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Új sportesemény-sorozatot indít útjára az ön-
kormányzat az Óbuda Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. szervezésében a fenti címmel. 

A Civil és Nemzetiségi Napon adják át a
2010-ben alapított Balázs Lajos Óbudai Civil
Díjat. A jelöléseket március 28-ig várják.

Ismét a Vasas Óbuda nyerte a röplabda
Magyar Kupát. A döntõn a nagy rivális
Gödöllõ csapatát gyõzték le.33

Magyar Kupát nyertek a röplabdás lányok

15
Szabadidõ, szeretem!

25
Balázs Lajos Óbudai Civil Díj

Ahagyományos spor-
tok mellett újak is

megjelennek abban a
sportparkban, amit a Fõ
tér és az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskola
szomszédságában, a Lak-

tanya és a Vöröskereszt
utca által határolt terüle-
ten lévõ játszótér, illetve
sportpályák megújításá-
val alakít ki az önkor-
mányzat. 

RÉSZLETEK A 2. OLDALON

N em csak nõknek! - ezzel a cím-
mel rendezik az Egészségkörút

Óbudán elnevezésû szûrõprogram-so-
rozat második állomását, március 8-
án 10-tõl 16 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban. Az egészségnapon
ingyenes szûrõvizsgálatokra és ta-

nácsadásokra várják az egészségtuda-
tos embereket. 

ÖSSZEFOGLALÓ, FELHÍVÁS A 12-13. OLDALON

H osszú ideje tervezi
Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzata,
hogy felújíttatja a békás-
megyeri vásárcsarnokot,
mely jelentõs anyagi rá-
fordítást igényel. A teljes

beruházáshoz 2,5 milli-
árd forintnyi forrás szük-
séges, mely jelenleg nem
áll az önkormányzat ren-
delkezésére. A helyható-
ság elkészíttette a terve-
ket; igazi közösségi teret

alakítanak ki, a jelenlegi-
nél lényegesen kulturál-
tabb bevásárlási lehetõ-
séggel, parkolóval. A be-
ruházáshoz a pénz is
meglesz: Menczer Erzsé-
bet országgyûlési képvi-

selõ tárgyalásokat foly-
tatott Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel és Lázár
János államtitkárral. Or-
bán Viktor ígéretet tett,
hogy a kormány a jövõ
évben támogatja a bé-

kásmegyeri piac felújí-
tását. Ennek köszönhe-
tõen 2015-ben kor-
mányzati és európai uni-
ós forrásokból meg fog
újulni a békásmegyeri
vásárcsarnok.  

Kormányzati támogatással jövõre
megújul a békásmegyeri vásárcsarnok

Központi helyen az új sportpark Folytatódik a szûrõprogram-sorozat

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma március
14-én, pénteken jelenik meg.
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A Laktanya és a Vöröske-
reszt utca által határolt
területen található játszó-
tér, illetve sportpályák
megújításával és új funk-
ciók hozzáadásával épül
meg a sportpark.

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata az utóbbi években
egyre nagyobb hang-
súlyt fektet arra, hogy
kerület lakói egészsége-
sebben éljenek, táplál-
kozzanak, többet mo-
zogjanak. Mindez nem-
csak a tudatformálás
szintjén történik, hanem
megteremti a lehetõsé-
get az ingyenes, min-
denki számára hozzáfér-
hetõ sportoláshoz. A ke-
rületben már 12 szabad-
téri fitneszpark mûkö-
dik, idén további négyet
alakítanak majd ki azo-
kon a helyeken, amelye-
ket az óbudai polgárok
választottak ki szavaza-
taikkal, és további kettõt
egyéb sportfejlesztések
keretében.

Az ingyenes, szabad-
téri sportolási lehetõsé-
gek kínálatát növeli
majd az a sportpark is,
amit a Fõ tér és az Óbu-
dai Harrer Pál Általános
Iskola szomszédságá-
ban, a Laktanya és a Vö-
röskereszt utca által ha-
tárolt területen található
játszótér, illetve sport-
pályák megújításával és
új funkciókkal való bõ-
vítésével kíván kialakí-
tani az önkormányzat.

A cél, hogy a területen
az eddig ûzött sportok
mellett megjelenjenek
újak is és kulturált kör-
nyezetben lehessen spor-
tolni. A játszótéren jelen-
leg két aszfaltburkolatú
labdarúgó- és egy kosár-
labdapálya, valamint egy
felnõtt fitneszpark áll a
sportolni vágyók rendel-
kezésére, amit egy rekor-
tan gumi burkolatú futó-
körrel és egy gördeszká-
sok számára készített
skateparkkal egészítenek
ki. A skate pályán rozs-
damentes acél, alumíni-
um és rétegelt falemez

kombinációjával elkészí-
tett rámpákon gyakorol-
hatnak a gördeszkások,
bmx-esek, görkorcsolyá-
zók.

Afutókör és a sprintsza-
kasz által határolt zöldte-
rületen alakítják ki az úgy-
nevezett Street Workout
zónát (nyújtókkal), amely

a saját testsúlyos edzésfor-
mának ad helyszínt.

A bejáratok mellett il-
letve a nyújtópontokhoz
kapcsolódó területeken
egyedi formatervezésû
padokon pihenhetnek az
arra járók. Mivel a terü-
leten jelenleg mindössze
néhány fa, illetve a
használattól kikopott

gyep található, újabb fá-
kat, cserjesorokat és fû-
féléket is telepítenek
majd, ezzel zöldebbé
varázsolva a területet.

Az építési munkálatok
a tervek szerint 2014
júniusában kezdõdnek
és augusztus végére, az
iskolakezdésre befeje-
zõdnek.

Központi helyre épül az új sportpark

Társasház felújítási pályázat 
Budapest Fõváros III. Kerület, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a
kerületben lévõ társasházak felújításának pénz-
ügyi támogatásáról szóló, 14/2013. (II. 14.) ön-
kormányzati rendelete alapján társasház felújí-
tási pályázatot hirdet.

Társasház felújítási támogatás igénybevételére jo-
gosultak a kerületben lévõ társasházak, és lakás-
szövetkezetek, ha az épület: 1945 elõtt épült, vagy
többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat
benyújtása elõtt legalább 15 évvel épült és a laká-
sok száma legalább kettõ.
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a kö-
zös tulajdonban lévõ épületrészek felújítási munká-
lataihoz vehetõ igénybe.
(A) Általános társasház felújítás esetén támoga-
tott felújítási munkák: az épület fõ tartószerkezeti
elemeinek (alap, födém, fal, padló) részleges vagy
teljes felújítása; • tetõ, tetõszerkezet héjalás, bádo-
gozás, kémények részleges vagy teljes felújítása; •
függõfolyosók, erkélyek és lépcsõház szerkezeti fel-
újítása, burkolatcsere; • homlokzat felújítása; • köz-
ponti gépészeti berendezések, kazán, felvonók,
szellõztetõ berendezések részleges vagy teljes fel-
újítása; • az épület csapadékvíz- és hõszigetelés-
ének javítását célzó munkák; • a társasházi tulaj-
donban lévõ közmûhálózat (gáz, víz, csatorna, vil-
lany) felújítási munkái; • nyílászárók cseréje, helyre-
állítása; • meglévõ szeméttároló és szemétledobó
korszerûsítése; • kerítés felújítása.
(B) Életveszély elhárítás esetén azon fentiekben
felsorolt felújítási munkák támogathatók, melyek
nem az elmaradt karbantartási munkálatok miatt
váltak életveszélyessé.

Az elnyerhetõ támogatás
A) Általános társasház felújítás esetén: maxi-
mum 2 millió forint.
B) Életveszély elhárítás esetén: maximum 500.000
forint.

Pályázatok benyújtásának határideje
A) Általános társasház felújítás esetén: 2014. már-
cius 31. (hétfõ), 18 óra.
B) Életveszély elhárítás esetén: 2014. február 28-
tól folyamatos.
(A részletes pályázati dokumentáció letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalon, vagy beszerez-
hetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján, az 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. szám
alatt. A pályázatról további információt nyújt: Hor-
váth Krisztina pályázati referens. Tel.: 244-8225. E-
mail: horvath.krisztina@obuda-varosfejleszto.hu.)
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Minden esküvõ más
és más, varázslatos

érzés látni az egybekelõ
párok boldogságát, ezeken
a napokon érzelmekkel te-
lik meg a házasságkötõ te-
rem. Ma már nem csak az
önkormányzat épületében,
hanem arra alkalmas külsõ
helyszíneken is történhet
házasságkötés - mesélte
munkájáról Vargáné Deli
Andrea, aki három kollé-
gájával dolgozik az önkor-
mányzatnál. A népszerû
anyakönyvvezetõt ma már
a szélesebb nyilvánosság is
ismerheti, hiszen a közmé-
dia a Házasság hete alkal-
mából rendezett mûsor-so-
rozatában élõ adásban
adott össze egy fiatal párt.

Ünnepek, 
hétköznapok
Az anyakönyvvezetõ

munkájának egyébként

csak mintegy 10 száza-
léka az a néhány ünne-
pélyes pillanat, amelyet
a szertartások jelente-
nek. Ezek jelentõs része
a pénteki és szombati
napra idõzített esküvõk-
bõl áll, de akadnak más
fontos események is.

- Nagyon szép ünnep-
ségek a házasságok jubi-
leumain szervezett szer-
tartások, és megint nép-
szerû lett a névadó ün-
nepség. Ez a keresztelõt
helyettesítõ polgári szer-
tartás, amelyet az elmúlt

évben is 4-6 alkalommal
választottak a szülõk -
mesélte.

Illetékességi
terület szerint

Az ünnepélyes pillana-
tok között jogi és admi-
nisztratív feladatokat vé-
gez az anyakönyvvezetõ.

- Egyes feladatokat sa-
ját hatáskörben látunk el,
míg akad olyan is, ami-
ben továbbító szerepünk
van. Ilyenek a névmódo-
sítással, névváltoztatással
kapcsolatos ügyek, a be-

vándorlással és állampol-
gársággal kapcsolatos ké-
relmek. Ezekben az ügy-
felek kérvényeit a megfe-
lelõ hatóságokhoz továb-
bítjuk - magyarázta az
anyakönyvvezetõ hozzá-
téve: - Érdemes tudni,
hogy illetékességi terület
szerint végezzük a mun-
kánkat. Tehát például
csak olyan korábbi
ügyekben tudunk irato-
kat, adatokat kiszolgáltat-
ni, amelyek a kerületben
történtek: születés, házas-
ság, halálozás. Ez azért
fontos, mert gyakran ke-
resnek adatot olyanról,
aki csak Óbudán lakott.
Ilyen esetben nem mi tu-
dunk segíteni.

Mindenhonnan
jönnek

A házasulandó fiatalok
olykor szokatlan ötleteket
szeretnének beépíteni az
esküvõi szertartásba.

- Az anyakönyvvezetõ
számára összesen négy
mondatot írnak elõ kötele-
zõen a szabályok, a szer-

tartás többi részét maga
szerkesztheti - magyarázta.
- Apróbb szellemes ötle-
tekre általában én is vevõ
vagyok, emlékezetesebb a
szertartás, ha személyre
szabott. De bizonyos dol-
gokat nem szabad elviccel-
ni. Például az „igen” ki-
mondásakor nincs helye
tréfának, hiszen az egy jo-
gi aktus is. 

A tapasztalatok sze-
rint az elmúlt években
folyamatosan nõ az ér-
deklõdés az óbudai há-
zasságkötõ terem iránt.

- Sokan keresnek ben-
nünket az agglomeráció-
ból is. Nem nehéz rájön-
ni, miért: gyönyörû a há-
zasságkötõ termünk, a Fõ
tér a maga hangulatával
igazi ritkaság Budapes-
ten, és az is sokat számít,
hogy a környék teli van
jó éttermekkel, a szertar-
tás után csak átsétál a
násznép, és folytatódhat
az ünneplés. Egyszóval
Óbuda varázsa sokakat
rabul ejt - vélekedett az
anyakönyvvezetõ. (kgy)

Óbuda varázsa rabul ejti a házasulandókatA közmédia nyilvános adá-
sában esküdött örök hûsé-
get egy fiatal pár a Házas-
ság hete alkalmából. A
szertartást a kerületben,
az MTV székház stúdiójá-
ban tartották.
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Családom mindkét ága
óbudai gyökerû.

Édesanyám a Kiscelli ut-
cában járt iskolába, a
nagymamám pe-
dig a San Marco
utcában lakott,
gyerekkoromban
nála rengeteg
idõt töltöttem.
Csak késõbb
tudtam meg,
hogy az a terület,
amelyen ma a
Symbol étterem található,
apai ágon a családé volt. A
II. kerületben születtem, és
nõttem fel, de késõbb, 19
éves koromtól a Búza ut-
cában laktam, az volt az

elsõ önálló lakásom. A
San Marco utcai mûvelõ-
dési központba jártam
szombatonként szórakoz-

ni, sok barátom
lett itt. Sógornõ-
mék is több, mint
10 éve laknak a
kerületben -
mesélte Mas-
sányi Katalin,
aki 2013. szep-
tember 1-je óta
tölti be a kerület

fõépítészi tisztét.

Egy pálya 
kezdete

A feladatkörre régóta
készült, az elsõ ezzel

kapcsolatos inspiráció-
kat az egyetemi évek
alatt szerezte.

- Az egyik konzulen-
sem a Balatonnál volt
fõépítész, tõle hallottam
arról, hogy milyen
nagyszerû dolgokat le-
het létrehozni ebben a
munkakörben. Késõbb,
amikor már az egyik na-
gyobb tervezõcég mun-
katársa voltam, ahol te-
lepüléstervezéssel fog-
lalkoztam, engedélyt
kértem a fõnökömtõl,
hogy tapasztalatokat
szerezhessek ezen a te-
rületen is, 2009-ben pe-
dig megpályáztam a fõ-

építészeti feladatkört
Budakalászon - mondta.

Egészen 2012 év végé-
ig dolgozott Budakalá-
szon, tavaly pedig, amikor
megüresedett a III. kerüle-
ti fõépítész tiszte, azonnal
benyújtotta a pályázatát.

- Érdekes, korábban
úgy gondoltam, egy kerü-
letben nem szívesen vál-
lalnám ezt a feladatot,
mert sokkal bonyolultabb,
összetettebb, mint egy
Budapesten kívüli telepü-
lésen. De eltelt sok év, úgy
érzem megszereztem az
ehhez kellõ tapasztalatot,
és erõsen inspirált, hogy
Óbudán dolgozhatom.
Boldog voltam, amikor az
én pályázatom nyert.

Gyárakból 
új értékek

A III. kerület rendkívül
színes, sokféle arcú: óvá-
rosi, kertvárosi, hegyvidé-
ki, vízparti területek és la-
kótelepek váltják egymást,
ez rengeteg feladat elé ál-
lítja a településtervezõt.

- Egy ennyire sokszínû
városrészt nehéz tökéletes
egységként kezelni. De ha
meg lehet találni a külön-
bözõ kerületrészek közötti
kapcsolódást, akkor lehet-
séges - mondta Massányi
Katalin. - Én a legfonto-
sabb feladatok között tar-
tom számon a közterüle-
tek rendezését, mivel
ezekbõl a kerületben ren-

Óbuda, a pezsgõ szellemi központ
– Értékekrõl, tervekrõl, közösségrõl beszél a kerület fõépítésze –

Óbudai családból származik, és ezer szállal kötõdik a kerülethez Massányi Katalin épí-
tészmérnök, városépítési és városgazdasági szakmérnök, aki öt hónapja Óbuda-Békás-
megyer új fõépítésze. Úgy véli, a városrész rengeteget fejlõdött az utóbbi években, és
jó úton halad afelé, hogy igazi, pezsgõ szellemi-kulturális központ legyen.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

O rszág- és világszer-
te az I. világháború

kirobbanásának 100. év-
fordulójára emlékeznek
idén. A több százezer ma-
gyar katona és civil la-
kosság életét követelõ vi-
lágégés centenáriumán

az önkormányzat felméri
a kerületben található hét
emlékhely állapotát, és
ahol szükséges, felújítja
azokat. Köztük van az I.
utász zászlóalj Hajógyá-
ri-szigeten található em-
lékmûve 

Az I. világháború 
emlékhelyei Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: a
katinyi mártírok emlékmû-
vénél emlékeztek meg a
kommunizmus áldozatairól
az önkormányzat, valamint
a társadalmi és civil szer-
vezetek képviselõi február
24-én.

N em elõször mon-
dom el itt, ebben a

körben: az elmúlt tör-
vényhozási ciklusban si-
került áttörnünk a hall-
gatás falát. Önök jól tud-
ják azt, amit az Európai
Unióból idelátogató
vendégeknek nagyon
nehéz elmagyarázni: ho-
gyan mûködött a dikta-
túra rendszere. És errõl
az elmúlt néhány évig
csak felületesen, az em-
lítés szintjén volt szokás
beszélni - kezdte beszé-
dét Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ a
kommunizmus áldozata-
inak emléknapján. Az
önkormányzat, a pártok
és a civil szervezetek, la-
kosok a katinyi mártírok
emlékmûvénél hajtottak
fejet az áldozatok elõtt.

- A diktatúra éveiben a
szovjet szuronyok fede-
zetével mûködõ ÁVÓ
akkor vitt el bárkit bör-
tönbe, munkatáborba,
bitó elé, amikor csak
akart. Már az is elég
volt, ha valakinek a la-
kása megtetszett, máris
a nép és az új rendszer
ellenségének számított.
Sztálin halála után a
Nagy Imre-kormány ha-
zaengedte a politikai
foglyokat, szabadulásuk
ára azonban a hallgatás
volt. Nem beszélhettek
semmirõl, ami velük
történt, ellenkezõ eset-
ben õk maguk, a baráta-
ik, a családjuk látták ká-
rát. Ennek a hallgatás-
nak a falát törtük át,
amikor az állam ki-
mondta azt, hogy ez
minden joggal és etiká-
val szemben történt - fo-
galmazott beszédében
Menczer Erzsébet hoz-
zátéve: - A média koráb-
ban minderrõl hallga-
tott. És hogy ez megis-
métlõdhet, annak a ve-
szélye nagyon is valós.

