni a Bu-
dapest Székesfõvárosi Közlekedési Vállalat a harmincas
években, amikor a Vörösvári út és az óbudai temetõ kö-
zött trolivonalat épített ki.

A Német, a Szlovák, a Len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület szerve-
zésében rendezték a ha-
gyományos nemzetiségi
adventi estet a Békásme-
gyeri Közösségi Házban ta-
valy december 19-én. 

Az ünnepélyes gyer-
tyagyújtás után

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ be-
szédével kezdõdött a gaz-
dag program. A mûsor-
ban felléptek: az Óbudai
Mesevilág Óvoda Bárczi
Géza Tagóvoda német
nemzetiségi csoportja; az
Ágoston Mûvészeti Óvo-
da Kastély Tagóvoda né-
met nemzetiségi csoport-
ja; az Elsõ Óbudai Német
Nyelvoktató Nemzetiségi
Általános Iskola 3.a. osz-
tálya; a Medgyessy Fe-
renc Német Nemzetiségi

Általános Iskola német
nemzetiségi tanulói; a
Szent Kinga Kórus; a
Krottendorf Énekkar; a
Pilisszántói Hagyomány-
õrzõ Szlovák Pávakör; a
Krúdy körbõl Kanizsa Jó-
zsef és Szénási Sándor; a
Pilis Néptáncegyüttes
Szlovák Kórusa Pilis-
szentkeresztrõl; a „Braun-

haxler” Dalkör. Az ünne-
pi mûsor a Csendes éj
eléneklésével ért véget,
elsõ versszakát énekel-
ték el németül, szlová-
kul, lengyelül és magya-
rul. A mûsor befejezése
után terített asztaloknál
folytatódott az est ad-
venti és karácsonyi éne-
kekkel.

Nemzetiségi önkormányzatok karácsonya 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A segélyezési rendeletek módosítása, együttmûködési megállapodások kötése, a Ró-
mai-partra készülõ Kerületi Szabályozási Terv új lehatárolása – többek közt ezekrõl is
döntött a képviselõ-testület a tavaly december 18-ai, év végi ülésen. 

Egyszerûsített segélyezés, folytatódó csatornázás
Folytatódik a csatornázás

A szennyvízelvezetési pályázatból kimaradt utcák
közül tízre már van vízjogi engedély. Ezek közül a
Mácsonya, a Muzsla, a Kolta, az Iringó és a Tündér-
virág utcában elkezdõdhettek a munkálatok. Az Al-
máskert, a Jutas, a Kõpor a Pirkadat utcában és a
Kõpor közben a feltételek adottak, csatorna kiviteli
tervek, illetve út tervek készíttetésére van szükség.
Ezek elkészítése, az útügyi engedélyek beszerzése
és a kivitelezési munkálatok elvégzése egy vállal-
kozással korábban megkötött keretszerzõdésben
elvégezhetõ, így idén Ürömhegyen az említett tíz
utca csatornázása és szilárd úttal történõ borítása
is megoldottá válik.

Lakásbérleti díjak
Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások lak-
bérének mértékét évenként felülvizsgálhatja a kép-
viselõ-testület. A bérleti díjakat költségelven és szo-
ciális alapon is megállapíthatják. Az elfogadott vál-
toztatás szerint a költségelven számolt bérleti díjak
a lakások komfortfokozata alapján a következõkép-
pen módosulnak 2014. január 1-tõl: az összkomfor-
tos 627, a komfortos 574, a félkomfortos 369, a
komfort nélküli pedig 257 forint/négyzetméter lesz
havonta. A szociális alapon bérelt lakások bérleti dí-
ja nem változik.

Római-part fõvárosi szabályozásban
Kivették a Római-part területére készülõ Kerületi
Szabályozási Terv (KSZT) hatáskörébõl azt a Du-
nával közvetlenül határos Duna-parti területet,
melyre - az ingatlan átadásra vonatkozó törvény-
módosítás érelmében - az építési szabályzat készí-
tése a fõváros feladata lett. A tervezési terület mó-
dosítása semmilyen szempontból nem érinti a mo-
bil védmû megépítését. Ennek megfelelõen a Ró-
mai-part területére készülõ KSZT új lehatárolása a
Pók utca-Nánási út-Királyok útja-Pünkösdfürdõ
utca-Római-part-Kossuth Lajos üdülõpart által ha-
tárolt terület.

Új megbízatások 
Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. ügyveze-
tõjévé Ács Pétert választotta a képviselõ-testület. A
zenemûvészeti szakember eddig megbízott ügyve-
zetõként irányította a zenekart. Kinevezése 2014.
május 1-tõl 2019. április 30-ig érvényes. * Az önkor-
mányzat vagyonkezelõ cégét, az ÓVZrt.-t vezér-
igazgatóként dr. Kirchhof Attila irányítja a jövõben.

Óvodavezetõi pályázatok
Két óvoda vezetõjének megbízatása is lejár évköz-
ben, ezért az önkormányzat fenntartásában mûködõ
Almáskert Óvoda és a Gyermeksziget Montessori
Óvoda élére pályázatot hirdetnek. A felhívást az Ok-
tatási Közlönyben és a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Hivatal honlapján is közzéteszik. A Hétpettyes
Óvoda vezetõje nyugdíjba vonul, ezért az új óvoda-
vezetõ megbízatása - a felmentési idõt figyelembe
véve - 2014. augusztus 15-ével kezdõdik.

A szociális ellátórend-
szer átláthatóbbá té-

tele, valamint az ügyfelek
adminisztrációs terheinek
csökkentése érdekében a
képviselõk megszavaz-
ták, hogy 2014. január 1.
napjával egy, úgyneve-
zett önkormányzati se-
géllyé vonják össze a vál-
sághelyzetek kezelésére
szolgáló átmeneti, a te-
metési segélyt és a rend-
kívüli gyermekvédelmi
támogatást. Az összevo-

nás elõnye egyebek mel-
lett, hogy az állampolgá-
roknak egy nyomtatvá-
nyon lehet majd többféle
segélytípusra benyújtani-
uk a kérelmüket és a dön-
tés egy eljárásban szület-
het meg. 

A módosítással egyi-
dejûleg bõvül a jogosul-
tak köre. A jövedelem-
határ egységesen, min-
den jogosult csoportban
20-20 százalékkal emel-
kedik. A jövõben az is

részesülhet gyógyszer-
támogatásban, akinek a
közgyógy-ellátás iránti
kérelmét arra tekintettel
utasították el, hogy jö-
vedelme meghaladta az
irányadó méltányossági
összeghatárt. Differen-
ciálódik a családoknak
adható támogatás éves
keretének összege is an-
nak függvényében, hogy
a család rendszeres
gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül-e.

Összevont segélytípusok

T avaly májustól a
Katolikus Oktatást

Támogató Alapítvány
bérli az önkormányzat-
tól a Pais Dezsõ utcai is-
kolaépület egy részét. Itt

mûködik - az alapítvány
felügyelete alatt - a Gtb
Szakképzõ Iskola. Az
alapítvánnyal kötött
szerzõdés értelmében a
szervezet vállalta, hogy

2014. október 1-jéig fel-
újítási munkákat végez
az általa használt ingat-
lanban. 

Az alapítvány az ön-
kormányzat nyugdíjas
klubjai tagjainak infor-
matika-oktatást és to-
vábbképzést is biztosít
több csoportban. Vállal-
ta továbbá az önkor-
mányzat szervezetei, in-
tézményei munkatársai-
nak informatikai, nyelvi
továbbképzésének szer-
vezését, lebonyolítását,
és részvételt biztosít sa-
ját OKJ-s szakmai kép-
zésein. 

Informatika-oktatás nyugdíjasoknak

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Fogarasi Síiskola immár húsz éve
mûködik az Óbudai Szabadidõpark

területén, melyet folyamatosan fejlesztet-
tek annak érdekében, hogy a kerületieknek
aktív rekreációt, edzettséget, a jó egészség
testi-lelki alapjait biztosítani tudják. Az is-
kola szakemberei családcentrikus szelle-
miségben 3,5-4 éves kortól nevelik a gye-
rekeket a sport és a természet szeretetére,
ismertetik meg õket a síelés intenzív fej-
lesztõ hatásával. Ezeket az elõnyöket a ser-
dülõk, a felnõttek és az idõsebbek is élvez-
hetik. Az iskola vezetõinek tervei között
szerepel a síelés feltételeinek korszerûsíté-
se. Mindemellett egy új osztrák gyerek-sí-
felvonót telepítenének közel 5 millió forint
értékben. A képviselõk mindezeket figye-
lembe véve döntöttek arról, hogy január 1-
tõl újabb 5 évvel hosszabbítják meg az is-
kola bérleti szerzõdését.

A néptáncoktatásért 
AGöncöl Néptáncegyüttes Alapítvány 2012

õszén alakult Óbudán. A táncegyüttes nem
csupán néptáncosok egy csoportja, hanem egy
olyan közösség, melyben a családtagok, isme-
rõsök, támogatók is aktív részesei az alapít-
vány életének. A különbözõ generációkat a

tánc szeretete köti össze. Az UNESCO által a
világörökség címet is elnyert táncház-mód-
szer támogatása, a hagyományok megõrzése
kiemelt értékõrzõ feladat. Az alapítvány és az
önkormányzat közti együttmûködés tovább
gazdagíthatja Óbuda-Békásmegyer kulturális,
oktatási és mûvészeti szolgáltatásokkal törté-
nõ ellátását, ezért a képviselõk együttmûködé-
si megállapodás aláírásáról döntöttek. (Nép-
táncosok karácsonya a 24. oldalon)

A szenvedélybetegekért
Együttmûködési megállapodásról döntöt-

tek a III. kerületben élõ szenvedélybetegek
közösségi alapellátásának biztosítása érdeké-
ben. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia Alapítvány a megállapo-
dás tervezete szerint változatlan feltételek
mellett biztosítja a kerületi szenvedélybete-
gek térítésmentes ellátását. Segítséget nyújt
többek között az önálló életvitel fenntartásá-

ban, a meglévõ képességek
megtartásában és fejlesztésé-
ben, valamint a kezelõorvos-
sal történõ kapcsolattartás-
ban. A szenvedélybetegek-
nek nyújtott helyi ellátás ré-
szeként kríziskezelést, vala-
mint olyan ártalomcsökken-
tõ szolgáltatásokat biztosít,
melyek hozzájárulnak a
szenvedélybetegség okozta
egészségügyi és szociális
károk mérsékléséhez. A fen-
tieken túl az alapítvány részt
vesz és szakmai segítséget
nyújt a III. kerületi Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum
(KEF) tanácskozásain. 

Együttmûködések az egészségért, a kultúráért 

A több mint 120 éves
Bécsi úti Jézus Szí-

ve Kápolna épülete elsõ-

sorban helytörténeti érté-
kû. A „Braunhaxler”
Egyesület kezdeményez-

te a kápolna felújítását.
A képviselõk határozata
alapján az önkormányzat
a 2014. évi költségvetés
terhére elõzetes kötele-
zettséget vállalt. 

Egyúttal együttmûkö-
dési megállapodás köté-
sérõl döntöttek a
„Braunhaxler” Óbudai
Német Hagyományokat
Ápoló Közhasznú Egye-
sülettel. A szervezet
kulturális programjai-

val hozzájárul a kerü-
letben élõk szabadide-
jének tartalmas eltölté-
séhez, emellett kiemel-
kedõ szerepet játszik a
helytörténeti feltárá-
sokban és a mûemlék-
védelemben. 

I dén az I. világháború
kirobbanásának 100.

évfordulójára emlékezik
a világ. Az önkormány-
zat a centenárium alkal-
mából felméri a kerület-
ben található I. világhá-

borús hõsi emlékmûvek,
táblák állapotát, hogy az
1914-1918 között hõsi
halált halt katonák em-
lékét õrzõ köztéri alko-
tások méltó megõrzését
biztosítsa. A testület úgy

határozott, hogy a cente-
nárium alkalmából tá-
mogatja a III. kerületi I.
világháborús emlékek
felmérését, és amennyi-
ben lehetõség van rá a
2014. évi költségvetés-
ben szerepelteti a szük-
séges kiadásokat. 

A rovatot összeállította Szeberényi Csilla

Megújulhat a Jézus Szíve Kápolna

Az I. világháború emlékéve

I. világháborús emlékmû az Óbudai Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomnál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A városrész védett értékei - tulajdonformától függetle-
nül - a kulturális kincsek részei, ezért fenntartásuk, je-
lentõségükhöz méltó használatuk, megõrzésük és meg-
felelõ bemutatásuk közérdek. 
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A III. kerületi önkormány-
zat segélyt és támogatást
is adott a rászorulóknak
az ünnep jobbá tételére,
de ezen felül is segített
intézményein keresztül.

A z önkormányzat
hosszú évek óta

minden decemberben
karácsonyi segélyben
részesíti a rendszeres
gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ
gyermekeket, és a rend-
szeres szociális segély-
ben részesülõket. Tavaly
ennek összege 5500 fo-
rint/fõ volt, összesen
836 család, 1475 gyer-
mek és 121 személy ré-
szesült ebben.

Szintén hagyomány,
hogy karácsonyi támo-
gatást kapnak az önkor-
mányzat fenntartásában
lévõ egészségügyi-, szo-
ciális- és gyermekvédel-
mi intézmények, vala-
mint az óvodák és az
önkormányzat mûködte-
tésében lévõ iskolák,
hogy a gyermekeknek
és ellátottaknak kará-
csonyi ünnepséget ren-
dezhessenek, és aján-
dékcsomagot állíthassa-

nak össze. Az óvodák-
ban és bölcsõdékben az
adventi készülõdéssel,
foglalkozásokkal a gye-
rekek segítségével hely-
ben sütött vagy díszített
mézeskalács-készítéssel
ébresztették fel az óvó-
nõk és gondozók a gyer-
mekek kíváncsiságát az
ünnepek iránt. Minden
csoportszobában feldí-
szített fa állt, és egy-egy
ajándékcsomagot is
kaptak a gyerekek.

Annak ellenére, hogy
2013. január 1-jétõl az
iskolák fenntartása már
nem önkormányzati fel-
adat, az intézményekbe
járó, kerületi tanulók tá-
mogatását továbbra is
fontosnak tartva, az in-
tézmények 9 millió fo-
rintot kaptak ünnepsé-
geik színvonalas rende-
zésére, illetve a kará-
csonyhoz kötõdõ kultu-
rális rendezvényeken
való részvételre.

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény -
amely nyolc klubjával
és egy otthonával az év
minden napján fogadja a
kerületi nyugdíjasokat
és kínál nekik kulturális,

sport és egyéb progra-
mokat - az adventi idõ-
szakban minden egyes
klubtagjának, az otthon
ápolt idõs embereknek,
a szociális étkeztetésben
részesülõknek és a Házi
Segítségnyújtó Szolgá-
latot igénybe vevõknek
ajándékcsomaggal ked-
veskedett. Mind a kilenc
helyszínen karácsonyfát
állítottak, amit a klub-
tagokkal közösen díszí-
tettek fel. A karácsonyi
alkalmat a körzet vala-
mely papjának, lelké-
szének szolgálata, közös
éneklés, gyerekek mû-
sora, betlehemes és kü-
lönleges vendéglátás
tette méltó ünneppé.

Amellett, hogy az ad-
venti idõszakban össze-
sen közel 2000 óbudai
nyugdíjas embernek
nyújtott lelki támaszt, és
adott szociális biztonsá-
got az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény,
egy rendkívüli kezdemé-
nyezéssel most a rászo-
rulókat is megörvendez-
tette. December 23-án
délelõtt a Pethe Ferenc
és a Csobánka téren,
Óbuda két forgalmas

helyszínen forró teát és
süteményt kínáltak, va-
lamint a klubtagok saját

készítésû üdvözlõlapok-
kal tették szebbé, meg-

Ezzel is segített karácsonykor az önkormányzat

A karácsonyi idõszakban
több mint ezer óbudai nyug-
díjas ünnepelt együtt az ön-
kormányzat támogatásával
a kerületi idõsek klubjai-
ban.

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intéz-

mény nyolc idõsklubjá-
ban és a Derûs Alkony
Gondozóházban heteken
át folyt az örömteli kará-
csonyi készülõdés, hogy a
Kisjézus születését méltó
módon fogadhassák.

Tisztelendõ atyákkal és
mentálhigiénés munka-
társakkal folytatott be-
szélgetések egészítették
ki a napi foglalkozásokat,
díszeket és ajándékokat
készítettek, süteményeket
sütöttek a klubtagok és a
lakók.

A közös ünneplés nap-
ján minden helyszínen
mennyezetig érõ, tündök-
lõ karácsonyfa várta a

vendégeket. Bús Balázs
polgármester kíséretében
Menczer Erzsébet ország-
gyûlési  és önkormányza-
ti képviselõ, Kelemen Vik-
tória alpolgármester, ön-

kormányzati képviselõk,
a szociális fõosztály mun-
katársai és egyházi sze-
mélyek látogatták meg a
klubokat. A Kiskorona ut-
cai idõsek klubja ünnep-

ségén Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter is
megjelent.

Az ünnepségeken
Müller Istvánné intéz-
ményvezetõ üdvözölte a

meghívottakat, majd a
megjelent díszvendégek
mondtak köszöntõt. A
kerületi óvodások és is-
kolások betlehemezés-
sel, karácsonyi mûsorral
kedveskedtek az óbudai
nyugdíjasoknak, majd
közösen énekelték a régi
karácsonyi dalokat.

A klubtagok és a lakók
meghatottan köszönték
meg az önkormányzat
egész éves gondoskodá-
sát és a szétosztott gazdag
ajándékcsomagokat. Õk
is készültek kézmûves
ajándékokkal, mézeska-
láccsal.

