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

Óbudai Egészségnap február 14-én
ingyenes szûrõvizsgálatokkal, elõadá-
sokkal a Vörösvári úti szakrendelõben.  

Folytatódik az ingyenes óvodai úszásokta-
tás Óbudán. A programba új helyszínként a
Római Teniszakadémia is bekapcsolódott.14

Ingyenes óvodai úszásoktatás

5
Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára?

13
Folytatódik az Egészségkörút Óbudán

Budapesti viszonylatban számos kedvezmény érvényesíthetõ a július 1-jétõl bevezetendõ fizetõ parkolás rendszerében, továbbá az itt élõk nagy-
arányú kedvezményekben részesülnek - derült ki az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón, melyet Bús Balázs polgármester és Puskás Péter
alpolgármester tartott február 4-én az óbudai Városházán                                                                                                   TUDNIVALÓK A 6-7. OLDALON

Egyedülálló kedvezményrendszer 
az óbudai fizetõ parkolásban

Ingyenesen házhoz szállít-
ják lakáshoz kötött lako-
soknak a könyvtári kötete-
ket, folyóiratokat, CD-ket,
hangoskönyveket. Megújí-
tották a Könyvet házhoz
szolgáltatást. 

Aszolgáltatás a város-
részben élõ, idõs, be-

teg, mozgásukban korláto-
zott, lakáshoz kötött lako-
soknak biztosítja ingyene-
sen könyvtári kötetek, fo-
lyóiratok, CD-k, hangos-
könyvek, használatát, me-

lyet autóval szállítanak
házhoz a Füst Milán utcai
könyvtár és az Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ Támogató
Szolgálata munkatársainak
segítségével, az önkor-
mányzat támogatásával. 

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK
Lapunk következõ száma
február 27-én, pénteken
jelenik meg. Korábbi szá-
maink is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Könyvet házhoz megújítva 

T izenkét köztéri új-
ságtartót helyezett

ki az önkormányzat a
kerület forgalmas cso-
mópontjaiba és a Szent
Margit Kórház területé-

re. Az egyedi tervezésû,
feltûnõ tartók segítségé-
vel még több lakoshoz
juthat el a kerületi hír-
mondó.

TOVÁBBIAK A 36. OLDALON

A Sziget mínusz egye-
dik napján Robbie

Williams ad koncertet. Az
énekes a Let Me Enter-

tain You címû turnéjával
jön Budapestre. A szerve-
zõiroda összesen 25 ezer
napijegyet ad ki a mínusz

egyedik napra. A jegyáru-
sítás erre a koncertnapra
már megkezdõdött. A
fesztivál augusztus 10-tõl
17-ig tart. 

INFORMÁCIÓ A 37. OLDALON

Robbie Williams a Szigeten

Óbuda Újság 
köztéri tartókban is

Javaslatok
sportdíjakra

Javaslatokat vár az ön-
kormányzat az Óbuda
Sportolója Díj és a Hi-
degkuti Nándor Emlék-
plakett idei díjazottjaira
2015. február 20-ig.

FELHÍVÁS A 32. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Páratlan kínálat várt mind-
azokra az Óbudai Kulturá-
lis Központ (ÓKK) házai-
ban, akik velünk szerették
volna ünnepelni a Magyar
Kultúra Napját.

Mûveltségi 
vetélkedõ 

A San Marco utcába
már hazajárnak a kerületi
általános iskolák 7-8. osz-
tályainak tanulói, hogy
mûveltségi vetélkedõn
mérjék össze tudásukat. Jó
látni, hogy megtöltik a
színháztermet, s hogy fel-
készítõ tanáraik velük iz-

gulják végig a versenyt.
Fontosnak érezzük, hogy
minden korosztály számá-
ra nívós programokkal tár-
junk ajtót a hazai kulturális
életre, s büszkeséggel tölt
el minket, hogy nálunk
alapozzák meg ismeretei-
ket, kötõdésüket a külön-
bözõ mûvészetek terén.
Idén az Elsõ Óbudai Né-
met Nyelvoktató Általános
Iskola tanulói: Ódor Adri-
enn, Kovács Gerzson és
Henderson Áron vitték el a
pálmát, amiben nem kis ré-
sze volt felkészítõ tanáruk-
nak, Dénes Tündének is. 