A képviselõ utalt arra:
szimbolikus jelentõsége
van annak, hogy a kom-
munizmus áldozataira a
katinyi mártírok emlék-
mûve elõtt emlékezik a
kerület, hiszen az õ tragi-
kus haláluk pontosan jel-
lemzi azt, ami Európa
keleti felén a diktatúrák
idején történt. 1939-ben
a Molotov-Ribbentropp-
paktum értelmében a ná-
ci Németország és a Vö-
rös Hadsereg két oldalról
támadta meg Lengyelor-
szágot. A keleti részen, a
szovjetek ellen védeke-
zõ, majd fogságba esett
tiszteket - mintegy 20
ezer embert - 1940 tava-
szán Katiny és több más
település közelében ki-
végeztek. Az áldozatokat
tömegsírokba temették, a
késõbbi propaganda pe-
dig igyekezett elhitetni,
hogy mindez a háború
alatt a Nyugat-Oroszor-
szágba benyomuló né-
metek mûve volt.

Az áldozatok emléke
elõtt elsõként Varga Mi-
hály nemzetgazdasági
miniszter tisztelgett. Õt
követte Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
nevében Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és
önkormányzati képvise-
lõ, Bús Balázs polgár-
mester, akik közösen he-
lyeztek  el koszorút. A
POFOSZ III. kerületi
Szervezete nevében Szü-
gyi István elnök és Bükk
János ‘56-os szabadság-
harcos, a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség III.
kerületi Szervezete ne-
vében Puskás Péter al-
polgármester, önkor-
mányzati képviselõ és

Török Ferenc önkor-
mányzati képviselõ, a
Kereszténydemokrata
Néppárt képviseletében
Takács Andrea vezetõsé-
gi tag és ifj. Sáringer
Kálmán titkár,  a Fide-
litas Óbudai Szervezete
nevében Gyepes Ádám
alelnök és Hangya Attila
alelnök, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozga-
lom III. kerületi Szerve-
zete nevében Bodor Zol-
tán a 4-es és Zsiga-
Kárpát Dániel, a 10-es
választókerület képvise-
lõjelöltje, a Párbeszéd
Magyarországért nevé-
ben Béres András önkor-
mányzati képviselõ, a
Demokratikus Koalíció
nevében Hazai Iván
András a DK volt parla-
menti képviselõ-jelöltje
és Albert Eszter Bp., 10.
vk. elnök, Óbuda-Békás-
megyer Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzata
nevében Nagy Jakub,
Óbuda-Békásmegyer
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata nevében
Neubrandt Istvánné el-
nök, a „Braunhaxler”
Egyesület nevében Wit-
tinger László alelnök, a
Krottendorf Német Ha-
gyományõrzõ Egyesület
nevében Dávid Jánosné
elnök és Nagy Lajos el-
nökhelyettes, a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör ne-
vében Dömök Eliz és
Körmendi Jánosné, az
Itt Élünk Egyesület ne-
vében Mihalik Zoltán
önkormányzati képvise-
lõ és Borbély László he-
lyezte el az emlékezés
virágait majd gyújtott
mécsest az áldozatokért.

(gy)

geteg van. Különösen fon-
tos kézben tartanunk az
úszótelkek közötti közte-
rületek állapotát. 

A kerület bõvelkedik
barnamezõs területekben
is, amelyek rengeteg lehe-
tõséget rejtenek.

- Abarnamezõs területek
jó része nem az önkor-
mányzat kezében van,
ezért ezeken a helyeken az
a feladat, hogy összhangot
teremtsünk a tulajdonosi-
befektetõi, illetve az ön-
kormányzati elképzelések
között. Tökéletes példa er-
re a Graphisoft Park,
amely egy magánvállalko-
zásként vált Óbuda egyik
büszkeségévé a gázgyári
területen. A fejlesztés érzé-
kenyen kezeli a védett épü-
leteket is. Az önkormány-
zat szeretné, ha több ha-
sonló kezdeményezés szü-
letne. Ezt úgy tudja szor-
galmazni, hogy az adott te-
rületekre szabályozási ter-
veket készít, illetve hogy
helyi védelem alá von
olyan épületeket, amilye-
neket például a BUSZESZ
területén védtünk le - ma-
gyarázta a fõépítész.

Pezsgõ 
városrész

Következetes önkor-
mányzati törekvés, hogy a
mostanáig inkább alvó vá-
rosrészként ismert III. ke-
rület fokozatosan pezsgõ

kerületté váljon. Ebben a
településtervezés, az épí-
tészet rengeteget tud segí-
teni.

- Az óbudai kerületrész-
ben ezt szolgálja az Óbu-
dai Promenád kiépítése. A
legnehezebb feladat min-
dig a források megszerzé-
se, de a kerület szépen, tu-
datosan halad a terv meg-
valósításában. Komoly
fejlesztések történtek még
a Szentlélek tér környékén
is. Nagyon jól sikerült a
Kaszásdûlõi Kulturális
Központ (3K) kialakítása:
itt egy már jól mûködõ kö-
zösség kapott nagyobb te-
ret, ami lehetõvé tette a
fejlõdését. Ha a nyár végé-
re megvalósulhat a békás-
megyeri piac mellé terve-
zett közösségi tér, akkor
Békásnak is lehet egy
pezsgõ kulturális-szellemi
és társasági központja -
vélekedett a fõépítész hoz-
zátéve: - Szakmailag büsz-
keséggel tölt el, hogy
ezekben a munkákban
részt vehetek, emberileg
pedig megnyugtat és
inspirál az a remek csa-
pat, amelyben dolgo-
zom. Rendkívül szoros
az együttmûködés a kü-
lönbözõ önkormányzati
szervezeti egységek kö-
zött, és ez is teszi lehetõ-
vé, hogy jó és közösséget
építõ értékeket hozzunk
létre a kerületben.

(keg) 

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

ANémet Nemzetiségi
Önkormányzat Óbu-

da-Békásmegyer és a
„Braunhaxler” Egyesület
meghívja Önt és családját a
március 8-án 18 órakor a
Szentháromság Plébánia-
templomban (Vörösvári út
110.) tartandó hálaadó
szentmisére, melyet Óbu-
da-Békásmegyer élõ és

meghalt németajkú lakos-
ságáért ajánlunk fel. Köz-
remûködik a „Braunhax-
ler” Dalkör. A Német
Nemzetiségi Önkormány-
zat Óbuda-Békásmegyer
és a „Braunhaxler” Egye-
sület 2014-ben ünnepli
fennállásának húszéves ju-
bileumát. Fõvédnök: Bús
Balázs polgármester. 

Hálaadó szentmise 

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Duna évezredek
óta gazdasági, kul-

turális, információs csa-
tornaként szolgál a kö-
zelében élõ népek szá-
mára. Ideje, hogy Ma-
gyarország is kiaknázza
az ebben rejlõ lehetõsé-
geket. A Dunai Kulturá-
lis Folyosó projekt az
Óbudai Társaskörbõl in-
dult el február 12-én. A
Duna Kulturális Folyo-
só projekt õszig kínál

kulturális programokat -
kiállításokat, konferen-
ciákat - olyan Duna-
menti településeken,
mint Gyõr, Ráckeve, Vi-
segrád. 

Az októberi záró-
rendezvényt Óbudán, a
Fõ téren tartják majd.
Theisz Bálint alpolgár-
mester (képünkön) is
felszólalt a projekt-in-
dítón.

(keg)

A folyó, mint 
kulturális folyosó 

Tarlós István fõpolgár-
mester programjának
megfelelõen a fõváros
korábban döntött a Mar-
gitsziget fejlesztési kon-
cepciójáról, amelynek ré-
sze a szigeti futókör fel-
újítása. A beruházási ja-
vaslatot a Fõvárosi Köz-
gyûlés 2013. december
11-i ülésén egyhangúlag
elfogadta.

A felújítás megvaló-
sításához a fõváros

várja a lakosság véle-
ményét. A fõpolgármes-
teri hivatal városépítési
fõosztálya szakmai
blogján (varosepitesi-

foosztaly.blog.hu) meg-
található kérdõív segít-
ségével olyan ötleteket
(kapcsolódó szolgáltatá-
sok, kisebb beruházá-
sok) gyûjt, amelyek a
pálya népszerûségét,
szerethetõségét növelik.
A kérdõív kitöltése kö-
rülbelül 3 percet vesz
igénybe, az eredménye-
ket március végén pub-
likálják facebook olda-
lukon.

A kérdõív a fõváros
hivatalos honlapjáról, a
budapest.hu-ról, vala-
mint a városépítési fõ-
osztály szakmai blogján
is elérhetõ. 

A Fõváros Közgyûlés visz-
szamenõlegesen csökken-
tette a szilárd tüzelésû ké-
mények ellenõrzési díját.
A különbözetet a közszol-
gáltatónak vissza kell té-
rítenie az érintett ötven-
egyezer háztartásnak.

E lfogadta a Fõvárosi
Közgyûlés a ké-

ményseprõ-ipari szol-
gáltatási díjak csökken-
tését. A változás azt az
51.000 fõvárosi háztar-
tást érinti, amely szilárd
tüzelésû berendezésre
kötött kéményt használ,

a többi kéménytípus
esetében továbbra is a
2013. július 1-jével élet-
be lépett rezsicsökken-
tés szerinti alkalman-
kénti díjakat kell érvé-
nyesítenie a közszolgál-
tatónak.

A szilárd tüzelésû, az-
az fával, szénnel, olajjal
mûködtetett vagy vegyes
tüzelésû berendezésekre
kötött kéményeket a köz-
szolgáltatónak a vonat-
kozó jogszabály szerint
évi két alkalommal kell
ellenõriznie. A visszame-
nõleges csökkentés révén

az egyedi szilárd tüzelésû
hagyományos kémény
alkalmankénti díja nettó
940 forintról 687 forint-
ra, 27 százalékkal csök-
ken, így a kötelezõ két-
szeri ellenõrzés mellett is
10 százalékkal alacso-
nyabb az éves szolgálta-
tási díj, mint a 2012-ben.

A szilárd tüzelésû ké-
mények esetében a ren-
delet hatályba lépésétõl
2013. július 1-ig terjedõ
idõszakra a díjcsökken-
tést a közszolgáltatónak
ez év végéig vissza kell
utalnia.

Megújul a margitszigeti futókör: 
várják a lakosság véleményét

Újabb rezsicsökkentés a fõvárosi 
kéményellenõrzési díjakban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A 2006 óta jobboldali több-
ség által vezetett önkor-
mányzatnak minden évben
sikerült teljesítenie a terve-
zett költségvetést, a szá-
mos jogszabályi és finanszí-
rozási módosítás ellenére.
Nem volt ez másképpen
2013-ban sem, és minden
bizonnyal így lesz idén is.
Óriási elõrelépést jelent
majd, hogy az eddigiekhez
képest is kimagaslóan sok
fejlesztés valósulhat meg
2014-ben. A részletekrõl
Puskás Péter alpolgármes-
ter nyilatkozott lapunknak.

- A nullás hiánycélhoz
képest, több mint 1,5 mil-
liárd forint plusszal zártuk
a 2013-as évet. Meggyõ-
zõdésem, hogy az idei
költségvetés is stabil lába-
kon áll, akárcsak az elõzõ
évi. Valójában pusztán az
ingatlanértékesítésbõl
származó bevételeket
nem sikerült teljes mér-
tékben realizálni, az in-
gatlanpiac kedvezõtlen
alakulása miatt. Nagy
eredménynek tartjuk,
hogy 2014-ben sem az
építményadót, sem a szo-
ciálisan rászorulók lak-
bérét nem emeltük, átvál-
lalva az infláció mértékét. 

A 2014-es költségvetés
1,7 milliárd forintos köt-
vénykibocsájtással szá-
mol. Mindenképpen hang-
súlyoznunk kell, hogy eb-
bõl kizárólag fejlesztése-
ket finanszírozunk. 

A 2014-es évben szá-
mos, az elõzõ évben elõ-
készített beruházás való-
sulhat meg. Például hét
oktatási, illetve szociális
intézmény felújítását vé-
gezteti el az önkormány-
zat, uniós források igény-
bevételével. Amunkálatok
során kicserélik a nyílás-
zárókat, korszerûsítik az
épületek fûtési rendszerét,
és utólagos hõszigeteléssel
látják el a homlokzatot.
Ezek az intézmények ösz-
szesen több mint 900 mil-
lió forintból újulhatnak
meg. 2014 szeptemberére
új, korszerû bölcsõdeépü-
let létesül a csillaghegyi
Hunyadi utcában

Idén kimagaslóan sok
beruházás valósulhat meg

önkormányzati forrásból.
Kiemelve néhányat: a
Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelõ melletti terü-
let komplex rekonstrukci-
ója, a Békásmegyer-ófa-
lui Templom utcában ta-
lálható közterü-
let játszó- és pi-
henõparkká fej-
lesztése. Utóbbi
helyen a közös-
ségi térré alakí-
tás munkálatai
már nagyban
zajlanak. Békás-
megyer keleti fe-
lén új parkolóhelyeket ho-
zunk létre, a régiek felújí-
tása mellett. Számos utcá-
ban új forgalmi rendet
alakíttatunk ki, segítve,
ésszerûsítve ezzel a köz-
lekedést.  Következõ lé-
pésben a hegy felõli olda-
lon kezdõdhetnek el a fej-
lesztések. Hasonló beru-
házás keretében még eb-
ben az évben megszûnik a
kaszásdûlõi Szérûskert
utcában hosszú ideje
fennálló, balesetveszélyt
hordozó anomália, ahol a
gyalogosok és autósok
ugyanott közlekednek. A
Laktanya és a Vöröske-
reszt utca által határolt te-
rületen található játszótér,
illetve sportpályák meg-
újításával és funkciók
hozzáadásával új sport-
parkot, találkozási pontot
alakítunk ki. 

Folytatódó
csatornázás
Hosszú idõ után végre

megindulhat a csatorna-
építés az Arany-, Üröm- és
Péterhegy térségében. Ez
is olyan kérdés, melynek
megoldását 2004 és 2010
között folyamatosan ígér-
gette a baloldali vezetésû
fõváros. Áttörést jelent,
hogy a mostani választási
ciklusban, a Tarlós István
fõpolgármester által veze-
tett Fõvárosi Önkormány-
zat jóvoltából idén meg-
kezdõdhettek a csatorná-
zás kivitelezési munkála-
tai, melyek 2015 közepén
be is fejezõdhetnek. A be-
ruházáshoz szükséges 6
százalékos önrészt a III.
kerületi önkormányzat az
érintett lakosoktól átvállal-

ja, mintegy 400 millió fo-
rint értékben. 

Békásmegyeri
Vásárcsarnok 
Több tízezer embert

érint a Békásmegyeri Vá-
sárcsarnok és
környékének év-
tizedek óta romló
állapota, korsze-
rûtlensége, látvá-
nya. Arégóta várt
fejlesztés érdeké-
ben az önkor-
mányzat meg-
rendelte és idõ-

közben el is fogadta a fej-
lesztési koncepciótervet.
Ez alapján megkezdõdhe-
tett az építési és az engedé-
lyeztetési tervek kidolgo-
zása. A megújult piac
2015-ben készülhet el. (A
témáról részleteket lapunk
címoldalán olvashatnak.)

Gázgyári 
lakótelep

A régi lakótelep hely-
zete mára tarthatatlanná
vált. Nem tûr halasztást
az épületek, lakások,
közterületek, utak rend-
betétele, melyet a 2010-
ig regnáló baloldali ve-
zetésû Fõvárosi Önkor-
mányzat semmibe vett.
Egész egyszerûen hagy-
ták, hogy tönkremenje-
nek az európai szinten is
kivételes mûemléki érté-
kû épületek. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata annak érdekében,
hogy a lakótelepen új
szolgáltatások jelenje-
nek meg, a Fõvárosi Ön-
kormányzat által biztosí-
tott ingatlanban Idõsek
Klubját nyit 2014-ben.
Bár az épületek és az
utak is fõvárosi hatáskör-
be tartoznak, a kerület
vezetése szívén viseli az
itt élõk sorsát. Menczer
Erzsébet országgyûlési
és önkormányzati képvi-
selõ és Bús Balázs pol-
gármester tárgyalást foly-
tatott Tarlós István fõpol-
gármesterrel, aki több ja-
vaslattal is élt a gondok
mielõbbi megoldása ér-
dekében. A konkrét in-
tézkedéseket a közeljö-
võben jelentjük be.

Szeberényi Csilla

Az idei költségvetésrõl az
MSZP-frakció nevében Kiss
László önkormányzati kép-
viselõ nyilatkozott lapunk-
nak. 

- Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
2014-es költség-
vetése sajnálatos
módon ugyan-
azokkal a régi
kockázatokkal
teli, amelyek
már évek óta jel-
lemzik a kerület
gazdálkodását.
Sokadszorra je-
lentõsen túl lettek tervez-
ve az önkormányzat in-
gatlanértékesítésbõl re-
mélt bevételei. Számítá-
saink szerint idén majd
félmilliárddal remél töb-
bet Óbuda jelenlegi veze-
tése ebbõl a forrásból,
mint amennyi a valóság-
ban teljesülni fog. 

A gazdasági nehézsé-
gek és bizonyos bevéte-
lek bizonytalanságától
függetlenül is elfogad-
hatatlan a Helyi Théma
és a Heti Válasz támo-
gatása az adófizetõk
pénzébõl. A Magyar
Szocialista Párt szakíta-
na azzal a gyakorlattal,
hogy az önkormányzat
közfeladatai ellátásához
nem kötõdõ, profitorien-
tált vállalkozásként mû-
ködõ, politikai-közéleti
sajtóorgánumokat köz-
pénzen támogasson.