A bensõséges karácso-
nyi ünnepségeken sok
egyedül élõ óbudai nyug-
díjas polgár érezte, élte
meg ismét a közösség
szeretetét, megtartó ere-
jét, tudva, az intézmény
munkatársainak gondos-
kodása a hétköznapokban
is elkíséri õket.

Meghitt ünnep a nyugdíjas klubokban

AJÁNDÉK FENYÕK ÉS ÉTELOSZTÁS. Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere személyesen adta át az ajándék
karácsonyfákat a rászorulóknak. A December24.hu vala-
mint az önkormányzat összefogásának köszönhetõen ta-
valy 500 rászoruló család ünnepelhetett karácsonyfa körül

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Harang utcai idõsklub

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Ételt az Életért Alapítvány
élelmiszert és adományokat
osztó önkéntesei között volt
Bús Balázs polgármester,
Menczer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ és Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter.

A z óbudai adomány-
osztást a Krisna-hí-

võk adventi programja
fénypontjának nevezte
Szilaj Péterné, az Ételt
az Életért Közhasznú
Alapítvány szóvivõje.
Elmondta: az immár 800
adagos adományosztás
az egyház és az önkor-
mányzat régi együttmû-
ködésén alapul. Az elsõ
óbudai családi karácso-
nyi adományprogramot
2010-ben tartották, ak-
kor 300-an álltak sorba,
tavalyelõtt 600 adag me-
leg ételt és élelmiszer-
csomagot osztottak ki,

tavaly pedig 800 adaggal
készültek.

Az egyház és az önkor-
mányzat együttmûködé-
sében az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ értesí-
tette és hívta meg a rá-
szoruló családokat. A
Vörösvári úton, a Falu-
ház elõtt tartott ado-
mányosztáson nem csak
friss meleg ebédet, de
húszféle tartós élelmi-
szert tartalmazó csoma-
got, játékot és ruhát is
kaptak a nélkülözõk. 

Szilaj Péterné hangsú-
lyozta, hogy a Krisna-hí-
võk szegényeket segítõ
programjában fontos sze-
repe van a kerületi önkor-
mányzattal kiépített jó

kapcsolatnak. - Több ke-
rületben zajlik ilyen szo-
ciális program, de úgy
érezzük, hogy ennek a
kerületnek a képviselõ-
testületének a támogatá-
sát élvezzük, ami abban
is megnyilvánul, hogy az
ételosztó programunkra
Bús Balázs polgármester
is eljött, és megtisztelt
minket a jelenlétével,
személyesen szolgálta fel
az ételt a kerületi rászoru-
lóknak.

Bús Balázs, ahogy 2012-
ben, tavaly is beállt az étel-
osztó pult mögé, hogy ne
csak jelenlétével népszerû-
sítse, de a szó gyakorlati ér-
telmében is segítse az ön-
kéntesek munkáját. Az
ételosztásban részt vett

Menczer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter
pedig a desszert osztásában
segített. 

Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület is csatlako-
zott a karácsonyi ado-
mányprogramhoz. A civil
szervezet tanítási napokon
két helyen is reggeliztet
rászoruló gyermekeket a
kerületben, az ünnep elõtt
pedig négy mázsa szalon-
cukrot osztottak szét a nél-
külözõk között.

* * *
A Krisna-hívõk kará-

csonyi, országos akciói so-
rán 32 tonna élelmiszer és
6000 adag meleg ebéd ta-
lált gazdára országosan.

Decemberben a hozzájuk
érkezõ segélykérések szá-
ma megtízszerezõdik,
nemcsak otthontalanok,
hanem családosok, kis-
gyermekesek, egyedülálló
szülõk és nyugdíjasok is
kérnek ilyenkor segítséget.

Az országos élelmezési
akció telefonos adomány-
vonalon keresztül is támo-
gatható. Az Ételt az Éle-
tért munkatársai szívesen
fogadják a lakosság segít-
ségét is az élelmezési ak-
ciókhoz. A 13600-as Ad-
hat Vonalon keresztül, a
33-as kódot tárcsázva hí-
vásonként bruttó 250 fo-
rinttal, vagyis épp egy tál
étel árával járulhatnak
hozzá az akció sikeréhez a
jótevõk.

Óbudai családi karácsony negyedszer 

Adományosztás a Faluháznál 

hittebbé a nehéz sorsú,
magányosan ünneplõk
karácsonyát.

Az önkormányzattól
kapott 300 ezer forintos
keretösszegbõl tudott
karácsonyi támogatást
nyújtani Óbuda-Békás-
megyer Védõnõi Szolgá-
lata is, melyet a nehe-
zebb körülmények kö-
zött élõ kisgyermekes
családok számára hasz-
náltak fel. A 96 kisgyer-
mekes családban össze-
sen 201 gyermek része-
sült a karácsonyi támo-
gatásból összeállított
csomagokból. Ezeket a
védõnõi szolgálat mun-
katársain keresztül a
családok otthonában és
a védõnõi tanácsadók-
ban vehették át a csalá-

dok. A csomagokat sok
esetben az utóbbi helyen
adták át, mert ezeknek
súlya többgyerekes csa-
lád esetében a tartalom-
tól függõen 3-4 kilo-
grammot is nyomott. 

Az Óbudai Családi
Tanácsadó és Családse-
gítõ az önkormányzati
támogatásból 120 csa-
ládnak biztosított tartós
élelmiszer csomagot
5000 forint/fõ értékben.
Az ünnepet itt is min-
den évben családias
hangulatban tölthetik a
gyermekek és családja-
ik. December 16-án a
gyermekjóléti csoport
közel 30 gyermek rész-
vételével karácsonyi
ünnepséget rendezett.
Mûsorral, személyre
szóló ajándékokkal, fi-

nom ételekkel tették fe-
ledhetetlené ezt a napot.
De ugyanígy az Átme-
neti Otthonban és a
Gyermek Átmeneti Ott-
honában is ünnepeltek a
családok. Az elõbbiben
16 család, az utóbbiban
12 gyermek részére ké-
szültek az itt dolgozók
karácsonyi ünnepség-
gel. A mûsor, a közös
vacsora, a személyre
szabott ajándékok, vala-
mint a családok részére
összeállított tartós élel-
miszer csomagok itt
sem maradtak el.

Ugyancsak az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Családsegítõ segítségé-
vel kaphattak játékokat
mindazon rászoruló
gyermekek, akik kap-
csolatban állnak az in-

tézménnyel, a nyilván-
tartásban szerepelnek.
Nekik a minden évben
megszervezett karácso-
nyi játékgyûjtés során
összegyûlt játékokat jut-
tatják el. Ezek egy ré-
szét a harmadik adventi
hétvégén, a Fõ téren ve-
hették át a gyerekek.

Az önkormányzat má-
sodik éve támogatja a
December24.hu jóté-
konysági akcióját. Az
akció lényege, hogy
minden megvásárolt fa
után egy rászoruló csa-
lád is kap egy fát. Az
önkormányzat felajánlá-
sával minden megvásá-
rolt fa után két nehéz
sorsú család kapott fát.
Ezeknek a fáknak a ki-
osztásában is családse-
gítõ segédkezett.

Az Óbudai Sport Kft.
is gondolt azokra a csa-
ládokra, amelyek nehéz
körülmények között él-
nek. Három nagycsalád-
nak egyenként 15 ezer
forintos sportszer-aján-
dékcsomagot adtak át. A
családokat a lakosság
javaslatai alapján vá-
lasztották ki tavaly de-
cember 13-án.

Az intézmények külsõ
támogatók révén is segí-
tettek: például a Fogyaté-
kosok Világnapja alkal-
mából 213 ezer forint, va-
lamint természetbeni
adomány 200 ezer forint
értékben gyûlt össze. A
felajánlásokból a fogya-
tékosoknak adománycso-
magot állítottak össze,
melyet tavaly december
6-án osztottak ki.

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzat pályáza-
tok támogatásával segíti a
kerületi társasházakat,
hogy kiépíthessék saját
rendszerüket. Többek kö-
zött ezek is kiderültek a
múlt év végi közmeghall-
gatáson.

Arendõrség munkáját
is könnyíti, és a

visszajelzések alapján a
lakosság is örömmel fo-
gadta a kerületi térfigyelõ-
rendszer kiépítését - hang-
súlyozta Bús Balázs pol-
gármester a Békásmegye-
ri Közösségi Házban ta-
valy december 17-én ren-
dezett, a kerületi közbiz-
tonság helyzetét tárgyaló
közmeghallgatáson. El-
mondta, 32 óvoda és 18
más intézmény közelében
sikerült zárt láncú rend-
szert kiépíteni. Hozzátet-
te: - A helyi polgárok kö-
zül sokan jelezték, szeret-
nék, ha a kerület még több
pontjára kerülnének ka-
merák. Az önkormányzat
igyekszik a kezdeménye-
zés mögé állni. Ezek a
rendszerek túlságosan
drágák ahhoz, hogy tele-
pítésüket teljes mértékben
a költségvetés finanszí-
rozza. Arra azonban van
lehetõség, hogy az önkor-
mányzat támogassa a tár-
sasházak pályázatait. Eb-
ben az évben 42 lépcsõ-
ház jutott 9 pályázattal tér-
figyelõ kamerákhoz.

Három erõpróba 
Bús Balázs az elmúlt

bõ egy évre visszatekint-
ve úgy fogalmazott, há-
rom esemény állította kü-
lönleges erõpróba elé

Óbudát és Békásmegyert:
tavaly októberben a Pók
utca környékén talált má-
sodik világháborús bom-
ba miatti kiürítés, a júni-
usi árvíz és nemrég a Tí-
már utcai robbanás.

- A katasztrófavédelem,
a rendvédelem, az önkor-
mányzat és a kerületi pol-
gárok mindhárom eset-
ben példamutatóan tudtak
együttmûködni - mondta.

A polgármester szerint
az eredmények közé kell
sorolni a nyolc félauto-
mata defibrillátor beszer-
zését és kerületi telepíté-
sét is. Ezek az eszközök -
annak is köszönhetõen,
hogy a katasztrófavéde-
lem munkatársai és a
rendõrök életmentõ kép-
zést is kapnak, tehát szak-
szerûen tudják használni
a készülékeket - már
mentettek embert.

A megvalósítandó fel-
adatok között a polgár-
mester az autófeltörések
csökkentését említette. 

Merjünk szólni! 
Ezt erõsítette meg Hor-

váth Antal, a III. kerületi
Rendõrkapitányság veze-
tõje is, aki szerint az autó-
feltörések és a trükkös lo-
pások száma még mindig
túlságosan nagy a kerület-
ben, ezek kivédésére, illet-
ve felderítésére a közeljö-
võben nagyobb gondot
fordít a rendõrség. Felére
esett viszont a rablások
száma a korábbi évekhez
képest, és csökkent a betö-
rések és a gépkocsi-lopá-
sok mennyisége is.

A rendõrkapitány be-
számolójában megemlítet-

te, a korábbiakhoz képest
több szó esik a családon
belüli erõszakról. Vélemé-
nye szerint ez nem feltétle-
nül az esetek számának
növekedését jelenti, ha-
nem azt, hogy az érintettek
mernek segítséget kérni,
mernek beszélni a problé-
máról. Ez nagyon fontos
ahhoz, hogy a rendõrség
lépni tudjon.

Parkolási gondok 
Dr. Böjtös Zoltán, a

közterület-felügyelet igaz-

gatója szerint az óbudai
polgárok a legtöbbször
parkolási ügyek miatt ke-
rülnek kapcsolatba velük.
Úgy fogalmazott, tisztá-
ban vannak azzal, hogy a
III. kerület sok pontján
szûkös a parkolási lehetõ-
ség, ezért a közterület-fel-
ügyelet igyekszik toleráns
lenni, de több olyan par-
kolási vétség is van, amit
következetesen büntet-
nek. Véleménye szerint e
nélkül kezelhetetlen lenne
a helyzet.

Az igazgató beszá-
molt arról is, hogy a
közterület-felügyelet a
hatékonyság növelése
érdekében körzetes
rendszert alakított ki a
kerületben, a lakossági
kapcsolatok fejlesztése
érdekében pedig új ar-
culattal jelentkeznek:
változik a közterület-
felügyelõk öltözéke, a
szolgálati autókra pedig
jól felismerhetõ matri-
cák kerülnek.

K. Gy. 

Veres Péter tûzoltó alezredes, az FKI Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetõje, Kelemen Viktória alpolgármester, Kiss Anita jegyzõ, Bús Balázs polgár-
mester, Horváth Antal rendõr alezredes, a kerületi rendõrkapitányság vezetõje, dr.
Böjtös Zoltán, a kerületi közterület-felügyelet igazgatója és Murányi László, az
Óbudai Közbiztonsági Nonprofit Kft. ügyvezetõje a Békásmegyeri Közösségi Házban
rendezett közmeghallgatáson 

Közmeghallgatás a közbiztonságról 

Térfigyelõkre pályázhatnak a társasházak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma január 31-én, pénteken jelenik meg. Újságunk

korábbi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 

A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a nagyobb közbiztonságra vágyó
kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-
tõl 19 óráig ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ
utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az érdeklõ-
dõk megismerkedhetnek a polgárõri szolgálat
követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fo-
gadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-
áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási le-
hetõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a polgaror.
obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a www.pol-
garorobuda.hu címen érhetõ el.
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Rezsicsökkentés
számokban

A 2010-es kormányvál-
táskor megállították a re-
zsiárak drasztikus emelke-
dését. 2010 és 2012 között
a lakossági energiaárak az
inflációnak megfelelõen
vagy az alatt emelkedtek.
Avillamos energia árak te-
kintetében a 2007-es ár-
színvonalnak felel meg a
lakosság kiadása. Agázár -
az elõzõ évek nagy mérté-
kû emelései után - 2010 és
2012 között mindössze 9,2

százalékkal emelkedett,
ami inflációkövetõ mérté-
kû változtatás volt. Arezsi-
csökkentés két fordulóját
követõen 121 forintot kell
fizetni egy köbméter gá-
zért, ami a 2008-as árszín-
vonalnak felel meg. 

Víz, szennyvíz,
szemétszállítás

Az áram, a gáz és a
távhõ árának 20 százalé-
kos csökkentése mellett
számos más közmûszol-
gáltatás is olcsóbb lett ta-
valy. A közszolgáltatások,
így a vízi-közmû szolgál-
tatások, a palackos gáz, a
szippantott szennyvíz, a
kéményseprés és a sze-

métszállítás esetében is
komoly csökkenés jelent
meg a számlákban. A ké-
ményseprés és a hulladék-
szállítás esetében felmerü-
lõ anomáliákat jogsza-
bályalkotással és változta-
tással orvosolta a törvény-
hozás. A beavatkozások
hatására a hulladékszállí-
tás esetében a 2012. április
14-én érvényes díjakat je-
lölték meg kiindulási
alapnak. A kéményseprés-
nél is közbe kellett lépni,
azaz a korábbi négyezer
forintos rezsióradíj meg-

felezésére kötelezték a
szolgáltatókat. A rezsi-
csökkentés politikáját
fenntarthatóvá akarják
tenni, ezért a továbbiak-
ban különösen körültekin-
tõen kell eljárnia a kor-
mánynak. Felszínre került
problémaként a számla-
kép is. A korábbi számla-
képet egy laikus ember
képtelen volt átlátni: ez
tette szükségessé annak
törvényi szabályozását. 

Pénzügyi 
rezsicsökkentés

Elindult a pénzügyi re-
zsicsökkentés: többek közt
havi 150 ezer forintig két
készpénzfelvétel ingye-

nessé vált. 10 százalékkal
csökkent a tömegközleke-
désre fordítandó kiadás,
ennyivel olcsóbbak a fõ-
városi bérletek is. A BKV-
bérletek árának mérséklé-
sét a menetdíjbevételek
növekedésébõl fedezi a
közlekedési vállalat. 

Tovább 
csökkenõ terhek 

A családtagok számától
és a lakóingatlan típusától
függõen 40-175 ezer fo-
rinttal maradhat több az
emberek zsebében éves
szinten. A rezsicsökkentés
harmadik körének mérté-
kérõl, hatókörérõl és idõ-
pontjáról a hetekben szü-
lethet döntés, hiszen az or-
szág állapota lehetõvé te-
szi ezt. Addig a szakembe-
rek elõrejelzést készítenek

a várható világpiaci árak-
ról. Amennyiben csökken-
nek, azoknak a magyaror-
szági díjakban is érvénye-
sülniük kell, vagyis meg
kell jelenniük az emberek
rezsiszámlájában is. Jelen-
leg három elemét vizsgál-
ják a rezsicsökkentésnek.
A jelentés alapján a föld-
gáz és a villamos energia
területén is árcsökkenésre
számítanak. Csak olyan
csökkentést javasolnak
majd, ami hosszú távon
fenntartható. A kormány
célja: megteremteni an-
nak lehetõségét, hogy az
emberek megszabadulja-
nak nyomasztó adóssága-
iktól. sz. 

Szepessy Tamás (Fidesz-
KDNP) a 4. számú választó-
kerület képviselõje. 1992-
ben költözött Óbudára, ko-
rábban az önkormányzat
építési-hatósági ügyosztá-
lyának elõadója majd ve-
zetõje volt. Véleménye
szerint a paneles kerület-
rész megújulása és a tény,
hogy folyamatosan költöz-
nek vállalkozások is ide,
jelzi: a kerület szépen fej-
lõdik. ráadásul ezzel új
munkahelyek jönnek létre.

- Választókörzetem
családi házas, hegyvidé-
ki kerületrész,
ezért problémái
teljesen mások,
mint például a
lakótelepi kör-
zeté. A vissza-
jelzések alapján
a lakóknak itt
elsõsorban a
közlekedéssel
és az utak állapotával
kapcsolatban vannak
észrevételeik - mondta a
képviselõ hozzátéve: - A
hegyvidéken az elmúlt
három évben az önkor-
mányzat hiányzó utca-
név-táblák, közlekedési
táblák kihelyezésérõl
gondoskodott, illetve
igyekezett javítani a sa-
ját kezelésû utak minõ-
ségén is. 