Irodalmi 
Kávéház 

Ám nem csak a gyere-
kek emlékeztek meg a je-
les ünneprõl, a felnõttekre
is gondoltunk. Az Irodal-
mi Kávéház januári ven-
dége Pindroch Csaba volt,
aki versekkel ajándékozta
meg a közönséget. S mivel
már másodszor vállalta a
verspincér szerepét, ezút-
tal a privát szférájába is
betekintést engedett. Meg-
tudhattuk, miként került
közel a költészethez, s azt
is, hogy nemcsak tudásra,
tehetségre, de kitartásra is

szüksége volt hozzá, hogy
valóra válthassa az álmait.
A közönség pedig hálásan
fogadta a személyes vallo-
mást, mely a humornak
sem volt híján. Olyannyi-
ra, hogy senkinek sem tûnt
fel, hogy közel duplájára
nõtt a mûsoridõ.

Halász Judit
koncert 

Alegkisebbek pedig egy
fergeteges Halász Judit
koncerttel ünnepeltek. Ez-
úttal is nehéz lett volna el-
dönteni, hogy a szülõk,
vagy a gyerekek élvezték
jobban a mûsort, mivel
mindannyian kívülrõl fúj-
ták a dalokat.

Mesekiállítás 
A Békásmegyeri Kö-

zösségi Házban egy hé-
ten át tartott az ünnep. A
gyerekek mesekiállításon
találkozhattak Megyeri
János alkotásaival, me-
lyek Csukás István köz-
kedvelt mesefiguráit
idézték meg. A felnõttek
pedig az erdélyi telepü-
lés, Méra kultúrájával is-
merkedhettek egy gazdag

tárlaton, ahol a Kincsõ
Néptáncegyüttes is fellé-
pett a megnyitón.

Költészeti 
látványpékség 

A sor zárásaként Költé-
szeti látványpékség nyílt a
Csobánka téren, ahol
Lackfi János és Varró Dá-
niel az interaktív csevegés
után a nézõk szeme elõtt
alkotott verseket a meg-
adott szavak inspirációja
alapján, majd a Sebõ
Együttes dallammal öltöz-
tette fel a frissen született
mûveket.

Néptánc 
A Civil Házban - visz-

szanyúlva a gyökerekhez -
népzenével és néptánccal
ünnepelhetett a közönség,
a Göncöl Néptáncegyüttes
közremûködésével.

A fentiekbõl is kitûnik,
hogy bár az Óbudai Kultu-
rális Központ egész évben
a kultúra és a közönség
szolgálatában áll, az ilyen
jeles napokon még na-
gyobb hangsúlyt kapnak
kulturális értékeink, hiszen
Óbuda a kultúra városa.

A kultúra ünnepe az ÓKK házaiban

Idén tavasszal is színes koncertkínálattal
várja az érdeklõdõket az Óbudai Danubia
Zenekar. 

AZeneakadémián folytatódik az
„Íme az ember” címû sorozat,

amely az ember küzdelmeirõl, harcairól,
bukásairól és gyõzelmeirõl szól - a zene
nyelvén. Akoncerteken olyan mûvészek
lépnek fel a zenekarral, mint Perényi
Miklós gordonkamûvész, Balog József
és Fejérvári Zoltán zongoramûvészek.
Karmesterek: Kocsis Zoltán, Héja Do-
monkos, Hámori Máté. Az aktuális kon-
certek: március 6. Berlioz: Varázslat és
szenvedély; április 2. Kocsis: Háború és
béke; május 22. Bartók: Szülõföld.

A Budapest Music Centerben folytató-
dik a Danubia Zenekar zeneszerzõi soro-
zata, melynek fókuszában most Felix
Mendelssohn munkássága áll: ismert
vagy éppen felfedezésre váró alkotások a
kamarazene, a versenymûvek, a szimfo-
nikus repertoár, és igazi szenzációként, az
opera világából. A koncertek közremûkö-
dõi: Kállai Ernõ hegedûmûvész, Aczél
András, aki a „Hazatérés idegenbõl” címû
daljáték rendezõje lesz. A koncertek házi-

gazdája Eckhardt Gábor, és a kamaraze-
nei mûvekben bemutatkoznak a Danubia
Zenekar zenészei is. Karmester: Hámori
Máté. A félév legizgalmasabb vállalkozá-
sának ígérkezik Schubert: Winterreise cí-
mû dalciklusának színrevitele, Hans
Zender zenekari feldolgozásában, márci-
us 12-én és 13-án, Mundruczó Kornél
rendezésében. Szólista: Szemenyei János.
(Koncertek: Fanny - február 25. 19 óra;
Abraham - április 28. 19 óra; Felix - jú-
nius 6. 19 óra. www.odz.hu) sz