A meghirdetett „rezsi-
harcba” ugyanakkor úgy
tûnik, nem férnek bele a
kerületi önkormányzati
bérlakások bérlõi, akik-
nek idén sem csökken-
nek a lakbérei, ezért az
MSZP a költségvetési
vitában 10 százalékos
lakbércsökkentést java-
solt.  

Sajnos megoldatlan
marad a Gázgyári lakó-
telep helyzete is. A há-
zak állapota folyamato-
san romlik, az utak ká-
tyúsak, sok lakás üresen
állva lepusztul. A lakók-
nak egyre nagyobb ter-
het jelent a nemhogy
nem csökkenõ, de emel-
kedõ lakbér, és az egyre
nagyobb állagmegóvási
költség. Különösen

rossz a helyzet a külsõ
lakótelepen. A kerület-
nek részt kell vennie a
településrész rendezésé-
ben! Abban mindegyik
párt egyetért, hogy meg
kell növelni a városrész
kátyúzására szánt forrá-

sokat. Mi, óbu-
dai MSZP-sek
viszont ezen
felül a Fõvárosi
Ö n k o r m á n y -
zattal való ha-
t é k o n y a b b
egyeztetést és a
helyzet gyor-
sabb, végleges

rendezését is szorgal-
mazzuk.

A békásmegyeri piac
ügye is a költségvetések
„hagyományos” nagy
vesztese. A Békásme-
gyeren élõknek joguk
lenne végre egy korsze-
rû és egészséges piac-
hoz. Az MSZP kerületi
frakciója a leghatározot-
tabban kiáll amellett,
hogy  belátható idõn be-
lül megújuljon, megszé-
püljön a békási piac.

Jelentõs kockázatot
jelent a mintegy 1,7 mil-
liárdos, 10 évre szóló
kötvénykibocsátás is. A
Raiffeisen Bankkal for-
málódó megállapodás
szerint a végelszámolás-
nál mintegy 2,2 milliárd
forintnyi összeget kelle-
ne visszafizetnünk. Az
MSZP szerint csak
olyan fejlesztési célra
szabadna hitelt felvenni,
amely a jövõben hozzá-
segíti a kerületet több-
letbevételekhez, vagy
kiadáscsökkenéshez.
Ilyenek elsõsorban az
Uniós pályázatok, ame-
lyek önrészének megte-
remtéséhez érdemes
kötvénykibocsátás for-
májában hitelt bevállal-
ni, így az MSZP nem tá-
mogatta a kerületi köt-
vénykibocsátást sem. 

Az MSZP-frakció el-
sõsorban a költségvetés-
ben látható komoly koc-
kázatok, a támogatásból
kimaradt fontos célok
miatt nem támogatta a
városrész 2014-es költ-
ségvetését - jelentette ki
Kiss László.

Sz. Cs. 

„Túltervezettek a bevételek” 2014 a fejlesztések éve
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Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 

A Budapest III. Kerületi
Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a na-
gyobb közbiztonságra
vágyó kerületi lakoso-
kat tagjai közé. Szer-
dánként 15-tõl 19 órá-
ig ügyeletet tartanak a
Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti irodájuk-
ban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a pol-
gárõri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes
polgárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûn-
megelõzési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el a
hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási lehetõségek:
a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a polgar-
or. obuda@gmail.com elektronikus címen. Az
egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu cí-
men érhetõ el.

Tauner Józsefné Arankát, a
III. kerületi Idõsügyi Ta-
nács alelnökét születés-
napja alkalmából a Meggy-
fa Idõsek Klubjában kö-
szöntötték február 12-én. 

A klubtársak körében
rendezett születés-

napi ünnepségen Bús
Balázs polgármester,
Kelemen Viktória alpol-
gármester és Müller
Istvánné, az Óbudai
Szociális és Szolgáltató
Intézmény vezetõje vi-
rággal, szép szavakkal
és egy táncmûsorral kö-
szöntötte Arankát. A
klubtársak a koccintás
után ajándékkal lepték
meg az ünnepeltet.

A mai napig aktív és
energikus Aranka 1924.
február 13-án született. 14
évesen a Téglagyárban

kezdett dolgozni, 1979-
ben, mint irodagondnok
ment nyugdíjba. 1948-

ban ment férjhez, 50 évig
nagy szeretetben éltek
együtt Tauner Józseffel.

Hogy mi tartja ilyen fit-
ten? Talán, hogy nem pi-
hent egy napot sem, mert

társadalmi munkában
1979-tõl 2009-ig 11 idõs-
klubot vezetett, ahol ösz-
szesen 1400 nyugdíjasról
gondoskodtak. Elmondá-
sa szerint éjjel-nappal,
hétvégén is dolgozott a
RÁSE Alapítvánnyal. A
sok munkát azonban kihí-
vásnak tekintette, mindig
örömmel végezte. Fárad-
hatatlanságát mutatja,
hogy évente háromszor
Nagyatádra autóbuszos
kirándulást szervez. A III.
kerületi Idõsügyi Tanács
alelnökekét 2004-ben az
Országos Nyugdíjintézet
is kitüntette.

Aranka segítõkészsé-
ge, életöröme, tempera-
mentuma, nõiessége
példaértékû lehet sokak
számára. Élete a teljes,
sikeres nõi életet min-
tázza.

90 évesen is aktív az Idõsügyi Tanács alelnöke 

Az Õszike utcai Idõsek
Klubjában sószobát adtak
át február elején. 

A sóterápia lényege a
sóbányákéval közel

azonos mesterséges klíma
létrehozása azzal a céllal,
hogy a sószoba sós leve-
gõjét az itt tartózkodók
belélegezzék. A só ráta-
pad a légutakban, hörgõk-
ben található szennyezõ-
désekre és mikroorganiz-

musokra, dehidratálja (el-
vonja tõlük a vizet) és így
elpusztítja õket. A légúti
szenynyezõdések végül
köhögéssel, vagy a vér-
áram segítségével el-
hagyják a szervezetet. A
folyamat rendszeres is-
métlése során az idõs em-
berek légutai kitisztulnak,
az immunrendszer által
természetes reakcióként
létrehozott gyulladás
csökken.

Sószoba az Õszike idõsklubban

Az Óbudai Népzenei Iskola tanárai, növendékei és a szovátai Szent József Gyermekott-
hon lakói közös hangversenyt adtak a Magyarság Házában február 21-én. Böjte Csaba
atya fõvédnök üzenetét Kobzos Kiss Tamás, a népzenei iskola igazgatója tolmácsolta.
Az est teljes bevételével a gyermekotthon mûködését támogatják

Jótékonysági est a szovátai gyermekotthonért

Állásbarát álláskeresõ
Tisztelt III. kerületi Álláskeresõk! 
Szerdánként kereshetik fel az újrainduló Állásbarát álláskeresõ tréningünket. Ak-
tuális álláskeresési témákkal és információkkal várjuk az érdeklõdõket a hetente
ismétlõdõ tréningeken. Témáink: önismeret; képességek fejlesztése; megküzdési
stratégiák; önéletrajzírás; érdekérvényesítés, állásinterjúk. Elsõ idõpont: március
5. (szerda), 10-tõl 12 óráig. (Helyszín: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermek-
védelmi Központ, Váradi Sándor utca 9-11. Érdeklõdni és jelentkezni Rudik Sán-
dornál lehet a 250-1964-es, vagy a 06-20-590-2425-ös telefonszámon.)
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Teljes lelkesedéssel végzi
civil és politikai feladatait
is Havadi Elza (Fidesz-
KDNP), a 7. számú választó-
kerület képviselõje, aki úgy
véli, természetes dolog,
hogy az ember részt vállal a
közéletben. Tagja a kultu-
rális, civil és nemzetiségi
bizottságnak, továbbá az
egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizott-
ságnak, valamint kulturális
tanácsnok.

Aszívem mélyén
mindig az az opti-

mista, református erdélyi
„lány” maradok, aki sze-
reti a kihívásokat, hû a
nemzetéhez és hazájához,
tiszteli és szereti ember-
társait, valamint szüleiért,
családjáért él - vallja
Havadi Elza.

A 7. számú választóke-
rület képviselõje, akit ma
már mindenki jól ismer
Kaszásdûlõn, szinte az
alapítás óta a Fidesz akti-
vistája.

- Az egyik dolog, amire
ebbõl a ciklusból a leg-
büszkébb vagyok, hogy a
volt MDF székházból
egy sikeres közösségi há-
zat építettünk, a 3K-t.
Képviselõként magam is
szorgalmaztam, hogy ez
mielõbb készüljön el, hi-
szen a Kaszásdûlõn élõk
nagyon várták - magya-

rázta a képviselõ. -  Fon-
tos emellett, hogy Ka-
szásdûlõ forgal-
mi rendjét átdol-
gozzuk. Ezzel
részben sikerül-
ne megoldani a
helyi közlekedé-
si problémákat.
A lakótelep inf-
rastruktúráját
ugyanis nem a
mai forgalomhoz tervez-
ték, zavaró és veszélyes,
hogy nincsenek járdák, a
gyalogosok, kerékpáro-
sok és az autók ugyan-
azon a felületen közle-
kednek. Ezzel minden-
képpen kezdeni kell már
valamit! Idõ kérdése és
meg fog oldódni. 

Havadi Elza könnyen
elérhetõ képviselõnek
tartja magát.

- Részt veszek a közös-
ségi eseményeken, és so-
kat járom a területemet.
Óbuda Napján piknikeket
is tartottam már, ahol a
kellemes környezetben,
felszabadultan, vidám
hangulatban jókat beszél-
gettünk a körzetemben
lévõ emberekkel. A Face-
bookon több mint 3000
emberrel tartom a kap-
csolatot, és ha éjjel hív-
nak, akkor is felveszem a
telefont - mondta. - És
szeretek öntevékeny ak-
ciókat kezdeményezni.

Annak idején, amikor
észrevettem, hogy a

Pethe Ferenc tér
kissé elhanya-
golt, fogtam
magam, vásá-
roltam virágföl-
det és palántát,
majd kiültettem
õket. Ezzel
nagyjából egy
nappal elõztem

meg a kerületi kertésze-
ket, akik folyamatosan
rendben tartják ezt a teret
is, de arra azért jó volt a
dolog, hogy munka köz-
ben még több környékbe-
livel ismerkedjek  meg és
bizony még segítõm is
akadt.

Szoros értelemben nem
a képviselõi munka része,
de Havadi Elza fontosnak
tartja a jótékonyságot. A
Csicsergõ óvodába játék-
és ruha adományokat jut-
tatott néhányszor.

- Civilben énekmûvész
vagyok, családommal ze-
nés mûsorokkal járjuk az
országot. Szintén jóté-

konysági célból néhány
produkcióval segítettem
a Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolát, va-
lamint a Magyar Állami
Operaház tagjaival közös
mûsort adtam a Meggyfa
utcai Idõsek Klubjában is
- mesélte.

Idõnként, az EuroCen-
ter mozijában Filmklubot
vezet a kerületi lakosok
részére.

- Bús Balázs polgár-
mester kérése volt, hogy
közéleti-politikai tema-
tikájú filmklubot szer-

vezzünk. Olyan doku-
mentumfilmeket muta-
tunk itt be, amelyek az
elmúlt rendszerrõl, a
rendszerváltás folyama-
táról vagy a mai viszo-
nyokról szólnak. A cél
pedig az, hogy a múltbe-
li hibák és bûnök ne me-
rüljenek feledésbe. A
filmklub nagyon sike-
res, legközelebb, márci-
us 12-én Dézsy Zoltán:
Elment az Öszöd címû
filmjét mutatjuk be - tá-
jékoztatott a képviselõ.

(kgy)

Egyéni választókerületek képviselõi 

Optimista és szereti a kihívásokat

AFõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár „Köny-

vet házhoz” szolgáltatása
immár hatéves múltra
visszatekintõ együttmû-
ködés az önkormányzat-
tal, a III. kerületi rászoru-
ló - idõs, beteg, mozgá-
sukban korlátozott, la-
káshoz kötött - lakosok
részére. A szolgáltatás át-
menetileg megváltozott
élethelyzetben, például
baleset, betegség miatt
hosszabb ideig házhoz
kötöttek, veszélyeztetett
kismamák esetében is
igényelhetõ. 

- A kulturális esély-
egyenlõség biztosításá-
hoz hozzájáruló szolgál-
tatás kerületi könyvtárak
dokumentumkínálatára
támaszkodik és könyv-
tárosok közremûködésé-
vel valósul meg. Az igé-
nyeket személyesen, te-
lefonon, vagy e-mailben
várják - tudtuk meg Õri
Melindától, a FSZEK
Békásmegyeri Könyvtá-
rának vezetõjétõl. 

(Cím: Füst Milán utca
26. Telefonszám: 245-
3409; e-mail: fszek0305
@fszek.hu) sz

Könyvtári házhoz 
szállítás rászorulóknak

Az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény Idõsek Klub-
jaiban maskarákkal, zenés
mûsorral búcsúztatták a te-
let a nyugdíjas klubtagok. 

Bús Balázs polgár-
mester, Menczer Er-

zsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
köszöntötte a bálozókat.

Két helyszínre ellátoga-
tott Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter is.

Neves énekesek, elõ-
adómûvészek fülbemá-
szó, ismert melódiákkal
örvendeztették meg a
közönséget. Jelmezes,
maskarás klubtagok fel-
vonulása színesítette az
ünnepségeket. Sok hely-

színen saját készítésû ru-
hákban, kiegészítõkkel,
rigmusokkal álltak klub-
társaik elé a nyugdíjas
bálozók. A vendéglátás
elmaradhatatlan részét
az illatos fánk felszolgá-
lása jelentette. Tánccal,
mókázással búcsúztatták
a telet az intézmény
klubtagjai.

Farsangi ünnepségek az idõsklubokban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
Harang utcai idõsklub

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.
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Az Óbudai Egyetemen feb-
ruár 7-én tanévnyitót ren-
deztek a 2013/14-es tan-
évet keresztfélévben
megkezdõ külföldi hallga-
tóknak. Az ünnepségen
azok a diákok vettek
részt, akik tanulmányai-
kat angol nyelven, távol a
hazájuktól kezdték el az
intézmény négy különbözõ
karán. 

A közel 50 fõs lét-
szám leginkább a

brazil állam által támo-
gatott, „Tudomány Ha-
tárok Nélkül” elnevezé-
sû program hallgatóiból
állt össze. A brazil állam
a tavalyi évtõl kezdve
közel 100 ezer fiatal
képzését támogatja a vi-
lág 27 országában, köz-
tük hazánkban is. Most
februárban mintegy ezer
hallgató érkezett Ma-
gyarországra, köztük az
Óbudai Egyetemre is. A
hallgatók nyelvi felké-
szítõ kurzust követõen
szakmai alaptanulmá-
nyokat folytatnak az in-
tézményben. Négy kü-
lönbözõ BSc képzés kö-

zül választhattak: mec-
hatronikai mérnök; ipari
termék és formatervezõ;
informatikus; villamos-
mérnök.

A tanévnyitón Valter
Pecly Moreira, Brazília
magyarországi nagykö-
vete üdvözölte a hallga-
tókat angolul, illetve sa-
ját anyanyelvükön. Az
Óbudai Egyetem részé-
rõl Dr. Fodor János ál-
talános rektorhelyettes
köszöntötte a hallgató-

kat. Beszédében kifej-
tette, hogy az egyetem

egyik fõ stratégiai irány-
vonala a nemzetközi

hallgatók fogadása,
mert a kialakuló szak-
mai kapcsolatok viszik
elõre a tudományt,
amely hasznos mind a
magyar, mind a külföldi
hallgatóknak. Ezen felül
kiemelte, öröm ez a III.
kerületnek is, mind kul-
turális, mind idegenfor-
galmi szempontból. 

Az esemény mérföld-
kõ az egyetem életében,
mert ilyen magas lét-
számban most vesznek
részt elõször külföldi
hallgatók az alapképzé-
seken. A program és
egyéb nemzetközi kép-
zések folytatódnak mind
MSc, mind doktori
(PhD) szinteken. 

Tudomány Határok Nélkül  

Tanévnyitó külföldi hallgatóknak 

Iskolánk február 4-én ünne-
pelte születésnapját, idén
éppen a 34.-et.

Alsó tagozaton far-
sangi készülõdés

zajlott, közben az osztá-
lyok meglátogatták a 7.
évfolyam által biztosí-
tott széles választékú
büféket is.

A gyerekek nagy örö-
mére a délelõtt folya-
mán vendégünk volt dr.
Kiss Gergely olimpiai
bajnok vízilabdázó. Õ
késõbb is velünk maradt
a tombolasorsoláson,
amelyen a fõdíj egy, a
csapata által dedikált ví-
zilabda volt. Ezt egy 5.
évfolyamos kisfiú nyer-
te el.

A felsõsök különbözõ
néven futó programblok-
kokban forgószínpad-
szerûen vehettek részt. A

„Mozdulj!”-ban foci, asz-
talitenisz és zsinórlabda;
a „Gondolkodj!”-ban mû-
veltségi vetélkedõ, iro-
dalmi játszóház, társas-
játékok és közmondá-
sok; az „Ügyeskedj!”-
ben gyöngyfûzés, üveg-
festés, pólóbatikolás, sakk
és póker szerepeltek. 

Óriási várakozás elõzte
meg a tombolasorsolást,
melynek különleges nyere-
ményei közé tartoztak a
„felmentés egy röpdolgo-
zat” vagy a „felmentés egy
szóbeli felelet” alól.

A délutánt a tanár-diák
meccsek színesítették. Ez
mindig nagyon népszerû a
diákok között, a nyolcadi-
kosok különösképp szeret-
nék legyõzni a tanárokat –
kevés sikerrel… Este disz-
kóval zártuk a napot. 

Bárczi Géza 
Általános Iskola 

Fergeteges sulinap a Bárcziban
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Bemutatkozik a Waldorf óvoda 
„Ez az utca budai.
Jól lehet itt játszani.”
Az Óbudai Waldorf Óvoda várja a 2014/2015. neve-
lési évre jelentkezõ gyermekek érdeklõdõ szüleit tá-
jékoztató estjeire. 2014. március 6. 18 óra - Waldorf-
óvodapedagógia és az óvónõk bemutatkozása. *
2014. március 20. 18 óra - Gyakori kérdések; „régi”
szülõk válaszai. (Cím: Harrer Pál utca 9-11., bejárat
a Laktanya utca felõl; tel.: 387-2530, www.owo.hu,
owovoda@gmail.com.)

