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A fõváros napján ünnepi közgyûlésen
köszöntötték a Pro Urbe Budapest- és a
Budapestért-díjasokat. 

Ha van ötlete, hogy hol lenne a legna-
gyobb szükség új kültéri fitneszparkra,
akkor írja meg!

A Szent József templom 250 éves jubileu-
mának záró szentmiséjét követõen szen-
telték fel a köztéri mûalkotást Ófalun.26

Felszentelték Munkás Szent József szobrát

7
Fõvárosi kitüntetések

13
Hol épüljön még fitneszpark?

M E G J E L E N É S Ü N K
Lapunk következõ száma
december 19-én, pén-
teken jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A z adventi esemény-
sorozat idén is szá-

mos újdonságot tartogat
a programhelyszínekre
látogatóknak, hétvégé-
ken december 21-ig.

Neves elõadómûvészek,
írók, költõk és a gasztro-
nómiában jártas híressé-
gek egyaránt színpadra
lépnek. 

KÉPRIPORT A 3. OLDALON

A békásmegyeri lakótelepen ünnepi fénybe borult a Csobánka tér is, ahol idén elõször korcsolyapályával várják a látogatókat. Az adventi idõ-
szakban egyúttal nemcsak korcsolyázni lehet, a programban lesz Gospel- és csengettyûkoncert, táncház, tûzszínház, jégangyal faragás és a ke-
rületi civil szervezetek képviselõi kedvenc meséikkel ajándékozzák meg a gyerekeket                                 JÉGPÁLYA-INFORMÁCIÓK A 13. ÉS A 34. OLDALON

Korcsolyapálya Békásmegyeren is

K iemelkedõen Ke-
rékpárosbarát Óbu-

da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Polgármes-
teri Hivatala - így jelle-
mezték a városrész hely-

hatóságát a Kerékpáros-
barát Település és Munka-
hely elismerõ címek idei
díjátadó ünnepségén no-
vember 21-én, Balatonke-
nesén. BÕVEBBEN A 15. OLDALON

Ünnepi készülõdés a városrészben Idén is Kerékpárosbarát a hivatal

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Önkormányzat – Beruházás

A Makovecz Imre organi-
kus építészetének stílus-
jegyeit viselõ, kupolás,
tornácos, sószobás csil-
laghegyi bölcsõde novem-
ber 11-én nyitotta meg ka-
puit a kisgyermekek elõtt. 

A látványos, szép
épület tervezõinek

az esztétikum evidens
volt. Emellett számos
szigorú elõírásnak, felté-
telnek is meg kellett fe-
lelniük, szem elõtt tartva
az energetikai korszerû-
séget, a zöldfelület ará-
nyát. És természetesen
elsõsorban azt, milyen
körülmények szolgálják
leginkább a csöppségek
egészséges testi-lelki fej-
lõdését a napközben el-
töltött idõ alatt. Kravár
Ágnessel, a Paralel Épí-
tésziroda Kft. vezetõ ter-
vezõjével beszélgettünk. 

A csillaghegyi bölcsõde
tervezésére 2011-ben kér-
te fel az önkormányzat
Makovecz Imrét, aki el-
vállalta, de ereje fogytán
régi kollégájára és tanítvá-
nyára, Kravár Ágnesre,
valamint az éppen irodájá-
ban dolgozó fiatal vándor-
iskolás építészre, Mike Di-
anára bízta a munkát. A
mester már nem élhette
meg a bölcsõde átadását,
de a tervek még az õ váz-
latai és útmutatásai alap-
ján készültek. 

- Melyek voltak a fõbb
elvárások az önkormány-
zat részérõl?

- KEOP-pályázat útján,
elsõsorban uniós forrás-
ból épülhetett a közintéz-
mény. A tervezõknek és a
kivitelezõknek egyaránt
igen szigorú elõírásoknak
kellett megfelelniük. Ab-

szolút gödrülékenyen
ment a közös munka. Az
alapkoncepció szerint, a
létesítendõ bölcsõdét a
vele szomszédos óvoda
késõbbi átalakításával
összhangban kellett ter-
veznünk, a gazdasági be-
járat létesítésétõl az épü-
let elhelyezkedéséig. A
megbeszélések alapján
azért jóval nagyobb a
bölcsõde konyhai kapaci-
tása, hogy az óvodát is el
lehessen látni. Az önkor-
mányzat kérése az volt,
hogy energia-hatékony
megoldásokat tervez-
zünk, a helyiségek felsze-
reltsége, kialakítása, a

gyerekeknek nyújtott
szolgáltatások jó színvo-
nalát szolgálja. Azon is
sokat sakkoztunk, hogy
minél nagyobb legyen a
megmaradt zöldterület
aránya. Ügyelni kellett
arra is, hogy a bölcsõde
elhelyezkedése hogyan
illeszkedik leginkább
környezetéhez, a családi
házas övezetben. Fontos
volt az épület tájolása is,
hogy délkeleti irányból
minél több természetes
fény jusson a belsõ térbe.

- Az épület nemcsak
külsõ megjelenésében
impozáns.

- Igyekeztünk a mes-
tertõl ismert gondolatok

mentén tervezni. Össze-
hangolni az esztétikumot
a praktikummal. Mako-
vecz Imre gondolatisága
mentén összekötni az
eget a földdel. Ez nem el-
vont elképzelés, hiszen
ha csak a kupolás bolto-
zatot vesszük, annak for-
mái, a bölcsõde mesevi-
lágot idézõ kialakítása,
az energiák tudattalanul
is hatnak a gyermekekre.
És a színek, a terek. Azt a
visszajelzést kaptuk,
hogy aki végigjárta az
épületet és eltöltött falai
közt egy kis idõt, azt vég-
telen nyugalom járta át. 

Szeberényi Csilla

Természetközeli, barátságos, korszerû

Hogyan tervezték a Makovecz-bölcsõdét?

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Az ünnepvárás idõszaká-
ban a Fõ tér mellett két új
helyszín, Békásmegyer és
Kaszásdûlõ is része az ad-
venti programsorozatnak.

Emellett természetesen
az Óbudai Kulturális

Központ valamennyi há-
za, így az Esernyõs-Óbu-
dai Kulturális és Informá-
ciós Pontban egyaránt szá-
mos rendezvény ajánlatá-
val fogadják az érdeklõdõ-
ket. Minden bizonnyal
idén is népszerûek lesznek
az ingyenes korcsolyapá-
lyák a Fõ téren és az új
helyszínen, a Csobánka
téren, egészen február 1-
ig. A „Mennyországban
csengetének” címmel fo-
tókiállítás tekinthetõ meg
a Szentlélek téren. A Fõ
téren a programsorozat

ideje alatt folyamatosan
nyitva tart az Elsõ Ma-
gyar Polgári Konyha,
ahol igazi századfordulós

hangulat és menüsor várja
a vendégeket. 

Összeállította
Szeberényi Csilla

Advent Óbudán, Kaszásdûlõn, Békásmegyeren

Ünnepi készülõdés a városrészben 

Az ünnep-sorozatot Bús Balázs polgármester nyitot-
ta meg november 29-én a Fõ téren. A karácsonyról
szólva arra emlékeztetett, hogy az a család együttlé-
tének bensõséges ünnepe. Az advent ugyanakkor a
tágabb közösségben, együtt eltöltött alkalom. Jan
Gehl, az ismert dán építész szavait idézte, mely sze-
rint „Az ember legfontosabb szükséglete a többi em-
ber társasága.” Hozzátette: - Azt szeretnénk, ha az
advent Óbudán is a család és a kisebb helyi közös-
ségek találkozási ünnepe lehetne. Ezért hoztuk el a
Fõ térre, de a Csobánka és a Pethe Ferenc térre is
az ünnep ízeit, fényeit és különbözõ színpadi progra-
mokat. A korcsolyapályák is ezt a célt szolgálják.
Fontosnak nevezte, hogy akik itt laknak, ne pusztán
egymás mellett éljenek, hanem együtt, egy-egy saját
maguk alakította közösség tagjaként. Mindenkit buz-
dított, hogy keressék fel a szomszédjukat egy tál sü-
teménnyel, néhány jó szóval, ismerjék meg köze-
lebbrõl egymást, hisz csak így válhat a III. kerület va-
lódi szolidáris, egymást segítõ közösséggé. Az adventi hétvége második napján, Óbuda-Békásme-

gyer adventi koszorúján a várakozás idõszakának kezde-
tét jelzõ elsõ gyertyát Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter gyújtotta meg november 30-án. (Este a Sebõ
együttes adott koncertet)

A jégpályát Pavuk Patrícia tanítványainak bemutatója
után birtokba vehették a korcsolyázni vágyók

A Fõ téren felállított színpadon többek közt a Kincsõ
Néptáncegyüttes szórakoztatta a közönségetFOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Tudósítás az ülésterembõl

Átláthatóság, tornacsarnok építés, mûtõfejlesztés
Új torna- és vívócsarnok építése, a Szent Margit Kórház
mûtõfejlesztésének támogatása, fûszernövényekrõl el-
nevezett utcák - egyebek mellett ezekrõl is döntött no-
vember 27-ei ülésén a képviselõ-testület.

A Szent Margit Kór-
ház önállóvá válá-

sa óta felújították töb-
bek közt a terhesgondo-
zót és a kardiológiai
osztályt is. Ugyanakkor
az egészségügyi intéz-
ményben talán a legna-
gyobb problémát az
okozza, hogy a központi
mûtõ korszerûtlen, fel-
újítására forrás hiányá-
ban eddig nem kerülhe-
tett sor. 

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a kórház igazgató-

ja adománygyûjtést indí-
tott azzal a céllal, hogy
elsõ lépésben ki lehes-
sen alakítani a mûtõ
laparoszkópiás egységét.
Az eljárások nagy elõ-
nye, hogy minimális
metszés szükséges, a
mûtéti heg gyorsabban
gyógyul, lényegesen le-
rövidül a lábadozás és a
gyógyulás ideje is. E
technika használatával
egy beteg 2-3 nappal ha-
marabb térhet haza a
mûtét után. Naponta 8

ilyen mûtét végezhetõ,
melybõl következik,
hogy az új berendezéssel
több ezer páciens felépü-
lését gyorsíthatják éven-
te. A beruházás becsült
költsége 80 millió forint. 

A képviselõ-testület
egyhangú döntésével jó-
váhagyta, hogy az idei
költségvetés terhére 15
millió forinttal támogas-
sa az önkormányzat az
adománygyûjtést végzõ
Pilishegyi János Alapít-
ványt. 

Támogatás a Margit kórház 
laparoszkópiás mûtõjéhez

Továbbra is cél a lakosság
adóterheinek csökkentése
és a differenciált adózás.

2 015-tõl tovább csök-
ken az adóterhe a

csónaktárolóknak, vala-
mint a magánszemélyek
tulajdonában lévõ gará-
zsoknak, gépjármûtáro-
lóknak. A lakosság adó-
terheinek csökkentése
érdekében a testület ko-
rábban már döntött a ma-
gánszemélyek tulajdoná-
ban lévõ csónaktárolók,
garázsok, gépjármûtáro-
lók 2015. évi adójának
jelentõs mértékû (66 szá-
zalékos) csökkentésérõl.
A benyújtott módosítási
javaslattal további adó-
zói kör, a külterületi épít-
mények magánszemély
tulajdonosai kerülnének
kedvezõbb helyzetbe az
adómérték 60 százalé-
kos, 400 forint/négyzet-

méter/év-re történõ csök-
kentése kapcsán.

A telekadónál a megál-
lapítható maximum adó-
mérték 2015. január 1-jé-
tõl 336 forint/négyzet-
méter/év. A képviselõk
ezen adónemnél az általá-
nos adómértékként 150
forint/négyzetméter/év
szavaztak meg, ami 7,1
százalékos emelést jelent,
de még így sem éri el a
törvény által engedélye-
zett adómaximum 45 szá-
zalékát. 6,7 százalékos
emelésrõl döntöttek a
honatyák a 3 ezer négy-
zetmétert meghaladó be-
vásárlóközponthoz, üzle-
tekhez tartozó telkek adó-
tétele tekintetében, így
ennek összege 320
forint/négyzetméter/év.

Az építményadónál a
megszavazott általános

adómérték - 1,9 százalé-
kos emelést követõen -
1580 forint/négyzetmé-
ter/év. A testület szerint,
az egyes nem lakás céljá-
ra szolgáló ingatlanok
esetében, továbbra is in-
dokolt a magasabb (ma-
ximális) adótétellel törté-
nõ adóztatás. Ez a szabá-
lyozás a 3 ezer négyzet-
métert meghaladó bevá-
sárlóközpontokat, üzlete-
ket, a Római-parton lévõ
épületeket, épületrésze-
ket, a 250 fõ befogadásá-
ra alkalmas szórakozóhe-
lyeket érinti. Az adó ösz-
szege január 1-jétõl 1852
forint/négyzetméter/év.

A magánszemélyek
Aranyhegy, Ürömhegy,
Péterhegy területén lévõ
épületei, épületrészei után
fizetendõ adó mértéke, il-
letve az elsõ pinceszint-

nek minõsülõ építmény-
szint alatti épület, épület-
rész után fizetendõ adó
mértéke 2015-ben nem
változik. Nem emelkedik
továbbá a magánszemély
kommunális adója, illetve
az idegenforgalmi adó
mértéke sem.

Egyaránt 20-20 forint-
tal csökken az adómérték
a magánszemélyek külte-
rületi telkeinél a beépítés-
re szánt és a beépítésre

nem szánt területeknél.
Ennek értelmében a be-
építésre szánt területek
után 80 forint/négyzet-
méter/év, a beépítésre
nem szánt területek után
pedig 40 forint/négyzet-
méter/év adómértéken
történik az adóztatás. A
magánszemélyek belterü-
leti telkei utáni adómérté-
kek a 2014. évi szinten
maradnak. (Rendelet a
30. oldalon) 

Cél a lakosság adóterheinek csökkentése

Jövõre is lesz felsõoktatási
ösztöndíjpályázat  

Az önkormányzat évrõl évre csatlakozik a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíjrendszerhez. Ebben
a már felsõoktatásban tanuló vagy tanulni kívánó,
szociálisan hátrányos helyzetû, kerületben állandó
lakcímmel rendelkezõ fiatalokat támogatják. A képvi-
selõ-testület a fiatalok továbbtanulásának ösztönzé-
sére, a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen, 9
millió forintot biztosított, és legutóbbi döntése alapján
2015-re is megszavazták ezt az összeget.

A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat a

téli krízisidõszakban év-
rõl évre megszervezi a
fedél nélkül élõk élelmi-
szerrel segítését. A prog-
ramban idén november
1-jétõl jövõ március 31-
ig naponta osztanak ételt
a budai kerületekben,
köztük Óbudán. A város-
részben legalább félszáz
embert látnak el 150 na-
pon át. A Szeretetszolgá-
lat segítségét igénybe ve-
võk fõként a hajléktalan
emberek körébõl kerül-
nek ki, de a nappali me-
legedõkben nagy szám-
ban megfordulnak rászo-
ruló kerületi lakosok is, a
téli idõszak megterhe-
lõbb költségei miatt. 

A program célja az ét-
kezés biztosítása, má-
sodsorban lehetõséget te-
remt arra, hogy közelebb
hozza azokat a szemé-
lyeket, akiknek azelõtt
nem voltak ismereteik az
igénybe vehetõ ellátá-
sokról, nem volt kapcso-

latuk a szociális ellátó-
rendszerrel. A szolgálat
munkatársai évek óta ta-
pasztalják, milyen sokat
jelent a naponta biztosan
érkezõ szerény étel, és a
meleg tea a kerületben
élõ rászorulók és az ut-
cán élõ, legyengült fizi-
kai állapotban lévõ em-
bereknek. A képviselõ-
testület döntése értelmé-
ben az önkormányzat is
segíti a Szeretetszolgálat
munkáját. 

A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Egyesület,
amely a 2014. évi „Fo-
gadj örökbe egy zöldterü-
letet!” pályázat keretében
vállalta, hogy épületének
oldalában, a Raktár utca
Miklós utca-Szentendrei
út közötti szakaszon talál-
ható elhanyagolt, füves-
bokros területet rendbe
hozzák. A képviselõk sza-
vazatukkal hozzájárultak,
hogy a szolgálat további
eszközöket vásároljon a
terület szakszerû rendbe-
tételéhez. 

Élelmiszer hajléktalanoknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Kalászi út 5-7. szám
alatt található, korábban
iskolaként mûködõ épület
jövõbeni hasznosítási le-
hetõségérõl is döntés szü-
letett. 

Az épületbe az Óbu-
dai Platán Könyvtár

költözik be annak érdeké-
ben, hogy kiépíthesse az
épület vonzáskörzetének,
a római-parti valamint a
Pók utcai lakótelep lakos-
ságát teljes körûen ellátó
könyvtári szolgáltatását.
A könyvtár költözését az
indokolja, hogy az Arató

Emil téri épület, amely la-
kókörnyezetének egye-
düli kulturális intézmé-
nyeként számtalan prog-
ramot kínál a különbözõ
korosztályoknak, bõvíté-
sét, fejlesztését a jelenlegi
elhelyezés nem teszi le-
hetõvé. (Az épület alag-
sorát továbbra is a Római
Parti Sport Egyesület
használja.) 

A testület továbbá úgy
határozott, a késõbbiekben
arról is dönt, hogy az épü-
let egy kulturális, mûvé-
szeti központtá, közösségi
színtérré váljon. 

Tervben egy kulturális
központ Rómaifürdõn

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata mûködésének átlát-
hatóságát hosszú idõ óta
több törvény is elõírja,
valamint a helyhatóság
saját szervezeti és mû-
ködési szabályzata és
különbözõ belsõ sza-
bályzatai is rendelkez-
nek róla. A polgármester
vagyonnyilatkozatai
2007-ig visszamenõleg
elérhetõek az önkor-
mányzat honlapján (az
ellenzéki képviselõk sa-
ját bevallásuk nyilvá-
nosságát nem tartották
fontosnak, így el sem
juttatták az önkormány-
zathoz azokat.)