A kerületi fejlesztése-
ket illetõen Szepessy
Tamás a panelekkel kap-
csolatos beruházásokat
tartja a legfontosabbnak.

- A kerület vezetésé-
nek sikerült elég komoly
összegeket átirányítania
erre a célra, ennek kö-
szönhetõen látjuk ma a
megújult, hõszigetelt,
kiszínesedett épületek
sorát a lakótelepi részen.
Emellett nagyon fontos-
nak tartom, hogy nagy
cégek költöznek ide,
köztük gyártó vállalatok
is. Mindez azt mutatja,
hogy a kerület ütemesen
fejlõdik - vallja a képvi-
selõ.

A kerületi parkolási
gondok megoldásával
kapcsolatban így véle-
kedik:

- A fizetõs parkolás
bevezetésére szükség
van, azonban határozott
véleményem az is: jó,
hogy erre idén még nem
került sor. Egy ilyen
rendszer bevezetésének
célja, hogy enyhítse a
gondokat azokon a terü-
leteken, ahol az agglo-
merációból érkezõ és tö-
megközlekedésre váltó
autósok egész napra el-
veszik a parkolóhelye-
ket a helyiektõl és más
autósoktól. Tehát azo-
kon a területeken, ahol
lehetõvé kell tenni, hogy

a látogatók
válthassák egy-
mást. Ilyenek a
bevásárló- és a
szó rakoz ta tó
központok, ét-
termek. Tekin-
tettel azonban
arra, hogy a ke-
rület nagyobb

része alvó városrész, va-
gyis olyan terület, ahol
a helyiek elsõsorban
privát életüket élik, hi-
ba volna a lakókat is fi-
zetési kötelezettséggel
sújtani. Ezért bölcs do-
log a kerület vezetésé-
tõl, hogy késõbb egy át-
fogóbb, átgondoltabb
rendszerrel áll elõ - fej-
tette ki.

A jövõbeli terveket il-
letõen a képviselõ így
nyilatkozott:

- Jelenleg a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt.
stratégiai és üzletfejlesz-
tési vezérigazgató-he-
lyetteseként dolgozom,
ami komoly feladat,
egész embert kíván.
Emellett a képviselõi
munkát tovább felelõs-
séggel ellátni nem lehet-
séges, ezért úgy döntöt-
tem, hogy a következõ
ciklusban átadom a man-
dátumomat egy olyan
politikusnak, akik mél-
tóképpen képviseli a ke-
rületrész lakosságát a to-
vábbiakban is. Biztos
vagyok benne, hogy a
helyiek a legmegfele-
lõbb jelöltet választják
majd.

K. Gy.

Egyéni választókerületek képviselõi 

A hegyvidék képviselõje
Tovább csökkenhetnek

a rezsiköltségek
Hírösszefoglaló: A lakosok kiadásainak csökkentését ki-
emelt célnak tartja a kormány, ennek érdekében rezsi-
csökkentést tervezett, több lépcsõben. Erre azért volt
szükség, mert Európában a magyar családok a leginkább
leterheltek rezsi tekintetében. Az emberek többsége jö-
vedelme 25-40 százalékát költötte rezsidíjakra, ami az in-
tézkedéseket követõen folyamatosan csökkenhet. 
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Az Advent Óbudán harma-
dik hétvégéjén is változa-
tos programokkal várták a
vendégeket. 

A gyermekeket me-
sékkel, mondókák-

kal, betlehemes játékkal,
óriásbábokkal, néptánc-
bemutatóval és Gryllus
Vilmos dalaival, a fel-
nõtteket rendhagyó prí-
mástalálkozóval és kon-

certekkel. De ezúttal
nem csak a közös vára-
kozás, hanem az adás
öröme is áthatotta az ün-
nepi együttlétet.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
tavaly december 14-én át-
adta a karácsonyfa-díszítõ
verseny és a „Te rajzolsz,
én varrok” címû rajzpályá-
zat díjait, és kiosztották a
karácsonyi játékgyûjtés
adományait is. Az így ösz-
szegyûlt játékokat Zanáné
Haleczky Katalin, az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ

igazgatója adta át a rászo-
ruló gyermekeknek.

Legszebb 
karácsonyfák A karácsonyfa-díszítõ

versenyen huszonkét csa-
pat vett részt. Az óbudai
óvodák és iskolák csapa-
tai mind a huszonkét fe-
nyõt gyönyörû díszbe öl-
töztették. A zsûri dolga
nem volt egyszerû, Gyu-
lai Ivánné, az Óbudai Pla-
tán Könyvtár igazgatója,
dr. Csepeli Zsuzsanna, az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. ügyve-
zetõ igazgatója, és Lõ-
rincz Edina az Óbudai
Kulturális Központ Non-
profit Kft. ügyvezetõ-
igazgatója hosszas mérle-
gelés után választották ki

a legszebb fákat. „Óbuda
legszebb Karácsonyfája”
ovis versenyén az elsõ he-
lyen a Meseerdõ Óvoda
és a Vackor Óvoda vég-
zett. Második helyezést
értek el a Százszorszép
Óvoda ovisai, 3. lett a Ka-
nóc utcai Gyermekvilág
Óvoda. Az iskolák közül
a Fodros Általános Iskola
és a Dr. Béres József Álta-
lános Iskola karácsonyfá-
ja lett az elsõ, a Harrer Pál
Általános Iskola a 2., az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola a 3. helye-
zést érte el a díszítésben.
Az eredményhirdetést kö-

vetõen a versenyben fel-
díszített karácsonyfákat
nehéz helyzetben élõ csa-
ládok kapták.

Másnap az Óbudai
Népzenei Iskola koncert-
je és a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola „Csilingelõ
Manóhangok” címû pro-
dukciója örömzenével ör-
vendeztette meg a népes
hallgatóságot. A házi ka-
rácsonyi sütemények ver-
senye után a híres Sza-
lonna és bandájával vala-
mint Ferenczi Györgyék
kõkemény bluesával ta-
lálkozhattak a Fõ térre lá-
togatók.

Adventi hétvégék a Fõ téren

Ingyenes jégpálya februárig a Fõ téren

A Veres Péter Gimnázium fúvószenekara advent utolsó szombatján, tavaly december
21-én lépett fel a Fõ téren

A Braunhaxler Énekkar
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„Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” címmel a Kaláka együttes adventi záró koncert-
jét hallhatta a közönség tavaly december 22-én  a Fõ téren

Mézeskalács készítés

Óbuda-Békásmegyer illeté-
kességi területén élõ nyug-
díjasoknak nyújt segítséget
az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény, amennyiben
az idõs emberek a pályázat-
tal elnyerhetõ fürdõ belépõ-
ket igényelni szeretnék.

AMagyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány

az Erzsébet-programban -
az egészség megõrzésé-
hez szükséges aktív ki-
kapcsolódás elõsegítése
érdekében - nyugdíjasok
számára pályázatot hirde-
tett. A pályázattal elnyer-
hetõ támogatást az alapít-
vány gyógyfürdõkbe szó-

ló belépõjegyek formájá-
ban nyújtja. A pályázattal
elnyerhetõ gyógyfürdõk-
be szóló belépõjegyekre
kizárólag a felhívásban
meghatározott követelmé-
nyeknek maradéktalanul
megfelelõ kedvezménye-
zettek jogosultak.

Kedvezményezettek
köre: azon belföldi illetõ-
ségû, öregségi nyugellá-
tásban részesülõ 60. élet-
évét betöltött személy, aki-
nek rendszeres havi teljes
összegû ellátása nem ha-
ladja meg a 147.000 forin-
tot, valamint további adó-
köteles jövedelemmel
nem rendelkezik.

A pályázat benyújtha-
tó: 2014. február 15-ig a
www.erzsebetprogram.hu
honlapról letölthetõ elekt-
ronikus pályázati adatla-
pon. A pályázatról, annak
feltételeirõl részletesen a
www.erzsebetprogram.hu
honlapon lehet tájéko-
zódni.

Tájékoztatjuk a III. ke-
rület illetékességi terüle-
tén élõ nyugdíjasokat,
hogy akinek a pályázattal
kapcsolatban segítségre
van szüksége, az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény Kiskorona utca
3. alatti épületében segít-
séget nyújtanak.

Jótékonysági koncert 
az izombeteg gyermekekért 

A Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági ren-
dezvénye február 2-án 18 órakor kezdõdik az Óbudai
Társaskörben. Program: Gáspár András színmûvész
megnyitója. * Az „Ifjú Mûvészpalánták” sorozatban
Oberrecht Jana Purcell: Menüett címû mûvét adja elõ
klarinéton. Majd tanára Mile Ferenc tolmácsolásában
elhangzik Lendvay Kamilló: Tiszteletem Mr. Goodman!
* Kárász Eszter Edit Piaf sanzonokat énekel Weszely
Ernõ harmonika kíséretével. * A pesthidegkúti Gyerme-
kek Háza végzõs 8. osztályosainak meglepetése. * A
RapStars: Abramov Dani és Horváth Roli saját szerze-
ményüket adják elõ. * Szünet. * Presser Gábor aján-
dék koncertje. Azzal, hogy Ön részt vesz a jótékonysá-
gi koncerten, a kellemes szórakozáson kívül segít
olyan gyermekeknek, akiket a sors nem ajándékozott
meg a könnyed mozgás szabadságával. Az izombeteg
gyermekek hétköznapjait teszik könnyebbé és a nyári
táborozásukat támogatják rendezvény bevételével is.A
szünetben harapnivalóval és üdítõitallal várják a vendé-
geket. (További információ: www.duchenne.hu; A Tár-
saskör címe: Kiskorona utca 7.)

Segítség nyugdíjasoknak az Erzsébet-program pályázatához

Belépõjegyek gyógyfürdõkbe 
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Ajándékot készítettek a gimnazisták
Közösségi munka keretében készítettek ajándék-
csomagokat a Szent János Kórházban a Kõrösi
Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Baptista Gimná-
zium diákjai. Akik idén kezdték a középiskolát,
azoknak a következõ három tanévben legalább 50
óra  szociális vagy karitatív tevékenységet kell vé-
gezniük.

Mézeskalácsfalu a Harrerban

Harmadik éve épülnek fel karácsony környékén a
mézeskalács falvak az Óbudai Harrer Pál Általános
Iskolában. Különleges alkotásokat készítettek tavaly
év végén a gyerekek szüleikkel együtt. Egyedi temp-
lomtornyot színes áttetszõ „üvegablakkal”, gyönyö-
rûen rajzolt, színes házikócsodákat, fenyõfákat, „be-
havazott” kerteket, és rénszarvas húzta Mikulás-
szánnal díszítették a kivilágított mézeskalács-falut 

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a
február 4-én induló, „Ismerkedés a számítógéppel
és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû
tanfolyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál, a
06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggondo-
zó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkörre azokat az
ötödikeseket várják, akik szeretik a matematikát, és já-
tékos formában tovább szeretnék fejleszteni tudásukat.
Az így megszerzett tudással és tapasztalattal a külön-
bözõ versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek el jó
eredményt.A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól
15.30 óráig Számadó László tartja az Árpád Gimnázi-
umban (Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába
évközben is be lehet kapcsolódni.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak febru-
ártól általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos
bekapcsolódási 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.) 

Megnyerték a fõdíjat, 24
tanulóbiciklit az óbudai
Mosolygó Tagóvoda mese-
író ovisai a MeseKerék
Vetélkedõn. A békásme-
gyeri intézmény a Gyer-
meksziget Montessori
Óvoda tagóvodájaként mû-
ködik, kilenc csoporttal,
így sok kisgyermek örül-
het a nyereménynek.

A karácsony elõtti
utolsó tanítási na-

pon az újbudai Domo-
kos Péter Pál Általános
Iskolában tartott ered-
ményhirdetésen a Ne-
mere István író és a Ko-

libri Kiadó által zsûri-
zett, óvodások közremû-
ködésével írt meséket
jutalmazták futóbicik-
likkel. A felajánló tanu-
lobicikli.hu Kft. ország-
szerte közel 100 bicikli-
vel ajándékozott meg
összesen 9 intézményt,
így több száz óvodás is-
merkedhet meg a pedál
nélküli biciklizés örö-
mével, az egyensúlyo-
zás és a lendületkezelés
élményével.

A díjkiosztást követõ-
en a 150 meghívott kis-
gyermeket a Réparetek-
mogyoró Társulat ferge-

teges, vidám produkciója
szórakoztatta.

Nemere István üzene-
tében így méltatta a ve-
télkedõt és az adomá-
nyozást: - Ezek a mesék
nem csak a gyerekekben
ébresztenek gondolato-
kat, hanem a felnõttek-
ben is. Nagyon jó ötlet,
hogy a kicsikben növelik
a kerékpározás iránti vá-
gyat, mert a bicikli kiter-
jeszti az emberek moz-
gásterét, egészséges
sporteszköz, megtanít
bennünket a sebesség
örömére és a haladás ve-
szélyeire – azaz az életre.

Nyertek a békásmegyeri ovisok

Tanulóbiciklik mesékért 

A Pais Dezsõ Általános Is-
kola a magyar kultúra
napja alkalmából január
20-án hagyományosan
rendezi a vers- és próza-
mondó versenyt III. kerü-
leti diákoknak, öt kategó-
riában. 

A z immár 22. alka-
lommal tartandó

rendezvény célja, hogy
a gyerekek irodalmi mû-
vek segítségével ismer-
kedjenek meg a magyar
írók és költõk alkotásai-
val. Most Radnóti Mik-
lós és Benedek Elek
munkássága elõtt tiszte-

legnek, valamint meg-
emlékeznek a költészet
napjáról is, amelyet
1964 óta, 50 éve ünne-
pelnek.

A válogatáshoz aján-
lanak még más, évfor-
dulós szerzõket: Jókai
Mórt, Váci Mihályt,
Ady Endrét, Móra Fe-
rencet és Juhász Gyulát.

Az öt kategória meg-
oszlása a szabadon vá-
lasztott mûvekbõl: 3-4.
évf. vers; 3-4. évf. próza;
5-6. évf. vers; 5-6. évf.
próza; 7-8. évf. vers.

Iskolánként a próza
kategóriában maximum

2, a vers kategóriákban
3 tanuló jelentkezését
várják. A kerületi kö-
zépiskolások 5-8. osz-
tályos diákjaira is szá-
mítanak.

A verseny idõpontja:
január 20-án 14.30 órá-
tól. Regisztráció: 13.45
órától. Jelentkezés: a
helyszínen január 20-án.
Helyszín: Pais Dezsõ
Általános Iskola (Pais
Dezsõ utca 1-3.) Elérhe-
tõségek: pais-a@kszki.
obuda.hu. (Érdeklõdni
Ácsné Böcskei Georgi-
nánál lehet a 243-2951-
es telefonszámon.)

Radnótira és Benedek Elekre emlékeznek

Verset és prózát mondó diákok 
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AIII. kerületi középis-
kolák közül a KEL-

TA Vendéglátó Szakkö-
zépiskola és Szakiskola is
a kitüntetettek között
volt. Az intézmény kép-
viseletében ifj. Szabó
László szakközépiskolai
tagozatvezetõ és Kabai
Patrik 9.a osztályos tanu-
ló vette át az államtitkári
elismerõ oklevelet. 

A keltások évek óta
példás együttmûködés-
ben végzik az önkéntes
közösségi munkát a
Zipernowsky Általános
Iskolával karöltve, ahol
az alsó tagozatos tanulók
étkeztetésében, menzai
felszolgálásban, illetve a
konyhán segédkeznek
napi rutin szerint 3-3 tagú
csoportokra bontva a

szakközépiskolai és a
szakiskolai tanulók. Egy-
egy osztály havonta fel-
váltva látja el ezt a fele-
lõsségteljes és hasznos
tevékenységet. Tavaly
októberben, az idõsek hó-
napja alkalmából - a ko-
rábbi évekhez hasonlóan
- ünnepi rendezvény-so-
rozatot szervezett az ön-
kormányzat. Az iskola ta-
nulói felszolgálták az éte-
leket, italokat, segítettek
a rendezvény egyéb fel-
adatainak lebonyolításá-
ban is. A múlt év végén
ismét az idõsek klubjai-
ban számítottak munká-
jukra a karácsonyi ünnep-
ségeken.

2016-tól az érettségi elõfeltétele 

Elismerõ oklevelek az önkéntesek világnapján

Kabai Patrik 9.a osztályos tanuló és ifj. Szabó László
tagozatvezetõ

Elismerõ okleveleket adott át Hoffmann Rózsa, az Embe-
ri Erõforrások Minisztériumának köznevelésért felelõs
államtitkára tavaly december 5-én, az önkéntesek világ-
napján azoknak az iskoláknak, amelyek élen jártak a kö-
zösségi szolgálat bevezetésében. Az elismerésben az a
11 középiskola részesült, ahol valamennyi diák meg-
kezdte a 2016-tól az érettségi elõfeltételévé tett 50 órás
közösségi munka teljesítését.

Keddenként újra feledhe-
tetlen zenei élményeket
nyújt az „Élõ népzene a
bölcsõdében” elnevezésû
program az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsõdék szervezé-
sében. A bölcsõdék és ját-
szócsoportok foglalkozá-
sain a gyermekek szüleit
is várják.

M int arról már több
ízben beszámol-

tunk, a foglalkozásokon
a gyermekek a magyar
népzenével ismerked-
hetnek meg a népi hang-
szereken keresztül. A ta-
valy elindított program
nagyon sikeresnek bizo-
nyult, ezért az intéz-
ményvezetõ, Tárnoki
Erzsébet a 2014-es év-
ben is megszervezte a

foglalkozásokat a zené-
szek együttmûködésé-
vel. A bölcsõdékben,
rendkívül magas szak-
mai színvonalon látják
el feladataikat az itt dol-
gozók. A gyermekbarát

szemlélettel azonosuló
kollégák gondot fordíta-
nak az alapkövetelmé-
nyeken felül arra is,
hogy a gyermekek
egészséges fejlõdéséhez
új, innovatív progra-

mokkal járuljanak hoz-
zá. Fontosnak tartják to-
vábbá, hogy a gyerme-
kek átélt élményeikben
a szülõk is részt vehes-
senek, ezért a népzenei
foglalkozásokon együtt
énekelhetnek, táncolhat-
nak felnõttek és gyer-
mekek.