Tanárok Éjszakája a múzeumban
Új módszerek bemutatója és tárlatnézés a Tanárok Éj-
szakája elnevezésû programon, március 21-én 19-tõl 21
óráig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
umban. Az érdeklõdõ pedagógusokat megismertetik a
múzeumban újonnan bevezetett kosztümös élõ interpre-
táció pedagógiai hasznosításával. Emellett átfogó képet
kaphatnak a megújult állandó kereskedelemtörténeti ki-
állítás pedagógiai elõnyeirõl és az intézmény Látvány-
raktáráról is. A program idõtartama: 120 perc. (Cím: Ko-
rona tér 1. A belépés pedagógusoknak díjtalan, de re-
gisztráció szükséges: a korenchy.aniko@mkvm.hu e-
mail címen vagy a 375-6249-es telefonszámon.)

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben
is elindították matematikából az ingyenes tehetség-
gondozó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkörre
azokat az ötödikeseket várják, akik szeretik a mate-
matikát, és játékos formában tovább szeretnék fej-
leszteni tudásukat. Az így megszerzett tudással és
tapasztalattal a különbözõ versenyeken még na-
gyobb eséllyel érhetnek el jó eredményt. A foglalko-
zásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 óráig
Számadó László tartja az Árpád Gimnáziumban
(Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába év-
közben is be lehet kapcsolódni.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktat-
ják az általános és középiskolai tanulókat matema-
tikából, fizikából, kémiából, magyarból és történe-
lembõl.
Lehetõség van mindennapos korrepetálásra, az
érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból,
nyelvtanból, történelembõl.
Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév vé-
géig, pótvizsga, évismétlés helyett.
Elindul a központi írásbelire való elõkészítés III., V.,
VII. osztályos tanulóknak.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári
úton, a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es telefonszámot
hívhatják.) Thalész-Kör

Óbudai Harrer Pál Általános Iskola

Ötödik alkalommal rendez-
ték a 85 éves Fodros Általá-
nos Iskola alapítványi est-
jét február 15-én a Csillag-
hegyi Közösségi Házban. A
telt házas esemény - me-
lyen több ismert személy is
fellépett - a közösségépítés
és az iskola támogatásának
jegyében zajlott.

A z iskola jótékony-
sági estjét 2010 óta

tartják, azzal a céllal,
hogy a jótékonykodáson
kívül a szülõk, a pedagó-
gusok, közeli és távoli
ismerõsök találkozhas-
sanak. 

Az intézmény két egy-
kori tanulója köszöntötte
a jelenlévõket és látta el a
házigazdai feladatokat. A
mûsorvezetõk felhívták a
figyelmet a 85. születés-
napját ünneplõ iskola
múltjára, az intézmény
Csillaghegy életében be-
töltött meghatározó sze-
repére. A rendezvényt
Antalffy Ágnes, a Fodros
Alapítvány kuratóriumi

elnöke és Havas Thyra
igazgató nyitotta meg.

A fellépõk között érde-
kes színfoltot jelentett a
nyolcadikos diákok nyi-
tókeringõje, valamint a
tanári kórus elõadása.
Neves vendégmûvészek
is szórakoztatták a kö-
zönséget. A Budapest
Acoustic Band, Pintér Ti-
bor színmûvész, Kozma
Orsi énekesnõ pillanatok
alatt fergeteges hangula-
tot teremtettek.

A szünetben a résztve-
võk a büfében frissíthet-
ték fel magukat üdítõk-
kel, szendvicsekkel és

süteményekkel, de nagy
sikere volt a töltött ká-
posztának és a forró
puncsnak is.

Természetesen nem
maradt el az izgalmakat
tartogató árverés és a
tombolahúzás sem.

Az alapítványi est min-
den fellépõje ingyen vál-
lalta elõadását.

A jótékonysági est re-
mekül sikerült. A befolyt
összegbõl rászoruló tanu-
lókat segítenek, valamint
újabb iskolai fejlesztése-
ket tudnak megvalósítani
a közeljövõben. Folytatás
2015-ben!

Egy est a Fodrosért és a közösségért

Jelmezes felvonulás és
mini X-faktor: február 14-
én tartotta farsangi ren-
dezvényét az Óbudai
Harrer Pál Általános Isko-
la.

A farsangi mulatság,
melynek az intéz-

mény tornaterme adott
otthont, hagyományo-
san a gyönyörû ruhák-
ban keringõzõ 4. és 8.
osztályosok táncával
kezdõdött. A szakszerû
irányítás mellett zajló
felkészülést mutató nyi-
tó tánc után a gyerekek
osztályonkénti bontás-
ban zajló jelmezes fel-
vonulása következett.
Egy egész harmadik
osztály öltözött ké-
ményseprõnek, hogy az-

tán jelmezben adja elõ
zenés mûsorszámát.
Mások rövid versikében
mutatták be jelmezüket.
Nagy sikert volt a sakk-
figuráknak öltözött és
így éneklõ 1.b, de az 1.c
retro limbózása is tet-
szést aratott. A legtöbb
egyéni jelmez népszerû
mesefilmfigurát ábrá-
zolt, és nem kölcsönzés-
rõl vagy vásárlásról, ha-
nem közös családi

ötletelésrõl és saját kezû
kivitelezésrõl árulko-
dott.

A jelmezes felvonulás
után az idei farsangon
rendhagyó módon X-
faktoros produkciókat
adtak elõ az osztályok.
A közös iskolai megmé-
rettetést osztályverse-
nyek elõzték meg. Ezek
gyõztesei az osztály hát-
tértánca kíséretében mu-
tatkoztak be. 

Farsang a Harrerban

1 % 1% 1%
Köszöni minden támogatónak a személyi jövede-
lemadó 1 százalékát az Ágoston Mûvészeti Óvo-
da Ágról-Ágra Alapítvány (adószám: 18122246-1-
41) és a Kastély Óvoda Alapítványa (adószám:
18090941-1-41). Szívesen fogadják további támo-
gatásukat.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A Szent Margit Rendelõin-
tézet és Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a be-
tegségmegelõzés fontos-
ságát hirdetve „Egészség-
körút Óbudán” elnevezés-
sel programsorozatot in-
dított - az errõl szóló be-
számolót „Egészségkörút
Óbudán szûrõprogram-so-
rozat” címmel lapunk elõ-
zõ számában olvashatták.

I dén a Szent Margit
Rendelõintézet szak-

emberei tíz alkalommal
szerveznek ingyenes
egészségügyi szûréseket
a kerület hét különbözõ
pontján: a szakrendelõk-
ben és a közösségi há-
zakban.

Azok között, akik az
Egészségkörút Óbudán

ingyenes szûrésein leg-
alább öt alkalommal
részt vesznek, értékes
ajándékokat sorsolnak
ki. A gazdára váró aján-
dékok, mint például a
kerékpár, a balatoni nya-
ralás, vagy az éves uszo-
dabérlet mind hozzájá-
rulnak az egészségmeg-
õrzéshez.

A program fõvédnöke
Bús Balázs polgármes-
ter, a sorozat nagyköve-
te Barabás Éva, az RTL
Klub mûsorvezetõje.

Az elsõ állomás 
Az ingyenes egészség-

ügyi szûrések elsõ állo-

mása február 11-én, a
Betegek Világnapján a
Vörösvári úti szakrende-
lõ földszintjén volt. Vér-
cukor- és koleszterinmé-
résre; vérnyomás- és pul-
zusmérésre; In-Body
testösszetétel mérésre és
táplálkozási tanácsadás-
ra várták a rendelõintézet
szakemberei az egész-
ségtudatos lakosságot.
További tanácsadások
voltak: mell önvizsgála-
ta; dohányzás megelõzé-
se és a leszokás módjai;
elsõsegélynyújtás bemu-
tatása; az újraélesztés
gyakorlása; Alma-Mata
prevenciós játék 

Tíz állomásos Egészségkörút Óbudán

Folytatódik 
a szûrõprogram-sorozat

A programsorozat 
további állomásai

2014. március 8. Egészségnap – „Nem csak nõk-
nek!” (Békásmegyeri Közösségi Ház).
2014. április 5. Óbudaiak Egészségéért Közösen
(Vörösvári úti szakrendelõ).
2014. május 24. Csillaghegyi Egészségnap (Csil-
laghegyi Közösségi Ház).
2014. június 1. Kaszásdûlõi Egészségnap (Ka-
szásdûlõi Kulturális Központ - 3K).
2014. július 5. Békásmegyeri Egészségnap (Cso-
bánka téri szakrendelõ).
2014. szeptember 27. Békásmegyeri Egészség-
nap (Csobánka téri szakrendelõ).
2014. október 4. San Marco Egészségnap (Óbudai
Kulturális Központ).
2014. november 15. Óbudaiak Egészségéért Kö-
zösen (Vörösvári úti szakrendelõ).
2014. december 5. Záróesemény, díjátadó (Kolosy
téri Civil Ház).
A szûrõvizsgálatokon való részvétel ingyenes, a re-
gisztrációhoz nem szükséges érvényes taj-szám
vagy III. kerületi lakcím. A szûrõvizsgálatokon a
Szent Margit Rendelõintézet szakemberei kezelé-
seket nem végeznek, receptírásra nincs lehetõség.
A Szent Margit Rendelõintézet által szervezett szû-
rõprogramok fontosságát és hasznosságát mutatja,
hogy a korábbi években a különbözõ egészségna-
pokon megjelent látogatók közel felét tartották
szükségesnek visszarendelni további vizsgálatokra
a rendelõintézet szakemberei.
(További részletekért látogassanak el a www.obu-
dairendelok.hu/egeszsegkorut oldalra!)

A z Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Idõ-
sek Klubjaiban március 7-én 14 órakor leve-

títik a Szent Margit Ren-
delõintézet által szerve-
zett Óbudai San Marco
Szabadegyetem január
27-ei elõadásának felvé-
telét. A nagy népszerû-
ségnek örvendõ szabad-
egyetem fõvédnöke Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-

gyer polgármestere. Dr. Németh Attila Phd. pszichi-
áter fõorvos, a Nyírõ Gyula Kórház - Országos Pszi-
chiátriai és Addiktológiai Intézet fõigazgatója „Mû-
vészek és pszichiátria” címmel tartott érdekfeszítõ
ismeretterjesztõ elõadást. Az azonos idõben történõ
ingyenes vetítésen a kerület 8 pontján vehetnek
részt a téma iránt érdeklõdõk. 

Idõsklubok: Kiskorona utca 3.; Harrer Pál utca
4.; Meggyfa utca 33.; Szérûskert utca 39.; Harang
utca 1.; Õszike utca 8.; Víziorgona utca 12.;
Hatvany Lajos utca 1.

Lemaradt az Óbudai San Marco Szabadegyetem
legutóbbi elõadásáról? Nézze meg felvételrõl!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal – Pályázat

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata évek óta,
így idén is a Környezetvédelmi Alap ter-
hére zöldfelület gondozási pályázatot
hirdet a kerületben lévõ társasházak és
lakásszövetkezetek részére. 
A pályázati felhívást a kerület Környezet-
védelmi Alapjáról szóló, 9/1997. (III. 6.)
önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályok szerint fogalmazták meg. A pá-
lyázaton elnyerhetõ legmagasabb összeg
250.000 forint, amely egyszeri, vissza nem
térítendõ támogatás.
Pályázatot azon társasházak/lakásszövetke-
zetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkor-

mányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyi-
ben a társasház/lakásszövetkezet korábban
bármilyen önkormányzati támogatásban ré-
szesült és a megállapodást/támogatási szer-
zõdést nem az abban foglaltak szerint telje-
sítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: a pályázat út-
ján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakó-
épület közvetlen környezetében lévõ, köz-
területen fekvõ zöldterületek gondozására,
rendbetételére, kialakítására és megtisztí-
tására, ezen belül növényültetésre, nö-
vénygondozásra, talaj javításra (indokolt

esetben talajcserére), valamint parképítési
feladatok elvégzésére fordítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
március 31. (hétfõ), 18 óra.
(A részletes pályázati dokumentáció letölt-
hetõ a www.obuda.hu internetes oldalon,
vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján, az 1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2. szám alatt. A pá-
lyázatról további információt nyújt: Hor-
váth Krisztina pályázati referens. Tel.: 244-
8225. E-mail: horvath.krisztina@obuda-
varosfejleszto.hu.)

Zöldfelület gondozási pályázat

Ahogy itt vannak a fagy-
mentes napok, a Fõkert
Nonprofit Zrt. megkezdi a
fõvárosi parkok és fasorok
fáinak tél végi lemosó per-
metezését. Alapvetõen az
éjszakai órákban perme-
teznek, hogy a gyalogos
és közúti forgalmat ne za-
varják.

A cég mintegy három
hét alatt végzi el a

kezelésükben lévõ több
mint 10 ezer fa növény-
védelmét, melyek között
a kõris, a japánakác, a
juhar, az ostorfa vala-
mint a hárs a leggyak-
rabban elõforduló fafaj.
A lemosó permetezésre
azért van szükség, hogy
a fás részeken, kéregre-
pedésekben áttelelõ kár-
tevõk - takácsatkák, le-
vélatkák, levél- és pajzs-
tetvek, amerikai lepke-
kabóca - számát csök-
kentsék.

A permetezõszer ha-
tásmechanizmusára jel-
lemzõ, hogy paraffin-
olaj tartalmánál fogva
megfullasztja a kártevõ-
ket. Hogy ezt a hatását
mind jobban kifejthes-

se, magas dózisban,
nagy légmennyiséggel
kell kijuttatni, így a szer
a kártevõk áttelelõ alak-
jait vastagon befedi,
körbevonja. Természe-
tesen, a Fõkert munka-
társai mindeközben fi-
gyelemmel kísérik a fák
fejlõdését, és korai ki-
lombosodás esetén a dó-
zist csökkentik.

A tél végi lemosó per-
metezés csak az áttelelõ
kártevõk ellen hatásos, a
vegetációs idõszakban
megjelenõ vagy felsza-
porodó kórokozók és
kártevõk technológiai
szintû vagy eseti jellegû
intézkedést kívánnak.

Az alkalmazott szer
közterületi felhasználás-
ra engedélyezett, kör-
nyezetbarát készítmény.
A leggondosabb munka-
végzés közben is elõfor-
dul azonban, hogy a szer
a parkoló autókra hullik.
A permetezõszer a gép-
kocsikban semmilyen
kárt nem okoz és az elsõ
autómosáskor - plusz
költséget nem okozva -
eltávolítható, könnyû-
szerrel lemosható.

Fák lemosó permetezése
környezetkímélõen

A z elmúlt évi re-
kordszintû nyári

árvíz után Tarlós István
fõpolgármester felmé-
rette a fõvárosi védvo-
nalak, árvízvédelmi be-
rendezések állapotát.
Állaguk rosszabb, mint
gondolták. 

A fõpolgármester ezzel
kapcsolatban úgy nyilat-
kozott, hogy nemcsak a

Római-parton van gond,
hanem az alsó rakpar-
tokon, Újpesten, a Mar-
gitszigeten, a Batthyány
és a Bem téren, illetve
Albertfalván is. Ezek
helyreállításában muszáj
lépni, ellenkezõ esetben -
mint fogalmazott - „köz-
vetlen és súlyos” problé-
mák keletkezhetnek né-
hány éven belül. 

Felmérték a budapesti védvonalakat

Elégedettek a fõvárosiak a közparkokkal
A Budapesten élõk általánosságban elégedettek a fõváros közparkjaival. Emel-
kedett azoknak a parklátogatóknak a száma, akik szerint a parkok, a zöldterü-
letek állapota kifejezetten javul – ez derül ki a Fõkert által készített és a cég
honlapján olvasható vizsgálat eredményébõl. A megkérdezettek azonban azt is
elmondták, hogy lehetne több illemhely és ívókút a közparkokban.

Hamarosan újra élettel telik
meg az egykor nyüzsgõ Ró-
mai Kemping egy része. Míg
a kemping zavartalanul to-
vább üzemel, a terület
Szentendrei úthoz közel esõ,
közel 2,5 hektárját a Római
Kalandpark Kft. vette bérbe. 

Acég egy szabadidõ-
parkot épít, mellyel

elképzelései szerint egy
színvonalas közösségi te-
ret hoz létre a kerületben.
Az aktív kikapcsolódást
nyújtó kalandparkban egy
több mint 50 akadályból
álló kötélpályarendszer
épül a terület gyönyörû fá-
ira, melyek közül a gyer-
mekek és a felnõttek is
megtalálhatják a kedvükre
valót. A park újdonságai
közül az infra harctér, egy
olyan játéktér, ahol a so-
kunk által jól ismert paint-

ballhoz hasonló módon
játszhatnak a mûfaj ked-
velõi.  A szabadidõpark
gondolt azokra is, akik a
fõ programokon kívül
csak egy kis kikapcsoló-
dásra vágynak. Nekik ké-
szítik a Római-parton
népszerû petanque pályát,
ping-pong asztalt, trambu-
lint és a család legkisebb-
jeinek egy óriás homoko-
zót. Továbbá kialakítanak
egy füves rétet is, ahol al-
kalmanként szervezett
testmozgató edzéseket tar-
tanak majd, de a minden-
napokban ugyanitt lehe-
veredhetünk egy-egy bab-
zsákra vagy akár a fûre is.
A gyep szélén álló kis
színpad szívesen ad teret
amatõr (de akár profi)
színjátszásnak is a közel-
jövõben.  A szolgáltatás-
hoz hozzátartozik a terüle-

ten állomásozó büfé egy-
ség a hangulatos kiülõjé-
vel. A szabadidõpark hi-
ánypótló lehetõséget biz-
tosít a tartalmas aktív és
passzív kikapcsolódásra,
nemcsak az óbudaiak, ha-
nem a budapestiek és a
Dunakanyarban élõk szá-
mára is. 