Bús Balázs polgár-
mester javaslatára Mi-
halik Zoltán (Együtt-
PM) rendelet-tervezetét
kiegészítve, a transz-
parenciát biztosítva
mégis további rendelet-
szabályok megalkotásá-
ról döntött november
27-én Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete.
Többek között arról is,

hogy a testület ülései-
nek, illetve állandó bi-
zottságai ülésének jegy-
zõkönyvei, és a bizottsá-
gi ülések meghívói a
2014 november végi
ülésektõl kezdõdõen le-
gyenek elérhetõek az
önkormányzat honlap-
ján. Továbbá döntés
született az önkormány-
zat által kötött szerzõdé-
sek nyilvántartásának
aktualizálásáról, közzé-
tételének pontosításáról
is. A polgármesteri elõ-
terjesztés-kiegészítés tar-
talmazta azt a javaslatot
is, miszerint szükséges
egy köztisztviselõ átlát-
hatósági felelõssé törté-
nõ kinevezése, és a kép-
viselõk közül egy átlát-
hatósági tanácsnok vá-
lasztása is, aki ellenõrzi
az átláthatóság követel-
ményének és az infor-
mációszabadsággal kap-

csolatos jogszabályok-
nak való megfelelést a
hivatalban és az önkor-
mányzat cégeinél is.

A képviselõk beiktatá-
sukkal egyidejûleg meg-
ismerhették a Magyar-
ország helyi önkor-
mányzatairól szóló tör-
vényének ide vonatkozó
passzusát, mely szerint a
megválasztott önkor-
mányzati képviselõknek
megválasztásuk után 30
napon belül vagyonnyi-
latkozatot kell tenniük.
Az ülésen elfogadott be-
számoló szerint a pol-
gármester, az alpolgár-
mesterek, valamint az
önkormányzati képvise-
lõk közül egy kivétellel
(Béres András, Együtt-
PM) a törvényben meg-
határozott határidõben
eleget tettek vagyonnyi-
latkozat-tételi kötele-
zettségüknek.

A z önkormányzat
továbbra is együtt

kíván mûködni a Ma-
gyar Hospice Alapít-
vánnyal, amely a gyó-
gyíthatatlan, elsõsorban
a daganatos betegek ho-
lisztikus szemléletû
gondozását végzi, kép-
zett szakemberek közre-
mûködésével. Az alapít-
vány a betegek ápolá-
sán, utolsó pillanatig

tartó elkísérésén túl a
családdal is foglalkozik,
és a gyász idõszakában
is támogatja az érintett
családtagokat. 

A Kenyeres utca 18-
22. szám alatt található
Budapest Hospice Ház
oktatási és módszertani
központként is mûkö-
dik, valamint egy tíz-
ágyas fekvõbeteg-rész-
legnek is otthon ad.

A képviselõ-testület
jóváhagyta annak a

támogatói szerzõdésnek
a megkötését, mely a
Lajos utca 70-72. szám
alatti társasház életve-
szélyes tetõterének kija-
vítását finanszírozza. A
lakóközösséget még
szeptemberben kötelez-
te az I. kerületi Építés-
ügyi és Örökségvédelmi
Hivatal építés-felügye-
leti osztálya arra, hogy
december 12-ig szüntes-
se meg az életveszélyes
állapotot. A társasház-
nak erre nem volt pénz-
ügyi fedezete, ezért kel-
lett az önkormányzatnak
segítséget nyújtania.

További együttmûködés
a Hospice Alapítvánnyal

Kijavítják az
életveszélyes tetõteret

Még átláthatóbb az 
önkormányzat mûködése

A Csúcshegy és a Testvér-
hegy találkozásánál talál-
ható Harsánylejtõ Kertvá-
ros kialakítása során 10
újonnan épített utcát és
közterületet neveztek el. 

A z elõzetes egyezteté-
sek alapján az ön-

kormányzat és a kertvá-
rost építõ Katlan Befekte-

tési Zrt. közös kampány-
ban szavazást indított az
új utcák elnevezése ügyé-
ben. A kerület lakói októ-
ber 6-tól három héten át
szavazhattak interneten a
fûszernövények köré
épülõ koncepció szerinti
utcanevekre. A beérkezett
584 szavazat alapján a
választható utcanevek

közül a legtöbb szavaza-
tot abc sorrendben az An-
gyalfû, Borsikafû, Bors-
menta, Citromfû, Citro-
nella, Csillagánizs, Kori-
ander, Kurkuma és Med-
vehagyma utcanév kapta.
(Az obuda.hu honlapon
található képre kattintva
nézhetik meg a térképen
ezek elhelyezkedését.)

Új utcanevek Csúcs- és Testvérhegyen

Óvatosan a termékbemutatókkal!
Az utóbbi években több híradás szólt arról, hogy
egyes termékbemutatókon megtévesztik, komoly
kiadásokba vagy adósságba hajszolják, elsõsorban
a jóhiszemû idõs embereket. A képviselõ-testület
foglalkozott az elõterjesztéssel, és Szanyó Miklós
(Jobbik) képviselõ javaslatára úgy határozott, hogy
a területtel foglalkozó minisztériumnál kezdeménye-
zik a jogszabályi környezet olyan módosítását, mely
szerint a termékbemutatókhoz termeket bérbe-
adóknak is legyen bejelentési kötelezettségük.

obuda_2014_23.qxd  2014.12.03.  15:08  Page 5



2014/23. szám6
Tudósítás az ülésterembõl – Önkormányzat

„Olyan jó Óbudán élni” –
Kelemen Viktória alpol-
gármester azt szeretné, ha
ezt az idõsebbektõl ma is
gyakran hallott mondatot
sokan mondanák ki öröm-
mel öt év múlva itt, a III.
kerületben.

Új feladatkörökben
folytatja munkáját a

most kezdõdõ önkormány-
zati ciklusban Kelemen
Viktória. Az alpolgármes-
ter korábban a szociális
ügyekért, az egészségügy-
ért, valamint a civil kap-
csolatokért volt felelõs, a
következõ ötéves ciklus-
ban utóbbi mellett az okta-
tás és a környezetvédelem
területéért lesz felelõs.

- Ahogy mondani szok-
ták: egyik szemem sír, a
másik nevet. Olyan terüle-
teken dolgoztam eddig,
ahol szakértõként öröm-
mel és sokat tudtam tenni,
ezért kicsit fáj otthagyni
õket. De az új feladataim
számos ponton kapcsolód-

nak a régiekkel, így nem is
kell tõlük teljesen elsza-
kadnom. Ugyan-
akkor inspirál-
nak az új kihívá-
sok, az oktatás
pedig egy olyan
fontos terület
ma, amelynek ko-
molyan gondol-
kodó ember érzi
a jelentõségét, sú-
lyát. Sokat jelent, hogy en-
nek én lehetek a gazdája -
mondta az alpolgármester.

Négy év sikerei
- Ha az elmúlt négy évre

gondolok, jó eredmények-
rõl számolhatok be - foly-
tatta Kelemen Viktória. -
Sok új intézményt tudtunk
felújítani, átadni, például a
gázgyári városrészben hi-
ánypótlóan egy új idõsek
klubját, Belsõ-Óbudán egy
új védõnõi tanácsadót. Az
egészségügy területén ki-
emelkedõ eredmény, hogy

a Szent Margit Kórház
önállóvá tudott válni, a

szakrendelõkbe
pedig csúcsmi-
nõségû eszközö-
ket tudtunk vásá-
rolni. Rendkívül
jó kapcsolatot
ápol az önkor-
mányzat a civi-
lekkel, hiszen a
közösségépítés

csak velük együtt valósít-
ható meg. A szociális terü-
leten elért eredményeket
pedig jól jellemzi, hogy
Müller Istvánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény vezetõje nem-
rég vehette át Tarlós István
fõpolgármestertõl a Buda-
pestért-díjat.

Mi lesz öt év
múlva?

- Néhány hete adtuk át
Csillaghegyen az új
Makovecz-bölcsõdét. Ok-
tatásért felelõs alpolgár-

mesterként szeretném el-
érni, hogy ennek a kerület-
résznek az óvodai ellátása
is javuljon, ehhez kere-
sünk pályázati forrásokat -
beszélt a jövõrõl is Kele-
men Viktória. - A civil
szervezeteket, lakóközös-
ségeket viszont mi próbál-
juk pályázatokkal segíteni,
ez sok más ágazat mellett
összefügg a környezetvé-
delmi területtel is. Gon-
doljunk a „Fogadj örökbe
egy zöldterületet!” pályá-
zatra. Sokat kell tennünk
még az energetikai korsze-
rûsítés területén, de hogy
jó úton haladunk arra bizo-
nyíték, hogy önkormány-
zatunk Európai Klíma-
sztár-díjat nyert ebben az
évben, melyet polgármes-
ter úr egy hónapja az
ausztriai Perchtoldsdorf-
ban ünnepélyes keretek

között vehetett át.  Szeret-
nénk létrehozni újabb kö-
zösségi kerteket, mert ez a
kezdeményezés nagy si-
kert aratott. 

A tervekkel kapcsolat-
ban az alpolgármester
hozzátette: 

- A választóimnak kö-
szönhetem, hogy képvise-
lõként újabb öt évig dol-
gozhatok a kerületért, pol-
gármester úrnak pedig,
hogy alpolgármesterként
is részt vállalhatok a közös
munkában. Szeretném a
bizalmat az eredményeim-
mel megköszönni. Gyak-
ran hallom idõsebbektõl,
ha sikerül értük tennünk
valamit, hogy „olyan jó
Óbudán élni”. Remélem,
én is hozzájárulhatok,
hogy öt év múlva ezt mi-
nél többen mondják majd.

(kerék)

„Hogy jó legyen itt élni”

Tizenhárom évvel ezelõtt
Óbudán talált otthonra az
olimpiai ezüstérmes vívó,
Kolczonay Ernõ által alapí-
tott, majd halálát követõen
testvére, Kolczonay István
által mûködtetett Fless Ví-
vóegyesület, mely edzéseit
a csillaghegyi Fodros Álta-
lános Iskolában tartja. 

Az idõközben meg-
növekedett gyerek-

létszám, valamint a sport-
ág hazai és nemzetközi

népszerûségére tekintet-
tel, az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
kezdeményezte egy na-
gyobb torna- és vívócsar-
nok létesítését a Dr. Béres
József Általános Iskola
Kiserdei tagintézményé-
nek udvarán. Az újonnan
létrehozott épületben
sportolási lehetõséghez
juthatnának a békásme-
gyeri, többnyire panel
környezetben élõ gyerme-

kek is. Oktatási idõben a
diákok, délutánonként a
sportegyesület használná
a csarnokot, hétvégéken
pedig versenyhelyszín-
ként szolgálna. 

A képviselõ-testület
úgy határozott, hogy a
tervek készítésére másfél
millió forint plusz áfa
összegben elõzetes köte-
lezettséget vállal. A ter-
vek elkészíttetésének ha-
tárideje 2015. május 30. 

Torna- és vívócsarnok épülhet 
a Kiserdei iskolánál

Közmeghallgatás 
az egészségügy helyzetérõl 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete értesíti a III. kerület lakosságát, hogy decem-
ber 15-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
A közmeghallgatás célja, hogy a közösségi javaslatok,
illetve észrevételek a helyi lakosságtól közvetlenül jus-
sanak el a képviselõ-testülethez. A 2014. évi közmeg-
hallgatás témája: az egészségügy helyzete.

Ifjúsági közmeghallgatás 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Óbuda-Bé-
kásmegyer Ifjúsági Önkormányzata értesíti a III. kerület
ifjúságát, hogy december 11-én 17 órai kezdettel köz-
meghallgatást tart a Kaszásdûlõi Kulturális Központ-
ban (3K). A közmeghallgatás témája a közbiztonság, a
környezetvédelem, valamint a közösségi szolgálat
lesz, mely témakörökben a helyi ifjúság a helyi köz-
ügyeket érintõ kérdéseket és javaslatokat tehet. A köz-
meghallgatás célja, hogy a közösségi javaslatok, illetve
észrevételek a helyi ifjúságtól közvetlenül jussanak el a
képviselõ-testülethez. (Cím: Pethe Ferenc tér 2.)

Az elmúlt években
több alkalommal

nyílt meg az a pályázati
kiírás, amely a házgyári
technológiával panel épü-
letek energetikai korsze-
rûsítését támogatja. A
múlt év végén a kormány
bejelentette, hogy folytat-
ni kívánja a korszerûsíté-
seket, és a 2014-tõl 2020-
ig tartó fejlesztési idõ-
szakban meghirdette a Pa-
nel III. programot, várha-
tóan 500 milliárd forint
keretösszeggel. 

A korábbi panel-pályá-
zatoknak a számos pozitív
példa mellett vannak rossz
tapasztalatai is. Az önkor-
mányzathoz több panasz
érkezett, hogy egyes pá-
lyázatíró cégek, kivitele-
zõk, lebonyolítók nem
megfelelõ minõségben
végzik munkájukat. Ezek
sok esetben már a szolgál-
tatási díj kifizetését köve-
tõen derültek ki, így a tár-
sasházak nehezen vagy
egyáltalán nem tudták ér-
vényesíteni érdekeiket. 

A testületi híreket összeállította Szeberényi Csilla

Panelépületek energetikai
korszerûsítése

FOTÓ ILLUSZTRÁCIÓ: ASSAY PÉTER
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Hírösszefoglaló: Az Ország-
gyûlés megszavazta a fõpol-
gármesternek járó vétójogot
a Fõvárosi Közgyûlésben. - A
felelõsséggel mozgástérre is
szükség van - mondta a dön-
téssel kapcsolatban Tarlós
István. Ezt nyomatékosítja,
hogy a városvezetõ a Fõváro-
si Önkormányzat egészének
a mûködéséért felelõs. 

Tarlós István hangsú-
lyozta: - Nincsen itt

semmiféle diktatúra elõ-
készületben. Egyetértés-
ben folyik a fõváros szer-
vezeti és mûködési sza-
bályzatának elõkészítése
is. Budapesten rendszer-
elvû mûködést akarunk. 

Mint mondta, az elmúlt
24 év alatt még nem volt a
kerületi polgármesterek és
a fõpolgármester között
ilyen munkakapcsolat,
mint jelenleg van. A kor-
mány sorozatban olyan lé-
péseket tesz, amelyekkel
Budapest komolyságát
nyomatékosítja, és felérté-
keli a fõvárost. Elhárult az
akadály a 3-as metró sze-
relvényeinek felújítása
elõl, és a BKV kérdése is
egyre inkább rendezõdni
látszik, egyáltalán nem áll
az összeomlás szélén. Ek-
kora pénzügyi tartaléka pe-
dig évtizedek óta nem volt
a fõvárosnak - hangsúlyoz-
ta a fõpolgármester. Sz. Cs. 

Az elmúlt tíz év legnagyobb
volumenû villamos-felújítá-
sa zárult le november 19-én
az 1-es villamos korszerûsí-
tett vonalának átadásakor.

Gyorsabban, kénysze-
rû sebességkorláto-

zások nélkül közlekedik
november 19-e óta az 1-es
villamos a teljes vonalon,
vagyis a Közvágóhíd és a
Bécsi út között (az 1A a
Népliget és a Bécsi út kö-
zött). A bõ egy éven át tar-
tó beruházás során meg-
újult és megszépült a pá-
lya, amelynek leromlott
állapota miatt 2013 nyara
elõtt gyakran lassítva kel-

lett közlekedniük a szerel-
vényeknek egyes szaka-
szokon. Amûszaki korsze-
rûsítés mellett a Budapesti
Közlekedési Vállalat
(BKK) arra is gondot for-
dított, hogy a megállók és
környezetük is megfelelje-
nek a korszerû elvárások-
nak. 

Felújítás számokban 
„A Bécsi úton fûvel bo-

rított villamospályát építet-
tünk a vágány 370 méteres
szakaszán, amely amellett,
hogy a villamosok közle-
kedése halkabbá vált, a
környék arculatát is meg-
újítja. A teljes villam-

osvonal mentén új zöldte-
rületeket hoztunk létre,
több mint 100 fát és 10 ezer

apró cserjét
ültettünk. 24
megállóhe-
lyet akadály-
mentesítet-
tünk 2 új
gyalogos-át-
kelõhely, 5 új
g y a l o g o s
rámpa és 6
lift építésé-
vel. Mind-
emellett 1 új
mozgólép-
csõt építet-
tünk, további
kettõt pedig

kicseréltünk. A vonalon 4
helyszínen a peron teljes
hosszát lefedõ perontetõt,
a többi megállóhelyen pe-
dig összesen 25 darab 18
méter hosszú peronlefe-
dést építettünk” - tájékoz-
tatott a BKK.

Ezek mellett a villamo-
spályát az eddigieknél
jobban elválasztották tér-
ben a közúti közlekedés-
nek helyet adó útpályá-
tól, lényegesen növelve
ezzel mind a villamosok,
mind az autósok közle-
kedésbiztonságát. A
megújult vonalszakasz-
okon megszûntek a ko-
rábbi sebességkorlátozá-

sok, gyorsabb lett a villa-
mos haladási sebessége,
azaz csökkent az utazás-
sal töltött idõ.

Át a Rákóczi hídon 
A pályakorszerûsítés

lezárult, a BKK azonban
ezzel nem fejezte be az
1-es villamos fejleszté-
sét. 2015 februárjára a
vonalat átvezetik a Rákó-
czi hídon, és meghosz-
szabbítják a Fehérvári
útig. Így az utasok egy
jeggyel utazhatnak majd
Észak-Budáról Pest fõ
közlekedési csomópont-
jainak érintésével Dél-
Budára.                  (keg)

Lapunk elõzõ számában ké-
pes hírben számoltunk be a
fõváros napján tartott ünne-
pi közgyûlésrõl, melyen elis-
meréseket adott át Tarlós
István fõpolgármester. Mivel
az eseményt lapzártánkkor
tartották, ezért nem volt mó-
dunk a kitüntetettek teljes
névsorát közölni. 