Az alábbi táblázat tar-
talmazza a foglalkozá-
sok idõpontjait, helyszí-
neit.

Idén is élõ népzene a bölcsõdékben Gábor Dénes-díjasok
Az Országház Fõrendiházi Termében adták át a
Novofer Alapítvány által 1989-ben alapított 2013.
évi Gábor Dénes-díjakat.
A díjazottak között köszöntötték Dr. Gyenge Csaba
professzor emeritust, az Óbudai Egyetem címzetes
egyetemi tanárát, Dr. Madarász László professzort,
az Óbudai Egyetem Pro Universitas kitüntetettjét.
Az elismeréseket Kövér László, az Országgyûlés
elnöke és Dr. Gyulai József akadémikus, a Mûszaki
Szellemi Alkotásért Kuratórium elnöke adta át.

Babazászló a 
Dr. Béres iskolán

Az önkormányzat után, ta-
valy decemberben a Dr.
Béres József Általános Is-
kola is csatlakozott a „Há-
rom királyfi, három király-
lány” elnevezésû mozga-
lomhoz, amely egy régi
hagyományt kelt életre. A
Dr. Béres József Általános
Iskola egy olyan intéz-
mény, ahol különösen
nagy hangsúlyt fektetnek a
hagyományõrzésre és az
értékteremtésre. Decem-
berben ezért, mikor Fe-
jérné Gál Tímea tanítónõ
életet adott Rozina nevû
gyermekének, ki is tûzték
a babazászlót az iskola
homlokzatára. A zászló
még két gyermek születé-
sét hirdeti. A Kiserdõben
tanító két pedagógus Zsig-
mond Katalin Bence nevû
gyermekét, Ráthné Szabó
Hajnalka pedig szintén ok-
tóberben Petra nevû gyer-
mekét hozta világra.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Gyûjtõpontok kialakításá-
val igyekszik egyszerûbbé
tenni az ünnep után a fe-
nyõfák elszállítását az
FKF Zrt. 

Apontokról  - ame-
lyekbõl minden fõ-

városi kerületben több ta-
lálható - célzott járatok-
kal szállítja el a cég a fá-
kat a vízkeresztet követõ
idõszakban. Természete-
sen, akinek gondot okoz
a fa elszállítása a legkö-
zelebbi gyûjtõpontig, ki-
helyezheti azt a kommu-
nális hulladékgyûjtõkkel
együtt, csupán arra kell
ügyelnie, hogy ne zavar-

ja vele sem a gyalogos,
sem az autós forgalmat.
Az összegyûjtött fenyõt
egyébként a rákospalotai
hulladékégetõben tüzelik
el, a keletkezett energiát
pedig lakások fûtésére
fordítják. A várhatóan
több mint félmillió fenyõ
felhasználásával több tíz-
ezer budapesti háztartás
számára biztosítják a me-
leget.

Gyûjtõpontok
a kerületben
Búza utca-Köles utca

(parkoló); Lajos utca-
Perc utca sarok; Hollós
Corvin út (parkoló);

Huszti út-Zab utca (par-
koló); Laktanya utca-
Vöröskereszt utca sarok
(parkoló); Madzsar J. ut-
ca 1. sz. (parkoló); Hévízi
út-Cserepes utca (parko-
ló); Pünkösdfürdõ utca-
Hatvany Lajos (parkoló);
Római tér-Torma Károly
utca (Pók presszó mö-
gött); Tímár utca-San
Marco utca sarok; Zápor
utca-Gyenes utca sarok;
Hévízi utca-Meggyfa ut-
ca sarok; Zápor utca-Föld
utca sarok; Orbán Balázs
utca-Gyógyszergyár utca
sarok; Kerék utca-Raktár
utca sarok; Ágoston út
(parkoló).

RÓMAI-PART

Vén vackor az év fája
Idén negyedik alkalommal tartott „Év Fája” versenyt
az Ökotárs Alapítvány. A megmérettetésen bárki je-
lölheti a számára kedves fát egy történet kíséreté-
ben. A szakmai zsûri õsszel választja ki ezek közül
az Év Fáját. Az idei fõdíjat a „Mesebeli vén vackor-
fa” nyerte, mely a gödöllõi Szent István Egyetem
botanikus kertjében áll. Az elsõ helyezéssel egy
speciális kezelésre feljogosító utalvány és állapot-
felmérõ vizsgálat is járt.

A menyhal után a bucó az év hala
Fokozottan védettnek számít a magyar bucó, amely
a Magyar Haltani Társaság honlapján december
31-én zárult közönségszavazásán a 2014. év hala
címet kapta. A bucó kizárólag a Dnyeszterben és a
Dunában, illetve ezek mellékfolyóiban él. Nálunk
õshonos és bennszülött hal, ezért kell a horgásznak
a véletlenül kifogott példányt azonnal visszaenged-
nie. Tavaly a menyhal lett a hazai halkedvelõk ked-
vence, idén a bucó a három hónapig tartó szavazá-
son - amelyben hat és fél ezren voksoltak - a sügért
és a gardát elõzte meg.

Hová tegyük a fenyõfát?

Kitekintés: idén felújítják
a margitszigeti futópályát
- az errõl szóló határozatot
egyhangúlag fogadta el a
Fõvárosi Közgyûlés. 

Az indoklás szerint a
futókör teljesen el-

használódott, az árvízvé-
delmi munkálatok miatt a
burkolat több helyen
megsérült, balesetveszé-

lyessé vált. A tervek sze-
rint a jövõben az árvízve-
szély miatt egy vízát-
eresztõ aszfaltréteg biz-
tosítaná az öntött gumi-
burkolat idõtállóságát és
stabilitását. Kamerarend-
szert is kialakítanak a na-
gyobb biztonság érdeké-
ben, az idõeredmények
méréséhez pedig infor-
matikai fejlesztéseket

hajtanak végre. A pálya
Margit híd alatti ágánál
egyebek mellett húzódz-
kodókat állítanak fel, va-
lamint a teljes, több mint
5 kilométer hosszú útvo-
nalon az öltözõ- és az il-
lemhelyeket is felújítják. 

A margitszigeti futó-
kör teljes rekonstrukció-
jára a fõváros 350 millió
forintot fordít. sz

Megújul a margitszigeti futókör

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mû-
vek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy ki-
zárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folya-
matosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandelá-
berek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása érde-
kében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Távhõs munkatársnak adta
ki magát egy ötfõs, férfiak-
ból álló csoport Budapest
több kerületében. A tette-
sek a szolgáltatóra hivat-
kozva csaltak ki pénzt, el-
sõsorban idõs emberektõl.
Január 7-ei, békásmegyeri
„akciójuk” után rövid idõn
belül elfogták õket a BRFK
és a III. kerületi Rendõrka-
pitányság nyomozói. 

Lopás és csalás megala-
pozott gyanúja miatt

folytatnak eljárást - õrizet-
be vételük mellett - G. Ro-
land 21, G. Ferenc 26, D.
Dávid 27, K. Attila 26, va-
lamint K. István 30 éves
férfiak ellen. A gyanúsítot-
tak 2014. január 7-én dél-
elõtt magukat a Budapesti
Távhõszolgáltató Zrt. mun-

katársainak kiadva jutottak
be a békásmegyeri Zsirai
Miklós utca egyik lakásá-
ba, majd ellopták az itt lakó
70 éves néni készpénzét.
Az óbudai rendõrök az öt
férfit a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság bûnügyi
szervek felderítõ fõosztá-
lyának munkatársaival kö-
zösen a XX. kerületi Nagy-
kõrösi úton, a bejelentést
követõen, rövid idõn belül
elfogták. Az adatgyûjtés
során kiderült, a férfiak
megalapozottan gyanúsít-
hatók azzal, hogy a fentiek-
kel megegyezõ módszerrel
2013. október 8-a és 2014.
január 6-a közötti idõszak-
ban további tíz idõs férfit és
nõt károsítottak meg: kész-
pénzt és ékszereket vittek
magukkal. 

Egy személyautó rend-
õrautóval ütközött

tavaly december 31-én
dél körül a Szépvölgyi út
és a Lajos utca kereszte-
zõdésében. A civil autó-

ban egy ember megsérült.
Nem tudni, pontosan
hogy történt a baleset,
csak annyi biztos, a rend-
õrautó nem használt meg-
különböztetõ jelzést. 

Könnyedén jutottak
hozzá egy Végvár

utcai társasház lakójának
bankkártyájához azok a
csalók, akik rendõröknek
adták ki magukat még ta-
valy október 14-én dél-
után. A tettesek elkérték a
sértett személyes iratait,
majd bankkártyájával és
az ahhoz tartozó pin-kód-
dal távoztak. Még aznap
délután készpénzt vettek
fel, ekkor készültek a fo-
tók is. A III. kerületi
Rendõrkapitányság nyo-
mozói kérik, aki a képen

látható személyt felisme-
ri, jelenlegi tartózkodási

helyérõl vagy a bûncse-
lekményrõl bármilyen
információval rendelke-
zik, hívja a rendõrséget! 

Autótolvajokra csaptak le
Elfogtak két férfit, akik egy korábban ellopott autót akar-
tak továbbszállítani. A nyomozás során derült ki, hogy
P. Ferenc 41 éves budapesti és M. György 41 éves pi-
lisi lakosok 2013. november 4-én délelõtt a III. kerületi
Óbor utcából elloptak egy személyautót. Ugyanezen a
napon délután a XVIII. kerületben P. Ferenc társa autó-
jából kiszállt, és az ott álló, korábban eltulajdonított
gépjármûbe ült. A két férfit ekkor állították elõ a BRFK
felderítõ fõosztályának nyomozói. A tettesektõl szá-
mos, az autólopáshoz használható eszköz került elõ.

Bûnmegelõzés és védelem 
Bõven akadt feladatuk a polgárõröknek a múlt év utolsó hónapjaiban is.
• Mindenszentek környékén, halottak napja alkalmából az Óbudai Temetõbe ér-
kezõk biztonságának szavatolásában a rendõrséggel és a közterület-felügye-
lõkkel együttmûködve a III. kerületi polgárõr egyesület is részt vett. Több napon
át a temetõ nyitásától estig járõröztek a környéken.
• A Budapesti Polgárõrség szervezésében az egyesület tizenhárom tagja lehe-
tõséget kapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tisztjei által vezetett foglal-
kozásokon való részvételre. A polgárõrök megismerték a jövedéki termékekhez
és a fémkereskedelemhez kapcsolódó bûncselekmények sajátosságait, az
ezekkel összefüggõ feladataikat, a NAV-val való együttmûködés kérdéseit.
• Tizenéveseknek és idõseknek tartottak bûnmegelõzési és áldozatvédelmi
elõadásokat a Veres Péter Gimnázium ötödik osztályosainak, valamint a Szé-
rûskert és a Harang utcai nyugdíjas otthonok lakóinak.
• A fagyos idõszak beköszöntével az elõzõ évekhez hasonlóan folytatják a for-
ró tea osztását a hajléktalanoknak.
• Tavaly decemberben fokozott bûnmegelõzési szolgálatokkal ellenõrizték a be-
vásárlóközpontok és piacok parkolóit, hogy a karácsonyi ünnepekre készülõ
vásárlók ne válhassanak bûncselekmények áldozataivá.

Álrendõr csalók 

A polgárõrök eseménynaplójából Rendõrautó karambolja

Lekapcsolt trükkös csalók

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Ünnep a Szent József Házban
A Boldog Salamon Kör 12. alkalommal rendezte
„Adventi koszorú” címû karácsonyi ünnepségét a
Békásmegyer-ófalui Szent József Házban tavaly
december 14-én. Az esemény vendége volt Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter. A közönséget a
Kis Kincsõ Néptáncegyüttes, az ófalui férfikórus,
majd a buzai betlehemes elõadás szórakoztatta
produkciójával.

Idén is Irodalmi Csillagdélután
Egymást követõen két rendezvényt tartottak „Irodal-
mi csillagdélután” címmel a Csillaghegyi Közösségi
Házban január 8-án. Az eseményen Lázár Zsu-
zsanna képzõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás. (A
tárlat január 22-ig tekinthetõ meg, a Mátyás király út
11-15. szám alatt.) * Az esten Czigány György író-
val, költõvel, Óbuda díszpolgárával és számos elis-
merés kitüntetettjével találkozhatott a közönség. A
vendégekkel Gyimesi László író, költõ beszélgetett.
Közremûködtek a Veres Péter Gimnázium színját-
szó növendékei.

Egy író életútja
Regényi Ildikó Krúdy-emlékplakettes író életútját
mutatták be a Krúdy Gyula Irodalmi Kör január 9-ei
rendezvényén a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjá-
ban.

Fotórealista alkotások 
Mészáros Bori festõmûvész fotórealista olajfestmé-
nyeit tekinthetik meg az érdeklõdõk az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájában nyílt kiállí-
táson. Az alkotások újkonzervatív szemléletet kép-
viselnek. Egyrészt a több ezer éves festészeti ha-
gyományok, a tradicionális festészeti technikák és a
valósághû stilisztikai szándék igényét, másrészt a
pop artból merítkezõ fotóhasználatot jelenítik meg.
Mészáros Bori a festészet hagyományos mûfajai-
ban „beszél” emberi kapcsolatokról, szerelemrõl,
anyaságról, nõiségrõl. A festõmûvész különleges
képi világába nyerhetnek betekintést a látogatók ja-
nuár 24-ig, hétköznapokon 9-tõl 16 óráig. (Cím: San
Marco utca 81.) 

Könyvbemutató a Térszínházban
Bucz Hunor: Pattogzik a szó zománca címû köteté-
nek bemutatója január 17-én 19 órakor lesz a Tér-
színház közremûködésével. Benedikty Tamás szer-
kesztésében hangzik el a versekbõl válogatás. A
kötetet méltatja Benedikty Tamás író. (Jegyár: fel-
nõtt 500 forint, nyugdíjas, diák 250 forint. Jegyren-
delés: e-mailben: terszinhaz@gmail.com, a Tér-
színház honlapján online: www.terszinhaz.hu, a
Térszínház üzenetrögzítõs telefonján: 388-4310 és
Szamosvári Gyöngyvér mobilján: 06-30-391-9765.)

Bohém klub
Januárban is Bohém klub a Kultea színpadán, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
A törzsvendégeket és az új érdeklõdõket egyaránt
várják a Bohém Ragtime Jazz Band koncertjére ja-
nuár 30-án 20 órára. (Belépõ: 2000 Ft/teljes árú, il-
letve 1500 Ft/kedvezményes /diák/; 4 alkalmas bér-
let az egész évadra 6000 Ft/fõ, mely átruházható, 4
alkalmas kedvezményes bérlet diákoknak 4000
Ft/fõ, mely átruházható. Cím: Korona tér 1.)

A Göncöl Néptáncegyüttes
tavaly december 21-én
tartotta elsõ karácsonyi
mûsorát az Óbudai Kultu-
rális Központban. A két
felvonásos eseményre
minden jegy elkelt. 

Aszínháztermet meg-
töltötték a rokonok,

barátok, érdeklõdõk. Csi-
ki Gergely, az együttes
alapítója és vezetõje nyi-
totta meg a mûsort.
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ be-

szédében felhívta a fi-
gyelmet a néphagyo-
mányok ápolásának, át-
örökítésének fontosságá-
ra. Kiemelte, hogy a
Göncöl Néptáncegyüttes
egyedülálló módon, a
tradíció és a modernitás,
a múlt és a jelen összekö-
tésével kívánja ezt elérni.

Az est háziasszonya,
Görög Zita segítségével a
mûsorszámok közötti
konferálás során lehetõ-
ség volt közelebbrõl is
megismerni az együttest
és csoportjait. A legkiseb-

bek, a Göncöl Csikók
óvodás és 1. osztályos
gyerekek, míg a Kis Gön-
cöl fõként alsó tagozato-
sokból áll. A Göncöl a kö-
zépiskolás, illetve egyete-
mista korosztály csoport-
ja, a Nagy Göncöl tagjai
pedig felnõtt táncosok.

Az elõadás meghitt ka-
rácsonyi énekkel zárult,
melyet az együttes min-
den tagja - közel 80 tán-
cos - egyszerre adott elõ.
A mûsort követõ tánc-
házban a nézõtéren ülõk
is táncra perdülhettek.

Néptáncosok karácsonya 

A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán az EuroCenterben
Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám Színpad elõadásai. A ja-
nuár végi, februári programok.
Ön is lehet gyilkos január 17-én 19 órától. * Ludas Matyi január 24-én 14 órai kez-
dettel. * Bemutató: Az õrület határán - Játszódik egy kórház idegosztályán január
24-én 19 órakor. (Szereplõk: Nádas György, Gesztesi Károly, Fésûs Nelly). * A sze-
relmes nagykövet január 31-én 19 órai kezdettel. * Két férfi sakkban február 8-án
16 órától (a Gergely Theater vendégjátéka). * Az õrület határán február 14-én és
21-én 19 órai kezdettel. * Meglepetés elõadás február 15-én 19 órakor. *
Operettgála február 22-én 16 órai kezdettel. * Mátyás-napi forgatag (interaktív gye-
rekmûsor) február 24-én 14 órától. * Õsbemutató: Forró hétvége február 28-án 19
órai kezdettel. Jegyvásárlás a helyszínen és az Interticket hálózatán keresztül. (In-
formáció: 06-70-3705-441, pénztár: 06-70-370-5442. Nyitva tartás: szerdától va-
sárnapig, 13-tõl 20 óráig. Cím: EuroCenter, Bécsi út 154.)