Fontos kiemelni, hogy
a park kialakítása során
nem történik semmilyen
természetileg visszafor-
díthatatlan változtatás,
sõt a beruházás kapcsán
a régóta ápolatlan nö-
vényzet is szakszerû ke-
zelést kap. 

Ahogy érkezik a tartós
jó idõ, a Római Kaland-
park nyitja kapuit és egé-
szen a téli fagyok bekö-
szöntéig várja a minõségi
kikapcsolódás iránt ér-
deklõdõket.

Kalandpark költözik a Rómaira
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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. 

Bûnmegelõzési elõadások
nyugdíjasoknak

Az Óbudai Kulturális Központ és a III. kerületi Rend-
õrkapitányság közös szervezésében a közelmúltban
egy kifejezetten nyugdíjasoknak szóló elõadás-soro-
zat indult. A rendõrség munkatársai bûnmegelõzési
tanácsokat adtak, jellemzõen a nyugdíjasok sérel-
mére elkövetett bûncselekmények megelõzési mód-
jairól. A következõ  alkalommal a vízmûvek, illetve a
díjbeszedõk tartottak elõadást munkájukról, arról,
hogyan, milyen felhatalmazással, milyen okmányok-
kal és konkrétan milyen feladatokat látnak el.
A záró elõadást február 28-án 12 órakor tartják a
Kolosy téri Civil Házban. Vendégelõadók: dr.
Vojnovics Ibolya, a Budapest Fõváros Kormányhi-
vatala áldozatsegítõ osztályának vezetõje; valamint
a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület képviselõje.
Az elõadás témája az áldozatsegítés. A résztvevõk
arról tudhatnak meg többet, milyen állami, vagy
egyéb forrásból származó segítségre számíthat-
nak akkor, ha a sérelmünkre elkövetett bûncselek-
mény kapcsán anyagi, vagy más jellegû  káruk ke-
letkezett.

Síneken landolt az ütközés után

Valóban szerencsétlen nap volt február 13-a egy teher-
autó és egy Suzuki sofõrjének, amikor egymásnak üt-
köztek a Vörösvári úton. A csodával határos, hogy nem
történt tömegkarambol. Az autó viszont az 1-es villa-
mos épülõ új síneire sodródott és totálkárosra tört 

Autótolvajok rendõrkézen 
Ismét bravúros elfogással bizonyították szakmai rá-
termettségüket a III. kerületi Rendõrkapitányság
nyomozói. G. Szabolcs és U. Dávid budapesti lako-
sok február 2-án a II. kerületbõl elloptak egy Toyota
Aurist azzal a céllal, hogy a gépjármûvet szétszerel-
jék, és alkatrészenként értékesítsék. Az eltulajdoní-
tott gépkocsit a rendõrök lefoglalták, valamint az U.
Dávid lakhelyén folytatott házkutatáson további, fel-
tehetõen korábbi lopásokból származó gépjármû-
alkatrészek kerültek elõ. A lefoglalt alkatrészek ere-
detét a nyomozás során deríthetik fel.

Jelentõsen csökkent a
kényszerû autóbuszos pót-
lások, forgalmi zavarok és
balesetveszélyes helyze-
tek száma, mióta a Buda-
pesti Közlekedési Központ
(BKK) és a Fõvárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igaz-
gatóság (FÖRI) a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatósággal együtt elszál-
lítja a szabálytalanul vára-
kozó, a tömegközlekedést
akadályozó autókat.

Aszabálytalan vára-
kozás a fõváros szá-

mos pontján - jellemzõen
a szûkebb útszakaszokon
- okoz bosszúságot nem-
csak a tömegközlekedési
dolgozóknak, hanem a
fennakadás miatt átszál-
lásra, útvonal-változta-

tásra kényszerülõ utasok-
nak is. Korábban szinte
napi rendszerességgel
állt le például Óbudán a
17-es villamos forgal-
ma, ahol gyakorlatilag a

felére esett vissza a for-
galmi akadályok száma:
2012-ben 100 esetben
okozott kellemetlenséget
szabálytalanul parkoló
gépkocsi, míg 2013-ban
már csak 48 alkalommal. 

A BKK és a FÖRI kö-
zös intézkedései óta a
korábban tapasztaltnál
lényegesen gyorsabban,
akár a bejelentéstõl szá-
mított 20 perc alatt meg-

szûnik a forgalmi aka-
dály a tömegközlekedés
rendjét akadályozó gép-
kocsi elszállításával. 

A speciális szolgálat
hatására szintén jelentõs

mértékben javultak a
kötöttpályás jármûveket
pótló autóbuszok idõ-
szakos megállóhelyének
használati feltételei is.

A három szervezet
2012 végén kötött együtt-
mûködést, ez alapján
2013 februárjától szállít-
ják el a szabálytalanul vá-
rakozók autóját az e célra
szolgáló darus tehergép-
jármûvel.  

Elszállítják a szabálytalanul
parkoló autókat

Csökkent a forgalmi zavarok száma,
mióta elvitetik a tömegközlekedést

akadályozó jármûveket

Arendõrkapitányság
munkatársai február

4-én ismét a térfigyelõ
kamerán figyeltek fel egy
férfira, aki már többször a
rendõrség látókörébe ke-
rült. A gyanús személy
másik két férfi társaságá-

ban tartózkodott a békás-
megyeri Heltai Jenõ té-
ren. A helyszínre irányí-
tott rendõrök igazoltatták
õket, és az intézkedések
során megállapították,
hogy T. Tibor ellen a III.

kerületi Rendõrkapitány-
ság elfogatóparancsot
adott ki lopás megalapo-
zott gyanúja miatt. A fér-
fit elõállították. Ügyében,
szabadlábon hagyása
mellett eljárást indítottak. 

Tolvajt fogtak térfigyelõvel

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Új parókiára gyûjtenek
Kedves Testvérek!

Gyülekezetünk presbitériumának döntése alapján a 2014. évben
új parókiát (lelkészlakást) építünk a meglévõ helyén. A szakem-
berek tanácsai alapján a presbitérium úgy ítélte meg, hogy új,
energiatakarékosabb épületet épít. Ehhez kérem a testvérek se-
gítségét!
Az új parókia a mostani helyén, és szinte azonos alapterületen, a
tetõtér beépítésével és természetesen kedvezõbb helyiségbeosz-
tással készülne, összesen 167 négyzetméter hasznos területtel.
Elkészültek és engedélyezték a tervdokumentumokat. Jelenleg
annak a kivitelezõnek kiválasztása van folyamatban, aki megépí-
ti a parókiát. Szeretnénk az építkezés ügyeit széles körben is-
mertté tenni, remélve, hogy a testvérek támogatására számítha-
tunk. Minden ötletet, felajánlást, ajánlatot szívesen fogadok a len-
ti elérhetõségeken. Ide értve azt is, ha az építkezéshez szüksé-
ges anyagokat (elsõsorban nagyobb tételt) jelentõs kedvez-
ménnyel kaphatnánk.
Az építkezés költségeinek több mint a felét egyházmegyénk építé-
si alapja biztosítja visszatérítendõ támogatás formájában. Szívesen
fogadunk ötleteket és felajánlásokat a még hiányzó összeg elõte-
remtésére.
Természetesen magunk is gyûjtünk, céladományokat az isten-
tiszteleten lehet befizetni. Erre a célra külön számlát is nyitottunk:
parókiaépítésre céladomány (CIB Bank): 10700495-49087000-
52000001.
Az eddigi támogatásokat megköszönjük!

Battyányi Géza
református lelkész

(Budapest-Csillaghegyi Református Egyházközség: 1039 Buda-
pest, Vörösmarty utca 2. Tel.: 388-3974, 06-30-400-9807.
www.csillaghegy.parokia.hu; www.facebook.com/csillaghegyire-
formatus)

A magyarországi németek kitelepítésének 68. évfordulója alkalmából tartott szentmi-
sét Varga Gábor celebrálta a békásmegyeri Szent József Templomban február 23-án. A
templom kertjében, az emléktáblánál megemlékezéssel és koszorúzással tisztelegtek
a kitelepített családok és hozzátartozóik elõtt a Krottendorf Német Hagyományõrzõ
Egyesület szervezésében. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester és Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter. A rendezvényen a Ludvig Hollos Kórus énekelt 

BIBLIAI KÉRDÉSEK. Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa”
címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Jób könyve tanításai az emberi
szenvedés kérdésérõl). Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Csa-
pás csapás után, zuhanás a mélybe” címmel február 29-én; „Jób barátainak lá-
togatása” címmel március 4-én; „Jób kitartása szinte elhordozhatatlan fájdalmai
ellenére” címmel március 11-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Kecskeméti Já-
nos, Holló Péter, Filep György, Stramszki István. (Kezdés: 18 órakor. Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Móga Bence a Kincsõ Néptáncegyüttes táncosa. Az
Egerben rendezett Országos Ifjúsági Szólótánc Fesztivá-
lon a legkiválóbb táncosnak járó díjban részesült: Ezüst-
pitykés táncos lett. Az erõs mezõnyben, az ország legte-
hetségesebb ifjú táncosai között Bence Budapest egyet-
len díjazott táncosa. Felkészítõ tanára : Galát Péter

Ezüstpitykés táncos

FOTÓK: MAJNIK ZSOLT

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Színházi emberek és pillanatok

Keleti Éva színházi fotómûvész kiállítása a Kaszásdû-
lõi Kulturális Központban (3K) látható. A Prima
Primissima-díjas, kiváló mûvész képei a hazai színház-
történet közelmúltjának kiemelkedõ elõadásait, nagy-
szerû mûvészegyéniségek különleges pillanatait örökí-
ti meg. (Megtekinthetõ ingyenesen március 8-ig, hét-
köznapokon 10-tõl 18 óráig. Cím: Pethe Ferenc tér 2.)

A nélkülözhetetlen kultúra
A fenti címmel mutatja be új könyvét dr. Maróti Andor
március 10-én 17 órai kezdettel az Óbudai Társaskör
kamaratermében. A mû az emberi élet és a kultúra
összefüggéseirõl szól. A témához kapcsolódó be-
szélgetést dr. Striker Sándor, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Andragógiai és Mûvelõdéselméleti
Tanszékének vezetõje irányítja. Házigazda Gyimesi
László író, hajdani népmûvelõ. Zenei meglepetéssel
a Kammerton együttes szolgál. (A kötet a helyszínen
megvásárolható. Cím: Kiskorona utca 7.) 

Tárlatvezetés a zárónapon
A „Gyönyörû kocsmai csend… – a 80 éve lebontott
Tabán emlékezete” címû kiállítás záró eseménye
március 2-án 15 órakor kezdõdik a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A kiállítás ku-
rátora, Saly Noémi tart tárlatvezetést a zárónapon.
(Cím: Korona tér 1. A belépés díjtalan.)

A szépség és a reklám
Az öt évtizedet bemutató divat- és reklámtörténeti kiállí-
tás a nõk reklámozásban betöltött szerepét szemlélteti
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
gyûjteményének kevésbé közismert darabjaival.A tárlat
1900-tól az 1940-es évek végéig tekinti át a változó di-
vatirányzatokat, egyúttal alkalmat ad a nõi szépségide-
ál és a divat változásának nyomon követésére a XX.
században. Az egyes korszakok hangulatát és életér-
zését enteriõrök, fotómontázsok, korabeli ruhák, cipõk
és egyéb kiegészítõk segítik felidézni. (Nyitás március
20-án; megtekinthetõ május 31-ig. Cím: Korona tér 1.) 

Dalköri felvétel
A „Braunhaxler” Dalkör soraiba vár magyarul és né-
metül énekelni szeretõ hölgyeket és urakat. (Jelent-
kezés és érdeklõdés Domaniczky Gabriella kórustit-
kárnál a 06-20-430-3658-as telefonszámon.)

Reklámtáblák
Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum kereskedelmi gyûjtemé-
nyének eddig kevésbé ismert zománctárgyait, tábláit
mutatja be a dohányzás, az ital, az élelmiszer, a ve-
gyes iparcikk, a biztosítás és a feliratos táblák téma-
körébõl. (Cím: Korona tér 1.)

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenysé-
get kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásme-
gyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítményük-
kel vagy életmûvükkel 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 beérkezett javaslatok
alapján - a kulturális, civil és nemzetiségi bizottság véleményé-
nek figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban évente csak egy
személy, vagy egy csoport részesülhet. Az Óbuda Kultúrájáért
Díjjal: Seres János szobrászmûvész: „OSZLOPOK” címû kis-
plasztikája; díszoklevél és bruttó 600.000 forint összegû pénzju-
talom jár. A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysoroza-
ton, május 4-én adják át. A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - vár-
ják az óbudai polgárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A ja-
vaslatokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsola-
tok és Kulturális Csoportjának címezve (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Javaslat Óbuda
Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2014. március 10-ig postai úton kérik
eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referenstõl kérhetõ. Tel.: 437-
8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu).

Amagyarok
egyik régi

rokon népe, a
közép-ázs ia i
Kazahsztán mu-
tatkozott be feb-
ruár 22-én a
Csi l laghegyi
Közösségi Ház-
ban szervezett
„Népek Napja -
Kazakisztán” cí-
mû egésznapos
rendezvényen.
Az esemény ko-
ordinátora a Ma-
gyar-Kazah Ba-
ráti Társaság volt, ame-
lyet alelnöke, Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter képviselt. 

A programsorozat igye-
kezett teljes képet adni
ennek a különleges, távo-
li, a magyarok számára
mégis ismerõs országnak
a kultúrájáról. Az érdeklõ-

dõk elõadást hallgathattak
meg Kazahsztán történel-
mérõl, a kultúráról, a val-
lásról és a történelemrõl.
Bemutatkozott egy mese-
mondó, aki kazah és ma-
gyar nyelven mesélt, film
pergett az ország legutób-
bi beruházásairól, fel-
csendült néhány dallam a

kazahok húros népi hang-
szerén, a dombrán. Ezek-
kel párhuzamosan a né-
zõk fotókiállítást láthat-
tak, kazah lovakkal és lo-
vasokkal találkozhattak,
kézmûves foglalkozáso-
kon vehettek részt, és ka-
zah finomságokat kóstol-
hattak meg. (gy)

Kazahok és magyarok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A NÉPZENEOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 19702676-2-41
AQUINCUM BARÁTI KÖR 19023384-2-41
AQUINCUM-MOCSÁROS EGYESÜLET 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT!” 19009557-2-43
Társadalmi Alapítvány
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
BRAUNHAXLER Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 18065475-1-41
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
CSILLAGHEGYI MOZGÁS ÉS SZABADIDÕ SE                18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
DERÛS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY 18129621-1-41 
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Pokemberek.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
ELVESZETT ÁLLATOK ALAPÍTVÁNY 18113633-1-41
ERDÕALJA Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
GANKAKU SPORTEGYESÜLET 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER'S GYM SPORTEGYESÜLET 18085143-1-41
GYERMEKEINKÉRT’91 ALAPÍTVÁNY 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
HEGEDÛS ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41

„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„KASTÉLY ÓVODA” ALAPÍTVÁNY 18090941-1-41
KASZÁSOK  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 18121977-1-41 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Mountainboard Egyesület 18127818-1-41
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, 18125342-1-41
Nevelési, Módszertani Továbbképzõ Központ
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
MOSOLYGÓ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel a Közösségért 18281167-1-41
Közhasznú Egyesület
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO ALAPÍTVÁNY 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
„Reménysugár az Idõsekért” Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel
azonban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek!  Köszönjük meg civil
szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

NE LEGYEN MIND1!
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T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 18108141-2-41
és Kulturális Sportegyesület
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
VACKOR ÓVODÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY 18081572-1-41
VASAS CENTENÁRIUM  ALAPÍTVÁNY 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezetek részére, me-
lyet a képviselõ-testület döntése alapján Balázs Lajos Óbudai Ci-
vil Díj néven adnak át 2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az a Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata területén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület pol-
gárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon,
az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elégedett-
sége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ lakos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhelyé-
nek címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve
székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A
díjazott szervezetrõl a képviselõ-testület dönt a kulturális, civil és
nemzetiségi bizottság javaslatának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Civil és
Nemzetiségi Napon - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2014. március 28-ig várják a
következõ címre: Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Cso-
port; 1033 Budapest, Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt
Radnai Írisz ad a 437-8921-es telefonszámon vagy a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.)

• A Krottendorf Német Ha-
gyományõrzõ Egyesület Lud-
wig Hollos Kórusa várja az
énekelni szeretõ, közösségre
vágyó érdeklõdõket, nemre,
korra való tekintet nélkül. A
kórus magyar-német és latin
nyelvû egyházi, illetve ma-
gyarországi német népdalokat,
négyszólamú világi kórusmû-
veket énekel. Próba: pénte-
kenként 18-tól 20 óráig az
egyesület székhelyén; Vízior-
gona utca 4. 8./74.

• Táncházukba is várják az
érdeklõdõket. A táncház min-
den szerdán a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) 18-tól 20 óráig tart. Cél-
ja a sváb tánckultúra hagyomá-
nyainak ápolása, a testi és lelki
egészség megõrzése.

(Érdeklõdni és jelentkezni
Dávid Jánosné egyesületi el-
nöknél lehet: 243-5135; 06-20-
398-2678. E-mail: davidnee-
va@t-online. hu; www.krotten-
dorfverein.hu.)