AFõvárosi Közgyûlés
Budapest egyesítésé-

nek 141. évfordulója al-
kalmából rendezett no-
vember 17-ei ünnepi ülé-
sén Pro Urbe Budapest-
díjat vehetett át: Béres Jó-
zsef, a Béres Gyógyszer-
gyár Zrt. elnöke; Edvi Pé-
ter, a Nemzetközi Gyer-
mekmentõ Szolgálat elnö-
ke, szaktanácsadója; Ma-
gyar Zoltán olimpiai baj-
nok, a Magyar Tornaszö-
vetség elnöke, a MOB al-
elnöke; dr. Solymosi Pál

szájsebész fõorvos (óbu-
dai Szent Margit Rendelõ-
intézet); Szilágyi-Sándor
András református lelki-
pásztor; Tóth Tamás, dan-
dártábornok, Budapest
rendõrfõkapitánya.

Budapestért-díjasok:
Albrecht Ute, a Budapest
Fõváros Városépítési Ter-
vezõ Kft. ügyvezetõje;
Fallerné Hajdu Katalin
Anna, az Abigail Galéria
és Aukciósház ügyvezetõ-
je; Müller Istvánné, az
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény vezetõje;
Rúzsa Magdolna énekes-
nõ, dalszerzõ; Vasváry
Artúrné a Magyar Rákel-
lenes Liga tiszteletbeli el-
nöke; Bokor János nóta-
énekes; Farkas Bálint,
operettmûvész; Frenák
Pál táncmûvész, koreog-
ráfus; Gyõrffy László, a
Kõrösi Csoma Sándor Kõ-

bányai Kulturális Központ
igazgatóhelyettese; Kállay
Emil piarista szerzetes, hit-
tanár; Kamuti Jenõ vívó,
orvos, sportvezetõ; Ká-
nyádi Sándor költõ; Ko-
vács Attila Ferenc helyet-
tes országos tiszti fõorvos;
Kovács Sándor nyugalma-
zott vezérõrnagy; Rimanó-
czy Jenõ építész; Simon
Tamás egyetemi tanár,
professor emeritus; Sóron
László, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár nyugal-
mazott fõigazgató-helyet-
tese; Takaró Mihály iroda-
lomtörténész, író, tanár;
Tátrai Tibor gitáros, zene-
szerzõ; a Magyar Állami
Népi Együttes; a Magyar
Zsidó Kulturális Egyesü-
let; a Római Sport Egye-
sület. Az elismerést Gye-
pes Lajos (képünkön), a
Római Sport Egyesület el-
nöke vette át. 

„A kormány felértékeli a fõvárost”

Vétójogot kapott
a fõpolgármester

Gyorsabban, kényelmesebben 
a felújított 1-es villamoson

Fõvárosi kitüntetések

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Emlékezés

A németországi Bonnból
érkezett segélyszállítmány
és tábori kórház Óbudára a
nyugatnémet vöröskereszt
önkénteseinek köszönhe-
tõen 1956-ban. Emléktáb-
lát avattak tiszteletükre
november 18-án.

A San Marco utca 48-
50. szám alatt, a

felújított, mûemléképü-
letben a Csalogány Isko-
la mûködik. 1956-ban
azonban a szovjet meg-
szállással szembeni ellen-
állás napjaiban ebben az
épületkomplexumban he-
lyezték el a németországi
Bonnból a magyarok szá-
mára küldött, mintegy
100 sérült ellátására is al-
kalmas tábori kórházat,
annak minden felszerelé-
sével, továbbá egy jelen-
tõsebb élelmiszer szállít-
mányt is fogadtak.

A megemlékezésen
mások mellett részt vett
Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, Tar-
lós István fõpolgármes-
ter, Helmut Eisenhut, a
Német Vöröskereszt szö-
vetségi készültségvezetõ-
je, Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere. 

Az épület kápolnájá-
ban tartott rendezvényen
Bús Balázs köszöntõjé-
ben méltatta mindazokat,
akik egykor részt vállal-
tak a német segítség cél-
ba juttatásában, illetve
azokat, akik széles körû-
en ismertté tették az 58
évvel ezelõtti segítséget.
Név szerint említette Otto
Franke segélyszállítmány
irányítót, dr. Walter
Stoeckel-t, aki orvosként
vezette a kórházat közö-
sen a Margit Kórház ak-
kori igazgatójával, dr.
Örlõs Endrével. Megem-
lítette Hermann Ritgen
nevét is, aki „Bevetés Bu-
dapesten” címû kiadvá-
nyának megjelentetésé-
vel megtette az elsõ lé-
pést annak érdekében,
hogy ismertté váljon a
forradalom ezen részlete.
Megköszönte Dr. Pintér
Endre professzornak, Né-
met Bálintnak, az '56-os

szövetség elnökének,
Dékány István filmrende-
zõnek, dr. Paál Tamás
mérnök írónak és Balázs
Piri Lászlónak érdemle-
ges közbenjárását; Tarlós
István fõpolgármesternek
pedig azt, hogy az egyko-
ri kórház épületénél a kö-
zös megemlékezés létre-
jöhetett.

- Csak magyarként,
csak egy nemzetként
védhetjük meg szabadsá-
gunkat, akár balról, akár
jobbról érkezik a táma-
dás - mondta Tarlós Ist-
ván beszédében. - Voltak
olyan nemzetek - nem
Amerikában, hanem Eu-
rópában - amelyek nem
csak szavakban, de tet-
tekben is kifejezték a
Magyarországgal szem-

beni agresszióval egyet
nem értésüket. Ilyenek
voltak a lengyelek, akik
gyógyszert és vért adtak,
és a német, bonni vörös-
kereszt tisztségviselõi,
akik jóval a Nemzetközi
Vöröskereszt segítség-
nyújtásról szóló engedé-
lyének kiadása elõtt
megkezdték a transzport
megtervezését és össze-
állítását. A fõpolgármes-
ter hangsúlyozta: Euró-
pában csak úgy marad-
hatunk hívek Magyaror-
szághoz, ha soha és se-
hol el nem áruljuk azt,
amiért a magyar szabad-
ságharcosok az életüket
adták, és soha sehol,
még közvetve sem iga-
zoljuk a nemzet szabad-
ságának lábbal tiprását. -

Ha vállaljuk múltunkat,
értékeinket, önmagunkat
és nemzeti összetartozá-
sunkat, akkor szabad,
biztonságos és boldog
életet élhetünk - tette
hozzá Tarlós István.

Konrad Adenauer szö-
vetségi kancellár jóváha-
gyásával október 27-én
kezdõdött meg a segély-
konvoj berakodása - em-
lékeztetett Helmut
Eisenhut, a Német Vö-
röskereszt készültségve-
zetõje. A konvoj Bajoror-
szágon keresztülhaladva
további eszközökkel és
kötszerekkel egészült ki.
Nagyon nehéz bevetés-
nek nevezte az egykori
részvételt, hisz munkáju-
kat folyamatos orosz per-
gõtûzben kellett végezni-
ük. Fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy 25 év-
vel ezelõtt omlott le a
berlini fal. 1956-ban sen-
ki sem gondolta volna,
hogy Németország egy-
kor újraegyesül, Ma-
gyarország pedig az Eu-
rópai Unió tagjává válik
- zárta gondolatait Hel-
mut Eisenhut.

A beszédek és az intéz-
mény növendékeinek ün-
nepi mûsora után a jelen-
lévõk az épület bejárata
mellett elhelyezett em-
léktáblánál, koszorúzás-
sal zárták az eseményt.

Az 1956-os német segítségre emlékeztek

Német adventi est
Óbuda-Békásmegyer Német, Szlovák és Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata és a „Braunhaxler”
Egyesület december 18-án 17 órától tartja a hagyo-
mányos Nemzetiségi adventi estet a Békásmegyeri
Közösségi Házban.
Ünnepi beszédet mond és az adventi gyertyát meg-
gyújtja Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere. Az ünnepi mûsorban fellépnek: Kastély
Óvoda német csoportos óvodásai; az Elsõ Óbudai
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és
a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Általános
Iskola tanulói; a Tököli Sváb Hagyományõrzõ Ének
Egyesület; a Krottendorf Énekkar; a Pilisszántói Ha-
gyományõrzõ Szlovák Pávakör; a Szent Kinga Len-
gyel Kórus és a házigazda: „Braunhaxler” Dalkör.

Közmeghallgatás 
Óbuda-Békásmegyer Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata december 5-én 18 órakor közmeghallga-
tást tart a roma választó polgároknak a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. (Cím: Csobánka tér 5.)

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Egy különleges, hiánypót-
ló munkát végzõ civil szer-
vezet nyerte el idén az ön-
kormányzat által odaítélt
Fischer Ágoston Óbudai Szo-
ciális Díjat. A Flóra Alapít-
vány autista és halmozottan
sérült gyerekek számára biz-
tosít komplex  fejlesztést.

Magyarországon alig
hallottunk még va-

lamit az autizmusról, ami-
kor 1992-ben létrejött a
Flóra Alapítvány, amely
kezdettõl azt vállalja, hogy
egyénre szabott, sérülés
specifikus fejlesztést bizto-
sít autista, autizmussal élõ
és halmozottan sérült gye-
rekek számára.

- A nemzetközi szakiro-
dalom a negyvenes évek-
ben határozta meg elõször
az autizmust, mint önálló

fogyatékosságot, Ma-
gyarországon pedig a
nyolcvanas években
kezdtek el foglalkozni ve-
le. A szélesebb közvéle-
mény ekkoriban még leg-
feljebb az „Esõember” cí-
mû filmbõl hallhatott ró-

la, és nem indult még erre
irányuló gyógypedagógi-
ai képzés - emlékezett
vissza a csaknem két és
fél évtizeddel ezelõtti ese-
ményekre Czunyi Zsu-
zsanna, az alapítvány ku-
ratóriumának elnöke.

A kilencvenes évek
elején Innsbruckban már
sikeresen mûködött a Ti-
roli Autista Rehabilitációs
Központ, amelynek meg-
alapítása a szocializmus
évei alatt Magyarországról
Ausztriába emigrált Bánffy
Eszter Gabriella nevéhez
fûzõdik. A neves szakem-
ber kezdettõl célul tûzte ki,
hogy módszere egyszer
majd utat találjon vissza,
hazájába is.

- Az alapítványt olyan
szülõk hozták létre, akik
hallottak a Bánffy-mód-
szer sikereirõl, a szakem-
berek pedig hazai gyógy-
pedagógusok közül kerül-
tek ki, akik kiutaztak Inns-
bruckba, és az ottani intéz-
ményben dolgozva sajátí-
tották el azt - mesélte
Czunyi Zsuzsanna.

Az alapítvány meglehe-
tõsen szerény körülmé-
nyek között, többször köl-
tözködve mûködtette terá-
piáját, és a mostani szék-
hely elõtt egy VIII. kerüle-
ti kollégium levegõtlen
pincéjében, méltatlan kö-
rülmények között fogad-
hatta a gyermekeket és
szüleiket. 

- A III. kerületi önkor-
mányzatnak, és szemé-
lyesen Bús Balázs polgár-
mesternek köszönhetjük,
hogy ki tudtunk mozdul-
ni onnan. Rendkívül ked-
vezõ bérleti díjért kap-
tunk a célra sokkal alkal-
masabb épületet, így
most már olyan helyen
várhatjuk a gyerekeket,
ami tökéletesen megfelel
a munkánkhoz - magya-
rázta a kuratóriumi elnök
hozzátéve: - A módszer
lényege, hogy minden
gyerekkel személyre sza-
bottan egy-egy felnõtt
szakember foglalkozik,
és a terápiának nagyon
fontos része a mozgás.
Mindehhez hely kell.

Az alapítvány térítéses
formában tudja vállalni a
fejlesztõ munkát, de cseré-
ben az önkormányzat fon-
tos támogatásáért a III. ke-
rületi családoknak kedvez-
ményt adnak.

- Emellett vállaltuk azt
is, ha kerületi bölcsõdés
gyereknél szûrnek ki
autisztikus tüneteket, ak-
kor szakemberünk hely-
ben, a bölcsõdében foglal-
kozik vele. A feladatunk
pedig nem csak a gyere-
kek fejlesztésében merül
ki: abban is közremûkö-
dünk, hogy a szülõk önál-
lóan kezelhessék a felme-
rülõ helyzeteket a min-
dennapi életben, hogy õk
segíthessenek gyerme-
küknek otthon - mondta
Szobrász Judit, az alapít-
vány szakmai vezetõje.

Az önkormányzat a
Szociális Munka Napján
Fischer Ágoston-díjjal is-
merte el az alapítvány
csaknem 25 éves hiány-
pótló munkáját.

K. Gy.

Személyre szabott komplex fejlesztés 

Fischer Ágoston-díjas a Flóra Alapítvány

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Pro Urbe Budapest-díjjal
tüntette ki dr. Solymosi Pál
szájsebész fõorvost Tarlós
István fõpolgármester a
fõváros napja alkalmából
rendezett ünnepségen. A ki-
váló orvos több mint 40 éve
szolgálja tudásával az óbu-
daiakat.

Aszájsebészeti ambu-
lancián eltöltött 43

év alatt nagyon sok óbuda-
it mûtöttem - foglalta ösz-
sze röviden eddigi szak-
mai pályafutását dr.
Solymosi Pál, aki az óbu-
daiakért végzett munkájá-
ért a Pro Urbe Budapest-
díjat vehette át nemrég a
fõpolgármestertõl.

A négygyermekes or-
vos-pedagógus családból
származó dr. Solymosi Pál
az orvosi egyetemet végig
Summa Cum Laude vé-
gezte, számos kiírt tanul-
mányi versenyt megnyert.
Paradox, hogy maga az
egyetemre jutása nem tör-
tént egyszerûen.

- Kiváló eredménnyel
felvételiztem, de abban az
esztendõben az egyházi

intézményekben végzette-
ket nem vették fel a felsõ-
oktatásba. Piarista diák-
ként közéjük tartoztam. A
letiltásokból országos bot-
rány lett, ezért a következõ
évben már a felvételi ered-
ményeim figyelembe vé-
telével simán bejutottam
az egyetemre, de a közben
eltelt idõt röntgentechni-

kusként töltöttem a MÁV
kórházban. Már a gimná-
zium alatt rádió-, tévémû-
szerész végzettséget sze-
reztem, így ez nem jelen-
tett gondot.

Amûszaki felkészültség
és az orvosi tudás végig
összekapcsolódott a pályá-
ján, amelyet az egyetem
után rögtön Óbudán kez-

dett meg: a mûszeres tech-
nológia fejlesztésében, új
mûszerek beszerzésében,
kipróbálásában mindig
számított a véleménye. 

- A munkám során sok
ajánlatot kaptam, köztük
külföldieket is, de végig
Óbudán maradtam. Az
évek alatt egyre szorosab-
ban kötõdtem ehhez a vá-
rosrészhez, ahol jó ideig
éltem is. A döntésemet ez
indokolta, no meg az,
hogy közben négy gyer-
mekem született - mesélte
dr. Solymosi Pál.

A kiváló orvos szívesen
fogalmazta meg azt is, mi-
ért rajong még ennyi év
után is a hivatásért:

- A szájsebészeti ambu-
lancián minden problémát
helyben és azonnal kell
megoldani, innen nem le-
het a beteget tovább kül-
deni. Ez naponta ad újabb
és mindig más feladatot,
ami komoly szakmai kihí-
vást jelent. Emellett, mint
említettem, Óbudához is
kötõdöm, szívesen dolgo-
zom itt továbbra is -
mondta. (rt)

Kitüntetéssel ismerték el dr. Solymosi Pál több évtizedes munkáját

„Itt mindent helyben kell megoldani”

Fotó: Bedõcs Ibolya
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Almát osztott az
Összefogás Óbudá-

ért Egyesület a kerületi
családok között. A civil
szervezet rászoruló gyer-
mekeket reggeliztet min-
den nap a kerület két hely-
színén, a Békásmegyeri
Közösségi Házban és a
Kaszásdûlõi Kulturális
Központban (3K) - mint
arról Csikósné Mányi Jú-

lia, az egyesület elnöke
tájékoztatott. Az almacso-
magokat az ebben érintett
családoknak adták át. A
hazai termelésû almát a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat biztosította, 50
kartont, vagyis 700 kilo-
grammot sikerült így szét-
osztani. Egy családnak
nagyjából 5 kilogramm
friss gyümölcs jutott.

Almacsomagok 
rászoruló családoknak 

Változások a szakrendelõk 
decemberi nyitva tartásában 

A Szent Margit Rendelõintézet szakrendelõiben
decemberben a következõ munkarendváltozások
lesznek: december 13-án (szombati munkanap)
16 órakor fejezõdnek be a rendelések mindkét
szakrendelõben és a Laktanya utcai tüdõgondozó-
ban, valamint a gyermekfogászatokon is. Decem-
ber 31-én 8-tól 14 óráig tartanak nyitva a szakren-
delõk, csak délelõtti rendelések lesznek megtartva.
A Csobánka téri szakrendelõ sebészetén decem-
ber 15. december 31. között változik a rendelési
idõ! A fenti idõszakban a Csobánka téri szakrende-
lõben hétfõn, szerdán és pénteken 8-tól 14 óráig,
kedden és csütörtökön pedig 14-tõl 20 óráig lesz
rendelés. A kimaradó idõben a Vörösvári úti szak-
rendelõ sebészeti osztálya látja el a pácienseket,
ahol munkanapokon 8-tól 20 óráig folyamatosan
van sebészeti rendelés.
Az aktuális rendelési idõkrõl a nap minden órájában
tájékozódhatnak a weboldalon, a www.obudairende-
lok.hu, illetve munkanapokon 8-tól 20 óráig a 388-
7760-as és a 388-8384-es telefonszámokon. Aktuá-
lis információkat, híreket a Rendelõintézet Face-
book oldalán olvashatnak a www.facebook.com/
SzentMargitRendelo címen.