A Békási Foltvarrók
hívták össze a „fol-

tos” társaságot tavaly a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házba. A karácsonyi
hangulatot idézõ kiállí-
tásukkal Lénárt Irénre
emlékeztek. Rendezvé-
nyükön foltvarró techni-
kákat sajátíthattak el a
résztvevõk, akik külön-
féle anyagokat és kellé-
keket is vásárolhattak
további munkáikhoz.

Foltvarrók

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Üzleti iskola, IT egyetem
és múzeum költözik az egy-
kori gázgyár 1984 óta ki-
használatlan épületeibe.

F eltehetõleg sok
mindenre számított

Albert Weiss zürichi
gázgyáros - akit 1908
után Budapest székesfõ-
város képviselete egy
új, óbudai üzem terve-
zésével bízott meg - a
létesítmény jövõjét ille-
tõen, de arra biztosan
nem, hogy épületébe
egyszer majd egyetem
költözik.

A gázgyár egyre nö-
vekvõ igényt volt hiva-
tott kielégíteni: a roha-
mosan fejlõdõ budapes-
ti közvilágítás mind
több és több gázt kí-
vánt, amelyet közel, te-
hát olcsón állítanak elõ.
Az üzem hozta az elvárt
eredményeket, az 1914
júniusi hivatalos meg-
nyitó után napi 250 ezer
köbméter gázt termelt,
amelyet a közeli vasúti
hálózaton tudott gya-
korlatilag bárhová eljut-
tatni. A háborús évek-
ben mindezeken felül
komoly szolgálatot tett

Óbudának, az itt mûkö-
dõ dízel-aggregát bizto-
sította ugyanis a lako-
soknak az elektromos
áramot. A termelés fej-
lesztésével egy idõben
alakult ki a gyár körül a
dolgozók számára épí-
tett munkás- és tisz-
titelep, amely máig
óbudaiak százainak ad
lakást.

A gázgyár sorsa az
1980-as években pecsé-
telõdött meg, amikorra a
fõváros teljesen átállt a
földgáz felhasználására.
1984-ben állt le végleg.
Húsz éven át gyakorlati-
lag érintetlen maradt az
ipari terület, csak ezt kö-
vetõen kezdett el foglal-
kozni az új tulajdonos, a
fõváros a mûemléki lé-

tesítmények védelmével
és azok állagának meg-
õrzésével.

Az idén százéves gáz-
gyár ügye - nyilván a
centenárium apropóján
is - az elmúlt hónapok-

ban sokszor került a köz-
érdeklõdés elõterébe. Az
Óbudai Múzeum tavaly
õsszel idõszaki kiállítást
nyitott meg, amely a
száz év történetét dol-
gozza fel. Ugyanakkor
újabb hírek érkeznek a
mûemléki épületek hasz-
nosításáról. A területen
épült modern Graphisoft
park irodaházait már jól
ismerik a környékbeliek,
a jelenlegi elképzelések
szerint itt kap helyet ha-
marosan az Aquincumi
Technológiai Intézet.
Ugyanakkor az egyik
mûemléképületbe költö-
zik majd az International
Business School, míg az
egykori óraházból -egy
alapos megújulást köve-
tõen - múzeum lesz.

Száz évvel az alapítás
után tehát az Óbudai
Gázgyár - ha kissé más
módon is, mint koráb-
ban - újra a mûszaki tu-
dományok, fejlesztések
szolgálatába áll.

K. Gy.

100 éves az Óbudai Gázgyár
A fenti címû idõszaki kiállítás 2014. március 15-ig
látható az Óbudai Múzeumban. (Cím: Fõ tér 1.,
Zichy kastély, Szentlélek téri fõbejárat.)

Gyárból egyetem

A „Gyönyörû kocsmai
csend… - a 80 éve lebon-
tott Tabán emlékezete” cí-
mû idõszaki kiállítás márci-
us 2-áig látható a Magyar
Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban.

1 933 õszén koppan-
tak a csákányok a

legõsibb budai város-
rész kövein. Maradéka
az ostrom áldozata lett,
a maradék maradéka az
új Erzsébet híd építése-
kor pusztult tovább.
Mára csak a nosztalgia
maradt. De miért, ho-
gyan jutott erre a sors-
ra? Kik, mibõl, hogyan
éltek itt? Miképpen lett

a dolgos szõlõmûvesek,
kereskedõk, halászok
városából „budai Grin-
zing”? Az lett-e tény-
leg? A kiállítás ritkán
vagy soha nem látott

metszetek, fotók segít-
ségével mutatja be a Ta-
bán történetét és sokféle
rejtett, nem mindig ro-
mantikus arcát. (Cím:
Korona tér 1.) 

80 éve tûnt el a Tabán

Kamara- és dalest
• Gulyás Márta növendékeinek kamaraestje január 20-án 19 órakor a Megbé-
kélés Házában. Bach, Debussy, Weber, Brahms mûvek.
• Schiffer Ádám ária- és dalestje január 27-én 19 órakor.
Marcello, Vivaldi, Purcell, Mozart, Schubert, Verdi, Mascagni, Donizetti szerze-
mények. (A hangversenyekre a belépés díjtalan. Cím: Megbékélés Háza, Bé-
kásmegyer, Újmegyeri tér, a Hadriánus utca Királyok útja sarka, a 34-es, 134-
es buszok végállomása).

„A jó kalmár a világ jóte-
võje - Két évszázad a ma-
gyar kereskedelem törté-
netébõl” címû állandó ki-
állítás elsõ felét 2013 jú-
niusában nyitotta meg a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum. 

A tárlaton a pesti vásá-
rokat, a szakoktatás

történetét, az elsõ szak-
boltokat, a fûszer és cse-
mege üzleteket, valamint
a XX. század eleji utcák
és trafikok világát mutat-
ják be.

A most megnyílt kiállí-
tás második felében továb-
bi szakboltokkal (Stühmer

csokoládébolt, papír-író-
szer üzlet, vasbolt) várják
a látogatókat. Az érdeklõ-
dõk megismerkedhetnek
az áruházak színes világá-
val - a Párisi Nagy Áru-
háztól a Corvin Áruházig.
Megjelenítenek a magyar
kereskedelem életében
olyan fontos szerepet be-
töltõ intézményeket és
eseményeket is, mint a
Hangya Szövetkezet,
vagy az államosítás. A tár-
lat a szocialista kereske-
delem bemutatásával zá-
rul, KÖZÉRT üzlettel, Ál-
lami Áruházzal és korabe-
li kirakatokkal. (Cím: Ko-
rona tér 1.)

A kereskedelem történetébõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2014. febru-
ár 3-án 17 óráig lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán
(1033 Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia
kell a megajánlott bérleti díjról, a pályáza-
ti feltételek elfogadásáról, ezen kívül meg
kell adnia a helyiségben folytatni kívánt
tevékenység pontos megnevezését, vállal-
kozói igazolványt, illetve cégkivonatot és
aláírási címpéldányt kell becsatolnia. A kü-
lön engedélyhez kötött tevékenység végzé-
sére való jogosultságát a pályázat mellék-
leteként benyújtott vállalkozói igazolvány-
nyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a
vállalkozásnak/személynek, amelynek/aki-
nek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) sze-
rinti önkormányzati adóhatósággal szem-
ben adó- vagy adók módjára behajtandó
köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési kedvezményt (adómér-
séklés, elengedés, vagy fizetési könnyítés)
engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti
díj, illetve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt
évben - a bérbeadó felmondása következ-
tében szûnt meg; 

• a helyiségben gyakorolni kívánt tevé-
kenység folytatására való jogosultságát
nem tudja hitelt érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak
vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti
jog megszerzésének ellenértékeként elõírt
megszerzési díj önkormányzat felé történõ
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó
által megajánlott bérleti díj három havi
összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmû-
átalánynak) megfelelõ összegû óvadék
megfizetését bérbeadó részére (a nyertes
által befizetett bánatpénz összegét az óva-
dékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elekt-
romos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak
vállalnia kell az alábbi idõtartamú határo-
zott idejû bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás ese-
tén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bér-
beadás esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást
igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre
az ingatlanon és erre a bérleti szerzõdés-
ben kötelezettséget vállalt.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév
elején az elõzõ évi infláció KSH által köz-
zétett mértékével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bér-
leti díj alapján történik a döntés. A pályá-
zaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig
a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt be-
fizetik. A bánatpénzt az Óbudai Vagyonke-

zelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.) készpénzben kell letétbe he-
lyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell
letenni. Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem nyertes pályázók
részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem
tesz eleget a pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvényesen benyúj-
tott pályázatokat az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. 2014. március 14-ig elbírálja és annak
eredményérõl a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy
a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, zárt ver-
senytárgyalást tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot indokolás nélkül, részben vagy
egészében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj
teljes összegét az igazgatóság döntésérõl
történõ írásbeli értesítés kézhezvételét kö-
vetõ 8 napon belül az önkormányzat részé-
re meg kell fizetnie.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont
egyeztethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítá-
si Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik ut-
ca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal
kapcsolatban további felvilágosítást lehet
kérni a fenti telefonszámon és címen.

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

Vállalkozó kedvûek figyelmébe!
Pályázati felhívás egyedülállóan kedvezõ bérleti díj meghatározásával 

önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbevételére
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Óbudai San Marco Szabadegyetem
Folytatódik a nagy sikerû Óbudai San Marco Sza-
badegyetem 2014 januárjától a Szent Margit Ren-
delõintézet szervezésében. „Mûvészet és pszichiát-
ria” címmel Dr. Németh Attila PhD. pszichiáter fõor-
vos, a Nyírõ Gyula Kórház-Országos Pszichiátriai
és Addiktológiai Intézet fõigazgatója tart elõadást
január 27-én 18 órától az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. (Cím: San Marco utca 81.) 

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete januárban a következõ idõpontokban és hely-
színeken szervez véradást. Január 23-án 11-tõl 15
óráig: a Sanoma Média Zrt.-nél (Montevideo utca
9.). * Január 31-én 14-tõl 18 óráig: az óbudai
Auchan áruház parkolójában, a vérvételi buszban
(Szentendrei út 115.). Ha ön egészséges, elmúlt
már 18 éves, de még nem töltötte be a 60. életévét
(rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Egészségügyi asszisztens felvétele 
Családcentrikus Gyermekrehabilitációs Közpon-
tunkba jó kommunikatív képességû egészségügyi
asszisztenst keresünk középfokú egészségügyi
végzettséggel, Office ismeretekkel. Munkahely: Bu-
dakalász. Munkaidõ: hétköznapokon 8 óra, változó
munkabeosztás 8-20 óra között. Motivációs levelét,
fényképes önéletrajzát, a gezenguz@gezenguz.hu
címre várjuk.

Zsúfolásig megtelt a Dr.
Béres József Általános Is-
kola tornaterme tavaly de-
cember 17-én. Zacher Gá-
bor, az ország ismert és el-
ismert toxikológusa tartott
érdekfeszítõ elõadást 450
felsõ tagozatos diáknak a
drogok veszélyeirõl. 

Arendezvényt kezde-
ményezõ és szervezõ

Dr. Béres József Általános
Iskola tanulói mellett az
óbudai tankerület segítsé-

gével és anyagi hozzájáru-
lásával fogadták a Dr.
Szent-Györgyi, a Med-
gyessy, a Pais, az Óbudai,
a Zápor, a Bárczi, a Fodros
és az Erdõalja úti általános
iskola mintegy 200 diákját
és kísérõ tanárát.

Az elõadó prezentáció
segítségével mutatta be,
hogy a különbözõ szerek
hatására az egyébként sza-
bályos hálót szövõ pók,
„ha be van tépve”, milyen
furcsa alakú hálókat hoz

létre. Szó esett a gombák
hatásáról, a mesék és más
irodalmi mûvek érdekes
befolyásáról.  A lényeg, és
ezt minden gyerek megér-
tette, ha valaki a tiltott sze-
rekhez nyúl, az számoljon
azzal, hogy egyénisége
örökre megváltozik. A
hallottak a gyerekek szá-
mára azt üzenték, hogy az
egészséges életmód kiala-
kítása senki mástól nem
függ, kizárólag saját ma-
gunktól.

A drogok veszélyeirõl felsõsöknek
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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
�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu 20 éve
vállalom igényesen, becsületesen fa és mûanyag aj-
tók, ablakok javítását, illesztését, zárak cseréjét, szi-
getelését, festését. 1 év garanciával! Felmérés díjta-
lan. Tel.:  06(70)550-0269, Horváth Ákos.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
�Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomago-
lás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés.
Tel.: 06 (20)972-0347,403-9357, 06 (30)589-7542 
�Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hû-
tõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerületi
lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi Gábor.
Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
�Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó, au-
tomata mosógép szerviz. Javítás esetén ingyenes
kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szoba-
festés, gipszkartonozás, parkettásmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát is
elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525

� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Burkolás, kõmûvesmunkák, járdák, teraszok
javítása. Festés, mázolás. Tel.: 06(30)341-3423
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -csiszolás, -javítás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablakc-
sere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák ga-
ranciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
�Vállalunk: kézi bontás, sitt elszállítást, ké-
zi rakodást, emeletrõl történõ sitt lehordását,
fuvarozást. Tel.: 06(70)588-7417
�Költöztetés, bútorszerelés, hûtõ-mosógépszállí-
tás, fuvarozás! Sürgõs lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel, akár ingyen! Tel.: 06(70)211-3896
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csator-
nakamerázás, csõtörések javítása-bemérése,
téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Róbert.
Tel.: 06(30)200-9905
�Társasházak közös képviselete, kezelése, köny-
velése 24 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mû-
szaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javítás-
építés, télen is. Ha rossz a tetõje, ránk van szük-
sége! Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-4660
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
burkolás, laminált parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is, ra-
kodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mosó-
gépek, mosogatógépek bekötése! Teljes vízhá-

lózat felújítása! Vízmérõk szerelése, cseréje
ügyintézéssel! Nonstop! Tel.: 06(30)954-
9554, www.vizoraguru.hu
�Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zárszerelést,
küszöb készítést, pántok, zsanérok cseréjét, egyéb
javítási munkákat. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
�Óbudai könyvelõirodába nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni vál-
lalkozók, gazdasági társaságok könyvelését,
bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249
� Vállalok kisebb-nagyobb kõmûves munká-
kat, burkolás, hõszigetelés, kerítés építés, lakás
felújítás. Honlap: komuvesek.hu. E-mail:
info@komuvesek.hu. Tel.: 06(70)524-7070
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Arctorna Óbudán. Természetes fiatalító
megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját.
Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctornaobudan.hu
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig friss nyugdíjas tanár. Tel.:
06(20)801-7580
� Gyerekek délutáni-esti felügyeletét, taní-

tását, kísérését vállalja nyugdíjas pedagógus.
Tel.: 06(20)801-7580
�Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-
matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját la-
kásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
�Angol, német, lengyel, spanyol oktatás minden
szinten és korosztálynak, ill. tolmácsolás cégeknek
és magánszemélyeknek. amiratrend@gmail.com,
+36303326068, amira-trend-hu.webnode.hu
� Német-spanyol nyelvtanítást, korrepetá-
lást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést vál-
lalok Aquincumnál. Tel.: 06(20)345-5734
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. Tel.: 367-
8160, 06(20)243-9043. E-mail: wagner.dora@
freemail.hu
� Matematika, angol, német, fizika. Érettsé-
gi, nyelvvizsga, egyetemi matek. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467

� Garázs kiadó a Pók utcai lakótelepen, a
Légió utcában. 18 nm, nagy bejárati kapuval,
villannyal. Tel.: 06(20)968-3685

� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, por-
celánokat, csillárt, könyveket, írógépet, hang-
szert, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
�Antikváriumunk készpénzért vásárol könyve-
ket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat,
festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Bizományi Kereskedés Óbudán. Kismama-
baba-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvétele.
www.boroka.biz, 1032 Bp., Váradi u. 24. Tel.:
06(30)951-7372
�Valaki pénzt adna felesleges dolgaidért. Bé-
relj árusítóhelyet, hozd be cuccaidat, az értéke-
sítést elvégezzük helyetted! Nincs jutalék! Gar-
mada Bolhapiac Áruház. XIII. Hun utca 4/b.
Tel.: 06(30)751-3626, www.garmada.net
� Keresek: öreg motorkerékpárokat és ezek

alkatrészeit. Érdekel romos, mûködésképtelen,
valamint, oldalkocsik: BMW, NSV, Pannonia,
Zündapp, Csepel. Tel.: 06(20)519-6079

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget vá-
sárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17, Cs:
10-19. Tel.: 317 4757
� Gábor Eszmeralda becsüs, mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron, készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II.
Fõ u. 67., 06-1-364-7534, 06(30)382-7020
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
�Vásárolunk: antik bútorokat, régi fali-, aszta-
li órákat, zsebórákat, karórákat, festményeket,
régi ezüstöket, ékszereket, vitrintárgyakat. Üzlet:
V. ker. Kígyó u. 4-6. Tel.: 06-(20)590-5284

� Számítógépes oktatás! 3×3 órában megta-
nítom könnyedén használni a számítógépet.
Fix. 20.000 Ft, cégeknek is számlával. Nagy
Gábor. Tel.: 06(30)213-8232
� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Nemdohányzó, kétgyermekes anyuka vál-
lal takarítást, vasalást, bevásárlást, hétköznapi
rendszerességgel. Kérem, hívjon bizalommal.
Tel.: 06(30)252-1564
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Idõsotthoni elhelyezést kínálunk Budapes-
ten és környékén, számos színvonalas szolgál-
tatással, esetleges ingatlanbeszámítással. Tel.:
06(30)330-7784