Hagyományõrzés

Ének és tánc
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� 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, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablakc-
sere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni

vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más!
www.999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
� Bádogos, tetõfedõ, lapostetõ szigetelés,
ács munkát vállal. Kft. Tel.: 06(70)578-1468
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, télen is. Ha rossz a tetõje ránk van
szüksége!  Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-
4660
� Villanyszerelés, hibaelhárítások, javítá-
sok, biztosítótábla cserék, villanytûzhelyek
javítások, szerelvény és lámpaszerelés. Tel.:
06(30)970-6257
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu,
www.befo.hu
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Kft., bt. könyvelését, bérszámfejtését vál-
laljuk. Visszamenõlegesen is, kívánságra érte
megyünk. Tel.: 06(20)326-1343
� Ingatlan felújítás. Családi házak, társashá-
zak teljes körû felújítása, szigetelések, kõmû-
ves, festés, burkolási munkák. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� www.villanymester.hu Villanyszerelés: a
kapcsolócserétõl a teljes hálózat-felújításig!
Tel.: 06(20)217-5117 

� Izomletapadások, nyaki- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben (Vörösvári út 88-96). vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl. Tel.:
06(20)595-3057

� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
Szükség esetén háznál is kezel.

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Német-angol nyelvtanítás tanárnõnél a
Római lakótelepen, minden korosztálynak.
Tel.: 06(20)285-0713
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást keresek
sürgõsen, itt a környéken. Tel.: 06(70)521-
0342

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974
� Valaki pénzt adna felesleges dolgaidért.
Bérelj árusítóhelyet, hozd be cuccaidat, az ér-
tékesítést elvégezzük helyetted! Nincs juta-
lék! Garmada Bolhapiac Áruház. XIII. Hun
utca 4/b. Tel.: 06(30)751-3626, www.garma-
da.net
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
� Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb
áron! Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt.
51-53. Tel.: 316-3651, http://www.louisgale-
ria.hu, e-mail: lakatos@mconet.hu. Kérem
jöjjön el hozzánk!
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

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

� Kórház utcában, 65 nm, háromszobás
öröklakás két égtájra nézõ, eladó. 10.900.000
forint. Tel.: 06(70)371-5578
� Kiscelli utcában, 45 nm üzlethelyiség ki-
adó, irodának, raktárnak is alkalmas. Tel.:
06(30)742-4107

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

� Keresek kiadó garázst a Solymár u. 4. kör-
nyékén! Tel.: 06(20)983-5352
� Óbudai, zöldövezeti, 49 nm, 1,5 szobás,
napfényes, I. emeleti lakás téglaépületben, tu-
lajdonostól eladó. Ingatlanközvetítõk kímél-
jenek! Tel.: 06(30)242-1926

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

Ingatlan

Állás

Üzlet

Egyéb

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

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

�Arcjoga Arctorna Óbudán! Egyedülál-
ló állkapocslazító, arcfiatalító módszer az
óbudai Arcjóga Arctorna Stúdióban. Koós
Viki. Tel.: 06(70)772-9041, admin@arcjo-
ga.hu; www.arcjoga.hu

� 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

� „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

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

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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� ELADÓ Testvérhegyen 2009-es, PANO-
RÁMÁS, háromszobás, elsõ emeleti lakás
négylakásos társasházban. Energiatakarékos

gépészet, igényes konyha és fürdõszoba, ext-
ra beépítések. 41,5 M+duplagarázs+nagy tá-
roló 7 M. Tel.: 06(30)966-1849
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Néprajz – Recept

Lassan száz éve már annak,
hogy március 8-án ünnepel-
jük a nemzetközi nõnapot.
A nõk iránti tisztelet és
megbecsülés ilyen jellegû
kifejezésérõl 1917 óta em-
lékeznek meg világszerte.

Több idõpontban is
megtartották koráb-

ban, egy történelmi ese-
mény után vált végleges-
sé a márciusi dátum.
Oroszországban nõk tö-
megei tüntettek kenyérért
és békéért 1917. március
8-án, és néhány nap múl-
va - nem emiatt ugyan -
lemondott II. Miklós cár,
polgári kormány alakult,
amely szavazójogot biz-
tosított a nõknek. Azóta
ezen a napon van a nem-
zetközi nõnap, amit az
ENSZ a világnapok kö-
zött tart számon. 

Sokféle cél, elképzelés
miatt merült fel a nemzet-

közi nõnap megtartásá-
nak gondolata: a nõk vá-
lasztójogának kivívása, a
nõk munkához való jogá-
nak elismerése, a nõk
széleskörû részvételének
lehetõvé tétele az orszá-

gos és nemzetközi ese-
ményekben, és nem utol-
sósorban a nõk egyenlõ
jogokért és lehetõsége-
kért vívott évszázados
küzdelmének felelevení-
tése érdekében. Emellett,

az egyszerû, de mégis
történelmet alakító nõk-
rõl kívántak megemlé-
kezni, azokról, akik nem
kevés kockázatot vállalva
kiálltak a nõk jogaiért
tüntetéseken, különbözõ
megmozdulásokon. 

Egy másik, korábbi
esemény is köthetõ már-
cius 8-hoz. Több ezer
textiliparban dolgozó nõ
tüntetett New Yorkban
emberibb munkafeltéte-
lekért és magasabb fize-
tésért 1857-ben. Tíz év-
vel késõbb a Nemzetközi
Munkásszövetség elsõ
kongresszusán fogadtak
el határozatot a nõk hiva-
tásszerû munkavégzésé-
rõl. Ezzel kívántak véget
vetni annak a sok száz
éves gyakorlatnak és fel-

fogásnak, mely szerint a
nõk helye az otthon és a
gyermekei mellett van.
Hazánkban 1948 óta ün-
nep március 8-a. Az évek
során sokat változott az
ünneplés jellege, tartal-
ma, mint ahogy a társada-
lom is, és bennük a nõk
szerepe, jogai. Volt idõ,
mikor kötelezõ volt a
megemlékezés, késõbb
úgy tûnt, mintha kicsit
kényelmetlen lenne annyi
„muszáj” hóvirágcsokor
és ünnepi beszéd után.
Napjainkban leginkább
arról szól, hogy van egy
nap, amikor a nõknek jár
a szokásosnál több figye-
lem, törõdés, kényezte-
tés. Mindegy, milyen for-
mában, virággal, némi
édességgel, a fontos az,
hogy a férfiak ne feled-
kezzenek el a hozzájuk
tartozó nõk köszöntésérõl
ezen a napon. 

Egy nap a nõkért

Nem ritka manapság, hogy férfiak is betérnek
a konyhába, és fakanalat ragadva mutatják
meg, hogy õk is képesek különbözõ finom fo-
gások elkészítésére. Nem a hivatásosokra
gondolunk, hiszen az igazi „nagy” séfek,
konyhamûvészek között ma is a férfiak vannak
többségben, hanem azokra, akik kreativitásu-
kat szívesen csillogtatják meg az ételkészí-
tésben. Amúgy is divat lett a fõzés, és ebben
ma az urak sem maradnak le a hölgyek mö-
gött. Ha esetleg valaki egy finom vacsorával
szeretné meglepni nõnapon akár a feleségét,
akár más nõi hozzátartozóját, néhány ötlettel
igyekszünk segíteni ebben. 

Sajtleves

Hozzávalók: 10 dkg ementáli sajt, 1 dl
tejszín, 5 dkg gépsonka, 5 dkg mirelit kuko-
rica, 10 dkg csiperkegomba, 2 dkg marga-
rin, fél csomó metélõhagyma, fél csomó
petrezselyem, õrölt fehér bors, reszelt sze-
recsendió, só.

Elkészítés: az apróra vágott sonkát, a

megtisztított és szintén felvágott gombát
megpirítjuk a margarinon, majd hozzáad-
juk a kukoricát, és belekeverjük a tejszínt.
Vízzel felengedjük, megfûszerezzük, ha a
zöldségek megpuhultak, beleszórjuk a re-
szelt sajtot, tetejét meghintjük a felaprított
petrezselyemmel és metélõhagymával. Pi-
rított zsemlekockával kínáljuk. 

Burgonyával sült csirkecomb

Hozzávalók: 4 csirkecomb, 1 vöröshagy-
ma, 4 közepes nagyságú burgonya, 1 cit-
rom leve, 1 evõkanál olaj, 1 kávéskanál
mustár, 1 kávéskanál pirospaprika, 1 ge-
rezd fokhagyma, 2-3 friss rozmaringszál,
só, õrölt bors, 1,5 dl húsleves (kockából). 

Elkészítés: a combokat paprikával,
mustárral, a megtisztított és szétnyomott
fokhagymával, sóval, borssal megízesít-
jük. Egy tûzálló edényben egymás mellé
fektetjük, a combok alá dugdossuk a meg-
tisztított és vékony karikára vágott hagy-

mát, körberakjuk a meghámozott, félbevá-
gott burgonyával. Leöntjük citromlével és
húslevessel, rácsepegtetjük az olajat, a sü-
tõben addig sütjük, míg meg nem puhul, és
szépen meg nem barnul. Ízlés szerint salá-
tával, céklával kínáljuk. 

Almás puding

Hozzávalók: 12 dkg cukor, 2,5 dkg vaj, 1
tojás, 12 dkg liszt, 1 teáskanál õrölt fahéj,
1 teáskanál õrölt szerecsendió, 1 teáskanál
szódabikarbóna, csipet só, 2 alma. Öntet-
hez: 6 dkg vaj, 0,5 dl tejszín, 12 dkg cukor,
fél rúd vanília. 

Elkészítés: a vajat a cukorral krémesre
keverjük, hozzáadjuk a tojást, a lisztet, sót,
õrölt fahéjat, szerecsendiót és a szódabi-
karbónát, majd lassan belekeverjük a dara-
bokra vágott almát. Sütõpapírral bélelt tep-
siben vagy vajjal kikent tûzálló tálban
mintegy fél óráig sütjük. Közben elvegyít-
jük és összefõzzük az öntet hozzávalóit, és
bevonjuk vele a pudingot, forrón tálaljuk. 

Menüajánlat az ünnephez
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Rejtvényünkben a Várnegyed négy nevezetességét
találja. Megfejtés a vízszintes 7., 33., valamint a
függõleges 1. és 19. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Bibliai város. 7. Várbeli egyházi
építmény (zárt betûk: M. G.). 14. Fizikai fogalom.
16. Szitáld. 17. Becézett Levente. 18. Thaiföldi, olasz
és belga autók jele. 20. Mely személy? 21. Mór betûi
keverve! 22. Rövid innivaló. 23. Geológiai fogalom.
25. Névelõs edény. 26. Orosz repülõgép betûjele. 27.
Szólásbeli nyúl. 28. Szamárium, oxigén és ón vegyje-
le. 29. Tagadó szavak. 31. Két szekundum. 32. Beszél-
ne. 33. Kulturális intézmény volt a Várban. 36. La-
tin és. 37. Vadnyugati ivóhely. 39. Kicsinyítõ képzõ.
40. Elõdje. 41. Kötõszó. 42. Izomkötõ szövet. 43. Ócs-
ka. 45. Z. M. 46. … Sylvia, operaénekesünk. 48. Nagy
építmények teteje lehet. 49. Á. M. P. 50. Görög és spa-
nyol autók jele. 51. Éktelen építményünk! 52. Nõi név.
53. Szél által felhalmozott üledék. 55. Saccoló. 56. A.
M. Y. M.
FÜGGÕLEGES: 1. Két egyházi alakról készült szo-
bor (zárt betûk: U. L. R.). 2. Enni adna. 3. Iskolai
korholás. 4. I. H. I. 5. Kicsinyítõ képzõ. 6. Zúdítom. 8.
Cipész szerszám. 9. Ravaszdi. 10. Suli. 11. Asztácium
vegyjele. 12. Mártasz, másként. 13. Komárom megyei
helység. 15. Magyaros gyros. 19. A Vár egyik bejára-
ta. 23. Nagyon kicsi hosszúsági mértékegység. 24.
Nikkel. 25. A. M. O. Z. 27. Valós. 28. Sajnálta. 30. M.
V. A. 32. Svéd és magyar autók jele. 34. Süni egyne-
mûi. 35. Nem zúdítá (két szó). 38. Erõszakkal, fenye-
getéssel kényszerít. 43. Megasztárunk, Magdolna. 44.
Forma. 47. Végek nélküli cseléd! 48. Kálium, arany és
bór vegyjele. 49. A férfiak eleje. 51. H. K. T. 52. Fotós mûszó. 54.
Jegyez. Ipacs László

A február 14-én megjelent, „Bevált jóslat” címû rejtvényünk meg-
fejtése: „A kormányzás nem más, mint a becsületesség tudománya.”

Kimozdulhatunk végre

A fõvárosi troliköz-
lekedés elindulásá-

nak 80. évfordulója kap-
csán jelent meg írás la-
punk 2014. január 17-ei
számában, „Óbudán in-
dult az elsõ troli” cím-
mel. Az íráshoz képet is
közöltünk illusztráció-
ként, mivel 1933. de-
cember 16-tól Óbudán,
a Vörösvári út és az
Óbudai Temetõ között
jártak Budapesten az el-
sõ trolibuszok. Olvasói

észrevétel alapján „he-
lyesbítjük” a képet: troli
a Bécsi úton; troli az
Óbudai Temetõnél. Az
évforduló tiszteletére ki-
állítást láthattak az ér-
deklõdõk február 16-ig a
Magyar Mûszaki és
Közlekedési Múzeum-
ban, amely a nyolc évti-
zedet tekintette át. En-
nek zárásaként családi
napot rendeztek, melyen
öt trolira fel is lehetett
szállni. 

Ez az a troli
„A jó kalmár a világ jó-
tevõje - Két évszázad a
magyar kereskedelem
történetébõl” címû ál-
landó kiállítás elsõ felét
2013 júniusában nyitotta
meg a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari
Múzeum. 

Atárlaton a pesti
vásárokat, a szak-

oktatás történetét, az
elsõ szakboltokat, a
fûszer és csemege üz-

leteket, valamint a
XX. század eleji utcák
és trafikok világát mu-
tatják be.

A most megnyílt kiál-
lítás második felében to-
vábbi szakboltokkal
(Stühmer csokoládébolt,
papír-írószer üzlet, vas-
bolt) várják a látogató-
kat. Az érdeklõdõk meg-
ismerkedhetnek az áru-
házak színes világával -
a Párisi Nagy Áruháztól
a Corvin Áruházig.

Megjelenítenek a ma-
gyar kereskedelem éle-
tében olyan fontos sze-
repet betöltõ intézmé-
nyeket és eseményeket
is, mint a Hangya Szö-
vetkezet, vagy az álla-
mosítás. 

A tárlat a szocialista
kereskedelem bemuta-
tásával zárul, KÖZÉRT
üzlettel, Állami Áru-
házzal és korabeli kira-
katokkal. (Cím: Korona
tér 1.)

Kereskedelem-történeti kiállítás 
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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

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

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szó-
ló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében a Magyar
Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-

mányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében
a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg, továbbá minden
ingatlan esetében a tulajdonviszonyok
rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságta-
lanul okozott károk részleges kárpótlá-
sáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9.
§- a értelmében a kárpótlásra jogosul-
takat elõvásárlási jog illetheti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására.
Egy pályázó egy ingatlanra egy aján-
latot nyújthat be. A pályázó ajánlatát a
pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befize-
tik az önkormányzat letéti számlá-
jára (számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001).

A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
és a pályázatokat zárt borítékban 2014. március 31-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthe-
tõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2014. március 31-én 12 órakor
a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat ki-
írója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû
licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdés-
kötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztályon a 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Jól szerepeltek a III. kerü-
leti csapatok a tavaly õszi
labdarúgó-bajnokságok-
ban. A III. kerületi TVE a
BLSZ I. osztályban listave-
zetõ, a Csillaghegyi MTE a
budapesti II. vonalban
ötödik. Nagy változások
történtek a Gázmûvek MTE
csapatánál is, amelyik
megszûnt, illetve még-
sem, kiesett, illetve még-
sem, és volt válogatott
labdarúgót szerzõdtetett,
Rósa Dénest, a Ferencvá-
ros korábbi klasszisát.

Az egymásnak ellent-
mondó állítások

megfejtésében Borbély
László, az ASR Gázgyár
szakmai vezetõje volt se-
gítségünkre, aki elmond-
ta, a Gázmûvek MTE ta-
valy nyáron valóban
megszüntette több, mint
80 éves hagyományok-
kal rendelkezõ labdarú-
gó-csapatát, de az indulá-
si jogokat átadta a III. ke-
rületben évek óta után-
pótlás-neveléssel foglal-
kozó ASR-nek, hivatalos
nevén az Atlétikai Sport-
egyesület Római-fürdõ-
nek. 

- Az ASR biztosította
a Gázmûvek MTE után-
pótlásának nagy részét
már az elmúlt években
is, ezért amikor kiderült,
hogy a labdarúgó-szak-
osztályt megszûntetik,
az ASR átvette azt, így
több mint 100 gyermek
és ifjúsági focista sport-
tevékenységérõl tudott
továbbra is gondoskod-
ni. A felnõtt csapat pe-
dig a pályán ugyan elke-
rülte a kiesést jelentõ

utolsó két helyet a tava-
lyi Budapest I. osztályú
bajnokságban, de az át-
szervezések miatt még-
iscsak kiesett. Tervünk
az, hogy 2 éven belül
visszajussunk az I. osz-
tályba, mert a most már
ASR Gázgyár néven
szereplõ csapatnak ott a
helye! - mondja.

A Wágner-ikrek 
A szakmai munka ve-

zetésére a futballber-
kekben csak Wágner-

ikrekként ismert Wágner
Ádámot és Gábort kérte
fel a klubvezetés, ami
meglepõ döntés volt. Az
vitán felül áll, hogy a
PRO-licenc kivételével
szinte minden edzõi ké-
pesítést megszerzõ páros
szakmailag felkészült, de
egyrészt szemtelenül fia-
talok, másrészt korábban
nem volt tapasztalatuk
felnõtt csapat mellett,
végül, de nem utolsó sor-

ban évek óta bírálták lab-
darúgásunk szakmai ve-
zetését, és szinte köve-
telték annak megújítását. 

Errõl a klubvezetõ azt
mondja: - Sokan féltet-
tek minket, hogy meg-
égetjük magunkat, de
mi úgy ismertük meg
edzõinket, hogy hivatá-
suknak tartják szakmá-
jukat, mindent aláren-
delnek a labdarúgásnak,
az edzõi feladatoknak.
Ráadásul keresik a ma-
gyar foci tradícióit, azt a

stílust, amit mindannyi-
an hiányolunk a mai
magyar labdarúgásból, a
kreatív, kombinatív
mégis gyors támadófo-
cit. Nálunk nyugodtan
alkothatnak, mivel a fia-
tal játékosok nyitottak
és készek a munkára, az
új impulzusokra.