I smét adomány-osztás
volt az Óbudai Reha-

bilitációs és Foglalkoz-
tatási Központban no-
vember 18-án. Az élel-
miszereket a Magyar
Élelmiszerbank Egyesü-
let (MÉE) ajánlotta fel.
A MÉE és az intézmény
között idén májusban
megkötött szerzõdés ke-

retén belül ötödször osz-
tottak tartós illetve rövid
lejáratú élelmiszereket.
Ez alkalommal közel 1
tonna adomány került a
rászorulókhoz. Zöldbor-
só és kukorica konzer-
vet, tésztát, joghurtot,
ételízesítõket, csokolá-
dét vehettek át az ellá-
tottak.

Élelmiszerbank 
adomány-osztás

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

KÉZMÛVES AJÁNDÉKOK. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ fogyatékos fiataljai idén is kézmûves ajándékokkal készülnek az ünne-
pekre. Kerámiatárgyakat, fajátékokat, dísztárgyakat, szõnyegeket lehet vásárol-
ni a következõ helyeken és idõpontokban: a Flórián Üzletközpontban december
11-én 10-tõl 12 óráig. Az Óbudai Auchan Áruházban december 8-án és 9-én
10-tõl 12 óráig. Lepje meg szeretteit egyedi kézmûves ajándékkal!
KARÁCSONYI MÛSOR MOZGÁSSÉRÜLTEKNEK. A Békásmegyeri Mozgássérült
Szervezet karácsonyi ünnepséget tart december 15-én 15.30 órától a Veres Péter
Gimnázium aulájában. A mûsort a gimnázium tanulói adják. (Cím: Csobánka tér 7.)
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Budapestért-díjjal tüntette
ki a fõpolgármester Müller
Istvánnét, az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézmény ve-
zetõjét. A kiváló szakember
a kerületi idõsellátás meg-
szervezésében és irányításá-
ban szerzett érdemeket.

Ahivatásom, a mun-
kám nagyon fontos

számomra, szívvel-lélek-
kel végzem, de ez nem
menne támogató családi
háttér nélkül - vallja
Müller Istvánné, az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény vezetõje, aki
eddigi munkája elismeré-
seként a Budapestért-dí-
jat vehette át Tarlós Ist-
ván fõpolgármestertõl. 

Az általa vezetett integ-
rált intézmény biztosítja a
kerületben élõ rászoruló
idõs emberek szociális el-
látását; a házi segítség-
nyújtást, a szociális étkez-
tetést, a nappali ellátást, a
szakápolást és az átmene-
ti gondozóházat.

- Szinte véletlenül kerül-
tem erre a pályára - mesél-
te Müller Istvánné. - Ko-
rábban az egészségügyben
dolgoztam laboránsként,
két mûszakban, de a két
gyermekem megszületése
után más munkakört keres-
tem és így találtam rá az
idõsgondozásra. Folyama-
tosan képeztem magamat,
szociális munkás, szociál-
politikus diplomát szerez-
tem és szociálpolitikai

szakértõként is tevékeny-
kedem. Nagy kihívást je-
lentett számomra, amikor
egy új szolgáltatás elindítá-
sát, az átmeneti elhelyezést
nyújtó Derûs Alkony Gon-
dozóház kialakítását rám
bízta a kerület vezetése.
Közel 20 évig vezettem az
intézményt, majd 2011-
ben megpályáztam a Gon-
dozási Központ átalakítását
és az egész III. kerület ellá-
tásáért felelõs Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-

mény vezetését. Szeretem
a munkámat és elhivatott
szakemberként a modell
értékû óbudai idõsellátás
rendszerében folyamato-
san keresem azokat a lehe-
tõségeket, amelyek meg-
könnyítik a rászoruló idõs
emberek hétköznapjait és
fizikai segítséget, derût,
örömet adnak számukra.

A hit, a szeretet és az
elszántság fontos, hiszen
ahogyan az idõs emberek
aránya nõ a társadalom-

ban, egyre nagyobb sze-
repet kap ellátásuk. A III.
kerület mintegy 123 ezer
lakosának 25 százaléka
hatvan év feletti, és jelen-
tõs arányt képviselnek az
úgynevezett „fiatal nyug-
díjasok” is, azok, akik
nemrég korkedvezmény-
nyel hagyták ott az aktív
munka világát.

- A korábban születet-
tek és a fiatal nyugdíjasok
részére személyre szóló
differenciált szolgáltatást
nyújtunk az önkormány-
zat hathatós támogatásá-
val. Az idõsek klubjaiban
az óbudai emberek testi-
lelki-szellemi egészségé-
nek és életminõségének
javítása érdekében válto-
zatos programokat bizto-
sítunk az egészségük
megõrzésére, a szabadidõ
hasznos eltöltésére, a kö-
zösség építésére. Évente
több alkalommal orvosi
szûrést szervezünk a
szakrendelõvel közösen,
egészségügyi, kulturális,
szórakoztató elõadásokat
rendezünk. Sokféle moz-
gásprogram közül válo-
gathatnak a nyugdíjas
klubtagok, gyógytorna,
gyógyúszás, jóga, meridi-
án torna és zumba várja a
nyugdíjasokat, továbbá

sportnapot, asztalitenisz
versenyt is rendezünk. Az
élethosszig tartó tanulást
a mûvészeti fesztivál, ki
mit tud, heti kulturális
elõadássorozatok, nyelv-,
és számítógépes tanfo-
lyamok szolgálják - sorol-
ta az intézményvezetõ.

Müller Istvánné szerint a
nyugdíjas korosztályúak
számára a legfontosabb,
hogy ne maradjanak egye-
dül. Szükség van olyan kö-
zösségre, amely pótolni
tudja az elhagyott munka-
helyi csoportot, és fontos,
hogy legyen kitõl segítsé-
get kérni nehéz élethelyze-
tükben.

- Nélkülözhetetlen a
szeretõ odafigyelés, gon-
doskodás, amit elkötele-
zett munkatársaim bizto-
sítani tudnak - mondta.

A szakember figyel-
meztetett, az idõsekért
nem csak a szolgálat
munkatársai tehetnek.

- Mindenki családjában,
közvetlen környezetében
élhet idõs ember, akinek
esetleg szüksége lehet se-
gítségre. Ne feledkezzünk
meg róluk, figyeljünk oda
rájuk, és ha kell, bátran ke-
ressenek meg bennünket.
Megyünk, és segítünk -
nyugtatott meg. K. Gy.

Az idei év utolsó ülésén
dr. Kirrchof Attila, az ön-
kormányzat vagyonkezelõ-
jének vezetõje, dr. Domán
Vera háziorvos és dr. Ba-
logh Erika háziorvos, bel-
gyógyász szakorvos tar-
tott tájékoztatót.

A z önkormányzati
bérlakások bérbe-

adás útján történõ haszno-
sításáról beszélt elõadásá-
ban dr. Kirrchof Attila, az
ÓVZRt. igazgatója. Jelez-
te, jelenleg 3276 önkor-
mányzati lakás van a III.
kerületben, ebbõl 2287
összkomfortos és 218
komfort nélküli. Hat nyug-

díjasház is mûködik a vá-
rosrészben, a vagyonkeze-
lõ cég egyebek mellett
ezek karbantartásáért, fel-
újításáért felel.

A nyugdíjasházakban
lévõ lakásokhoz bérleti
jog megvásárlásán keresz-
tül, vagy pályázati úton
(ez utóbbi igen ritka) lehet
hozzájutni. Müller István-
né, az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
igazgatója kiegészítésként
hozzáfûzte, a jelentkezõk
körében elõzetes fizikai és
mentális elõtanulmányt
végeznek, hisz csak önel-
látásra képes személyeket
vehetnek fel. A nyugdíjas-

házak ugyanis nem idõsek
otthona, ebbõl következõ-
en a szolgáltatás profilja is
eltérõ. A nyugdíjasházak
mûködtetése az önkor-
mányzat önként vállalt
feladata.

Az önkormányzati bér-
lakásokról szólva dr.
Kirrchof Attila elmondta,
azok bérleti hasznosítását
a lakástörvény, illetve -
alacsonyabb szintû jog-
szabályként - az önkor-
mányzat helyi rendeleté-
ben foglaltak alapján vég-
zik. Pályázati úton szociá-
lis alapon lehet ezekhez
hozzájutni, illetve felújítá-
si kötelezettségvállalás ál-

tal költségelvû alapon. A
pályázati út mellett termé-
szetesen a krízishelyzet-
ben lévõk számára is ren-
delkezésre áll az önkor-
mányzati lakásállomány.

Az Idõsügyi Tanács
ülésének második részé-
ben dr. Domán Vera házi-

orvos, nyugdíjas belgyó-
gyász szakorvos a moz-
gásszervi betegségekrõl,
a csontkopásról, csontrit-
kulásról, egyéb ízületi
bántalmak okairól, majd
dr. Balogh Erika házior-
vos, belgyógyász szakor-
vos tartott elõadást.

Idõsügyi Kerekasztal – idén utoljára

Középpontban a bérlakások 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Fõpolgármesteri elismerés Müller Istvánnénak

Óbudán jó idõsnek lenni
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Egészségügy

Önkéntes segítõk révén
valósult meg a Szent Mar-
git Kórház II. Belgyógyá-
szat-Nephrológiai Osztály
tisztasági festése novem-
berben.

A pénzügyi források
szûkössége miatt a

nephrológiai osztály
2014-re tervezett felújí-
tása a következõ évekre
tolódott, ezért az osztály
vezetése (dr. Polner
Kálmán osztályvezetõ
fõorvos és Csuhaj Már-
ta osztályvezetõ fõnõ-
vér) úgy döntött, hogy
az osztály dolgozói
munkafeltételeinek és a
betegek komfortérzeté-
nek javítása érdekében
önkéntes munkával és
alapítványi támogatás-
sal kezdik meg az osz-
tály felújítását.

A lelkes csapat egy
hétvégén, két napon ke-
resztül festette az osz-
tályt, a munkában az

osztályon dolgozó kollé-
gák szabadidejüket fel-
áldozva családtagjaikkal
együtt próbálták zökke-
nõmentesen kifesteni a
kórtermeket, folyosókat.
Kétnapi folyamatos, jó
hangulatú, kemény
munka után boldogan
látták a csapatmunka
eredményességét.

Tisztaság, friss illa-
tok, boldog festékes ar-
cok, ruhák hirdették az

elvégzett feladatot. Hét-
fõ reggel mintha mi sem
történt volna, folytató-
dott a betegellátás. Csak
néhány, az osztályra lá-
togató konstatálta a vál-
tozást, a megújulást, az
adományba kapott iro-
dabútorokat, és a színe-
sebb világot.

Minden segítõnknek
köszönjük szépen a neph-
rológiai osztály betegei és
dolgozói nevében!

Dolgozók festették ki 
a Szent Margit Kórház Nephrológiai Osztályát
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Iskoláink – Oktatás

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggondo-
zó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csü-
törtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gimnáziumban.
(Nagyszombat utca 19.) A szakkör munkájába évköz-
ben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentkezés nincs.

Manótanoda
A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola
és Gimnáziumban Manótanodát indítanak az isko-
lába készülõknek 2015. január 14-én. (Templom ut-
ca 5., www.mustarmag.net)

Trendhagyó irodalomórát tartott november 25-én a
Fodros utcai Általános Iskolában a Kávészünet együt-
tes. A zenekar magyar költõk - köztük Weöres Sándor,
Radnóti Miklós, József Attila, Juhász Magda, Juhász
Gyula, Hollós Korvin Lajos, Ady Endre, Móra Ferenc -
verseit zenésíti meg és adja elõ kifejezetten iskolás
közönségnek. A Fodrosban felsõsök nézhették végig a
trendhagyó órát

Óvodapedagógus felvétele 
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 1
fõ részére, óvodapedagógus állásra. Alkalmazási
feltételek: óvodapedagógusi fõiskolai végzettség;
büntetlen elõélet; egészségügyi alkalmasság. A
munkakör legkorábban 2015. január 5-tõl tölthetõ
be. A pályázatok benyújtásának határideje: decem-
ber 15. A pályázatok elbírálásának határideje: de-
cember 15. A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton. Tartalma: önéletrajz, iskolai bizonyít-
vány másolata, elérhetõség megjelölésével. (Cím:
1032 Budapest, Ágoston utca 2/A.)

Elõkészítõ középiskolára, érettségire, 
korrepetálás általános- és középiskolásoknak

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matematikából,
magyarból. Lehetõség van maximum 3 fõs kiscso-
portos oktatásra minden délután és szombat délelõtt,
személyre szabott hiánypótlással, folyamatos bekap-
csolódási lehetõséggel. Korrepetálás, féljegyek javí-
tása matek-fizika-kémia-magyar-történelem tantár-
gyakból, középiskolásoknak is. Érettségizõk felkészí-
tése minden szinten. Idõpontfoglalás a jelentkezés
és a szabad helyek függvényében. Tel.: 06(20)946-
2027; www.obudamatek.hu                   Thalész-kör

T éli szünet: december 22-tõl
2015. január 2-ig. A téli

szünet elõtti utolsó tanítási nap
december 19., a szünet utáni el-

sõ tanítási nap 2015. január 5.
Az elsõ félév 2015. január 16-
ig tart. Tavaszi szünet: 2015.
április 2-tõl április 7-ig. A szü-

net elõtti utolsó tanítási nap áp-
rilis 1-je, a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap 2015. április 8. Utol-
só tanítási nap az utolsó évfo-
lyamon: 2015. április 30. A kö-
zépiskolák végzõseinek utoljá-
ra április 30-án kell iskolába

menniük. Országos kompeten-
ciamérés: 2015. május 27. 

Tavaszi érettségi idõszak,
írásbeli vizsgák: 2015. május 4-
tõl 26-ig. A közép- és általános
iskolákban 2015. június 15-én
ér véget a tanítás. 

Iskolanaptár 2014/15

Különleges évfordulót ün-
nepelt november 4-én a
Fodros Általános Iskola.
25 éve, ezen a napon köl-
tözött be a felsõ tagozat a
Fodros utcai épületbe. Ek-
korra fejezõdött be az
építkezés, így a felújított,
kibõvített, többszintes is-
kolába már az alsósok
mellé a felsõ tagozat is el-
fért. A nagyobbak ugyanis
addig a régi Lehel utcai
épületben tanultak. 

Ü nnepi díszbe öltöz-
tették az „ünnepel-

tet” a diákok. Az osz-
tálytermek ajtaját kide-
korálta, hangulatossá,
egyénivé, ünnepivé va-
rázsolta minden osztály-
közösség; a „mûveket” a
diákönkormányzat szi-
gorúan értékelte. Öröm
volt nézni a szebbnél
szebb ötleteket! Az osz-
tályok mûremekeit meg-
tekintve megszületett a

rangsor, a leglátványo-
sabbak alkotásokat okle-
véllel díjazták. Nem ma-
radt el a szülinapi édes-
ség sem! Néhány vidám
emlékezõ szó kíséreté-
ben fújták el a gyerekek
szülinapi gyertyákat,
majd igazgatóasszony
felvágta a tortát. 

Az évforduló alkal-
mából érdekes utasítást
kaptak a diákok: „A nap
folyamán, számoljátok
össze hány ötösötök
van! Ha számuk elérte a
bûvös 25-ot, akkor el-
lenõrzõtökkel keressé-
tek fel az igazgatói iro-
dát!” Izgatott diákok so-
rakoztak késõbb az
igazgatóság elõtt, majd
széles mosollyal távoz-
tak, hiszen „igazgatói
piros pontban” részesül-
tek szorgalmas munká-
jukért. A nap folyamán
játszottak is, az utolsó
órákban rendezték az

Elsõ Jubileumi Frizbi-
bajnokságot. 

Közben a vállalkozó
költõpalántáknak szüli-
napi köszöntõvers-író pá-
lyázatot hirdettek. Öröm
volt hallgatni a kiváló pá-
lyamûveket. A legna-
gyobb és legörömtelibb
meglepetést viszont a vé-
gére tartogatták: a 4. óra
25. percében megszólalt
a csengõ, és mindenki tu-
domására hozta, hogy
vége az órának?! A 25
perces óra után a gyere-
kek legnagyobb örömére
35 perces szünet követ-
kezett! A szünetben alter-
natív programok várták
õket a tanári elõtti folyo-
són a „minimoziban” a
kíváncsiak képeket, vide-
ókat tekinthettek meg az
iskola múltjából, és a 2.
emeleten Havas Kati né-
ninek és Antalffy Ági né-
ninek, az iskola „legré-
gebbi” pedagógusainak
történeteit hallgathatták a
tanulók a múltról. A mo-
zogni vágyók pedig a tor-
nateremi akadálypályán
tombolhatták ki magu-
kat. 

Ennyi meglepetés és
játék alatt gyorsan elröp-
pent a 25. évforduló nap-
ja, de bizonyára minden-
ki sokáig emlékezni fog
rá. További jó tanulást,
sok sikert kíván minden-
kinek a 25 éves Fodros
utcai iskola!

25 éves a Fodros iskola

Egy rendhagyó tanítási nap 

A z Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Szalézi

Általános Iskola diákjai-
ra is gondolhatott Picas-
so, amikor ezt állította,
ugyanis az itt tanuló
gyermekek már évek óta
komoly mûvészeti kép-
zésben vesznek részt. A
magas szintû zenei és
néptáncmûvészeti okta-

tás mellett a képzõmû-
vészet elméleti és gya-
korlati fortélyait is elsa-
játíthatják a diákok. A
tavalyi tanévet lezáró,
345 mûalkotást bemuta-
tó kiállításuk nagy sikert
aratott. 

Ezekbõl a munkákból,
valamint az idén készült
alkotásokból válogatva

nyílt bemutatkozó tárlat
december 4-én a Peda-
gógiai Intézet épületé-
ben, a gyermekekben
rejlõ tehetség megnyil-
vánulásának újabb bizo-
nyítékaként.

(A kiállítás megtekint-
hetõ decemberben, a
Pedagógiai Intézetben,
munkaidõben.)