�Egy db 12 nm-es és egy db 26 nm-es üzlethe-
lyiség, valamint egy db 12,6 nm-es irodahelyiség
kiadó. Érdeklõdni lehet hétfõtõl-csütörtökig 15-
18 óra között a 388-4726-os telefonszámon
� Flórián áruház mellett, Kórház utca leg-
forgalmasabb részén üzlet bérleti joga átadó.
Tel.: 06(70)371-5578
�Kiscelli utcában, 45 nm-es üzlethelyiség kiadó,
raktárnak is alkalmas. Tel.: 06(30)742-4107

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi iro-
dánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget és
telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal: allas@csic.hu

�Kórház utcában háromszobás, 65 nm-es, nyol-
cadik emeleti lakás eladó. Tel.: 06(70)371-5578

�Budapest egész területén cég keres el-
adó ingatlanokat. Tel.:0670/3464536,
061/6076366

Ingatlan

Állás

Üzlet

Idõsgondozás

Egyéb

�Windows telepítés, számítógép-javítás,
vírusmentesítés, lassú gépek felgyorsítása.
Nagy Gábor Pál. Tel.: 06(30)213-8232

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

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

Kiadó

�� 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. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Ráncke-
zelés, hegkezelés (pattanás, bárányhimlõ
okozta) is. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241

� 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

�Könyvelés teljes körûen, 20 év tapasztalat-
tal. Murányi és Társa Bt. Tel.: 06(20)968-9811

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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A meghirdetett ingat-
lanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény
értelmében a Ma-
gyar Államot min-
den más jogosultat
megelõzõ, valamint
az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyon-
tárgyak önkormány-
zati tulajdonba adásá-
ról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény ér-
telmében a fõvárosi
önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti
meg, továbbá min-
den ingatlan esetében
a tulajdonviszonyok
rendezése érdekében,
az állam által az ál-
lampolgárok tulajdo-
nában igazságtalanul
okozott károk részle-
ges kárpótlásáról szóló, 1991. évi XXV. tör-
vény 9. §- a értelmében a kárpótlásra jogo-
sultakat elõvásárlási jog illetheti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására.  Egy pályázó egy ingatlanra egy aján-
latot nyújthat be. A pályázó ajánlatát a pályá-
zat benyújtásától számított 60 napig köteles
tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a
pályázatokat zárt borítékban 2014. február 3-
án (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-

és Telekhasznosítási Osztályán
(cím: 1033 Bp. Mozaik utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához for-
manyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehetõ a fenti cí-
men.
A pályázat bontása 2014. február 3-án
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca
7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
hivatalos helyiségében történik. A pályáza-
ton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a leg-
jobb ajánlattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a

23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további fel-
világosítást lehet kérni az értékesítési, he-
lyiség- és telekhasznosítási osztályon a
430-3464-es és a 430-3466-os telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapra, valamint a követ-
kezõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály 

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhí-
vással fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.

Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján tel-
jes eljárásban lefolytatott véleményezési eljárással az alábbi terü-
letre készít Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) mó-
dosítást:
Bp., Fõv. III. ker. Tél utca-Lajos utca-névtelen közterület-
Korona tér-Kiskorona utca-Kiscelli utca-Pacsirtamezõ utca-
Árpád híd (Serfõzõ utca)-Hídfõ utca-Tavasz utca-Szentlélek
tér (a Fõ tér vonaláig-Árpád fejedelem útja által határolt terület.
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló, 32/2001. (XI. 30.) Ö. K. számú rendelete
van hatályban.
A tervezési terület Az Árpád híd vonalától északi és déli irányban
terül el. A délre esõ terület Óbuda patinás történeti városrészének
szerves része, míg az északra esõ terület, a Szentlélek tér pedig
kiemelt közlekedési csomópontként üzemel amellett, hogy a Fõ

tér és a Zichy-kastély építészetileg kiemelkedõen értékes szom-
szédságában helyezkedik el.
A KSZT módosításának célja, hogy 
• az Árpád hídtól délre esõ területen a közterületek fizikai és az in-
gatlanok jogi rendezési lehetõségét megteremtse;
• az Árpád híd déli oldalán az Óbuda központi részéhez illõ, ha-
gyományos beépítést ösztönzõ szabályozást létrehozza;
• az Óbudai Promenád folytatására lehetõséget teremtsen a Mó-
kus utcában, és
• a Szentlélek téren a buszvégállomás rendezése megvalósítha-
tóvá váljon.
A KSZT módosításának várható hatása, hogy az érintett terület
jogi és fizikai rendezése megvalósíthatóvá válik, ezáltal egy esz-
tétikusabb, fejleszthetõbb környezet alakulhat ki.
Felkérem az érintetteket, hogy amennyiben a tárgyi területre
készülõ KSZT-vel kapcsolatban elõzetes javaslatuk van, úgy
azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp., III. Híd-
fõ utca 18.) 2014. január 31-ig juttassák el. Bús Balázs

polgármester

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

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

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

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

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

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

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

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

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

A Goldberger Textilipari
Gyûjteményben kezdõ és
haladó szinten textilfestõ
és szövõ tanfolyam indul.

• A kezdõ kurzuson a
textilek õsi mintázásának
módjait ismerhetik meg a
jelentkezõk, mint a batiko-
lás különbözõ lehetõségeit
(kötözött és rajzolt), a dúc-
nyomást, a kézi szitanyo-
mást. A textilek készítésé-
hez az alapanyagok isme-
retére is szükség van, így
ezekbõl is alapfokú isme-
reteket biztosít „A Gold-
berger” címû új, állandó

kiállítás megtekintése és az
oktatás. 

• A haladó kurzuson a
szövetek és szõnyegek,
falkárpitok készítésének
alapfogalmait fajtáit ismer-
hetik meg, kivitelezésüket
sajátíthatják el a jelentke-
zõk. Ebben a kurzusban is
szükséges az alapanyagok
(fonalféleségek) fajtáit
megismerni, azok festhe-
tõségi módjait gyakorolni,
a felvetés és szövés eszkö-
zeit áttekinteni, amelyeket
a tanfolyamon mind be-
mutatásnak. A szõnyeg-
technikák - kilim, csomó-
zott és hurkolt - alapszövé-
seit is megtanulják a részt-
vevõk, kis mintaszövetek
készítésével.

Mindezek mellett ipar-
mûvészet- és kézmûves
történeti áttekintés, bemu-
tató segít a mintadarabok
tervezésében és kivitele-

zésében. Olyan eszközö-
ket ismertetnek meg a
kurzus résztvevõivel,
amelyek kis helyen, ott-
honi körülmények között
is lehetõvé teszik a hasz-
nos idõtöltést és kézmû-
veskedést. 

Kezdési idõpontok: a
tanfolyamok február 7-
én és 8-án indulnak. A
kezdõ textilfestõ kurzus
5 alkalom, 3-3 órás tan-
folyami napokból áll, a
szõnyegszövõ haladó
tanfolyam 18 alkalom,

szintén 3-3 órás foglalko-
zásokkal. A tanfolyam
vezetõje Vizi Julianna
iparmûvész-tanár.

(További információ és
jelentkezés: toth.anita@
obudaimuzeum.hu, vagy
250-1020.) 

Textilfestõ és szövõ tanfolyam 
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Önkormányzat – Sport

Megnyílt Óbuda legújabb
ingyenes korcsolyapályája,
amelyet még ebben a szo-
katlanul meleg idõjárásban
is zavartalanul használhat-
nak a sport kedvelõi. A
megnyitón részt vett Bús
Balázs polgármester.

A kerület elsõ mûanyag
felületû, 10×20 mé-

teres pályáját kísérleti céllal
állíttatta fel az önkormány-
zat. A szokatlan és újszerû
megoldás elõnye, hogy
költséghatékonyabb, hi-
szen nem kell hûteni és rá-
adásul hagyományos kor-
csolyával is lehet siklani
rajta. Amûanyag palánkkal
körbevett „jég” mellett egy
kölcsönzõt is üzemeltet az
Óbudai Sport Kft., ahol
speciális, direkt erre a pá-
lyára alkalmas korcsolyát

lehet kölcsönözni, szintén
ingyen. Ez a korcsolya
annyiban különbözik a
hagyományos korcso-
lyáktól, hogy még kemé-
nyebb acélból készült a
pengéje. Összesen 60 kor-
csolya kölcsönözhetõ
gyermek és felnõtt méret-
ben. De mint már említet-
tük a pálya saját korcso-
lyával is használható.

Az Aquincum iskola ud-
varán (Arató Emil tér 1.)
március 2-áig hétköznap
15-tõl 20, hétvégén 9-tõl
20 óráig a házirendet be-

tartva bárki kedvére spor-
tolhat. Ez tartalmazza töb-
bek között, hogy kesztyû
viselése kötelezõ, illetve,
hogy jégkorongozni tilos a
pályán. Természetesen a
délelõtti órákban a gyer-
mekeké a pálya, akik test-
nevelés órán tanári fel-
ügyelettel használhatják
sportolási céllal. Délutá-
nonként és a hétvégén a
közönségkorcsolyázás él-
ményét zene és büfé is
szolgálja, ahol meleg tea,
üdítõ, szendvics, csokolá-
dé kapható.

Korcsolyapálya az Aquincum iskola udvarán

Fiatal atléták sikerei 
A III. kerületi TVE atlétikai szakosztálya legeredménye-
sebb versenyzõje a 12 éves Fodor Nikolett, aki 2013-
ban háromszor szerepelt a korosztályos válogatottban.
Varsóban 5., Olaszországban 4., Dortmundban 3. lett
mindháromszor magasugrásban. A Diákolimpián szin-
tén 3. az 1 évvel idõsebbek között, míg a Budapest baj-
nokságon és a budapesti Diákolimpián bajnok lett. Leg-
jobb eredménye 150 centiméter, melyet többször is tel-
jesített. Sokoldalúságát mutatja, hogy Miskolcon gátfu-
tásban 2., míg több alkalommal gerelyhajításban is do-
bogón végzett. Boncz Mária a serdülõ korosztályban a
3000 méteres gyaloglásban fedett pályán 3., szabadté-
ren 2. lett. Rúdugrásban fedettpályán 4., szabadtéren 6.
helyezést ért el. Egervári Kornélia rúdugrásban
fedettpályán 5. helyezett lett. A 12 éves lányoknál új te-
hetség jelentkezett Kátai Kamilla személyében, aki a
budapesti gyermekbajnokságon 300 méteren bajnok,
60 méteren 2. helyen végzett. Ki kell emelni a 10 éves
Sárossy Patríciát, aki a debreceni nemzetközi verseny
1. helye után magasugrásban Budapest bajnoki címet
szerzett. A fiúk közül a 11 éves Boncz Márton szállítot-
ta gerelyhajításban a legtöbb érmes helyezést. Turbó
gerelyhajításban országos csúcstartó.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Néprajz – Recept

A vízkereszt, január 6-a, az egyik legrégebbi
egyházi ünnep. 

Eredete a IV. századig nyúlik vissza, a ko-
rai keresztény egyházak ekkor tartották

meg elõször. Három eseményre emlékeznek
e napon a katolikus hívõk: a napkeleti böl-
csek, a hagyomány szerint Gáspár, Menyhért
és Boldizsár látogatására a gyermek Jézusnál,
Jézus megkeresztelkedésére a Jordán folyó-
ban, és Jézus elsõ csodatételére, amikor a ká-
nai menyegzõn a vizet borrá változtatta. A
nyugati egyház számára a vízkereszt a kará-
csony zárónapja is egyben, valamint a farsang
kezdete. Vízkereszt napjától a nagyböjt kez-
detét jelentõ hamvazó szerdáig (idén ez már-
cius elejére esik) tart a karneválok idõszaka,
ami a közelgõ tavasz örömünnepe.  A keleti
egyházak, Oroszország és Szerbia ortodox la-
kosai ekkor ünneplik a karácsonyt, Jézus szü-
letését. Õk a régebbi Julián-naptárt használ-
ják, ebbõl fakad a tizenhárom napos eltérés. 

Vízszentelés 
Mindkét egyházban a vízkereszt napjától

szentelik meg a vizet, Krisztus megkeresztel-
kedésére emlékezve. Az ünnep magyar elne-
vezése a víz megszentelésének, vagyis meg-
keresztelésének szertartásából ered. Ilyenkor a
templomokban megszentelik a vizet, amibõl
valamennyit hazavihetnek a hívek. Ezt a vizet
azután sokféleképpen felhasználták. Meg-
szentelték vele a gyermekágyas asszony
ágyát, tettek az újszülött fürdõvizébe, meghin-
tették vele az esküvõre induló menyasszonyt

és võlegényt, vagy a haldoklót. De szerepet
kapott a gyógyításban is: megitatták a bete-
gekkel, az állatokkal is, hogy egészségesek le-
gyenek, borogatásra is használták fejfájás ese-
tén. Öntöttek belõle magukra is, betegségek és
rontás ellen, a ház földjére is locsoltak, hogy
áldás legyen az otthonukban. A gyerekeknek
is adtak egy-egy kortyot, hogy jók és egészsé-
gesek legyenek. Szokás volt néhány helyen,
hogy a kenyérsütéshez is felhasználtak a víz-
bõl néhány cseppet. Az istálló sarkait is meg-
szentelték a rontások ellen. 

Házszentelés 
A vízkeresztnapi házszentelés hagyomány

volt több településen is. Ilyenkor a helybeli
pap meglátogatta a híveit, megáldotta a ház
népét és a jószágot, és az ajtófélfára felírta a
G+M+B betûket (a három király nevének
kezdõbetûit) és az évszámot, mikor a ház-
szentelés megtörtént. Úgy tartották, ennek
láttán a gonosz szellemek távol maradnak, de
véd a villámcsapás ellen is. Szokás volt, hogy
a papot elkísérte a kántor és a két ministráns,
akik összegyûjtötték a házszentelésért kapott
pénzt, ajándékokat. Egyes vidékeken a szen-
telés után a lelkésznek le kellett ülnie, hogy a
tyúkok jól tojjanak. Amikor pedig a pap el-
ment, a gazda vagy a gazdasszony a helyére
ült, majd kiseperték a pitvart, hogy a lány
még abban az esztendõben férjhez menjen, a
legény pedig megházasodjék. Volt, ahol a
lány a házszentelés elõtt levette a nyakából a
láncot és a küszöb melletti szõnyeg alá dugta,
oda, ahol befelé jövet a pap átlépte. A szente-

lés után kivette és a párnája alá tette, mert azt
tartották, így megálmodja, ki lesz a jövendõ-
belije. 

A háromkirályok megjelenítése is a vízke-
reszthez kapcsolódó szokás volt. Eleinte a
házszentelés részét képezte, késõbb vált önál-
ló adománygyûjtõ szokássá. Általában fiú
gyerekek, néha lányok házról házra jártak, dí-
szes süvegben, egy olyan szerkezettel, amely-
bõl kiugrott egy csillag az éneklés közben, a
megfelelõ versnél. Innen kapta a szokás a ne-
vét is, a csillagozást. Egyes helyeken a vízke-
reszt utáni második vasárnapon emlékeztek
meg énekléssel, imádkozással Jézus elsõ cso-
dájáról, a kánai menyegzõn borrá változtatott
vízrõl. Egy-egy háznál gyûltek össze a részt-
vevõk, és terített asztal mellett játszották el a
történteket, megelevenítve a szereplõket, Jé-
zus mellett Máriát, a võlegényt, a menyasz-
szonyt és a tizenkét apostolt. 

Milyen idõ lesz? 
Vízkereszt napjához idõjárásjóslások is

kapcsolódnak. Több helyen úgy tartották, ha
ilyenkor hideg van, rossz termés várható, ha
csorog az eresz, hosszú lesz a tél, ha szél fúj,
szerencsés lesz az év. Viszont ha fagy, csak
sokára tavaszodik, ha enyhe az idõ, hamar
lesz tavasz. De van, ahol épp ellenkezõképp
szól a jóslat, ha hideg van, akkor érkezik
gyorsan a tavasz. Viszonylag új keletû ha-
gyomány, hogy e napon kell leszedni a sze-
retet ünnepének szimbólumát, a karácsony-
fát. S ha megtörtént, lehet készülõdni a víz-
kereszttel beköszöntõ farsangi mulatságokra. 

Spórolós receptek
A január általában a spórolásról szól. Mivel
ilyenkor már túl vagyunk a karácsonyi ajándé-
kok, az ünnepi ételek megvásárlásán, sõt, elfo-
gyasztásán is, kellõ távolságból szemlélhetjük
azt a tényt, hogy ismét némileg túlköltekez-
tünk. Mentségünk mindössze annyi lehet, hogy
ezúttal is szerettünk volna minél nagyobb meg-
lepetést, örömet, gasztronómiai élményt nyúj-
tani családunk tagjainak, rokonoknak, bará-
toknak. Ez ugyan többé-kevésbé sikerült, de
marad az a kérdés, hogyan hozhatjuk ismét
egyensúlyba a megbillent pénzügyi egyensú-
lyunkat? Hol és min tudunk spórolni? Erre per-
sze számtalan ötlet van, mikor fûtsünk, ne
hagyjuk égve a villanyt, és így tovább. A taka-
rékoskodás egyik formája lehet olyan étrend
összeállítása a hónap során, ami finom ugyan,
de nem drága. Ehhez van néhány javaslatunk. 

Reszelt krumplileves
Hozzávalók: 2 evõkanál olaj, 1 evõkanál

liszt, só, bors, 1 mokkáskanál pirospapri-
ka, 1 nagyobb vagy 2 kisebb burgonya, íz-
lés szerint aprított petrezselyem. 

Elkészítés: az olajban kevergetve barná-
ra pirítjuk a lisztet, meghintjük pirospapri-
kával és felengedjük egy liter hideg vízzel.
Megsózzuk, és három-négy percig forral-
juk. A burgonyát meghámozzuk, megmos-
suk, és nagy lyukú reszelõn lereszeljük. A

levesbe szórjuk, és pár percig együtt fõz-
zük, néha megkevergetjük. Viszonylag ha-
mar megpuhul, tálalás elõtt érdemes meg-
kóstolni. Ha szeretjük, megszórhatjuk pet-
rezselyemmel. 