Fiatal csapat 
A tervezett 2 évbõl pe-

dig lehet, hogy végül
csak egy lesz, mivel a
csapat nagyon jól szere-
pelt a bajnokságban. Az
elsõ 10 fordulóban csak
gyõztek, és ugyan ezt
követõen egy kisebb
hullámvölgy követke-
zett, de fél távnál így is
csak gólkülönbséggel
maradnak le a még felju-
tást érõ második helyrõl. 

- Az ASR Gázgyár
messze a legfiatalabb
csapat a bajnokságban -

folytatja Borbély László
-, aminek vannak szak-
mai és egyéb okai. A ta-
valyi bajnokság elõtt na-
gyon sok játékos el-
hagyta a klubot, ezért
saját utánpótlásunkhoz
kellett nyúlnunk és szin-
te egy komplett ifjúsági
csapatot felhoztunk a
felnõttek közé. Úgy
gondoljuk, egy 18-19
éves fiatal elég érett,
hogy a felnõtt megye 2-
ben futballozzon, mivel
több éves képzést ka-
pott. Ez a bátor, de elke-
rülhetetlen döntés úgy
tûnik, eredményes, de
éreztük, hogy szükség
van egy idõsebb játé-
kosra, vezérre is, ezért
kerestünk egy olyan ka-
raktert, akire a fiatalok
mind a pályán, mind a
pályán kívül fel tudnak
nézni. S végül megtalál-
tuk. Rósa Dénes tízsze-
res válogatott, a Ferenc-
város volt játékosa, aki
külföldön is szerzett ta-
pasztalatokat, mégis a
legfontosabb szempont
az volt, hogy tud azono-
sulni céljainkkal, men-
talitásunkkal.

A visszatérés 
Rósa Dénes a Ferenc-

város játékosaként abba-
hagyta a profi focit, majd
rövid ausztriai, amatõr
kitérõ után közel másfél
évre eltávolodott a lab-
darúgástól. Most azon-
ban mégis visszatér a pá-
lyákra, de már némileg
más szerepkörben. 

- Tudatosan távolod-
tam el a focitól, idõre
volt szükségem, hogy
megteremtsem a privát
életem kereteit - beszél
visszatérésérõl a volt vá-
logatott. - Egyre jobban
éreztem az öltözõ hangu-
latának hiányát, ezért ta-
lán a legjobbkor érkezett
az ASR Gázgyár megke-
resése. A játékban már
nincsenek vágyaim, de
az edzõi szakma érdekel.
Szerintem kölcsönösen
tudunk egymásnak segí-
teni az edzõkkel, mert

van a játéknak olyan ele-
me, amiben nekem van
tapasztalatom és én va-
gyok felkészültebb, míg
tagadhatatlan, hogy az
edzés megtervezésében
és az edzésvezetésben
nekem kell tanulnom.
Olyan szakmai munka
körvonalazódik, amiben
szívesen veszek részt
mint edzõ és remélem, ha
az egészségem engedi,
talán a pályán is tudok
még segíteni a csapatnak.

Minõségi nevelés 
Az ASR Gázgyár

színrelépése egyben azt
is jelenti, hogy a klub
szorosabb kapcsolatot
tervez kialakítani Óbu-
da-Békásmegyer lakos-
ságával és az önkor-
mányzattal. - Azt tapasz-
taltuk, hogy a Gázmû-
vek nem kötõdött szoro-
san a III. kerülethez -
mondja a szakmai veze-
tõ -, amin változtatni
akarunk. Mivel az ASR
eddig is nagy hangsúlyt
fektetett a helyi gyere-
kek oktatására, nevelé-
sére, ezt most, új hely-
zetben is meg akarjuk
tartani. Szerencsére az
önkormányzat is értékeli
azt a fajta munkát, amit
végzünk, és tavaly Bús
Balázs polgármester se-
gítségével már soron tá-
mogatta az egyesületet.
Ez azért fontos vissza-
jelzés, mert egy ilyen
klub kevesebb gyerekkel
tud foglalkozni, és in-
kább a minõségre próbál
koncentrálni, a rendel-
kezésére álló eszközei-
vel. Nálunk nem tömeg-
képzés folyik nagy tõké-
vel, sportvállalkozásként,
nagyon sok gyerekkel,
nagyon sok edzõvel, ma-
gas tagdíjjal, mert a TAO-
támogatási rendszer azt
preferálja. Mi nonprofit
rendszerben vezetjük a
klubot és a jövõben keres-
ni fogjuk azokat a lehetõ-
ségeket amelyekkel szo-
rosabbá tehetjük kapcso-
latunkat a kerülettel és az
önkormányzattal.

Az ASR Gázgyár folyamatosan várja
utánpótláskorú focisták jelentkezését
Csodálatos pályán és környezetben, kulturált körülmé-
nyek között, télen tornateremben, serdülõknek és ifjúsá-
giaknak mûfüvön, heti két illetve három edzéssel. Az
edzések helyszíne az ASR Gázgyár sporttelep (Sújtás
utca 2-4.), az aquincumi romok és a Duna között.Télen
mûfû, illetve tornaterem a környéken. (Net: www.asrgaz-
gyar.fw.hu; E-mail: asr.gazgyar@gmail.com) Jelentke-
zés: 1993-2000-es születésûek: Borbély László (06-30-
536-8988); 2001-2002-es születésûek: Reisz Attila (06-
30-387-9579); 2003-as és késõbbi születésû gyerekek:
Szél Sándor (06-20-474-2017).

Labdarúgás 

Ez a „Gázgyár” már nem a régi: Rósa Dénes Óbudán folytatja

Wágner Gábor pályaedzõ, Wágner Ádám vezetõedzõ,
Rósa Dénes játékosedzõ
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Az elmúlt év sikersoroza-
tát a szombathelyi Clau-
dius Kupán elért eredmé-
nyekkel fokozta a Római
Sport Egyesület tavaly de-
cember 14-én és 15-én. 

A z év utolsó elõtti
versenyére 10 fia-

tal úszóval utazott az
RSE. A nagy múltú,
kétnapos kupára az or-
szág minden részérõl és
a szomszédos orszá-
gokból is szép számmal
érkeztek sportolók. Az
erõs mezõny ellenére
az óbudai úszók kiváló-
an teljesítettek. Gyepes
Ádám szakosztályveze-
tõ és Gyepes Lajos
egyesületi elnök számí-
tásai bejöttek, sportoló-
ik gyorsan formába
lendültek. 

Bíró Lili már az elsõ
nap felhívta magára a fi-
gyelmet. A 100 méteres
nõi pillangóúszás elõ-
döntõjében a legjobb
idõvel jutott tovább, az
esti döntõben, nagy har-
cot vívva már a dobogó
legfelsõ  fokára állt. 

A második napon
Füzi Réka volt az elsõ
az éremszerzõk közt.
Kétszáz méteres pillan-
gón a harmadik helyre
érkezett. Könczöl Zsuzsi
ugyancsak kitett magá-
ért, hiszen három szám-
ban is bejutott az esti
döntõbe. Bíró Lili meg-
állíthatatlannak bizo-
nyult a versenyen: az es-
ti 100 méteres gyors-

úszás döntõjében új
egyéni csúccsal a II.
helyre érkezett be.
Könczöl János és Teng-
ler Dániel hozták meg-
szokott formájukat,
mindketten bejutottak a
döntõbe. A 4x100 méte-
res nõi gyorsúszó csapa-
tuk, azaz Magyar Anna,
Kozma Blanka, Udvardi
Kata, Bíró Lili is kiváló-
an teljesített. 

Egy hétre rá, az év
utolsó versenyén a
Komjádi uszodában in-
dultak a Római SE ver-
senyzõi. Tengler Dániel
új egyéni csúcsot úszott
100 méteres gyorson.
Könczöl Zsuzsi 100 mé-
ter mellen a dobogó
harmadik fokára állha-
tott, Kiss Lilien hatodik-
ként ért be. Pelyhes Vil-
mos és Sárosi Patrícia

szintén szép teljesít-
ményt nyújtott.

Gyepes Lajos, az egye-
sület elnöke a versennyel
kapcsolatban elmondta,
számításaik bejöttek,
sportolóik gyorsan for-
mába jöttek. - Szerencsés
helyzetben vagyunk,
nagy tehetségek vannak
a csapatban. Az év végi
megmérettetés, valamint
az éves eredmények dop-
pingszerként hatnak a
csapatra és természete-
sen ránk is. Az újév elsõ
hónapjától gõzerõvel ké-
szülünk, nem titkolom,
az a célunk, hogy újra le-
gyen olimpikon úszónk.
Mindig hangsúlyozom,
hogy szülõi támogatás
nélkül nem lehet megva-
lósítani a kitûzött célo-
kat, nálunk csapattagként
„dolgoznak” a szülõk,
ezért nagyon hálás va-
gyok. Mindemellett ez-
úton szeretném kifejezni
köszönetünket az önkor-
mányzat vezetõinek tá-
mogatásukért és figyel-
mükért - tette hozzá Gye-
pes Lajos. Sz. 

A közelmúltban rendezte a
Gankaku Sportegyesület a
III. Gankaku Gálát, melyen
az egyesület sportolói,
azok hozzátartozói, vala-
mint a szervezet barátai,
támogatói vettek részt.

A z eseményen a III.
kerületi székhelyû

Gankaku SE pilisszent-
iváni, ürömi és óbudai
klubjai mutatták be a
Goju-kai Karate harc-
mûvészetben elért jár-
tasságukat. A kis sporto-
lók önállóan is fellép-
tek, saját maguk által
koreografált bemutatók-
kal. A klubdemonstráci-
ók után, Jersabek Tibor
8 danos Zen Do Karate
mester és tanítványai
mutatták meg a harci
mûvészetek egy mé-
lyebb értelmezését. A
mûsort az egyesület
mestereinek és magas
övfokozatú gyerek/fel-
nõtt tanítványainak har-

ci és töréstech-
nikai bemuta-
tója zárta.

Az egyesü-
let vezetõi má-
sok mellett kö-
szönetet nyil-
v á n í t o t t a k
Óbuda-Békás-
megyer Önkor-
mányzatának,
Üröm Község
Önkormány-
zatának, me-
lyek az egye-
sület mûködé-
sét támogat-
ják, illetve az
Óbudai Harrer
Pál, Szellõ EGYMI, az
ürömi és a pilisszentivá-
ni általános iskoláknak,
ahol az edzések helyszí-
neit biztosítják.

A családok együtt-
sportolásának lehetõsé-
gét egyre több anyuka

és apuka használja ki
mindhárom helyszínen.
A tavalyi MOB-
pályázaton ugyan nem
nyert támogatást a szer-
vezet, de ettõl függetle-
nül a programot minden
körülmények között

megvalósítják. Tovább-
ra is jelentõs kedvezmé-
nyekkel várják a gyer-
mekükkel együtt sporto-
ló szülõket.

Az egyesület munká-
jával igyekszik minél
erõsebb motiváltságot

kialakítani sportolóiban.
Az eredmények meg-
mutatkoztak a tavaly
november 24-én rende-
zett „Tomoni Kupa”
Meghívásos Utánpótlás
Karate Bajnokságon,
ahol a Gankaku SE 43
5-16 éves versenyzõvel
vett részt. Az elért 14
arany-, 18 ezüst- és 39
bronzéremmel a verseny
legeredményesebb csa-
pata címet is kiérdemel-
te, és az aranyérem táb-
lázatban is 2. helyen
végzett.

2014-ben a múlt évi-
hez hasonló eredménye-
ket várnak. Tovább foly-
tatják a munkát a gyer-
mekek, felnõttek és csa-
ládok sportolási lehetõ-
ségeinek elõsegítésé-
ben, támogatásában. A
következõ Gankaku Ku-
pák tervezett idõpontjai:
2014 február (házi ver-
seny); április (meghívá-
sos országos verseny).

Csúcsokat dönt a Római Sport Egyesület 

Eredményeik doppingszerként hatnak rájuk

Harcmûvészek gálája
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Örömteli napok a Folyondár
utcában. Az utóbbi hetek
hazai és nemzetközi sikerei
sokat javítottak a röplab-
dás lányok hangulatán, de
elégedettek a szakosztály
vezetõi és a csapat mellett
hûségesen kitartó szurko-
lók is, valamennyien bíztak
a sikeres folytatásban. 

ABékéscsabán ren-
dezett kupadöntõre

jó hangulatban, egészsé-
ges önbizalommal ké-
szültek a lányok. Volt is
alapja a bizakodásnak,
hiszen a közelmúltban
véget ért Közép-európai
Liga alapszakaszát ti-
zennégy mérkõzésbõl
hét gyõzelemmel fejez-
ték be, nemzetközi po-
rondon ez igen jó telje-
sítménynek számít.

Látható 
a fejlõdés

A mostani Magyar
Kupa döntõn érvénye-
sült a papírforma, az
esélyesebb piros-kékek
megérdemelten gyõzték
le a nagy rivális Gödöl-
lõt, ám játékukból ezút-
tal hiányzott a felszaba-
dultság. A lányok vállá-
ra láthatóan nagy súllyal
nehezedett az esélyes-
ség terhe, emiatt játszot-
tak a megszokottól kissé
görcsösebben. A 3-1
arányú gyõzelem azon-
ban nem forgott ve-
szélyben, a néha jelent-
kezõ hullámvölgyekbõl
mindig felszínre tudott
jönni a csapat. Ez a
megszakítás nélküli har-
madik kupasiker is bizo-
nyítja, hogy Jókay Zol-
tán vezetõedzõ irányítá-
sával fokozatosan javul
a csapat teljesítménye, a
játék minden összetevõ-
jében látható a fejlõdés.
A szakosztály történeté-
ben ez volt a tizenegye-
dik kupagyõzelem, eb-
bõl Jókay Zoltán hat al-
kalommal ült a kispa-

don. - Nem volt köny-
nyû mérkõzés - pergette
vissza a döntõ filmjét az
edzõ.

- Tavaly a Gödöllõ, az
idén mi voltunk az esé-
lyesek, talán ez tette fe-
szültté a játékosokat.
Ennek ellenére stabil

volt a játékunk, erre
építkezve sikerült a Gö-
döllõ fölé nõnünk, bár
lehetett volna simább is
a mérkõzés.  A nemzet-
közi találkozók igen
hasznosnak bizonyul-
tak, a játékosokat új, ed-
dig szokatlan ingerek

érték, saját bõrükön ta-
pasztalták, külföldiek
ellen több kell, mint a
hazai mezõnyben. A ke-
mény próbák hatására
stabilabb és gyorsabb
lett a játékunk, szerke-
zetileg és erõben is elõ-
rébb tartunk.

Nincs 
megállás 

A Magyar Kupa meg-
nyerésével még nem ért
véget a nagy menetelés,
hiszen ezután jönnek a
bajnoki rájátszás soron
következõ mérkõzései. A
csapat a legjobb négy kö-
zött az MTK Budapest
együttesével vív párhar-
cot, ami az egyik fél har-
madik gyõzelméig tart. A
remélt továbbjutás után
újabb akadályon kell túl-
jutniuk a lányoknak, hogy
a döntõ megnyerésével a
Magyar Kupa mellett a
másik rangos trófeát is be-
gyûjtsék, és megismétel-
jék a tavalyi kettõs gyõ-
zelmet. Ehhez már meg-
tették a legelsõ lépést: az
MTK Budapest elleni pár-
harc elsõ mérkõzésének
megnyerésével (3-0) 1-0-
ra vezetnek az összesítés-
ben. Lovas

Három a magyar igazság

Ismét a Vasas Óbuda nyerte 
a röplabda Magyar Kupát

A Lactiv-Vasas Plaket-Szolnok OB I-es vízilabda mérkõzés elõtt Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere,
tiszteletbeli szakosztályelnök és a pólós fiúk egy szál rózsával köszöntötték a Magyar Kupát megnyerõ röplabdás
lányokat február 24-én. A Vasas csapatainak találkozója nem új keletû, a piros-kék családon belül régebben is vol-
tak összejövetelek, a játékosok gyakran látogatták egymás mérkõzéseit

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Az 5.000.000 forint fe-
lett meghirdetett ingat-
lanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény ér-
telmében a Magyar
Államot minden más
jogosultat megelõzõ
elõvásárlási jog illeti
meg, minden ingatlan
esetében a tulajdonvi-
szonyok rendezése ér-
dekében, az állam által
az állampolgárok tulaj-
donában igazságtala-
nul okozott károk rész-
leges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV.
törvény 9. §- a értelmé-
ben a kárpótlásra jo-
gosultakat elõvásár-
lási jog illetheti meg,
illetve az egyes állami
tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény
39. § (2) bekezdése
alapján a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg.
A helyiségekre külön-
külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fize-
tés módját és idejét,
valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a
benyújtástól számított
60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot
befizetik az önkor-
mányzat letéti szám-
lájára (számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-
00100001). A pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
és a pályázatokat zárt borítékban 2014.
március 31-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen. 
A pályázat bontása 2014. március 31-én
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 felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztályon a 430-
3464-es és a 430-3465-ös telefonszámokon. 
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
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Hahota
- Azt tanácsolom ön-
nek, asszonyom, hogy
naponta két-három szem
friss, nyári gyümölcsöt
egyen meg. De héjával
együtt, mert abban több
a vitamin. Mi a kedvenc
gyümölcse?
- A görögdinnye, fõor-
vos úr.

* * *
- Nem is tudtam, Jean,
hogy maga egy puska.
- Miért volnék puska,
uram?
- Mert amikor megkér-
deztem, milyen nap
van, csütörtököt mon-
dott.

* * *
- Mi a panasza?
- Bronchitiszem van,
doktor úr!
- Honnan tudja?
- Olvastam a horoszkó-
pomban.