„Minden gyermek egy mûvész”

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Vers- és prózamondó verseny 
A Pais Dezsõ Általános Iskola 2015. január 19-én rendezi hagyományos vers- és
prózamondó versenyét III. kerületi diákoknak öt kategóriában. Az 23. alkalommal
tartandó rendezvény célja, hogy a gyerekek szabadon választott irodalmi mûveken
keresztül megismerkedjenek a magyar írók és költõk alkotásaival.
Ezen a napon a 110 éve született József Attila emléke elõtt tisztelegnek. A vá-
lasztáshoz ajánlanak még más évfordulós szerzõket: Csokonai Vitéz Mihályt, Vö-
rösmarty Mihályt, Nagy Lászlót, Fekete Istvánt, de szívesen hallgatják meg kor-
társ alkotók mûveit is (Berg Judit, Lackfi János, Csukás István, Varró Dániel,
Nógrádi Gergely).
Kategóriák: I. 3-4. évfolyam vers; II. 3-4. évfolyam próza; III. 5-6. évfolyam vers;
IV. 5-6. évfolyam próza; V. 7-8. évfolyam vers.
Iskolánként a vers kategóriákban 3 tanuló, a próza kategóriákban maximum 2 di-
ák jelentkezését várják. A kerületi középiskolák 5-8. osztályos diákjaira is számí-
tanak.
A verseny helyszíne: Pais Dezsõ Általános Iskola. Ideje: 2015. január 19. 14.30
óra. Regisztráció: 13.45-tõl. Jelentkezés: december 10-tõl 2015. január 10-ig
az iskola e-mail címén, faxon, telefonon vagy levélben. (Érdeklõdni lehet Ácsné
Böcskei Georginánál telefonon. Cím: Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.: 243-2951 vagy
454-0516. E-mail: pais-a@kszki.obuda.hu)

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium és a Kerékpáros
Magyarország Szövetség 7.
éve hirdeti meg pályázatát,
melyet a kerékpárt, mint
közlekedési és a szabadidõ
kellemes eltöltését segítõ
eszköz népszerûsítéséért
tenni kívánó települések-
nek és munkahelyeknek ír
ki évrõl évre. 

ANemzeti Fejlesztési
Minisztérium min-

den évben több kampányt
szervez, amelyek során
kreatív módszerekkel
igyekszik népszerûsíteni

a kerékpáros közlekedést.
A csatlakozók növekvõ
száma is igazolja, hogy
egyre többen ismerik fel:
a tudatos jármûválasztás,
amelyben helyet kap a
kerékpározás is, számos
elõnyt tartogat a biciklista
és környezete számára.

A Bringázz a Munká-
ba! elnevezésû megmoz-
dulás minden alkalom-
mal rekordokat dönt a
résztvevõk számával,
egyre több önkormányzat
és munkáltató jelentkezik
a Kerékpárosbarát Tele-
pülés és Munkahely cím-

re. Az ilyen és hasonló
programok remek lehetõ-
séget kínálnak a résztve-
võknek, hogy megmutas-
sák, mennyire érzéke-
nyek a környezetvédelmi
problémákra: mit tettek
már e téren, mit tervez-
nek a jövõben a környe-
zetbarát közlekedési esz-
közök elfogadottságának
növeléséért. 

A tárca az elismerések-
kel arra igyekszik ösztö-
nözni az önkormányzato-
kat és a vállalkozásokat,
hogy a megfelelõ infrast-
ruktúra kialakításával és
aktív szemléletformálás-
sal tegyék vonzóbbá a bi-
ciklis közlekedést. A díja-

zott települések mellett
39 munkahely nyerte el
és így viselheti egy éven
át a megtisztelõ Ke-
rékpárosbarát címet.

- Idén kimagasló ered-
ményt ért el a III. kerületi
polgármesteri hivatal

közintézmény kategóriá-
ban. Az oklevél mellé
egy jól felszerelt, vado-
natúj, korszerû kerékpárt
ítéltek oda a városrészt
vezetõ hivatalnak - tud-
tuk meg Kiss Anita jegy-
zõtõl. Sz. Cs. 

Idén is Kerékpárosbarát a hivatal

Hegmannné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelõs állam-
titkára adta át az elismerést Kiss Anita jegyzõnek a Balatonkenesén rendezett ünnepségen 

Rendhagyó irodalomórán
vettek részt az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola
harmadikosai. Együtt ol-
vasták el Csukás István: A
téli tücsök meséi címû
könyvét. A közös olvasás
élménye, az olvasottak
megbeszélése, a mesék il-
lusztrálása az olvasóvá
nevelést szolgálta. 

H a pedig az író és az
olvasó személye-

sen is találkozhatnak
egymással, akkor az
még gazdagabbá teszi az

olvasás nyújtotta élmé-
nyeket. Így történt ez a
rendhagyó irodalom-
órán, amelyen író-olva-
só találkozón vehettek
részt a kisdiákok a Kos-
suth-díjas Csukás Ist-
vánnal, Óbuda-Békás-
megyer díszpolgárával.
A beszélgetés során
megtudhatták: mi akart
lenni az író gyermekko-
rában, melyik mese a
kedvence a sok közül, ki
a legkedvesebb mesefi-
gurája, és miért pont
Picur a fõszereplõje
Pom Pom meséinek. 

Irodalomóra Csukás Istvánnal

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

A III. kerületi Polgárõr Egyesület tagjai
õsszel sem tétlenkedtek. A szokásos, esti
járõrözéseken kívül képzések, központi szol-
gálatok, egyesületi események színesítették
napjaikat. 

• A tanév elsõ napján nemcsak a diákok in-
dultak el az iskola felé, hanem a polgár-
õrök is. Az iskolák környékén ilyenkor na-
gyobb az autós és a gyalogos forgalom. A
nyári lazaság után vissza kell szokni a fe-
szítettebb élettempóba, az ebbõl eredõ siet-
ség, feszültség megnöveli a közlekedési
balesetek kockázatát. Az egyesület tagjai
ezért a visszarázódás idõszakában, a tanév
elsõ hónapjában az Aquincum és a Bárczi
Géza Általános Iskola elõtt reggelenként
jelzõõri szolgálatot láttak el, ezzel segítve
a biztonságos közlekedést.

Bûnmegelõzés
• Szintén a tanév elsõ hetében a polgárõrök
bûnmegelõzési tanácsokkal segítették az
érdeklõdõket rendõrökkel és önkéntes tûz-
oltókkal egy Szentendrei úti áruház iskola-
kezdési rendezvényén. A résztvevõk kü-
lönbözõ tesztekkel, szimulációs szemüve-
gekkel tették próbára a tudásukat és koor-
dinációs képességüket. Hasonló felszere-
léssel mentek a Promenádra, az Állatok
Világnapja alkalmából, szeptember 27-én.
A rendezvényre látogatók szívesen bõví-
tették tudásukat a polgárõrök standjánál.
• Mint arról hírt adtunk, szeptember 13-án
este a Római téren egy fiatal nõt támadás
ért. A szolgálatot teljesítõ járõr tagjai részt
vettek a támadó felkutatásában, biztosítot-
ták a helyszínt, míg a rendõri intézkedés
zajlott. 
• A Viasat Nature faültetési akciójához
csatlakoztak szeptember 20-án, amikor két
mezei juhart ültettek a Gõtés-tó partjára,
sok önkéntes társaságában. 
• A Görzenálban rendezett Duatlon Feszti-
válon a rakpart lezárásában segítették a
szervezõket szeptember 28-án. 

Télre készülve
• Ez év õszétõl járõrautójuk alapfelszerelé-
sének része lett a Lifepack defibrillátor,
melynek használatát alaposan megtanul-
ták, begyakorolták. Az októberi képzésen,
a csúszós utakon és a hideg idõ miatt bekö-
vetkezõ sérülések felismerésérõl, ellátásá-
ról esett szó. Ezeknek az ismereteknek a
birtokában szükség esetén szakszerû segít-
séget tudnak nyújtani a rászorulóknak.

• Halottak napja és Min-
denszentek környékén 19
polgárõr járõrözött a bûn-
cselekmények megelõzése
érdekében az Óbudai te-
metõben, illetve az azt öve-
zõ parkolókban. A járõrök
felhívták az autósok figyel-
mét a kocsiban felejtett ér-
téktárgyakkal kapcsolatos
veszélyekre. A táblagépük-
re telepített rendszámfelis-
merõ rendszer segítségével
ellenõrizték a parkoló gép-
kocsikat is. 
• November közepén fel-
készítést tartottak az egye-
sületi tagoknak, amelyen
a rendõr-polgárõr közös
szolgálat végrehajtása so-
rán, a trénerek által gene-
rált stresszhelyzet alatti
viselkedést vizsgálták, ka-
merával rögzítették, majd
kiértékelték. 
• A polgárõrök már teljes
gõzzel készülnek a télre.
Az egyesület gépkocsive-
zetõi speciális tréningen
vettek részt, hogy a ned-
ves, csúszós, téli utakon
is biztonságosan tudjanak
közlekedni.

A polgárõrök eseménynaplójából

Önként segítenek a városrészben

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Évrõl évre jelentõs kárt
okoznak a nemzeti vagyon-
ban a fatolvajok, akik
gyakran megtévesztik, be-
csapják a jóhiszemû tûzifa
vásárlókat is. A Pilisi Park-
erdõ Zrt. az erdõk és vásár-
lók védelmében november
elején a rendõrséggel kö-
zösen a falopást megelõzõ
akciót tartott az erdõkben.

A hazai erdõk fa-
készlete Magyar-

ország egyik legértéke-
sebb és az erdészetek te-
vékenységének köszön-
hetõen folyamatosan
gyarapodó természeti
kincse és vagyona, me-
lyet a fûtési szezon kez-
detén rendre intenzív tá-
madások érnek az ille-
gális fakitermelõk, a
fatolvajok részérõl.  Aki
a minél olcsóbb fûtés ér-
dekében bizonytalan
forrásból származó tûzi-
fát vásárol, gyakran

számla nélkül, talán be-
le sem gondol, hogy az
erdészek nemzedékei ál-
tal óvott érték jut el hoz-
zá illegálisan. 

A Pilisi Parkerdõ Zrt.
az általa kezelt erdõterü-
letek fakészlete és a

nemzeti vagyon védel-
mében szeretné felhívni
a tûzifát vásárlók figyel-
mét néhány olyan arany-
szabályra, melyet érde-
mes évrõl évre megismé-
telni és minél több em-
berhez eljuttatni.

Minden esetben kér-
jünk számlát a vásárolt
tûzifáról, amelyen a teljes
vásárolt mennyiség és ár
szerepel. * Kizárólag
megbízható kereskedõtõl
vagy maguktól az állami
vagy magán erdészetektõl
vásároljunk tûzifát. * Ne
vásároljunk ömlesztett tû-
zifát, ugyanis a tisztesség-
telen árusok csalhatnak a
mennyiséggel, a frissen
vágott tûzifa magas víz-
tartalma miatt csak a tér-
fogatban és nem a tömeg-
ben megadott mennyiség
megbízható. * Ha isme-
retlentõl vásárolunk tûzi-
fát, legyünk jelen a felpa-

kolásánál és mérlegelés-
nél; sõt, nem túlzás, fotó-
kat is készíthetünk a szál-
lítás elõtt és után. * Az is-
meretlen szállítóra figyel-
jünk fokozottan a tûzifa
lepakolása közben is,
mert a rendõrség figyel-
meztetése szerint gyakori
eset, hogy a fatolvajok be-
surrannak vásárlóik há-
zába és ellopják értékei-
ket. 

Nem elég azonban a
tûzifavásárlók tájékozta-
tása, ezért a Pilisi Parker-
dõ Zrt. november 7-én és
8-án a Pest Megyei
Rendõrkapitánysággal
közösen, a Készenléti
Rendõrség által biztosí-
tott helikopteres egység
támogatásával razziázott
a fatolvajok távoltartása
és a falopások megelõzé-
se érdekében. A helikop-
ter megfigyelõ tevékeny-
sége során észleltekre az
erdészek és a rendõrök
földi egységei reagáltak.
A rendõrség és a Parker-
dõ közös akciója egy kö-
zelmúltban aláírt együtt-
mûködési megállapodás
eredményeként ezután
rendszeres lesz, remélhe-
tõleg ennek köszönhetõ-
en is sikerül visszaszorí-
tani az illegális fakiter-
melést és kereskedelmet
a fõváros környékén.

Erdészek és rendõrök a falopás megelõzéséért

A Dr. Béres József Általá-
nos Iskola mintegy két-
száz felsõ tagozatos tanu-
lója, az október 18-ai
szombati munkanapon a
Pilisszentkereszt melletti
szurdokban játékos fel-
adatok sorával ismerke-
dett meg a Duna-Ipoly
Nemzeti Park természeti
értékeivel. 

A 9 osztály tanulói-
ból összeállított,

16 vegyes évfolyamú
csapatnak, 8 állomáson,

13 feladatot kellett meg-
oldani. Az ügyességi
feladatokon kívül, térké-
pészeti, fajfelismerési,
szövegértési, számolási
feladatok is voltak,
amelynek során az isko-
lában megszerzett tudást
a gyakorlatban kellett
alkalmazniuk a gyere-
keknek. A szurdokban a
kirándulók által eldobott
szemetet is összeszed-
ték, bízva abban, hogy

sokáig tisztán marad a
Pilis egyik legszebb ki-
ránduló útvonala. A jól
szervezett program nagy
sikert aratott a diákok
körében, amihez hozzá-
járult a kellemes napfé-
nyes idõ, és az õszi
pompájában kibontako-
zó erdõ.

A programot a „Kör-
nyezettudatos Nevelé-
sért” címû pályázaton el-
nyert összegbõl fedezték.

Témanap a Pilisben

Az Ozone Zöld Díjat a Fõvá-
rosi Közterület-fenntartó
Zrt.-nek ítélte a Magyar
Klímatanács tagjaiból álló
bírálóbizottság. A cég
nagyvállalati kategóriában
a házhoz menõ szelektív
hulladékgyûjtési rendszer
projektjével pályázott. 

A kiírásra olyan vál-
lalatok, magánsze-

mélyek, civil szerveze-
tek, újságírók jelentkez-
hettek, akik konkrét,
környezettudatos inno-
vációt valósítottak vagy
valósítanak meg. Arra
törekszenek, hogy minél
kisebb legyen az ökoló-
giai lábnyomuk, kiemelt
fontossággal kezelik a
környezetvédelmet és a

fenntartható fejlõdést. 
Mint arról lapunkban

beszámoltunk, a házhoz
menõ gyûjtési program
másfél éve indult, ekkor
kezdte meg a cég az elsõ
kék és sárga fedeles ku-
kák kihelyezését. Mára
már több mint 340 ezer
új szelektív hulladék-
gyûjtõ tartály van a he-
lyén. A projekt végére
mind a 403 ezer a há-
zakhoz kerül, így a fõ-
város valamennyi lakója
már otthon kidobhatja a
szelektíven gyûjtött pa-
pírt, mûanyagot és fém-
hulladékot.

A zöld díjat a Magyar
Fenntarthatósági Csúcs
elnevezésû rendezvé-
nyen adták át.  

Zöld díj az FKF Zrt.-nek
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A Fõ tér 1890 körül

A Magyar Állami Operaház, a
Szent István-bazilika, a nemrégi-
ben felújított Várkert bazár és ki-
oszk, a Budavári Palota Oroszlá-
nos kapuja és az Oroszlános udvar
épületei, a mai Grand Hotel a Mar-
gitszigeten, valamint a Fõvámház
nevezhetõ talán a leghíresebbnek
Ybl Miklós fõvárosi alkotásai kö-
zül. A kiváló építész születésének
200. évfordulóján megjelent al-
bum azonban nemcsak ezeket mu-
tatja be. 

H árom ország, 333 nap, 52
település, 113 épület, 11

egyéb építmény -
az Ybl összes cí-
mû könyv szá-
mokban. Elszakí-
tott területeket,
megyéket bejárva,
kisvárosokat be-
barangolva, ta-
nyákat átszelve,
rozsdás lakatokat
felnyitva született
meg a több mint
háromszáz oldalas
kötet. A négy
szerzõ a kivételes
életmû feltérképe-
zésével olyan pár-
beszédet hozott
létre, amely be-
mutatja, milyen
volt az a letûnt
kor, amelyben Ybl
alkotott, s milyen volt maga az
ember, aki lakta is az épületeit.

Ybl Miklósról már életében
azt mondták kortársai: mind az
épületek számát, mind azok
mûvészi megvalósítását tekint-
ve nincs magyar építész, aki
képes lenne õt valaha is túlszár-
nyalni. „Ybl Miklós sikerének
számos oka van. Ezek közül a
legfontosabb letisztult, nyugodt
habitusa, amely mentes volt
minden izgágaságtól. Ez a sze-
rencsés természete tette õt al-

kalmassá arra, hogy szinte éjt
nappallá téve dolgozzon” - írja
a kiadványban Õrfi József épí-
tész. És valóban, a bõség zava-
rával szembesülhettek az album
szerzõi, akik az alapos munká-
hoz felhasználták az építészrõl
szóló könyvek, folyóiratcikkek
és levéltári dokumentumok is-
meretanyagát, mûvészettörté-
nészek segítségét is.

„Mikor elindultunk, azt hit-
tük, egy kiváló mesterember
nyomába szegõdtünk, aki jókor
volt jó helyen. Mikor megér-
keztünk, azzal szembesültünk,
hogy az egyik legnagyobb ma-
gyar mûvész tevékenységét is-
mertük meg” - írja bevezetõjé-

ben Halász Csilla, a könyv
szerkesztõje. 

A kötet egyszerre útikönyv,
jól áttekinthetõ térképpel és
képjegyzékkel, és egyszerre
korrajz, amely bemutatja a kor-
szak embereinek ízlését és ál-
mait. Az igényes album garan-
táltan kedvet ad az olvasónak,
hogy Felvidéktõl Arad megyé-
ig, Szatmártól Drávafokig sze-
mélyesen is felkeresse azokat a
településeket, ahol megcsodál-
hatók az építész munkái. 

Ybl összes
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Munkás Szent József szob-
rát a Szent József temp-
lom 250 éves jubileumá-
nak záró szentmiséjét kö-
vetõen szentelték fel.

A z ünnepi szentmisét
dr. Kiss-Rigó Lász-

ló szeged-csanádi me-
gyéspüspök celebrálta,
majd a Szent József
templom plébánosa, Gá-
bor atya és Bús Balázs
polgármester köszöntöt-
te az egybegyûlteket.