Zöldbabpörkölt
Hozzávalók: 50 dkg zöldbab, 1 kis fej

hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 evõkanál
olaj, pirospaprika, 1 dl tejföl, só, bors. Kö-
retnek: galuska. 

Elkészítés: a hagymát az olajban üve-
gesre pároljuk, beletesszük a pirospapri-
kát, a fokhagymát, a zöldbabot és fûsze-
rezzük. (Lehet mirelit vagy konzerv, utób-
bi elkészítése még gyorsabb.) Puhára fõz-
zük, majd beleforgatjuk az elkészített ga-
luskát. Tejfölözve tálaljuk. 

Kenyérpuding
Hozzávalók: 25 dkg kenyér, 5 dkg mar-

garin, 3 tojás, 3 dl tej, 15 dkg cukor, 1 cso-
mag vaníliás cukor, õrölt fahéj, mazsola. 

Elkészítés: a kenyérnek levágjuk a héját,
és apróra tördeljük. Egy margarinnal kikent
jénai tálba szórjuk, és meglocsoljuk az ol-
vasztott margarinnal, megszórjuk a mazso-
lával. Összekeverjük a tejet, cukrot, a tojáso-
kat, a fahéjat, vaníliás cukrot és ezt a kenyér-
re öntjük, ügyelve arra, hogy mindenhová
jusson a keverékbõl. Sütõben világosbarná-
ra sütjük. Lekvárral, porcukorral tálaljuk. 

Hagyományok, szokások vízkereszt idején 
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Rejtvényünkben Arany János: Újévi köszöntõ címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 4. és a füg-
gõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Kambodzsai, thaiföldi és francia au-
tók jele. 4. Az idézet eleje (zárt betûk: M. T. O. J. E.
T.). 12. Ilona, másként. 14. Knock out. 15. …-óráig. 16.
Mindenfélék. 18. Gombafajta. 19. Foglalkozás. 20.
Férfi szerep a „Vészhelyzet” címû televíziós sorozat-
ban. 22. Kis Anna. 23. Az argon vegyjele. 24. Térkép.
26. Angol kor. 27. Éktelen nyakbavaló. 29. Kergettet.
30. Tengeri hal. 32. Kiejtett mássalhangzó. 33 … Imre,
neves zenészünk volt. 35. A mágnes fölfelé húz. 37.
Spanyol és olasz autók jele. 38. Orosz ûrállomás. 39.
Feje egyik része. 40. Dúsító egynemûi. 41. Bár betûi
keverve. 43. Kopasz. 44a. Hajóvég.. 45. Ornamentika
szélei! 46. Bór, vanádium és rubídium vegyjele. 48. Za-
irei, spanyol és máltai autók jele. 49. Névelõs indasze-
rû növényrész. 51. Hangosan mosolyogj. 53. Erõsen
jusson a füledbe. 55. A dologgal szorosan kapcsolódó.
57. Mintha ráöntötték volna.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt be-
tûk: N. L. V.). 2. Vissza talált! 3. Adás-vételnél merül-
het fel. 4. Díszes. 5. Ragadozómadár. 6. Para-
tudományos dolgokkal foglalkozó. 7. Egyik ízesítõ. 8.
Ibi betûi keverve. 9. Részben álmodna! 10. Nõi név. 11.
Karmester. 13. Évszak. 17. Végek nélkül felrak! 18.
Egyfajta elektromos mûveletet végzett. 21. Kicsinyítõ
képzõ. 24. Férfiruhán lehet, névelõvel. 25. A Nana szer-
zõje. 28. Költõi mûfajág névelõvel. 29. Frissít. 31. Nit-
rogén és vanádium vegyjele. 34. Elem! 35. Németes
éhség. 36. Arra a helyre való. 39. Becsapó. 42. Termé-
szeti csapás. 44. Azonos mássalhangzók. 45. Kutyaházaid. 47. Nagy
Dózsás volt focista, Ferenc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egyhelyben tar-
tózkodott. 52. És a többi. 54. L. R. E. 56. Üres táj! 

Ipacs László

A tavaly december 16-án megjelent, 
„Az ünnep csillogásában” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Komor felhõkön, bús homályon mennyország fénye csillan át.”

Eljött végre az új esztendõ

Három évtizede várja a bé-
kásiakat a Tini Tanya étte-
rem - igaz, ma már nem
csak fiatalok látogatják. 

Nyugdíj mellett dol-
gozunk, ma már in-

kább kedvtelésbõl vezet-
jük a családi üzletet. Na
meg azért, hogy a lányunk
egyszer majd átvehesse
tõlünk - árulta el Kemény
Attila, az étterem tulajdo-
nosa, aki az év végén ün-
nepelte saját étterme, a bé-
kásmegyeri Tini Tanya
alapításának harmincadik
évfordulóját. 

Leves, fõzelék
A család 1976-ban köl-

tözött Békásmegyerre.
Kemény Attila profi ven-
déglátós szakember, szál-
lodai szakácsként dolgo-
zott hosszú idõn keresz-
tül, késõbb - még a szoci-
alizmus évei alatt - a vál-
lalkozásba is belekóstolt:
tizenkét évig volt gebi-
nes. - Aztán a nyolcvanas
évek elején jött a lehetõ-
ség: meg lehetett pályáz-
ni az új üzlethelyiségeket.

Ekkor döntöttünk a csa-
ládi vállalkozás mellett.
A feleségemmel ketten
visszük a boltot, és ma
már az egyetemista lá-
nyunk is besegít - mondta
a tulajdonos.

A három évtizednyi
siker titkát Kemény At-
tila így foglalta össze: -
Minõségi ételeket készí-
tünk változatosan: az ét-
lap naponta alakul. És
mindezt elfogadható
áron. A legtöbben a le-
vesekért és a fõzeléke-
kért jönnek, amit sokan
hazavisznek, hogy ne
kelljen otthon fõzni.

Tovább adni!
A hazai gazdasági kör-

nyezet változását jelzi a
Tini Tanya vendégköré-
nek átalakulása. - A ne-
vünk Tini Tanya, ennek
ellenére ma már nagyon
sok a nyugdíjas korú ven-
dégünk is - mondta Ke-
mény Attila, aki szerint a
hely népszerûségét növeli,

hogy dohánytermékeket
és alkoholt sosem árusí-
tottak. - Amikor a válság
miatt fogyatkozni kezdett
a vendégkörünk, kiváltot-
tam az engedélyt alkohol-
mérésre, aztán mégsem
éltünk a lehetõséggel. A
Tini Tanya továbbra is
megmaradt nemdohány-
zó, alkoholmentes étte-
remnek. A hetedik iksz-
ben járó Kemény Attila és
felesége elõtt az a cél le-
beg, hogy egyszer majd
átadhassák a vállalkozást
a lányuknak. - Még vagy
négy-öt évig nem tervez-
zük a visszavonulást,
amíg a lányunk el nem
végzi az egyetemet. Örül-
nénk, ha õ vinné tovább a
boltot, hiszen így fennma-
radna, amit felépítettünk,
és neki sem kellene állá-
sért pályáznia. Persze
minden attól függ, õ hogy
dönt az egyetem végén, és
lesz-e, aki betársuljon
hozzá. Addig dolgozunk
tovább a régi szorgalom-

mal és örömmel. Úgy-
hogy továbbra is várjuk

a békásiakat a Tini Ta-
nyára. K. Gy.

Újévköszöntõ gyalogtúra 
Az Összefogás Óbudáért Egyesület újévköszöntõ gya-
logtúrát szervez január 18-án. Útvonal: Gödöllõ
(Arborétum)-Erzsébet-pihenõ-Juharos-Máriabesnyõ.
Táv: 14 kilométer, közepesen nehéz túra. Szintemelke-
dés: 150 méter. Találkozó: 8 órakor a Keleti pályaudvar
pénztárainál (vonatindulás:8.35 óra; vonatérkezés:Gö-
döllõ állami telepek 9.09); 370 forint.Túra menetidõ:kö-
rülbelül 6-7 óra (vonatindulás: 15.40/16.40; vonatérke-
zés: Keleti pályaudvar); 465 forint (az árak a Budapest-
bérlettel rendelkezõkre vonatkoznak). Érkezés:
16.25/17.25 Keleti pályaudvar. (A túrára az
info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen, vagy a
+36-30-350-8359-es telefonszámon jelentkezhetnek.) 

Tini Tanya harminc éve Békáson

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A z óbudai csapat
óbudai versenyzõ-

je számára tökéletes
eredménnyel zárult a
múlt év. Bánkuti törté-
nelmet írt, immár kilen-
cedik alkalommal szer-
zett magyar bajnoki cí-
met rallycrossban, ezzel
a sportág honi bajnoksá-
gának történetében a
legeredményesebb ver-
senyzõvé lépett elõ. En-
nek, és 2013-as teljesít-
ményének - magyar ver-
senyzõ idén egyetlen
egyszer sem gyõzte le
Super1600-ban - elis-
meréseként a szövetség
vezetése a rallycross
összes magyar verseny-
zõje közül õt választotta
az idei év legjobbjának. 

Utánpótlás,
sportiroda

Természetesen a csa-
pat többi versenyzõje is
személyes tiszteletét tet-
te a díjkiosztó gálán,
ahol a Bánkuti Motor-
Sport legifjabb tehetsé-
ge, az utánpótlást képvi-
selõ, 11 éves Vaskó

Dominik átvette a Junior
Kupa 2. helyéért járó
ezüstserleget. 

A csapatfõnök, id.
Bánkuti Gábor érdeklõ-
désünkre elmondta, a
jövõben is nagy hang-
súlyt kíván fektetni az
utánpótlás-nevelésre,
olyannyira, hogy tervei
között szerepel rövide-
sen egy sportirodát nyit-
ni Óbudán, azzal a cél-
lal, hogy a helyi fiatal fi-
úk és lányok - fõként, de
nem kizárólag -, az isko-
lás korosztály is szemé-
lyesen, közvetlen mó-
don megismerkedhessen
ezzel a gyönyörû és nem
mellesleg hasznos sport-
tal. Tervei között szere-
pel többek között rally-
cross pályákon vezetés-
technikai oktatás külön-
bözõ út és idõjárási vi-
szonyok között. A fiata-
lokat biztonságos, illet-
ve deffenzív vezetésre
oktatnák, hangsúlyozva,
hogy a közút nem ver-
senypálya, ott nincs he-
lye a száguldozásnak,
mivel mindenkit haza-

várnak. Aztán aki elhi-
vatottságot érez a rally-
cross iránt, és a tehetsé-
ge is meg van ehhez a
sporthoz, annak a ver-
senyzõi pályafutását a
sportiroda saját verseny-
autójával beindítaná, és
egyúttal menedzselné is.
Az alsó korhatár 10 év -
mondta a csapatfõnök.

Tervek 
2014-ben 

A csapat idei terveirõl
id. Bánkuti azt is elárul-
ta, 2014-ben további két
fõvel bõvül a verseny-
zõk létszáma, így immár
öt Peugeot-val szállnak
ringbe a hazai és nem-
zetközi futamokon. Biz-

tosan köztük lesz
Bánkuti Gábor és Vaskó
Dominik mellett Zsipi
Róbert is, aki idén a
Bánkuti MotorSportnak
köszönhetõen mindenfé-
le elõzetes versenyta-
pasztalat nélkül, közúti
autóból ült át rallycross
versenyautóba, és annyi-
ra rabul ejtette a ver-
senyzés, hogy jövõre
már teljes szezont fog
futni, célul tûzve ki a do-
bogós év végi helyezést.
Varga Viktor ismét ring-
be száll, aki 2012-ben
már dobogós volt a Ma-
gyar Kupában. Egy év
kihagyás után ül vissza a
Peugeotba, de most már
bajnoki célkitûzéssel.

A csapat egyúttal sze-
retne köszönetet monda-
ni minden támogatójá-
nak, partnerének, akik
közül nagyon sokan szin-
tén óbudaiak. A Bánkuti
MotorSport versenyzõi
és csapattagjai jól tud-
ják, megfelelõ háttér és
nagylelkû, hûséges tá-
mogatók nélkül nem
lenne lehetõségük az
ideihez hasonló jó ered-
ményeket elérni a pá-
lyán. De ismerve a csa-
pat fanatizmusát, 2014-
re csak egy cél lehet
elõttük: az idei esztendõ
sikereit túlszárnyalni.
Hisszük, hogy együttes
erõvel sikerülhet. (www.
bankutimotorsport.hu) 

III. kerületiként a csúcson

Bánkuti 2013 rallycross versenyzõje
A siófoki Hotel Azúrban rendezték az MNASZ Off-Road
szakág 2013-as év végi hivatalos díjkiosztó gáláját no-
vember 30-án. Mintegy 350 meghívott elõtt itt vehette át
a 2013-as Super1600 Magyar Nyílt Nemzetközi
Rallycross Bajnoki címéért járó serleget Bánkuti Gábor,
a Bánkuti MotorSport immár kilencszeres magyar bajno-
ka, aki emellett egy plusz elismerést is begyûjtött: a
szövetség vezetésének döntése értelmében õ nyerte el a
„2013. Év Rallycross Versenyzõje” megtisztelõ címet.
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Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket, szervezõket
szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sportban
találják meg vágyaik betel-
jesülését. Ez lehet kiemel-
kedõ sporteredmény, vagy
egyszerûen csak az egész-
ségükért, a jó közérzetért
sportolnak.

Visontai Balázs, a
Baluswim úszóiskola

vezetõje.
- Hogyan ismerkedett

meg a sportággal?
- Gyerekkoromban

édesapám hatására öttusá-
zónak „indultam,” így az
úszás már nagyon korán
az életem részévé vált.
Késõbb, a Testnevelési
Egyetemen tettem ugyan
egy tétova lépést a küzdõ-
sportok felé, de ez még
jobban megerõsítette ben-
nem az elhatározást, hogy
a tanári diploma mellé
úszó edzõi minõsítést sze-
rezzek.

- Miért éppen Óbudán
folytatja tevékenységét?

- Amikor végzõs testne-
velõ szakos voltam, és
munkát kerestem, egy
óvodának éppen úszások-
tatóra volt szüksége. Ka-
póra jött a lehetõség, és az

akkor még a Budapest
Bank tulajdonában álló
oktatási központban, a Ki-
rályok útján kezdtem gye-
rekekkel foglalkozni. Az-
óta a napom nyolcvan szá-
zalékát Óbudán töltöm,
bár nem vagyok kerületi
lakos, mégis úgy érzem, itt
vagyok igazán otthon.

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-
ködteti a tanfolyamot?

- Én csak teszem a
dolgom. A lehetõ leg-
jobbat próbáljuk kollé-
gáimmal átadni a gyere-
keknek. Az edzõsködés
ugyanis nem egy nagy
varázslat.  Nincs sok új-
donság, nincs sok válto-
zás az oktatásban, ezt le-
het kisujjból kirázva, ru-
tinszerûen is csinálni.
Mi arra a pluszra törek-
szünk, amivel hatéko-

nyabbá válhat tevékeny-
ségünk. Ez a plusz az
odafigyeléssel, szeretet-
tel, következetesen vég-
zett oktatás. A gyereke-
ket azzal lehet igazán
motiválni, ha megértjük
õket, ha figyelünk rájuk,
mert akkor õk is jobban
figyelnek ránk. Ez a köl-
csönös bizalom csodák-
ra képes, általa eredmé-
nyesebbé válik az okta-
tó-nevelõ tevékenység.

- Mi motiválja ennyi
idõ után?

- A gyerekek mosolya,
az alkotás öröme, a pozi-
tív visszajelzések.

- Milyen korosztállyal
foglalkozik?

- Nálunk nincs korhatár.
A négyéves gyerekektõl a
tinédzserkorúakon át min-
denki jöhet, aki szereti az
úszást és még nem érzi
magát túl öregnek.

- Hány éves korban
érdemes elkezdeni az
úszást, mikor és hol tart
edzéseket?

- A gyerekeknél négy-
éves kor tájékán jelenik
meg a tartós odafigyelésre
való képesség. Ekkor ér-
demes elkezdeni úszni ta-
nulni. A III. kerületben
idén a San Marco utcai di-
ákotthon (San Marco utca
48-50.) medencéjében
tartjuk a foglalkozásokat.
Minden nap van óránk,

hétfõtõl péntekig 16-19,
szombat délelõtt 10-12
óra között. A pontos óra-
rend megtalálható a
www.baluswim.hu web-
oldalon.

- Mivel tud kikapcso-
lódni szabadidejében?

- Korábban az amatõr
szinten ûzött sportolás
töltötte ki szabadidõm
jelentõs részét. Lova-
goltam, ökölvívó edzé-
sekre jártam, sajnos
porckorongsérvem miatt
már óvatosabbnak kell
lennem. Mostanában
kevesebb a szabadidõm,
okosan kell beosztani a
kikapcsolódásra szánt
alkalmakat. Imádok
együtt játszani a gyere-
kekkel, de ugyanolyan
örömöt szerez bármi-
lyen jellegû közös prog-
ram a családdal. Néha
úgy érzem, szükségem
van a magányra, ilyen-
kor a könyvek a legjobb
barátaim.

- Kik segítik, támogat-
ják munkáját?