* * *
A tanító néni megkérde-
zi Pistikét:
- Szerinted milyen az
ideális iskola?
- Olyan, mint a múze-
um. Csak ritkán járunk
oda, és akkor is csak
nézelõdni.

* * *
Két barátnõ beszélget:
- Ugye drágám, nem
nézek ki negyvennek?
- Már rég nem szívem…

* * *
- Olyan nagyon bele-
szerettem Gizikébe,
hogy a legnagyobb
õrültségre is képes len-
nék.
- Akkor vedd el felesé-
gül!

A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán 
az EuroCenterben

Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám
Színpad márciusi elõadásai. Forró hétvége március
1-jén 19 órakor. * Ön is lehet gyilkos! március 4-
én 19 órai kezdettel. * Forró hétvége március 5-én
19 órai kezdettel. * A szerelmes nagykövet március
6-án 19 órától. * Az õrület határán március 8-án 19
órai kezdettel. * Jönnek az oroszék! Maksa hozta,
övé a balhé! március 23-án 19 órától. * Ön is lehet
gyilkos! március 25-én 19 órai kezdettel. * A szerel-
mes nagykövet március 26-án 19 órától. * Hányszor
mondjam még? március 27-én 14 órai kezdettel. *
Forró hétvége március 27-én 19 órától. * Az õrület
határán március 28-án 19 órai kezdettel. Jegyvá-
sárlás a helyszínen és az Interticket hálózatán ke-
resztül. (Információ: 06-70-370-5441, pénztár: 06-
70-370-5442. Nyitva tartás: szerdától vasárnapig,
13-tól 20 óráig. Cím: EuroCenter, Bécsi út 154.)

A bort kedvelõ és él-
ményre szomjazó

barátokat várják március
11-én 19 órai kezdettel a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
sorozatára. Az esték so-
rán egy-egy pincészet
mutatkozik be. Bepillant-
hatnak a mûhelytitkokba,
megkóstolhatják a boro-
kat, melyeket maga a bo-
rász mutat be. Vendég ez-
úttal a Koncsos Borház

Kisnánáról (Mátrai bor-
vidék). Házigazda a Bor-
virág Zenekar (Kiss Lász-
ló, Langer Zoltán, Papp
Gábor és zenész baráta-
ik). (Cím: Korona tér 1.
Elõzetes bejelentkezés
szükséges a bacchus.stu-
dio@gmail.com e-mail
címen vagy a +36-30-
954-9147-es telefonszá-
mon. Belépõ: elõzetes be-
jelentkezéssel 2000 Ft/fõ;
a helyszínen 2500 Ft/fõ.)

Borvirág Borklub

„Füstbe ment terv” címmel Szabó Ádám szobrait március 2-
ig láthatják az Óbudai Társaskör Galériában. (Megtekinthe-
tõ hétfõ kivételével 15-tõl 19 óráig. Cím: Kiskorona utca 7.)

1 % 1 % 1 %. A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszö-
netet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1
százalékát felajánlották az elmúlt évben az alapítvány javára. A
befolyt összeget a nyugdíjasok és hittanosok támogatására, va-
lamint a közösségi ház fenntartási költségeire fordították. Kérik,
aki teheti, ez évben is szíveskedjen az alapítványt támogatni,
amit elõre is köszönnek a kuratórium tagjai. (Adószám:
19023250-1-41. Bankszámlaszám: 11703006-20047885.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Akiválasztott múzeu-
mok között helyet

kapott az Óbudai Múze-

um-Goldberger Textilipari
Gyûjteménye is. A Gold-
berger Textilipari Gyûjte-

mény 2013 szeptemberé-
ben nyitotta meg kapuit
egy új állandó kiállítással,
amely az egykor méltán
világhírûvé vált gyárnak
és a Goldberger családnak
állít emléket Az interaktív,
egyszerre több korosztály-
nak is élményt nyújtó kiál-
lítás várja azokat a gyere-
keket, felnõtteket és csalá-

dokat, iskolai osztályokat,
akik ellátogatnak a múze-
umba. A Mozaik Múze-
umtúra az Örökség Kul-
túrpolitikai Intézet által
koordinált, 130 millió fo-
rintos NKA-támogatással
megvalósuló program,
amelynek célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a hazai
múzeumok és kiállítóhe-

lyek sokszínû kulturális
kínálatára. A programban
a múzeumokat bemutató
kiadvány, valamint mobil
applikáció is készült, a
gyerekek számára pedig
egy matricagyûjtõ játék
teszi különleges él-
ménnyé a múzeumlátoga-
tást. (További információ:
www.textilmuzeum.hu)

Mozaik Múzeumtúra 
A Mozaik Múzeumtúra, Magyarország eddigi legna-
gyobb, 300 hazai múzeum és kiállítóhely részvételével
megvalósuló múzeumnépszerûsítõ kampánya február
1-jén indult. 
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában. Elõzetes bejelentkezés
szükséges a 06(30)871-3439-es
számon, ahol külön idõpont-egyez-
tetésére is mód van.

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.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb március 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 március 25-én) 17-tõl 19 órá-
ig dr. Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti
Fidesz irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csü-
törtökén (legközelebb március 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a
Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd in-
gyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb már-
cius 13-án) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelent-
kezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában,
a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb március 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 március
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 tanácsadásokKereszténydemokrata Fórum
Mráz Ágoston Sámuel politológus, a Nézõpont Intézet elemzõje lesz a
vendég a Kereszténydemokrata Fórumon, március 11-én 18 órakor (a
megszokottól eltérõen, a hónap második keddjén). Az eseményen az
országgyûlési képviselõk választása elõtti aktuális politikai kérdésekkel
foglalkoznak. Az elõadás helyszíne: Selyemgombolyító (Miklós tér 1.).

Fidesz Filmklub
Dézsy Zoltán: Elment az öszöd címû alkotása látható a Fidesz
Filmklub következõ elõadásán, az EuroCenter moziban (Mi Mo-
zink Óbuda), március 12-én 18 órától. A vetítés után beszélgetés
a film rendezõjével, Dézsy Zoltánnal. Kedvezményes jegyek (500
forintos áron) Havadi Elzánál igényelhetõk a 06-20-982-0358-as
telefonszámon, a havadielza.fidesz@gmail.com e-mail címen,
vagy a békásmegyeri Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.), tel.: 453-
2900, 06-20-200-0017. (A mozi címe: Bécsi út 154.)

Ingyenes adótanácsadás
A Fidesz III. kerületi szervezete ingyenes adótanácsadást szer-
vez minden hónap második keddjén (legközelebb március 11-
én) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában.

Óbudai Civil Fórum 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Századvég Alapít-
vány Civil Fórumot rendez március 5-én 16 órai kezdettel a pol-
gármesteri hivatal tanácskozótermében (Fõ tér 3., I. emelet 21.).
A tervezett program: 16 órakor Bús Balázs polgármester köszön-
tõje. * 16.10 órakor az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésé-
vel egyidejûleg módosuló civil törvényrõl tájékoztat dr. Benkõ Ing-
rid, a Budapesti Civil Információs Centrum jogi tanácsadója. *
16.40 órakor a 2014. évi I. féléves civil mûködési pályázatról (ki-
írás, adatlap) beszél Radnai Írisz civil referens. (A prezentációk
után kérdések felvetésére és megbeszélésére van lehetõség.)

Új ügyfélfogadási rend 
Budapest Fõváros Kormányhivatala III. kerületi Hivatala tájékoz-

tatja önöket, hogy 2014. február 10-tõl a Harrer Pál utca 9-11.

szám alatti okmányiroda az alábbiak szerinti új ügyfélfogadási

renddel várja önöket.

Ügyfélfogadás

Hétfõn 7-tõl 19 óráig

Kedden 7-tõl 19 óráig

Szerdán 7-tõl 15 óráig

Csütörtökön 8-tól 15 óráig

Pénteken 8-tól 12 óráig

Ügyeik intézéséhez a már ismert telefonszámon (437-8777) kér-

hetnek elõzetes idõpontot, valamint lehetõségük van a www.

magyarorszag.hu oldalon internetes idõpontfoglalásra, továbbá -

korlátozott idõintervallumban, melyrõl az okmányirodában kap-

hatnak tájékoztatást - napi sorszámmal is intézhetik ügyeiket.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak, vala-

mint az illetékek megfizetésének okmányirodában történõ megfize-

tése, a Magyar Postával történõ megegyezésig az alábbiak szerint

alakul.

Helyben, Helyben,

bankkártyával készpénzátutalási

megbízáson

Hétfõn 7-tõl 19 óráig 10-tõl 18 óráig

Kedden 7-tõl 19 óráig 8-tól 14 óráig

Szerdán 7-tõl 15 óráig 8-tól 14 óráig

Csütörtökön 8-tól 15 óráig 8-tól 14 óráig

Pénteken 8-tól 12 óráig 8-tól 12 óráig

Harrer Pál utcai okmányiroda
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Tisztelt Választópolgárok!
A korábbi választásokhoz képest az új vá-
lasztási joganyag jelentõs változásokat veze-
tett be. Az új szabályok megismerését - a vá-
lasztási elõkészületek aktuális kérdéseirõl
szóló - tájékoztatóval kívánjuk elõsegíteni.
Az országgyûlési képviselõk választásáról szó-
ló, 2011. évi CCIII. törvény 2. számú mellékle-
te határozza meg az országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületek sorszámát, székhelyét és terüle-
ti beosztását.
Kerületünk területének egy része a 04. számú
országgyûlési egyéni választókerülethez tarto-
zik, melynek székhelye a II. kerület, másik ré-
sze a 10. számú országgyûlési egyéni választó-
kerület, székhelye a III. kerület. 
AIII. kerületben lakóhellyel rendelkezõ válasz-
tópolgár a 04. számú országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületben az 1-30. számú, a 10. számú
országgyûlési egyéni választókerületben a 31-
112. számú szavazókörökben élhetnek válasz-
tójogukkal.
Az országgyûlési egyéni választókerületek ha-
tárainak változása miatt módosult a - korábban
kialakított -szavazókörök területi beosztása, va-
lamint a szavazókörök címe. A módosításokra
tekintettel kérjük, szavazási szándékuk elõtt
gyõzõdjenek meg arról, hogy a lakcímük sze-
rinti szavazókör címe változott-e.
A települési szintû lakóhellyel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok a 042. számú szavazókörben
(Harrer Pál utca 7. Általános Iskola) élhetnek
választójogukkal.
A 2014. február 7-ig szavazóköri névjegyzékbe
vett választópolgárokat a Nemzeti Választási
Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatta név-
jegyzékbe vételükrõl. Az értesítõ megküldésé-
nek határideje 2014. február 17-e volt.
Azokat a választópolgárokat, akik 2014. febru-
ár 7-ét követõen létesítenek lakóhelyet a kerü-
letben, a Budapest Fõváros 03. Kerületi Helyi
Választási Iroda fogja tájékoztatni - értesítõ
megküldésével - a névjegyzékbe vételükrõl.
A települési szintû lakóhellyel rendelkezõ vá-
lasztópolgárok a Budapest Fõváros 03. Kerüle-
ti Helyi Választási Irodában (Laktanya utca 2.)
vehetik át az értesítõt.
Az a választópolgár, aki - annak ellenére, hogy
szerepel a szavazóköri névjegyzékben - nem
kapta meg az értesítõt, vagy azt elveszítette, új
értesítõt igényelhet a Helyi Választási Irodától.
A központi névjegyzékkel kapcsolatban a nem-
zetiségi választópolgárként történõ nyilvántar-
tásba-vétel, fogyatékossággal élõ választópol-
gár segítése, személyes adatok kiadásának
megtiltása iránti kérelem benyújtható személye-
sen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint il-
letékes helyi választási irodához, levélben (pos-
tacím: Budapest Fõváros 03. Kerületi Helyi
Választási Iroda 1033 Budapest, Fõ tér 3.),
ügyfélkapus regisztráció esetén ügyfélkapun
www.magyarország.hu keresztül vagy a válasz-
tások hivatalos honlapján www.valasztas.hu is
a lakóhely szerinti helyi választási irodához.
Ha a magyarországi lakcímmel rendelkezõ vá-
lasztópolgár a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében
felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, gö-

rög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, ro-
mán, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán)
tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken
kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a meg-
nevezése, továbbá, hogy az országgyûlési vá-
lasztáson is nemzetiségi választópolgárként kí-
ván szavazni.
Akérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése
és az országgyûlési választásra is kiterjedõ hatály
mellett a választópolgárnak arról is nyilatkoznia
kell, hogy az adott nemzetiséghez tartozik.
Az országgyûlési képviselõk választására kiter-
jedõ nemzetiségi nyilatkozatot a magyarországi
lakcímmel rendelkezõ magyar állampolgár
nyújthat be! E nyilatkozat alapján a választópol-
gár - amennyiben a Nemzeti Választási Iroda az
adott nemzetiség országos nemzetiségi önkor-
mányzata által állított listát nyilvántartásba vette
- pártlistás szavazólap helyett az adott nemzeti-
ség szavazólapjára adhatja le szavazatát. 
Az értesítõ, valamint a szavazóköri névjegyzék
is tartalmazza a választópolgár nemzetiségének
megjelölését, ha a választópolgár legkésõbb
2014. március 21-én 16.00 óráig benyújtott ké-
relme alapján az országgyûlési képviselõk vá-
lasztásának névjegyzékére is kiterjedõ hatállyal
szerepel nemzetiségi választópolgárként a köz-
ponti névjegyzékben.
Aválasztási eljárás alapelvei között új elemként
jelent meg a fogyatékossággal élõ választópol-
gárok joggyakorlásának elõsegítése. Ezen
alapelv érvényesítése érdekében a választási el-
járásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény a fo-
gyatékossággal élõ választópolgár részére lehe-
tõvé teszi - választójogának gyakorlásához
szükséges - speciális segítség igényelését. Az
érintett választópolgárok Braille-írással készí-
tett értesítõt, szavazósablon biztosítását, válasz-
tójog gyakorlásával kapcsolatos könnyített for-
mában megírt tájékoztatót, akadálymentes sza-
vazókörbe történõ felvételt igényelhetnek,
amennyiben a lakóhely szerinti szavazókör
nem akadálymentes. 
Akadálymentes szavazókörök az alábbi intéz-
ményekben mûködnek:
04. országgyûlési egyéni választókerület te-
rületén: Bécsi út 96/B. Óbudai Egyetem, Dó-
zsa György utca 40. Általános Iskola.
10. országgyûlési egyéni választókerület te-
rületén: Meggyfa utca 14. Óvoda, Szentendrei
út 9. Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
Gázgyári lakótelepi Óvoda, Királyok útja
178/E. Általános Iskola, Zipernowsky Károly

utca 4. Szakiskola, Bárczi Géza utca 2. Általá-
nos Iskola.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatban
1. átjelentkezés iránti kérelem 2014. április 4-
én 16.00 óráig;
2. mozgóurna iránti kérelem a Budapest Fõvá-
ros 03. Kerületi Helyi Választási Irodához
2014. április 4-én 16.00 óráig, a lakóhely sze-
rinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottság-
hoz 2014. április 6-án 15.00 óráig;
3. külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti ké-
relem 2014. március 29-én 16.00 óráig
nyújtható be a központi névjegyzékkel kapcso-
latos kérelmeknél meghatározott módokon
úgy, hogy a kérelemnek a megadott határidõig
be kell érkeznie a helyi választási irodához.
Azok a választópolgárok, akik a választás nap-
ján Magyarországon, de magyarországi lakó-
helyüktõl eltérõ helyen kívánnak szavazni kér-
hetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe
vételüket az átjelentkezés iránti kérelemben.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a
tartózkodási helyen történõ szavazáskor a tar-
tózkodási hely szerinti jegyzõ által kijelölt sza-
vazókörben a lakóhely szerinti jelöltekre lehet
szavazni!
A kerületben az átjelentkezõ választópolgárok
számára kijelölt szavazókör száma: 042., hely-
színe: III. Harrer Pál utca 7. Általános Iskola.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri név-
jegyzékben szereplõ, mozgásában egészségi ál-
lapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatar-
tása miatt gátolt választópolgár vagy meghatal-
mazottja nyújthat be. Ez utóbbi esetben a kére-
lemhez a meghatalmazást is csatolni szükséges.
A kérelem benyújtásának megkönnyítése érde-
kében a helyi választási iroda kérelem forma-
nyomtatványt készített, amely letölthetõ a
www.obuda.hu honlapról.
Azoknak a választópolgároknak, akik elõrelát-
hatóan a szavazás napján kórházban lesznek és
élni kívánnak választójogukkal, elõször a lakó-
hely szerinti Helyi Választási Irodához kell az
átjelentkezési kérelmüket benyújtaniuk, majd
azt követõen igényelhetik a mozgóurna kivitel-
ét attól a választási irodától, ahol a kórház mû-
ködik. 
Ugyan így kell eljárnia annak a választópolgár-
nak, aki kerületen belül tartózkodik ugyan a vá-
lasztás napján, de lakóhelyétõl eltérõ címre
igényli a mozgóurna kivitelét. 
Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvé-
telt nyert, és arról nem kérte a törlését legké-
sõbb 2014. április 4-én 16.00 óráig, nem sza-
vazhat a lakóhelye szerinti szavazókörben!
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkezõ
választópolgárok, akik a szavazás napján elõre
láthatóan külföldön tartózkodnak, és választó-
jogukkal ott kívánnak élni, külképviseleti név-
jegyzékbe történõ felvételüket kérhetik.
Kérjük, a külképviseleti névjegyzékbe vételi
kérelem benyújtása elõtt - a Nemzeti Választá-
si Iroda honlapján www.valasztas.hu - gyõzõd-
jenek meg arról, hogy Magyarország mely
nagykövetségén, illetve fõkonzulátusán mû-
ködnek külképviseleti választási irodák.

A Budapest Fõváros 03. Kerületi 
Helyi Választási Iroda vezetõje

Országgyûlési képviselõk választása 2014. április 6.
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