Nyugdíjas- és diák-kedvezmény 
az Esernyõsben

Az Esernyõs Óbudai Kulturális, Turisztikai és Infor-
mációs Pont (Fõ tér 2.) közelmúltban megnyílt ren-
dezvénytermében tartott sokszínû és színvonalas
programokra az eddigi egységes jegyárak után a
nyugdíjasok és a diákok immár kedvezményes áron
válthatnak belépõt. A kedvezmény igénybe vehetõ
többek között az alábbi három népszerû programra.
Február 18-án 17.30 órakor: Kreatív írás Lackfi Jánossal
(felnõtt:2000 forint;diák/nyugdíjas:1000 forint, 5 alkalmas
bérlet felnõtt: 8000 forint; diák/nyugdíjas: 4000 forint).
Február 24-én 17 órakor: Stílusteremtõ géniuszok -
Ludmann Mihály mûvészettörténeti sorozata, az
elõadás témája ezúttal Monet mûvészete (felnõtt:
800 forint; diák/nyugdíjas: 500 forint).
Február 25-én 17.30 órakor: Példakép(p) - Pódiumbe-
szélgetések a Kairosz Kiadó nagy sikerû „Magyarnak
lenni” címû sorozata alapján: Petrás Máriával Benkei Ildi-
kó beszélget (felnõtt:500 forint;diák/nyugdíjas:400 forint).
A kulturális programok közül néhány ingyenesen lá-
togatható; így például a kétheti rendszerességû film-
klub, melynek soron következõ vetítésén (február 17-
én 17 órai kezdettel) Szabó István: Álmodozások ko-
ra címû filmjét láthatják.
Az Esernyõs márciustól saját kiadású, havi programfüzet-
tel jelentkezik, melybõl tájékozódhatnak a folyamatosan
bõvülõ programkínálatról. Az újonnan nyílt rendezvényte-
rem bérelhetõ; várják az érdeklõdõket, legyen szó akár
születésnapról, bankettrõl vagy üzleti összejövetelrõl.

Az Óbudai Danubia Zenekar tavaszi koncertjei
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A Könyvet házhoz szolgál-
tatás feltételeit újítja meg
- a hagyományokhoz híven
egy év idõtartamra - az az
együttmûködési megálla-
podás, melyet Bús Balázs
polgármester és dr. Fodor
Péter, a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár fõigazgatója
írt alá a Fõ téri Krúdy Gyula
Könyvtárban február 3-án. 

Beszédében dr. Fodor
Péter az együttmûkö-

dés hatékonyságát is alátá-
masztotta, miszerint az el-
múlt évben 157 kölcsön-
zés alkalmával 2520 doku-
mentum jutott el ilyen mó-
don az igénylõkhöz. Az

önkormányzat és a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyv-
tár partnerségét jelzi, hogy
az elõzõ esztendõben Bús
Balázs javaslata alapján,
helyi támogatásból felújí-
tott Krúdy Gyula Könyv-
tár dokumentum-beszer-
zéséhez 500 ezer forinttal
járult hozzá. A Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár fõ-
igazgatója a Könyvet ház-
hoz szolgáltatás kapcsán
nélkülözhetetlennek ne-

vezte az önkormányzat tá-
mogatását. 

Közösséghez
tartozni

Bús Balázs hangsú-
lyozta, hogy az önkor-
mányzat minden olyan
együttmûködésre nyitott,
mely a kerületiek maga-
sabb szintû ellátását biz-
tosítja. Ennek szellemé-
ben köszönte meg a Fõ-
városi Szabó Ervin
könyvtár fõigazgatójának
az eddigi sikeres együtt-
mûködést, és a könyvtá-
rak, valamint a Támogató
Szolgálat munkatársainak
lelkiismeretes munkáját. 

- Az egyetemisták a ta-
nulás mellett azért járnak
könyvtárba, mert ez a hely
fontos találkozási pont. A
közösségi élet jelentõs
színtere. Egy közösséghez
tartozni többféleképpen
lehet. A Könyvet házhoz
szolgáltatást igénylõk szá-
mára például
gyakran szinte
ez az egyetlen
módja a külvi-
lággal való kap-
csolattartásnak.
Õk a könyvtá-
rosok által tar-
toznak egy je-
lentõs számú
közösséghez. A szolgálta-
tásnak az egyik legfonto-

sabb szerepe, hogy ezek-
nek az idõs embereknek
segítsünk és a közösség-
hez való tartozás érzését
megerõsítsük. Jan Gehl
dán építész szavait fûzte
hozzá, miszerint az ember
legfontosabb szükséglete a
másik ember társasága. 