- Az úszóiskola mûköd-
tetésében jelentõs segítsé-
get kapunk Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
tól, ezen kívül mindig szá-
míthatok kollégáim, bará-
taim és szeretteim önzet-
len támogatására. 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

Tavaly szeptember 30-án indítottuk útjára a
Testnevelési Egyetem Szenior Akadémi-

áját az 50 feletti korosztály számára, nagy ér-
deklõdéssel kísérve. Olyan közösségi tér meg-
teremtése volt elsõsorban a szándékunk, mely
tudást ad, közösséget épít (rengetegen élnek el-
magányosodva) és ténylegesen segíti a szenio-
rokat életminõségük javításában, hisz e gene-
rációhoz ma hazánkban 3,8 millióan tartoznak,
számuk egyre nõ. Ebbõl a társadalmi felelõs-
ségvállalásból szeretnénk - ha csak egy kis
részt is - vállalni. Egyfajta harmadik kor
egyetemeként mûködve úttörõk vagyunk
abban, hogy az ismeretterjesztésen kívül,
melyet elõadásaink során nyújtunk hallgató-
inknak, sportkurzusainkon meg is mozgatjuk
õket, hiszen fõ célunk nem csak a szellemi,
hanem a fizikai fittentartás is.

Sport, életmód, testi-lelki egészségünk
megõrzése témában kitûnõ elõadóink voltak
a nagy sikerrel zárult elsõ félévben. Dr.
Radák Zsolt, a TF dékánja, prof. Dr. Apor
Péter egyetemi tanár, kardiológus, prof. Dr.
Csókai András idegsebész, a VitaHelp

Egészségközpont, Balczó András olimpiai  és
többszörös világbajnok öttusázó és prof. Dr.
Bagdy Emõke klinikai szakpszichológus adtak
elõ. Elindultak sportkurzusaink is bemelegítõ
jelleggel. Teniszeztünk, gyalogoltunk, tán-
coltunk és rendszeresen túráztunk hallgatóink-
kal. Fittségüket õsszel felmértük, amit tavas-
szal megismétlünk, így nyomon követhetik azt

a változást, amit a rendszeres mozgás hoz
életükbe. Örülünk, hogy ekkora érdeklõdés és
igény van kezdeményezésünkre, és köszönjük,
hogy a III. kerületbõl igen jelentõs létszám-
ban csatlakoztak hallgatók hozzánk! Követke-
zõ szemeszterünk január 27-én 17 órakor in-
dul, a nyitó elõadást sokak örömére Vitray Ta-
más tartja a Testnevelési Egyetem aulájában.

Február 3-án Prof. Dr. Papp Lajos szívse-
bész lesz az elõadó Akadémiánkon. Beve-
zetjük a kamara elõadásokat is ebben a fél-
évben, így minden hétfõn gyarapíthatják tu-
dásukat hallgatóink a sportolás mellett. Az
elõadásokról rendszeresen hírt adunk, illetve
fel lehet iratkozni hírlevelünkre. E-mail cí-
münk: szenior.akademia@gmail.com.
Várjuk továbbra is hallgatóinkat és minden
érdeklõdõt!

A szervezõk:
dr. Jakabházy László

Kowacsics Rita
dr. Nagy Ildikó

Szenior Akadémia a Tesnevelési Egyetemen
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályá-
zatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló,
üres helyiségek bérbeadására
A pályázatot zárt borítékban 2014. február 3-án 17 óráig
lehet benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál.
A pályázat benyújtásához forma-
nyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átve-
hetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
ügyfélszolgálatán (1033 Budapest,
Mozaik utca 7.).
A pályázónak a pályázatában nyi-
latkoznia kell a megajánlott bérleti díjról, a pályázati felté-
telek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vál-
lalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási cím-
példányt kell becsatolnia. Akülön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályázat mellékle-
teként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cégki-
vonattal kell igazolnia.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalko-
zásnak/személynek, amelynek/akinek: az állami vagy
a székhely (lakóhely) szerinti önkormányzati adóha-
tósággal szemben adó- vagy adók módjára behajtan-
dó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számá-
ra fizetési kedvezményt (adómérséklés, elengedés,
vagy fizetési könnyítés) engedélyezett; • az érintett
helyiség tekintetében bérleti díj, illetve közüzemi díj-
hátraléka van; • a helyiség bérleti jogviszonya - a ké-
relem vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt meg; •
a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folyta-

tására való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlõen
igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell: az
önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzésének
ellenértékeként elõírt megszerzési díj önkormányzat felé

történõ megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege); • 3 havi bérleti díj-
nak (+ esetleges közmûátalánynak) megfelelõ összegû óva-
dék megfizetését bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják); • szükség
szerint a helyiségbe önálló elektromos- és mellékvízmérõk
kiépítését. 
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell az
alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti szerzõdés megkö-
tését: 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; • 3 év
minden egyéb funkcióra történõ bérbeadás esetén; • 5 év, ha
a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást igénylõ, értéknövelõ beru-
házást hajt végre az ingatlanon és erre a bérleti szerzõdés-
ben kötelezettséget vállalt.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elõzõ
évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alapján
történik a döntés. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti
jog biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest,
Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe helyezni. Abánat-

pénzt helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést
követõ nyolc napon belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a pá-
lyázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az érvénye-

sen benyújtott pályázatokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
2014. március 14-ig elbírálja, és annak eredményérõl a pá-
lyázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jo-
gát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zárt versenytárgyalást tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes összegét az
igazgatóság döntésérõl történõ írásbeli értesítés kézhezvé-
telét követõ 8 napon belül az önkormányzat részére meg
kell fizetnie.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7.,
telefon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Az õszi szezonban leiskolázták az egész Buda-
pest I. osztály mezõnyét a III. kerületi TVE lab-
darúgói. Szárnyalt a csapat, sorozatban jöttek
a gyõztes mérkõzések, egymást követték a
Horváth Levente által szerzett gólok. A mozgé-
kony csatár házi gólkirálysága elismerésre
méltó teljesítmény, ám ebben jelentõs érde-
mei vannak az õt kiszolgáló csapattársaknak.

A 22 éves, mozgékony csatár Sziget-
szentmiklóson kezdte pályafutását,

majd ügyes gyerekként, nagy tervekkel
igazolt át a Ferencvároshoz, ahol sokat fej-
lõdött ugyan, de a tartalékcsapat megszû-
nésével létszámfelettivé vált, ezután lett a
Kerület játékosa.

A siker szárnyakat ad
Horváth Levente, a játékostársak és a szur-

kolók által Levinek becézett népszerû játé-
kos nem bánta meg, hogy 2011-ben Óbudá-
ra igazolt. Összetartó, baráti társaságba ke-
rült, ahol színvonalas szakmai munkával ala-
pozzák meg a jelent, és folyamatosan építik
a jövõt, az NB II-be vezetõ utat. A csapatban
nincsenek sztárok, Varga László edzõ a kö-
zösség kohéziós erejére támaszkodva, a jól
összehangolt csapatjátékot részesíti elõnybe,
ahol a játékosok egy-egy fogaskereket alkot-
va olajozott gépezetté állnak össze. 

Horváth Levi is a tizenegy fogaskerék
egyike, az õ feladata a társak által „ki-

brusztolt” gólhelyzetek értékesítése. - Már
harmadik idényemet töltöm a csapattal,
úgy érzem, itt is sokat tudok fejlõdni - fe-
jezi ki elégedettségét a csatár. - Az állandó
játéklehetõség a sikeres szereplés szárnya-
kat ad, egyáltalán nem zavar, hogy az NB
III-ból egy osztályt visszaléptünk, így még
nagyobb lett a kihívás, hogy ezután kettõt
lépjünk elõre. Nekem ugyanis eltökélt
szándékom az NB II-es színvonal elérése.
Minden edzésen azért dolgozok, hogy eré-
nyeim csiszolásával és a hibák kijavításá-
val egyre jobb legyek, és magasabb osz-
tályban is megálljam a helyem. 

Élet a futball után
Levente nem csak a mának él, a játék

mellett gondol a futball utáni civil életre is.
- Most jól megy a játék, a társak segítségé-
vel rúgom a gólokat, igyekszem szórakoz-
tatni a nézõket, de közben elõre is tekintek.
A GTB fõiskola végzõs hallgatójaként ha-
marosan megszerzem a logisztikai ügyin-
tézõi képesítést, egyelõre azonban nem
vállalok munkát, most a labdarúgás tölti ki
az életemet. Imádom a játékot, a góllövést,
nagyon jólesik a szurkolók buzdítása, a gó-
lok utáni ünneplés. Kép és szöveg: 

Lovas A.

Mozgékony csatár góllövõ cipõben

Horváth Levente (fehér mezben) harcol védõjé-
vel a labdáér
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A Herningben rendezett
rövidpályás világbajnok-
ság egyik nagy meglepe-
tését Gyurta Gergely sze-
rezte. Az oroszlánkörmei-
vel már eddig is „kapará-
szó” tehetséges úszó 1500
méteren kitûnõ verseny-
zéssel elsõként ért célba
és ezzel beváltotta bátyja
és edzõje jóslatát. 

G yurta Dániel és
Széles Sándor

ugyanis már sejtették,
hogy hamarosan eljön
Gergõ ideje: kirukkol
egy olyan eredménnyel,
amire már felfigyel az
úszóvilág. Nos, az eddig
csak ígéretként számon
tartott fiú világbajnoki
elsõségével kilépett test-
vére árnyékából, és most
már megérdemelten süt-
kérezik a napos oldalon. 

Gergõ után Dani szállt

vízbe, hogy a sokak által
már elõre neki szánt két-
száz méteres mellúszás
aranyérmét a nyakába
akasszák. Õ sem oko-
zott csalódást, ellenfele-
it megbabonázva, szé-
dületes hajrával hozta a
kötelezõ gyõzelmet. 

Ezzel már két világ-
bajnoka van a Gyurta
családnak! Dani érem-
gyûjteménye már nem
fér el egy vitrinben,
Gergõ most kezdi nagy
versenyek díjaival meg-
tölteni a másikat. A vb
után teljes a boldogság a
Gyurta családban, de
büszkék lehetnek a két
aranyérem megszerzé-
sében fontos szerepet
vállaló edzõk is.

Gyurta Dániel: - Ki-
mondhatatlanul boldog
vagyok, hogy Gege vég-
re feljutott a csúcsra.

Régóta dolgozik érte, rá-
szolgált az aranyéremre.
Büszke vagyok rá, a kö-
zös edzések, a rengeteg
munka nagyon közel ho-
zott bennünket, beval-
lom, megkönnyeztem,
amint az eredményhirde-
tés alatt elérzékenyülve

hallgatta a Himnusz cso-
dálatos hangjait. 

Gyurta Gergely: - Én
már sejtettem, hogy
elõbb-utóbb kijön egy jó
eredmény. Hittem Sanyi
bácsinak, aki azzal bíz-
tatott, hogy hamarosan
ott fogok állni a dobogó

tetején. Elégedett és
boldog vagyok én is,
mert alkotó közegben,
remek csapattal dolgoz-
hatok, ezt semmiért nem
hagynám el. Köszönök
mindent edzõimnek,
családomnak és Dani
bátyámnak! Lovas A.

Két világbajnok a Gyurta családban

A 2012-es londoni olimpia
lelátóin érezhette magát a
közönség Szilágyi Áron
olimpiai bajnok kardvívó-
val, az Óbudai Sportaka-
démia vendégével tavaly
november 14-én.

Szilágyi Áron olimpiai
bajnok kardvívó az

Óbudai Sportakadémia
vendége volt az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény dísztermében.
Olyan érdekfeszítõ beszél-
getést folytatott Kremmer
Zoltán mûsorvezetõvel,
hogy a közönség úgy érez-
te, újra a 2012-es londoni
olimpia lelátóin ül és kö-
veti végig Áron gyõzelmi
menetelését.

Áron elmesélte, hogyan
kerülhetett be 17 éves ko-
rában a magyar kard válo-
gatottba, és miként sikerült
elsõ megmérettetése, me-
lyet a kezdeti nehézségek
után sikerrel vett Szentpé-
terváron, hiszen világbaj-
nok lett a csapat. A követ-
kezõ mérföldkõ a 2008-as
pekingi olimpia volt, ahol
szoros csatában, de maga-
biztosan nyertek a magyar
válogatott ellen. Áron ek-
kor 18 éves volt és elbe-
szélése szerint itt tapasztal-

ta meg elsõ kudarcát, me-
lyet fel kellett dolgoznia
kiváló edzõjének (Gere-
vics György) halálhíre
mellett. Avívást nem akar-
ta abbahagyni, így több
magyar egyesületnél járt
edzõt keresve, míg végül
Somlai Béla mesteredzõ-
nél találta meg helyét. -
Harmonikusan tudunk
együtt dolgozni és jó, él-
vezhetõ edzõmunka fo-
lyik, már 2009 januárjától
- mondta Áron. 

A2012-es londoni olim-
piára egyedüli kardvívó-
ként kvalifikálta magát.
Az olimpiára kiérkezve
kardjai nem mentek át a
hitelesítésen, mert a kosár
és a penge között volt egy
kis rés, így az elsõ mérkõ-

zése elõtt pár órával még
edzõje és masszõrje „bar-
kácsolta össze” kardjait. A
gyors beavatkozás sikeres-
nek bizonyult, hiszen
Áron kardjai egy órával el-
sõ jelenése elõtt már át-
mentek a hitelesítésen.

Az olimpiai bajnok az
eseményen kifejtette: A ví-
vás adott egy olyan tartást
és értékrendet, amit a mai
világban nehezen talál
meg az ember a tévén, rá-
dión és a Google-on ke-
resztül. Arra a kérdésre,
mely szerint milyen érzés
volt számára a dobogó leg-
felsõ fokára állni az olim-
pián, Szilágyi Áron azt vá-
laszolta: - Euforikus és
ingergazdag élmény, szinte
nem is emlékszem rá.

Ausztriai sítúrák a Rokonnal
Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!

A Rokon Baráti Kör
2014-ben is szervez egy-
napos ausztriai, buszos
sítúrákat. Idõpontok,
helyszínek: január 19.:
Stuhleck • január 26.:
Mönichkirchen • február
9.: Stuhleck • február 23.:
Hirschenkogel • március
2.: Stuhleck. (Részletek:
tel.: 250-3038, www.
rokonsport.hu)

Szilágyi Áron a Sportakadémián

Vasas röplabda mérkõzések 
NBI: 2014. január 18. 18 óra junior válogatott-Vasas. *
MEL: 2014. január 18. 18 óra Maribor (SLO)-Vasas. *
NBI: 2014. január 24. 18 óra Vasas-Palota. * MEL:
2014. január 25. 18 óra Vasas-Slavia Bratislava (SVK).
* NBI: 2014. január 26.16 óra Vasas-Veszprém. * MEL:
2014. február 1.18 óra Vasas-Schwechat (AUT). * NBI:
2014. február 2. 16 óra Szombathely-Vasas. (NBI: ma-
gyar bajnokság. MEL: Közép-európai Kupa.)
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dáni-
el (Jobbik Magyarországért Mozga-
lom) országgyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden hónap elsõ pénte-
kén 16 órától tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyeztetésére is mód
van a z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési képvi-
selõ fogadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36-20-770-
6593-as telefonszámon
vagy a lajos.olah @parla-
ment.hu e-mail címen je-
lentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

Fizetett hirdetésPolitikus-
képzés 

A SISZA Kom-
munikációs Inté-
zet Politikuskép-
zõ Iskolája felvé-
telt hirdet. Várják
a politika, a vá-
lasztási kampá-
nyok és a média-
kommunikáció
iránt érdeklõdõ-
ket február 8-án
9 órakor az Óbu-
dai Kulturális
Központban. (Bõ-
vebb információ:
www.sisza.hu,
06-70-250-5840.
Cím: San Marco
utca 81.)

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 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. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb február 4-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Min-
den hónap negyedik keddjén (legközelebb január 28-án) 17-tõl 19 óráig
dr. Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti Fi-
desz irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütör-
tökén (legközelebb február 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fi-
desz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.Kõvári Béla ügyvéd ingye-
nes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb február 13-
án) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ ut-
ca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb február 20-án) in-
gyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr.Kelen Botond, a Mókus
utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es tele-
fonszámon.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám
alatti irodájában minden hónap második szerdáján (legközelebb február
12-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as
telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások
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Hahota
Két barátnõ beszélget:
- Hallom, szakítottál a
barátoddal!
- Igen.
- És miért?
- Az, amirõl azt hittem,
lélegzetelállító szenve-
dély, kiderült, hogy csak
asztma.

* * *
- Gratulálok szomszéd,
az ikrekhez! Nagyon
helyes gyerekek. De
hogy tudja megkülön-
böztetni õket?
- Nagyon egyszerû: az
egyik a Fradinak drukkol,
a másik az Újpestnek.

* * *
Az orvos megkérdezi Pis-
ta bácsit, bevette-e a ka-
nalas gyógyszert. Mire az
öreg: - Hát, csak félig-
meddig.Az orvosság még
csak-csak lecsúszott, de a
kanalat sehogy sem tud-
tam letuszkolni.

1031 Bp., Nánási út 55. (Római-part)

Iskolákban és óvodák-
ban sem volt fûtés, illet-

ve meleg víz tavaly de-
cember 16-án Óbudán, va-
lamint a II. kerület egy ré-
szén. A problémát egy ki-
lyukadt távhõvezeték
okozta, amelyet még a nap
folyamán rendbe hozott a
szolgáltató. A kerületben
néhány közintézményben

is átmeneti megoldást kel-
lett találni a fûtésre, és azok
is megérezték a hideget,
akik a napot otthon töltöt-
ték, ugyanis a szolgáltatás
leállása mintegy 18 ezer la-
kást érintett. Extrém hideg
azonban nem volt, melege-
dõket sem kellett kialakíta-
ni, a rendszer pedig estére
újra mûködött.

Csak egy napig „fázott” a kerület

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

2000 Ft kedvezmény minden 14 szeletes vagy annál nagyobb 

ostyafotós torta rendelésekor, a hirdetés bemutatásával. 

Ajánlatunk február 14-ig tart. Részletekért keresse fel honlapunkat! www.cziniel.hu

obuda_2014_01.qxd  2014.01.16.  15:38  Page 40