- Minden köztéren ál-
ló szobornak külön tör-
ténete van. A mûalkotás
mesélhet az alkotói
szándékról, tükrözheti a
megrendelõi akaratot,
kifejezheti a környeze-
tében élõ lakóközösség
élethelyzetét és világ-
szemléletét, sõt kivéte-
les alkalmakkor törté-
nelmi események szim-
bólumává is válhat -
kezdte beszédét a pol-
gármester november 23-
án. - Az itt élõ helyiek, a
plébánia körül kialakult
közösség fontosnak
érezte, hogy a templom
falain kívül is megjelen-

jen - s ne csupán a jól is-
mert betlehemi szent
család összefüggésében
- Szent József alakja -
folytatta.

A szobor egyszerre je-
leníti meg a Józsefet, a
nevelõapát és a Fiút. - A
mai tradicionális család-
felfogás egyre gyengül,
ezért helyes, ha a mûvé-
szet eszközeivel is
hangsúlyozzuk az is-
mert pszichológiai és
pedagógiai alapvetést: a
gyermeknek szüksége

van a vele egy fedél
alatt élõ apára, aki tanít-
ja õt és követendõ min-
tát jelent számára - tette
hozzá Bús Balázs.

Az egyház a munká-
sok védõszentjévé avat-
ta Józsefet, hiszen igazi
mesteremberként a
munkához és a megél-
hetés biztosításához fû-
zõdõ képzetnek is for-
mát ad személye. 

- Bizony szükségünk
is van a hozzá fogható,
két lábbal a földön álló

férfi példaképekre ma-
napság. Látjuk mind-
annyian, hogy jelentõ-
sen megváltozott a két-
kezi munkához fûzõdõ
viszony az elmúlt évti-
zedekben - fûzte hozzá.

A szobor felállítását a
Szent József Plébánia és
az ófaluiak közössége
kezdeményezte, amely
közösség az elmúlt évek
során bizonyította, hogy
összefogással tereket
(Templom tér) vagy ép-
pen szobrot tud állíttatni.

- A nagy és üdvös
munka mindig összefûzi
az embereket - fogalma-
zott a polgármester. Áll-
jon e helyen Szent Jó-
zsef és Jézus szobra a
közösségerõsítõ munka
szimbólumaként. Az itt
élõ embereket sarkallja
környezetük tevékeny
jobbítására, és figyel-
meztesse családjaik és
személyes kapcsolataik
megóvásának fontossá-
gára - zárta szavait a ke-
rület vezetõje.

A beszédek után dr.
Kiss-Rigó László szeged-
csanádi megyéspüspök
felszentelte a szobrot,
mely Kontur András
szobrászmûvész alkotása.

Az ünnepség a Szent
József Házban Magyar
Krisztina „Kreszt-szál”
címû kiállításának meg-
nyitójával folytatódott,
majd agapéval zárult.

A köztéri mûalkotás
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának és a
Nemzeti Kulturális
Alaptól elnyert támoga-
tásnak köszönhetõen va-
lósult meg.

Felszentelték Munkás Szent József szobrát 

A munka és az apai minta szimbóluma

Az Óbudai Evangélikus Egyház-
községnél november 23-án át-
adták a közösségnek a felújí-
tott gyülekezeti helyiséget a
Dévai Bíró Mátyás téri temp-
lom alagsorában. Az esemé-
nyen Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, országgyûlé-
si képviselõ is részt vett.

A’30-as évek közepén
épült, 1944. december

31-én gyújtóbombákkal le-
bombázott, kiégett templom
háború utáni helyreállítása
az akkori anyagi és techni-
kai lehetõségeket tükrözte.
Az elmúlt 20 évet a folya-
matos felújítás jellemezte.
Külsõ segítséggel, a gyüle-
kezet anyagi hozzájárulásá-
val és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának támo-
gatásával a templom kívül-
belül megújult. 

Az újjáépítés elsõ feladatai
a csapadékvíz elvezetése, a
templom körüli járda, a bejá-
rati lépcsõ és támfalak helyre-

állítása volt, mely 2012-ben
kezdõdött el. Amunkák végé-
re maradt a legnagyobb anya-
gi ráfordítást, odafigyelést
igénylõ, ugyanakkor kevésbé
látványos feladat, a templom
340 négyzetméteres alagsorá-
nak rekonstrukciója. Az el-
múlt 80 év alatt nem történt
állagmegóvás az épületrész-
ben. A falak nedvesedtek, a
villamoshálózat és a fûtési
rendszer elöregedett, az elkor-
hadt ablakok cseréje is szük-
ségessé vált. A templom teljes
felújítását két ütemben végez-
ték, 2014 nyarán fejezték be.
A rekonstrukció összesen 48
millió forintba került.

Az Óbudai Evangélikus
Egyházközség alagsorában
felújított helyiség rendezvé-
nyek és foglalkozások meg-
tartására is alkalmas.  (ke)

Dévai Bíró Mátyás téri templom 

Átadták az alagsori közösségi helyiséget 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Az eseményre az Óbu-
da-Békásmegyer

Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzata és az Óbudai
Református Egyházköz-
ség invitálta az érdeklõdõ-
ket. Az emlékhelyet Ro-
man Kowalski, a Lengyel
Köztársaság nagykövete,
Bús Balázs polgármester
és Wesolowski Korinna, az
óbudai Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnö-
ke avatta fel. 

Óbuda 
a királynék városa

Az 1230-as években
II. András és fia, IV. Bé-
la emelte az óbudai kirá-
lyi várat. A várépítés be-
fejezésének idõpontjára
abból következtethe-
tünk, hogy kápolnáját az
1235-ben szentté avatott
Árpád-házi Szent Erzsé-
betnek szentelték. IV.
Béla már ezt a várat te-
kintette fõ rezidenciájá-
nak. Ettõl kezdve a szá-
zad végéig Óbuda lett a
magyar királyok hivata-

los székhelye. A Kálvin
közi református temp-
lom alatt található a ko-
rabeli vár egy részlete.

Erzsébet, 
a nagy építtetõ

A kort és a királynéi
vár történetét Buzás Ger-
gely régész-mûvészettör-
ténész, a visegrádi Má-
tyás király Múzeum igaz-
gatója mutatta be. Óbuda
életében nagy jelentõsé-
gû volt, hogy 1343-ban I.
Lajos király anyjának, a
lengyel Piast-házból szár-
mazó Lokietek Erzsébet-
nek adományozta a várat,
mely attól kezdve a min-
denkori magyar királyné
birtoka lett. Erzsébet, aki
a város nagy építtetõje
volt, átalakításokat vég-
zett a váron. Férje, Ká-
roly Róbert halála után
Erzsébet - a kor szokásai-
val ellentétben - nem vo-
nult kolostorba, hanem
Lajos fia legfõbb bel- és
külpolitikai tanácsadója
lett: segítette fiát az or-

szág és a magyar-lengyel
perszonálunió kormány-
zásában. (Erzsébet ki-
rályné alapította a klaris-
sza templomot és kolos-
tort, melynek romjai a
Mókus utcai iskola udva-
rán láthatók, illetve fiával
együtt a Szûz Mária pré-
postsági templomot, mely
a mai Fõ téren állt a XIV.-
XVI. században.) 

Várfalból város
A vár pusztulása a tö-

rök kor végével teljese-
dett be, amikor az 1686-
os felszabadító harcok
idején Óbuda egykori
épületei rommá váltak, la-
kossága az új betelepíté-
sek következtében kicse-
rélõdött. Az egykori ki-
rálynéi vár köveit a város
újjáépítéséhez használták
fel. AKálvin közben, a re-
formátus templom kör-
nyékén elõször 1906-ban,
a parókia építésekor Kós
Károly régész, építész,
polihisztor végzett feltá-
rási munkákat. A régésze-
ti kutatások után a feltárt
alapfal-maradványokat
visszatemették, egyedül a
református gyülekezeti
terem alatti pincében lát-
ható az egykori várkápol-
na északi falának egy sza-
kasza, a tardosi vörös-
márvány padlózat egy da-
rabja, és néhány faragott
kõelem. (A leletek a Bu-

dapesti Történeti Múze-
umba kerültek. A vár -
Buzás Gergely régész ál-
tal elkészített -  rekonst-

rukciója az Óbudai Mú-
zeum állandó kiállításán
tekinthetõ meg.) 

Szeberényi Csilla

Lengyelek és óbudaiak ezer szállal…

Óbudai vár-részlet a Kálvin közben
A középkor Óbuda történetének szempontjából kiemel-
kedõ jelentõségû korszaknak tekinthetõ, hiszen ebben
az idõszakban elõbb fejedelmi, majd királyi központ, vé-
gül a mindenkori magyar királynék városa - „civitas
reginalis” - volt. A palotaszárny nyugati falára épült rá
a Kálvin közi református templom. A parókia pincéjében
látható az alapfalaknak egy kis részlete. A Lokietek Er-
zsébet nevéhez is köthetõ királynéi vár maradványait
mutatta be a helyi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és
az óbudai református egyházközség november 20-án. 

Az emlékhelyet Krzysztof Grzelak, a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa szentel-
te fel, Csaholczi László református lelkész áldotta meg

• Óbuda-Békásmegyer mai címerében is az egyko-
ri vár látható, amely az árpádsávos-liliomos kiscí-
merével az Anjou-házi Károly Róbertre, a Piast-ház
címerével pedig Lokietek Erzsébetre utal.

Szent Miklós püspök ünne-
pén bemutatkozik a város-
részben élõknek a Vörös-
vári úti Óbuda-Hegyvidéki
Szentháromság Plébánia. 

E lsõ alkalommal de-
cember 6-án 19

órakor várják a Bécsi út
és a Vörösvári út hatá-
rolta részen lakókat. A
Magyar Tárogató Együt-
tes kedves adventi és õsi
magyar énekeket ját-
szik, egy pohár „forralt
misebor” kíséretében. A
találkozó színhelye a la-

kóházak közötti Hold
udvar. 

Az adventi idõszakban
találkozóra hívják a fia-
tal családosokat, azokat,
akik vasárnapról-vasár-
napra részt vesznek a
szentmisén, és szükségét
érzik annak, hogy meg-
ismerjék egymást, be-
szélgessenek egymással,
közelebb kerüljenek a
többi családhoz. (De-
cember 7-én a plébánia-
templom fenntartására
tartanak gyûjtést. Cím:
Vörösvári út 110.) 

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Is-
ten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség
korában). Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „Józsué és a honfoglalás, szabadulás a
számkivetettség állapotából” címmel december 9-
én hallhatnak elõadást. Elõadók: Filep György,
Kecskeméti János, Holló Péter, Stramszki István.
(Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím:
San Marco utca 81.)

Bemutatkozik a Szentháromság Plébánia

Adventi program a Hold udvarban

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Apróhirdetés

�Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanysze-
relõ 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 ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.:
06(30) 948-4000
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, ga-
ranciával! Csempeburkolás, kõmûvesmun-
kák, szobafestés, gipszkartonozás, parket-
tásmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! A
legkisebb munkát is elvállaljuk! Tel.:
06(30)960-4525
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6.
Nyitva: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasz-
tó, automata mosógép szerviz. Javítás esetén
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be-
lül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Ko-
vács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízható-
ság, szakértelem több évtizede. Kelényi Im-
re, Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686

� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
info@befo.hu www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a
tetõje ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény.
Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ab-
lakcsere, -javítás, kõmûves és asztalos mun-
kák garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-
3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása.
Tel.: 242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átala-
kítása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)
961-6153
� Flórián melletti irodánkba keresünk jó
megjelenésû, jó beszédkésséggel rendelke-

zõ munkatársakat ingatlanok értékesítésére.
Kezdõket betanítunk. Tel.: 06(20)947-4700
� Ablakzarjavitas.hu Ablakok és ajtók
zárjavítása, zárcseréje, hevederzár szerelés.
Tel.: 06(20)344-4999; 303-2447
� Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés,
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Bara-
bás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,
06(70)280-0479
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, ja-
vítások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-
5812
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javí-
tás, felújítás garanciával. Adás-vétel, ingye-
nes kiszállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-
2991
� Háztartási víztisztítók. Beépítés és szer-
viz. www.viztiszta.hu Tel.: 06(30)382-0935
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával, kertépítés, parkfenntartás, fûka-
szálás. www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-
5948
� Lakásfelújítás, tisztasági festés, tapétá-
zás-mázolás. Üres lakásokra árkedvezmény.
Tel.: 787-1332, 06(20)986-3129
� Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat fel-
újítás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás:
VIA-Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út
16/b. Tel.: 326-5312
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás mun-
kák magánszemélyek, közületek részére.
Tel.: 06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249.
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok
cseréjét, szigetelést, másolást. A legkisebb
munkát is vállalom. Szigeti László. Tel.:
251-9483; 06(20)381-6703
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfáj-
dalmak kezelése, teljes testmasszázs. Szak-
rendelõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az
Ön otthonában. Csipak Zoltán gyógy-
masszõrtõl Tel.: 06(20)595-30-57

� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10. , a  Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés min-
den 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

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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Ház-
hoz megyek! 06(20)9590-134
� OKJ-s dajka, pedagógiai- és gyógypeda-
gógiai segítõ szakképzés, felkészítés. Telefon:
06(30)269-1061, www.kaszaszakkepzes.hu
(01006404)
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepe-
tálás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt
óradíjjal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Matek, fizika tantárgyakból egész év-
ben oktatást, felkészítést, korrepetálást vál-
lalok Óbudán az általános iskolától az egye-
temig. Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-
4809, 06(70)619-5546

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újab-
bat) antikváriumunknak vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)425-6437
� Eladó 2m×2m-es pehelypaplan, párna
huzattal. 2 db kádra szerelhetõ kapaszkodó!
Tel.: 387-9920; 06(20)595-4996

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ:
10-17, Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés
díjtalan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-789-
1693, 06(30)382-7020
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjta-
lan kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Ni-
koletta. Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás
fiatalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot.
herendi77@gmail.com Tel.: 06(20)280-
0151
� Borostyán ékszer felvásárlás 10.000-
100.000 Ft-ig. Továbbá régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, képeslapo-
kat, kitüntetéseket stb.! Aranyat, ezüstöt, tel-
jes hagyatékot. Díjtalan értékbecslés, kiszál-
lás. Üzlet: V. ker. Szent István krt. 25. Tel.:
06(20)914-0150
� Azonnali készpénz! Vásárolunk bútoro-
kat, festményeket, porcelánokat, valamint
teljes hagyatékot. Arany-ezüst felvásárlási
áron! XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 06(70)453-
0062; 786-8224
� Pappné Szilvia szakbecsüs vásárol antik
bútorokat, festményeket, mindenféle szob-
rokat, ezüstöt, porcelándísztárgyakat, min-
denféle régiséget, hagyatékot stb. Tel.: 293-
1759; 06(20)465-1961; 06(70)942-0806

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszere-
lés, bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon
bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 al-
kalommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

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

� Eladó lakást keresek a III. kerületben,
állapottól függetlenül, lehet panel vagy tég-
la is. Minden megoldás érdekel. Tel.:
06(20)947-4700; 06(20)311-8232

Ingatlan

Állás

Egyéb

� Számítógépének javítása, operációs
rendszer telepítése, vírusirtás, töredezett-
ség-mentesítés stb. Tel.: 06(30)303-4721

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�� 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

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltá-
volítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

� 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

� 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

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával.
III. kerületben kedvezmény! Hívjon biza-
lommal! Ingyenes kiszállás! Tel.:
06(20)994-7726

� „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

�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mû-
anyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos

� 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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Rendelet – Felhívás

Módosították a helyi adókat 
szabályozó rendeletet

Budapest Fõváros III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének 39/2014.
(XII. 1.) önkormányzati rendelete az
egyes helyi adókról szóló, 49/2008.
(IX. 30.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a helyi adókról
szóló, 1990. évi C. törvény 1. § (1) be-
kezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az egyes helyi
adókról szóló, 49/2008. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról a kö-
vetkezõket rendeli el:
1. § (1) Az egyes helyi adókról szóló,
49/2008. (IX. 30.) önkormányzati ren-
delet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (1) be-
kezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Mentes az építményadó alól] 
„b) az ingatlan-nyilvántartásban mûte-
remként nyilvántartott épületbõl/épület-
részbõl 60 m2, ha annak tulajdono-
sa/vagyoni értékû jog jogosultja a kerü-
letben élõ és/vagy alkotó képzõmû-
vész, aki a Magyar Képzõmûvészek és
Iparmûvészek Szövetségének vagy a
Magyar Alkotómûvészek Országos
Egyesületének tagja, és a mûtermet ki-
zárólagosan alkotásra használja.”
„(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés helyébe a
következõ rendelkezés lép”:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén
az adómentesség a magánszemély
képzõmûvészt, iparmûvészt csak egy
ingatlan után illeti meg. A 60 m2-t meg-
haladó mûteremnek a 60 m2-en felüli
területe adóköteles.”
2. § (1)Az Ör 6. § (1)-(3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„6. § (1) Az adó alapja az építmény
négyzetméterben számított hasznos
alapterülete.

(2) Az adó mértéke - a (3)-(5a) bekez-
désben foglalt kivétellel - 1580
Ft/m2/év.
(3) A 3000 m2-t meghaladó - a keres-
kedelemrõl szóló törvényben megha-
tározott - bevásárlóközpontok, üzletek
után, továbbá a Római-parton (Arany-
hegyi-patak-Nánási út-Királyok útja-
Barát-patak-Duna folyam által határolt
terület) lévõ épületek, épületrészek
után, valamint a zenés táncos rendez-
vények mûködésének biztonságosab-
bá tételérõl szóló kormányrendelet
szerinti zenés táncos rendezvények
céljára használt - a kormányrendelet
1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában
meghatározott kivételekkel -, legalább
250 fõ befogadására alkalmas épület,
épületrész után a fizetendõ adó mérté-
ke: 1852 Ft/m2/év.”
(2) Az Ör. 6. §-a a következõ (4a) be-
kezdéssel egészül ki:
„(4a) Az egész évben kizárólag csó-
naktárolás céljára használt csónaktá-
roló teljes, és a magánszemélyek tu-
lajdonában lévõ garázs, gépjármûtáro-
ló 50 m2-t meg nem haladó része után
fizetendõ adó mértéke 400/Ft/m2/év.”
(3) Az Ör. 6. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) A magánszemélyek tulajdonában
lévõ külterületi építmények után fize-
tendõ adó mértéke: 400 Ft/m2/év.”
3. § Az Ör 11.§-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11. § (1) Az adó alapja a telek négy-
zetméterben számított területe.
(2) Az adó mértéke - a (3)-(8) bekez-
désben foglaltak kivételével - 150
Ft/m2/év.”
(3) A 3000 m2-t meghaladó - a keres-
kedelemrõl szóló törvényben megha-
tározott - bevásárlóközpontokhoz, üz-
letekhez tartozó telkek után fizetendõ
adó mértéke: 320 Ft/m2/év.
(4) A magánszemélyek tulajdonában
álló belterületi telkek - Óbuda-Békás-
megyer Városrendezési és Építési
Szabályzata (a továbbiakban ÓBVSZ)
szerint - beépítésre szánt övezetbe

esõ része után, valamint a nem ma-
gánszemélyek tulajdonában álló külte-
rületi telkek -ÓBVSZ szerint - beépí-
tésre szánt övezetbe esõ része után fi-
zetendõ adó mértéke: 100 Ft/m2/év.
(5) A magánszemélyek tulajdonában
álló külterületi telkek - ÓBVSZ szerint -
beépítésre szánt övezetbe esõ része
után fizetendõ adó mértéke: 80
Ft/m2/év.
(6) A nem magánszemélyek tulajdoná-
ban álló belterületi telkek - ÓBVSZ
szerint - beépítésre nem szánt övezet-
be esõ része után fizetendõ adó mér-
téke: 140 Ft/m2/év.
(7) A magánszemélyek tulajdonában
álló belterületi telkek - ÓBVSZ szerint
- beépítésre nem szánt övezetbe esõ
része, valamint a nem magánszemé-
lyek tulajdonában álló külterületi telkek
- ÓBVSZ szerint - beépítésre nem
szánt övezetbe esõ része után fizeten-
dõ adó mértéke: 60 Ft/m2/év.
(8) A magánszemélyek tulajdonában álló
külterületi telkek - ÓBVSZ szerint - be-
építésre nem szánt övezetbe esõ része
után fizetendõ adó mértéke: 40 Ft/m2/év.”
4. § Jelen rendelet 2015. január 1-jén
lép hatályba. Kihirdetése a helyben
szokásos módon, a polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláján való kifüggesz-
téssel történik. A rendelet szövegét az
Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
5. § Nem lép hatályba az egyes helyi
adókról szóló. 49/2008. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról szó-
ló, 33/2014. (IX. 1.) önkormányzati
rendelet 1. § (2) bekezdése.
6. § Az Ör.
1. 4. § (1) bekezdésében a „mentes az
építményadó alól„ szövegrész helyébe
az „a Htv. 13. §-ában és 13/A. §-ában
foglalt adómentességen túl mentes az
építményadó alól”,
2. 11/B. §-ban az „a)-d) pontja” szö-
vegrész helyébe az „a)-e) pontja” szö-
veg lép.
Kiss Anita Bús Balázs
jegyzõ polgármester

A diplomás pályakezdõ fiatalok elhe-
lyezkedési esélyeinek elõsegítésére
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
ösztöndíjas programot indít.

A program keretén belül a fiatalok munka-
helyi tapasztalatokat, a végzettségüknek
megfelelõ gyakorlati ismereteket szerez-
hetnek.
Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a
felsõfokú végzettség megszerzését köve-
tõen egy alkalommal létesíthetõ.
A programban a következõ feltételeknek
megfelelõ fiatalok vehetnek részt: magyar
állampolgár; cselekvõképes; büntetlen elõé-
letû; a 30. életévét még nem töltötte be; aki-
nek a diplomája a jogviszony létesítését

megelõzõ két éven belül került kiadásra;
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogvi-
szonyban, kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.
Elõnyt jelent: III. kerületi lakcím. Az ösztön-
díjas foglalkoztatás idõtartama 10 hónap.
Munkaidõ: heti 40 óra (hétfõ: 8-tól 18,
kedd, szerda, csütörtök: 8-tól 16.30, pén-
tek: 8-tól 12.30 óráig).
Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja
havi bruttó 150.000 forint. A jelentkezés fo-
lyamatos.
A jelentkezés módja: a fényképpel ellátott
részletes szakmai önéletrajzot a 45/2012.
(III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete alap-
ján, a motivációs levelet, valamint az isko-
lai végzettséget tanúsító okiratok másola-
tát benyújtani személyesen a munkaügyi
osztályon (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em.

26.), vagy postai úton (1300 Budapest, Pf.
102) lehet.
A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíjas prog-
ram - (szervezeti egység megnevezése)”.
Az ösztöndíjas foglalkoztatás feltétele az
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
(ideértve a IV. mezõ 6. pontot is).
A programmal kapcsolatban további felvi-
lágosítás kérhetõ a munkaügyi osztályve-
zetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.
Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a követke-
zõ szervezeti egységeknél van lehetõség:
pénzügyi és gazdálkodási fõosztály (2 fõ);
szervezési osztály (1 fõ); informatikai osz-
tály (1 fõ); sajtó csoport (1 fõ).
(A szervezeti egységek által elvárt végzett-
ségekrõl bõvebb információ a http://
obuda.hu/palyazatok/osztondijas-program
linken található.)

Ösztöndíjas program
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A Budapest bajnokság
megnyerésével visszajutott
az NB III-ba, és ott a 7. he-
lyen zárta az õszt a III. ker.
TVE felnõtt labdarúgó-csa-
pata, az atléták pedig ko-
moly sikereket értek el a
korosztályos versenyeken.
A részletekrõl kérdeztük
Páll Attila elnököt.

- Az évvége közeledté-
vel milyennek ítéli 2014-
et?

- Nehéz, de alapvetõen
sikeres éven vagyunk túl.
A felnõtt csapat visszaju-
tott a három csoportosra
szûkített NB III-ba, és ott
a 7. helyen várja a ta-
vaszt, 22 megszerzett
ponttal, remélhetõleg már
kiesési gondok nélkül. Az
utánpótlás-csapatok kö-
zül elsõnek kell megemlí-
tenem a Sólyom Ferenc
irányította  U21-es csapa-
tot, mely az 1. helyen,
míg  az U17-es csapat Li-
lik József vezetésével az
5. helyen zárta a szezont.
Örvendetes továbbá,
hogy a felnõtt nõi csapat

a Budapest bajnokságban
a 2. helyen áll, Pintér
Patrik edzõ irányításával.
Az atléták pedig Hoff-
mann Teréz odaadó mun-
kájának is köszönhetõen
a korosztályos versenye-
ken elért eredmények
alapján felveszik a ver-
senyt a nagy egyesületek-
kel. Köszönjük az önkor-
mányzat 10 millió forin-
tos támogatását, amivel
az egyesület legnagyobb
támogatója. Köszönet to-

vábbá - szintén az ön-
kormányzatnak - a Tanu-
ló utcai pályák bontásá-
ból származó, mintegy
300 köbméter salakért,
amellyel a futópálya mi-
nõségét javíthattuk. A le-
látó 2 szektorát pedig a
TAO-program keretében
újítottuk fel 600 férõhe-
lyet kialakítva.

- Az atlétákról egyre
többet lehet hallani. Tud-
na mondani néhány ne-
vet?

- Természetesen. Fo-
dor Nikolett 13 évesen
magasugrásban már 160
centiméternél tart, Kátai
Kamilla síkfutásban a
legjobbak között van, míg
Boncz Ilonka gerelyhají-
tásban országos csúcstar-
tó. Rúdugrásban többen
magyar válogatott keret-
tagok.

- Az atléták mellett ho-
gyan alakult a labdarú-
gásban az utánpótlás
helyzete?

- Alapvetõen javult,
bár nyilván van azért
még tennivaló. Néhány
eredmény: Szabó Tímea
bemutatkozott az U16-
os magyar válogatott-
ban. Beindult a tehet-
séggondozás részeként
az egyéni képzés, ebben
jelenleg mintegy 15 ifjú
labdarúgó részesül. To-
vábbra is az MLSZ
Bozsik-program alköz-
pontjaként is mûkö-
dünk. Az alsóbb korosz-
tályokban örvendetesen
nõ a létszám, többek kö-
zött a Baráti Bõrlabda

FC-vel fennálló együtt-
mûködésnek is köszön-
hetõen.

Gondot fordítunk
edzõink szakmai fejlõdé-
sére, ennek keretében
Mészöly Kálmán és Filó
Tamás megszerezte a
„C” licenszet. Pintér Pat-
rik jelenleg a „B”, míg
Kaszai Gábor a „C” tan-
folyam hallgatója.

- Mi várható 2015-
ben?

- Remélem, hogy to-
vább lépünk elõre min-
den vonalon. Kiemelt fi-
gyelmet kap majd az
utánpótlás, melynek fel-
tételeit más minõségi
szintre szeretnénk hozni.
Továbbá bízom benne,
hogy egyre több kerületi
céget, vállalkozást tudha-
tunk a támogatóink kö-
zött. 

Beszélgetésünk végén
hadd ragadjam meg az
alkalmat, hogy a kará-
csony és az újév közeled-
tével mindenkinek bol-
dog, békés karácsonyt és
sikeres újévet kívánjak.

Sikeres szezont zárt a III. kerületi TVE

A Rokon Baráti Kör 2015-ben is egynapos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várjuk a síelni, snowboardozni, túrázni vágyó
sportbarátok jelentkezését!
Program
2015. január 11. -vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. január 25. -vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. február 8. -vasárnap: Semmering/Hirschenkogel.
2015. február 22. -vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. március 1. -vasárnap: Semmering/Stuhleck.

Részvételi díj
Felnõtt: 6500 Ft (oda-vissza busz út).
Gyerek/ifjúsági: 4500 Ft (oda-vissza busz út).
Találkozás: XI. kerület, a Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem bejáratánál. 1111 Bp., Mûegyetem rakpart 3-9.
(További info síbérlet árakról, utazásról: www.rokonsport.hu, tel.:
06-20-450-80-50.)

Egynapos sítúrák Ausztriába
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Elkezdõdött a korcso-
lyaszezon. Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormány-
zata megbízásából az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. a ha-
gyományossá vált Fõ téri
jégpálya mellett novem-
ber végétõl már a
Csobánka téren, a békás-

megyeri lakosok közvet-
len közelében is elérhetõ-
vé teszi a korcsolyázást.

Az újonnan kialakított
jégpálya advent elsõ hét-
végéjétõl, november 29-
tõl 2015. január 11-ig áll a
kikapcsolódni vágyók ren-
delkezésére, minden nap
8-tól 20 óráig. A 12,5×20

méter nagyságú természe-
tes jégpálya alig kisebb a
nagy Fõ téri pályánál. 

Az idei szezonban a
Fõ téri jégpálya (14x28
méter) november 29-tõl
2015. február 1-ig 8-tól
22 óráig vár mindenkit. 

A Fõ téren egész évben
elérhetõ az obuda.free in-

gyenes WiFi hálózat, a
Csobánka téren pedig
ugyancsak hálózatra kap-
csolódhatnak a felhasz-
nálók a pálya üzemelteté-
sének idõszakában.

Mindkét pálya mellett
melegedõ sátor épül,
lesz korcsolyakölcsönzõ
és szerviz, valamint bü-

fé is. (Az obuda.hu hon-
lapon mindkét pályát
élõ webkamerán keresz-
tül követhetik.)

Idén elõször, mindkét
helyszínen december 3-
tól az alábbiakban meg-
jelölt idõpontokban in-
gyenes korcsolyaoktatás
várja a fiatalokat.

Ingyenes jégpályák Óbudán

A „Szabadidõ, szeretem!” címû ingyenes, szabadidõs
sportprogram-sorozat kapcsán idén harmadjára hirdettük
meg az iskolák közötti versenyt. 

2014-ben az Óbudai Nagy László Általános Iskola
Zápor utcai intézményének tanulói voltak a leg-

sportosabbak; az Óbudai Futófesztiválon és a Tour de
Óbuda kerékpáros napon szép számban - az intézmény
létszámához képest a legnagyobb arányban - jelentek
meg és teljesítették az egyes távokat. 
Szeretnénk elismerésünket kifejezni az Andor Ilona
Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola és
az Elsõ Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola pedagógusainak és tanulóinak, akik egy-
mást szorosan követve a 2. és 3. helyezést érték el. 
Anyertes iskola 100 ezer forint értékben - elõzetes egyezte-
tés szerint - floorball szetteket és röplabdákat kapott, melye-
ket november 24-tõl a diákok már használatba is vehettek. 
Gratulálunk az idei teljesítményhez és további sport-
sikereket kívánunk! Jövõre újra várjuk az iskolák
részvételét rendezvényeinken! 

Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.

Megérkeztek a várva várt sportszerek

Adventi hétvégék az Óbudai Tenisz Klubban
Ha kimerültél a karácsonyi vásárlásban, gyere és frissülj fel a teniszpályán! Ad-
venti akciónkban 20-30-40%-os árengedményt biztosítunk alkalmi teniszpálya
bérlés esetén.
A kedvezmények a szabad idõpontokban az alábbi hétvégékre vonatkoznak:
• 20%-os kedvezmény: december 6. (szombat) és december 7. (vasárnap).
• 30%-os kedvezmény: december 13. (szombat) és december 14. (vasárnap).
• 40%-os kedvezmény: december 20. (szombat) és december 21. (vasárnap).
(Elõzetes idõpontfoglalás szükséges a recepción: 240-5601, +36-70-702-3719.
Az akció más kedvezménnyel nem vonható össze.)

Asztalitenisz mindenkinek 
Várnak minden pingpong iránt érdeklõdõ gyermeket
és felnõttet (nyugdíjasokat is) a Medgyessy és a
Bárczi iskola tornatermébe asztalitenisz tanfolyamra
és edzõ által felügyelt amatõr edzésekre a következõ
idõpontokban. Medgyessy: hétfõn 20-tól 21 óráig,
szerdán 18-tól 19.30 óráig, csütörtökön 18-tól 20 órá-
ig. Bárczi: kedden 16.30-tól, csütörtökön 17-tõl. (Je-
lentkezés, teremfoglalás: Kelen Balázsnál a 06-70-
314-0021-es számon. Web: www.csillaghegysport.hu)

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Agyermekek számára
a Mikulás eljövete-

le mindig nagy élmény.
Jó ideje tartja magát az a
szokás, hogy a kicsik de-
cember 5-én kiteszik az
ablakba, vagy az ajtó elé
cipõiket, csizmáikat, ab-
ban a reményben, hogy
reggelre ajándékokkal
lesz tele. S általában nem
is kell csalódniuk. De
mikor alakult ki ez a szo-
kás, és ki is volt a piros
süveges, palástos, aján-
dékhozó alak? Létezõ
személy volt Szent Mik-
lós, aki messze földön hí-
res volt segítõkészségé-
rõl és emberszeretetérõl.
A Római Birodalomhoz
tartózó kis-ázsiai város-
kában született, gazdag
család gyermekeként.
Szüleit egy járvány során
elveszítette, így került ér-
sek nagybátyjához, a ko-
lostorba, ahol megszeret-
te a papi hivatást, és éle-
tét az emberek, a gyere-
kek tanításának szentelte.
A szülei után öröklött va-
gyonát a családok meg-
segítésére fordította. 

Egy alkalommal éhín-
ség tört ki a városban,
ahol papként szolgált, és
õ az egész egyházi va-
gyont a szegények étkez-
tetésére fordította. Az
egyház emiatt egy idõre
ki is tagadta. Egy Jeru-
zsálembe tartó zarándok-
út alkalmával tért be
imádkozni Myra városá-
ba, ahol késõbb püspökké
szentelték. Miklós az es-
téit azzal töltötte, hogy a
város utcáin sétálgatott,
és beszélgetett az embe-
rekkel. Így figyelt fel egy
elszegényedett nemes
emberre, akinek már éle-
lemre sem futotta. Három

lánya közül egynek el
kellett volna adnia magát
rabszolgának - más mon-
dák szerint prostituáltnak,
hogy megmentse a csalá-
dot. Errõl folyt a vita,
amikor Miklós elsétált az
ablakuk alatt. Mikor
meghallotta, milyen hely-
zetbe kerültek ezek az
emberek, visszament a
templomba, egy marék
aranyat kendõbe kötött és
bedobta az ablakukon.
Három egymást követõ
évben is megismételte
tettét. A legenda szerint
az utolsó alkalommal na-
gyon hideg volt, az abla-
kok zárva voltak, ezért

Miklós felmászott a szik-
laoldalba épített ház tete-
jére és a kéményen át
dobta be a keszkenõbe
kötött aranyat. A kisebbik
lány épp akkor tette oda
száradni a harisnyáját, és
az arany beleesett. A csa-
lád jó ideig csodának tar-
totta az évenként ablakon
beesõ pénzt, de több le-
írás szól arról, hogy végül
kiderült, a püspök a jóte-
võjük. A lányok becsüle-
tének megmentésén túl a
püspök minden évben,
névnapja elõestéjén édes-
séggel ajándékozta meg a
gyerekeket. 

Diocletianus római
császár (284-315) ke-
resztényüldözése idején
Miklóst is elfogták, be-
börtönözték, éheztették,
kínozták, de kivégezni
nem merték. A fogság-
ból kiszabadult, és bé-
kés öregkort élt meg. A
legenda szerint lelkét
angyalok vitték végsõ
nyughelyére, ahol egy
tiszta forrás is eredt.  

Szent Miklós kultusza a
középkorban alakult ki,

kolostorokban a diákok
szerepjátékokkal emlé-
keztek meg róla, kereske-
dõk a X. században Né-
metországból hozták ma-
gukkal ezt a szokást, ter-
jesztették elkésõbb oly
módon, hogy az ünnep
elõestéjén Szent Miklós
házról házra jár, vizsgáz-
tatja, dicséri, ajándékok-
kal halmozza el, vagy ép-
pen megfenyíti a gyereke-
ket. A XIX. század végén
jelent meg a városokban a
piros ruhás, mosolygós,
ajándékosztogató Miku-
lás figurája, ez a szokás
terjedt aztán el szinte az
egész világon. Az idõ mú-
lásával az ünnep elvilági-
asodott, eltávolodott a ke-
resztény legendától, és je-
lentõsen át is alakult. 

A mai Mikulás Lapp-
földön vagy az Északi-
sarkon él, már rénszarvas-
ok által húzott szánon
közlekedik, segítõi a
krampuszok, ezek a kicsi,
ördögformájú emberkék.
Rájuk azért van szüksége
Mikulásnak, mert õk hoz-
zák a virgácsot a rossz
gyerekeknek. Remélhetõ-
leg ez utóbbit kevés gye-
rek tapasztalhatja meg de-
cember 6-a reggelén. 

Receptek
Hagyományos ételek nem kapcsolódnak
az ünnephez, de összeállíthatunk az alka-
lomra olyan fogásokat, amelyek még tar-
talmasabbá teszik ezt a napot. Ehhez kíná-
lunk egy menüsort.

Póréhagymaleves
Hozzávalók: 1 szál póréhagyma, 2 evõka-
nál olaj, só, õrölt fehérbors, petrezselyem,
tejföl, esetleg reszelt sajt a tálaláshoz.
Elkészítés: lefejtjük a póréhagyma külsõ
héját, megmossuk és karikákra vágjuk.
Majd olajon kevergetve pároljuk vagy tíz
percig, amíg megpuhul. Ekkor rászórjuk a
lisztet, és felöntjük nyolc deciliter vízzel.
Forraljuk még öt percig, megízesítjük, majd
levesszük a tûzrõl és összeturmixoljuk. Tej-
föllel, petrezselyemmel megszórva tálaljuk,
de tehetünk bele reszelt sajtot is.

Kelbimbós pulykaragu 
puliszkával

Hozzávalók: 40 dkg pulykaapró hús, 2 evõ-
kanál olaj, 2 gerezd fokhagyma, só, õrölt
bors, 1 kiskanál paradicsompüré, 1 kanál
liszt, 2 dl fehérbor, 40 dkg kelbimbó, a pu-
liszkához 20 dkg kukoricaliszt, só, 1 evõka-
nál zsír, 15 dkg juhtúró.
Elkészítés: egyforma kicsi darabkákra
vágjuk fel a megtisztított pulykahúst. Ez-
után forrósítsuk meg az olajat, és tegyük
bele az összezúzott fokhagymát, majd te-
gyük bele a húst, és pirítsuk pár percig.
Szórjuk meg sóval, borssal, ízesítsük a pa-
radicsompürével. Öntsük fel az egészet fe-
hérborral, lefedve pároljuk puhára, majd te-
gyük hozzá a megtisztított kelbimbót, tála-
lás elõtt sûrítsük egy kevés vízzel elkevert
liszttel. A puliszkához forraljunk fel 8 dl vi-
zet egy kevés sóval, folyamatos keverés

mellett szórjuk bele a kukoricalisztet, fõz-
zük négy-öt perc alatt az egészet sûrûre.
vegyük le a tûzrõl, öntsük egy kizsírozott
tûzálló tálba, és morzsoljuk rá a juhtúrót.
Forró sütõben pirítsuk vagy 20-25 percig.
Az elkészült kelbimbós húst a puliszkával
körítve tálaljuk.

Töltött alma
Hozzávalók: 4 közepes alma, 5 dkg vaj, 4
evõkanál müzli, 1 evõkanál durvára vágott
dió, 2 evõkanál méz, 1 dl málnaszörp a tá-
laláshoz.
Elkészítés: a megmosott almák magházát
kiszedjük, majd kivajazott tûzálló tálba állít-
juk. Összekeverjük a mézet, amüzlit és a
diót, és az almák üregébe töltjük. Ezután
ráteszünk egy darabka vajat az almák tete-
jére, elõmelegített sütõbe tesszük, 20 per-
cig sütjük, majd forrón, málnaszörppel
meglocsolva tálaljuk.

Mikulás-napi szokások
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Rendkívül igényes, kellemes han-
gulatú üzlet nyílt Óbudán, a Lajos
utcában. És ez nem túlzás, nem le-
het fukarkodni a jelzőkkel. Már a ki-
rakat is jó ízlést tükröz. Látható,
hogy nem tucatáru kapható oda-
bent. Az utcáról nézve a mutatós
táskákat, divatékszereket talán nem
is gondolnánk, hogy a minőségi dara-
bok közül mindenki valóban kedvező
áron válogathat. 

Abetérőt a padlizsán és vadszil-
va lila szín meleg árnyalataira

festett falai, kellemes zene és ott-
honias légkör fogadja. A kiállított
táskák és ékszerek az egyediséget és
ragyogást tükrözik a polcokról, vit-
rinekből. A személytelen vagy ép-
pen valamit mindenáron ránk tuk-
málni akaró mentalitás helyett pe-
dig kedves és türelmes fogadtatás-
sal „kell” szembesülnünk. Akár-
csak a régi szép időkben, amikor a
vásárlás még nem jelentett egyet a
gyors pénzköltéssel. Ezzel együtt,
könnyű dolga van minden ide érke-
ző vevőnek, aki az ünnepek előtti
utolsó napokig halogatta az aján-

dékvásárlást és nem sok ideje ma-
radt erre. Azok a férfiak is segítsé-
get kaphatnak a választásban, akik
maguktól nehezebben választaná-
nak kedvesüknek, vagy akár család-
tagjaiknak. 

Rigó Anita az üzlet társtulajdo-
nosa - (üzlettársa ifjabb Fabró Vil-
mos) -, egyúttal vezetője, édesap-
jától „örökölte” a jó kereskedői

vénát. Gyűjtögeti az egyedi dara-
bokat, és hetente frissíti az üzlet
kínálatát, ránézésre megmondja
egy táskáról, hogy esetleg milyen
kiegészítő ékszerek illenének hoz-
zá, melyek közül a vendég kényel-
mesen kiválaszthatja a számára
legszebbet. Magas minőségű bőr,
valamint rostbőr és műbőr táská-
kat, olasz, spanyol és lengyel da-

rabokat árulnak. Olyan márká-
kat is, mint Velina Fabbiano, Vera
Pelle, Monnari, Perle Noir,
Corrado Martino, valamint ter-
veik szerint a közeljövőben
Cango&Rinaldi remekeit.  Szinte
minden kívánságot teljesíteni
tudnak, rövid időn belül megér-
kezhet az az álmai táskája vagy
ékszere is, amit rendelésre kérnek.
Rákérdeztünk az árakra is. Már
pár ezer forinttól választhatunk a
szép darabok közül. Természete-
sen minél különlegesebb egy tás-
ka, az ára ehhez mérten drágább
is lehet. Tehát mindenki pénztár-
cája szerint választhat. A nők
odavannak a szép ruhadarab-
okért, és a hozzájuk illő kiegészí-
tőkért. Valóban különleges divat-
ékszereket kaphatunk itt, nagyon
kedvező áron. Valóra váltható
ajándékötletből nincs hiány a
Chiarra Bellában, és ez nem utol-
só szempont, különösen így kará-
csony előtt. (Az üzlet címe: Lajos ut-
ca 49/b. Hétfőtől csütörtökig 10-től
17 óráig, pénteken 18, hétvégén 14
óráig tart nyitva.) X

Táskák, divatékszerek kicsiny boltja 

IIggaazzii  KKiinnccsseekk,,  IIggaazzii  NNőőkknneekk  --  ppéénnzzttáárrccááhhoozz  mméérrtteenn

Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín

körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út

Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.

Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.

Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.

Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.

Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.

Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái
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Rejtvényünkben Pasky Gáspár: Adventben címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: K.
Õ. Ú. Á.). 14. Hártyásszárnyú rovar. 15. Névelõs élet-
telen táj. 16. Sav, lúg teszi. 17. Poén. 18. Török uralko-
dók címe. 20. SG! 22. Sál betûi keverve. 23. TSDO. 24.
Új-zélandi, albán és magyar autók jele. 25. Kis Ágnes.
27. Mao betûi keverve. 28. Latinban a kilencedik. 29.
Ifiasszony. 30. … Solo névelõvel (a Csillagok Háború-
ja egyik fõhõse). 32. Az ittrium és a nitrogén vegyjele.
33. A gigászok egyike a görög mitológiában. 36. Római
negyvenöt. 37. Idegen notesz. 38. Össze-vissza ivó! 39.
Az oxigén, titán és az ittrium vegyjele. 41. … Charlies,
nagynevû jazz-zongorista volt. 43. Kortyoltak. 45.
Névelõs tolvajnyelves munka. 46. És bátorkodik (két
szó). 48. V-vel az elején: ölt. 50. Ókori iráni lovasnép
tagja. 51. Afrikai görényfajta. 53. Francia Éva. 55. Né-
ma tag! 56. Árnyéka. 57. Budai hegy.

FÜGGÕLEGES: 2. Dél-európai népen. 3. …
Freeman, amerikai filmszínész. 4. Költõi indulatszó. 5.
Nyelvtani fogalom. 6. Fluor, neon és uránium vegyje-
le. 7. Angol tojás. 8. Kettõs betû. 9. Pasi. 10. Éktelen
kád! 11. Hõkitermelés része! 12. Autómárka. 13. Lab-
dát befelé passzoló. 16. Az idézet második része (zárt
betûk: O. G. E.). 19. Testfelépítéssel kapcsolatos. 21.
Árus. 22. Mátrai hegység tagja. 25. Értéke. 26. Név-
elõs csapadék. 29. Heavy …, rockág, névelõvel. 31.
Zamat. 34. Kis Attila. 35. Panaszszó. 36. A mesébe ide
is mehetnek. 37. Megütné a nyereményt. 40. Moletten.
42. Alaktalan. 44. S-sel a végén: dumaparti. 47. Fordítva vág. 49.
Római tizenöt és százötven. 52. Lantán és ittrium vegyjele. 53. Be-
duin egynemû betûi. 54. Szanaszét les! 58. Két szekundum. 59.
Esetleg. 60. Fordított kettõs betû. Ipacs László

A november 21-én megjelent, 
„Pár hét és …” címû rejtvényünk megfejtése: 
„Szánkózás; jégkorongozás; jégvitorlázás”.

Várakozás
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FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont egyeztetésére is mód van.

Ingyenes tanácsadások
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjé-
nek megbízásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-
rály út 13-15.) minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr.
Tósoky Balázs ügyvéd;
a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap máso-
dik csütörtökén (legközelebb december 11-én) 18-tól 20 óráig dr.
Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80.
szám alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17
óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást
nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as tele-
fonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást
tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 órá-
ig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõze-
tes bejelentkezés ajánlott a 06-30-546-2202-es számon.)
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.

A Kolosy téren, a Csemete utca 8. szám alatt, 
most nyíló 800 m2-es 

KOLOSY ÁRUHÁZ - NAPI - SUPERMARKET
vegyeskereskedés vár minden kedves vásárlót. 

Széles áruválasztékkal, olcsó árakkal, 
kedvezõ akciókkal. 

Ajándéktárgyak, bizsuk, táskák, fehérnemûk, 
játék, papír-írószer, vegyi áru, 

édesség, üdítõk, szeszesitalok, lakáskiegészítõk. 
Nyitva tartás:

8.30-19 (hétfõ-péntek), 8.30-15 (szombat).

Ü nnepélyes keretek között
adták át november 27-én az

Esernyõs-Óbudai Kulturális és
Információs Pont „Õsz Óbudán”
címû fotópályázatának díjait. A
felhívást nagy érdeklõdés kísérte,
összesen 388 fénykép érkezett a
megmérettetésre. A háromtagú
szakmai zsûri (Minyó Szert Ká-
roly képzõmûvész, szabadkézi
fotográfus, Lõrincz Edina, az
Óbudai Kulturális Központ ügy-
vezetõje, Horváth András kultu-
rális fõelõadó) a három dobogós
helyezett mellett öt különdíjat is
megítélt, a közönség által leadott
szavazatok alapján pedig egy kö-

zönségdíj született. A nyertes pá-
lyamûvek december 20-ig tekint-
hetõk meg az Esernyõsben, ahol
óbudai kulturális információk-
kal, jegyirodával, a kerületi mú-
zeumok kiadványaival, ingyen
wifivel, folyóiratokkal és az ad-
venti hétvégéken nagyszerû
programokkal várják az érdeklõ-
dõket. A fotópályázat helyezett-
jei: 1. Bárdos Tamás. 2. Gyímesi
János. 3. Dr. Zumpf András. Kö-
zönségdíjas: Csengeri Dorina.
Különdíjasok: dr. Zumpf András,
Koncz Dezsõ, Ölbey Zoltán,
Ottné Németh Ilona, ifj. Galam-
bos Imre.  l. a.

Fotópályázat: Õsz Óbudán
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A Cziniel cukrászda és kávéház
elérhetõ okostelefonnal is!

Hahota
- Miért sírsz, Pistike?
- Azért, mert fölfújtam
Zsuzsika léggömbjét, õ
meg elengedte. Ott viszi
a szél.
- De hát Zsuzsikájé volt
a léggömb?
- Igen, de az én leve-
gõm volt benne.

* * *
- Megbüntetem! Itt tilos
horgászni!
- Ki horgászik itt? Én
csak ezt a kukacot taní-
tom úszni.
- Akkor azért büntetem
meg, mert nincs a kuka-
con mentõmellény.

* * *
- Professzor úr, miért ra-
gaszkodik a végrendele-
tében ahhoz, hogy a ha-
lála után boncolják fel?
- Pofonegyszerû, köz-
jegyzõ úr. Szeretném
tudni, mi volt a bajom.

* * *
- Volt már problémád a
füleddel? - kérdezi az
orvos a kisfiút.
- Igen! Mindig útban
van, amikor a pulóvere-
met kell felhúznom.

* * *
A beosztott belép a fõ-
nöke szobájába, és rög-
tön a tárgyra tér:
- Fõnök, fizetésemelés-
re van szükségem! Meg
kell mondanom, hogy
három másik cég ér-
deklõdik irántam!
- Igen? - kérdi megle-
petten a fõnök. - Bizto-
san a konkurencia. Kik
azok?
- A díjbeszedõ, az elekt-
romos mûvek és a tele-
fontársaság.

* * *
- Miért nem voltál teg-
nap iskolában?
- Tanár úr, kérem,
edzésre kellett men-
nem.
- Szóval neked a foci fon-
tosabb, mint az iskola?
- Bocsánat, de nekem a
jövõmre is gondolnom
kell.

Bántalmazott, nehéz anyagi körülmé-
nyek között élõ édesanyákon igyek-
szik segíteni különleges felajánlásá-
val a Marilyn Beauty Bar.

Minden emberi krízishelyzet után
nehéz újra beilleszkedni, visz-

szatalálni a mindennapokba. Különö-
sen súlyos helyzetben vannak azok a
bántalmazott édesanyák, akik gyer-
mekükkel együtt anyaotthon védel-
mébe kénytelenek menekülni. A ki-
szolgáltatottság, a nehéz anyagi hely-
zet és a gyermeknevelés mellett szin-
te lehetetlen visszajutni a munka vilá-
gába. Ezen a gondon próbál enyhíte-
ni a maga eszközeivel a Montevideo
utcai Marilyn Beauty Bar.

- Megrendített bennünket ezeknek
az édesanyáknak és ezeknek a gyere-
keknek a helyzete, sokat gondolkod-
tunk azon, hogy mivel segíthetnénk
nekik - mondta Szieben Katica tulaj-
donos. - Kapcsolatba léptünk a kerü-
letben található, Zápor utcai Jó Pász-
tor Anyaotthonnal, és azt vállaltuk,
hogy szívesen elkészítjük ingyenesen
az ott élõ édesanyák sminkjét, frizurá-
ját, ha állásinterjúra készülnek, vagy
életük valamilyen fontos eseménye

elõtt állnak. Ez természetesen nem
egyszeri alkalom, bármikor fordul-
hatnak hozzánk. Havonta rendszere-
sen három édesanyát fogadunk egy
szépségnap alkalmával.

A felajánlást november 19-én saj-
tóeseményen mutatták be. Az ügy
mellé állt Fodor Rajmund kétszeres
olimpiai bajnok vízilabdázó, vala-
mint Nyári Károly zenemûvész, éne-
kes, dalszerzõ és családja. A téli ün-
nepkör kezdetén emellett a szépség-
stúdió még egy akcióval szeretné se-
gíteni a Jó Pásztor Anyaotthont.

- A teljes december 6-ai bevéte-
lünket az õ javukra ajánljuk fel. Ez
a mi Mikulás-ajándékunk. Remé-
lem, sokan keresnek fel bennünket
ezen a napon, hogy minél nagyobb
összeggel segíthessünk - tájékozta-
tott Szieben Katica.

Ezen a napon nyitva tartási idõ-
ben - 8 és 14 óra között - a Marilyn
Beauty Bar szívesen fogadja azok
felajánlásait is, akik gyermekjáté-
kot, gyerekruhát adományoznának
az anyaotthonban élõ gyerekek-
nek. Az összegyûlt ajándékokat
még aznap átadják az otthon veze-
tõjének. (kgy)

Szépségszalon az édesanyákért

SZTÁROK A JÉGEN. Hírességek léptek pályára a magyar jégkorong-válogatott el-
len az Óbudai Gepárd Jégpályán november 19-én. A rangadónak már hagyománya
van, mindkét csapat komolyan készül az összecsapásra. A celebek válogatottját
idén olyan hírességek erõsítették, mint a jégkorong-rajongó Ganxsta Zolee rap-
per, az Elsõ Emeletbõl ismert Kiki, a népszerû rádiós és televíziós mûsorvezetõ,
Harsányi Levente, a Neoton élén híressé vált Végvári Ádám, illetve a két televí-
ziós sportriporter, Világi Péter és Hetthéssy Zoltán                                          ((rrtt))

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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