Az empátia 
nélkülözhetetlen 

Õri Melinda, a Füst Mi-
lán utcai könyvtár vezetõ-

je, a Könyvet ház-
hoz program ko-
ordinátora kérdé-
sünkre válaszolva
elmondta: - Mint
az elhangzott, a
szolgáltatás átme-
netileg megválto-
zott élethelyzet-
ben, például bal-

eset, betegség miatt hosz-
szabb ideig házhoz kötöt-

tek, veszélyeztetett kisma-
mák esetében is igényelhe-
tõ. A könyvek, folyóiratok
mellett egyre népszerûb-
bek a hangoskönyvek is,
melyekhez lejátszó-eszkö-
zöket is tudunk biztosítani.
A szolgáltatás igénybevé-
teléhez csak fel kell venni-
ük kapcsolatot valamelyik
kerületi fiókkönyvtárunk-
kal, és munkatársunk eljut-
tatja a kért kiadványokat.
Ki kell emelnem Oszkó
Judit könyvtáros lelkiis-
meretes munkáját, hiszen
az, amit csinál, jó empati-
kus készséget kíván, emel-
lett tudást, tájékozottságot,
szociális érzékenységet is.
Megemlíteném még a tá-
mogató szolgálat sofõrje,
Jager Imre nevét is, aki
mindig készségesen, pon-
tosan segíti munkánkat. 

Szeberényi Csilla

„Van, akinek ez az egyetlen kapcsolata a külvilággal”

Könyvet házhoz megújítva 

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat
alapított, melynek odaítélé-
sét és átadását rendeletben
szabályozta.
„A cím adományozható mind-
azoknak a kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ személyek-
nek, csoportoknak, akik Óbu-
da-Békásmegyer kulturális
életének fejlõdéséhez kima-
gasló teljesítményükkel vagy
életmûvükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a
díjazott csoportról a képviselõ-testület - rövid indok-
lást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott
határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghir-
detett és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális
és turisztikai bizottság véleményének figyelembe
vételével - hoz meg. Díjazásban évente csak egy
személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szob-
rászmûvész „OSZLOPOK” címû kisplasztikája;
díszoklevél és bruttó 600.000 forint összegû
pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozat
keretén belül kerül átadásra.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással
együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek
és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javasla-
tokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Társadalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kul-
turális Fõosztályának címezve postai úton (1033
Budapest, Fõ tér 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájá-
ért Díj adományozására” megjelöléssel 2015.
március 10-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Novák Lajos kulturális és turisz-
tikai referensnél kérhetõ a 437-8694-es telefonszá-
mon vagy a Novak.Lajos@obuda.hu e-mail címen.)

A szolgáltatás igénylése 
Az igényeket a jogosultak Szabó Ervin könyvtárak mun-
katársainál személyesen, telefonon, vagy e-mailban az
alábbi könyvtárak elérhetõségein jelezhetik: Bajáky
Elemér utca 5-7., 388-2804, fszek0302@fszek.hu; Füst
Milán utca 26., 245-3409, fszek0305@fszek.hu; Fõ tér
5., 368-8476, fszek0307@fszek.hu.

Buday-Goldberger Leó és dr. Örlõs Endre életét bemutató könyv jelent meg az Óbudai Mú-
zeum kiadásában, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai Múzeum Közalapít-
vány támogatásával.  

Buday-Goldberger Leó 
Guba Ildikó: „A halál nem program”; Buday-

Goldberger Leó élete. A két világháború közti idõszak
gazdasági- és közéletének e kiemelkedõ, a „Goli” világ-
hírnevét megalkotó személyét a szerzõ különbözõ nézõ-
pontokon keresztül - családfõ, közéleti ember, gyáros,
zsidó, filantróp, politikus, fogoly - mutatja be az olvasó-
nak, aki így nem csak a zseniális, de néha rideg pénzem-
bert, hanem a gondokkal küzdõ családapát és férjet is
megismerheti.

Dr. Örlõs Endre 
A Margit Kórház volt igazgatójának, dr. Örlõs End-

re életérõl szól a könyv. A szerzõ, Viszket Zoltán a születéstõl az elmúlásig, mu-
tatja be Örlõs doktor közel az egész XX. századot átívelõ, regénybe illõ, tragédi-
ákkal átszõtt élettörténetét, de nem kiemelve annak történelmi kontextusából, ha-
nem a korabeli magyar történelem meghatározó eseményeinek a tükrében.

Életrajzi kötetek önkormányzati támogatással

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pro Óbuda-díj adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
az 59/2010. (XII.17.) rendeletével Pro Óbuda-díjat alapított.

Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy kül-
földi személynek, illetve szervezetnek adományozható, aki Óbuda-
Békásmegyer fejlõdése, gyarapodása és hírnevének öregbítése
érdekében elismerésre méltó, kiemelkedõ tevékenységet végzett a
gazdaság, a tudomány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ, vagy elhunyt
személynek, illetve szervezetnek. A képviselõ-testület háromnál
több díjat is adományozhat, ha a díjra javasolt személyek száma
ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több sze-
mélynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján mél-
tó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja,
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett
Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a

polgármester terjeszti a képvise-
lõ-testület elé.
A Pro Óbuda-díj adományozásá-
ról a képviselõ-testület 2015 már-
ciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ün-
nepélyes keretek között a Kerület
Napja alkalmából rendezett ün-
nepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítvány-
tételre jogosultakat, éljenek a le-

hetõséggel, és legkésõbb 2015. március 1-jéig tegyék meg indít-
ványukat a Pro Óbuda-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevé-
kenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt boríték-
ban, az 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály)
lehet - ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy postai úton meg-
küldeni.

Bús Balázs
polgármester

Immár 23. alkalommal rendezték a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a Pais Dezsõ Általá-
nos Iskolában január 19-én a kerületi szintû
versenyt, melyre 11 iskola diákjai neveztek be.

I dén nem csak Kölcsey Ferenc: Himnusz
címû költeménye elõtt tisztelegtünk, ha-

nem a 110 éve született József Attiláról is
megemlékeztünk. A verseny megnyitójá-
nak hangulatát emelte József Attila gyer-
mekkori visszaemlékezéseibõl összeállított
jelenet a 4. a osztályos tanulók, Szele Péter,
Kiss Zoltán, Töreki Zoltán elõadásában.

A délután folyamán 3-8. osztályos tanu-
lók 5 kategóriában mérték össze tudásukat.
A gyerekek színvonalas produkciókkal ké-
szültek. A zsûrik tagjait nehéz döntés elé
állították. Az eredményhirdetésen a kate-
góriák 1-3. helyezettjei és a különdíjasok
értékes könyvjutalomban részesültek.

Helyezettek
I. kategória (3-4. osztály vers): I. Varga

Glória (Krúdy Gyula Általános Iskola.
Felkészítõ tanár: Uhrinné Baji Kinga). * II.
Lhotka Lili (Pais Dezsõ Általános Iskola.

Felkészítõ tanár: Kollár Jánosné). * III.
Straub Judit Napsugár (II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola. Felkészítõ tanár:
Pogonyi Zoltánné). * Különdíj: Mogyoró-
si Kinga (Dr. Béres József Általános Isko-
la. Felkészítõ tanár: Korányi Gáborné).
Hajdú Tímea (Pais Dezsõ Általános Iskola.
Felkészítõ tanár: Czeglédiné Juhász Ildi-
kó). 

II. kategória (3-4. osztály próza): I.
Lederer Nóra (Aquincum Általános Iskola.
Felkészítõ tanár: Scheibli Zsuzsanna). * II.
Takács Eszter (Medgyessy Ferenc Általá-
nos Iskola. Felkészítõ tanár: Búzáné Kecs-
keméti Éva). * III. Baranyai Richárd
(Bárczi Géza Általános Iskola. Felkészítõ
tanár: Simainé Fenyvesi Judit). * Különdíj:
Klein Konstantin (Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola Felkészítõ tanár: Vaskúti Rita). 

III. kategória (5-6. osztály vers): I.
Sóti Hajnalka (Csillaghegyi Általános Is-
kola. Felkészítõ tanár: Horváth Ildikó). *
II. Csikós Nikolett (Aquincum Általános
Iskola. Felkészítõ tanár: Brassói Annamá-
ria). * III. Kerekes Zsuzsanna (Bárczi Gé-
za Általános Iskola. Felkészítõk: a szülõk).

* Különdíj: Ványolos Noémi (Csillaghe-
gyi Általános Iskola. Felkészítõ tanár:
Willighné Gellai Katalin). * Pappas Melin-
da (Dr. Béres József Általános Iskola. Fel-
készítõ tanár: Borhy Anikó). 

IV. kategória (5-6. osztály próza): I.
Pappas Timon (Dr. Béres József Általános
Iskola. Felkészítõ tanár: Borhy Anikó). *
II. Szabadhegyi Ármin (Medgyessy Fe-
renc Általános Iskola. Felkészítõ tanár:
Nagy Zsuzsanna). * III. Balogh András
(Pais Dezsõ Általános Iskola. Felkészítõ
tanár: Molnár Beáta). 

V. kategória (7-8. osztály vers): I.
Purzás Patrik (Óbudai Általános Iskola
EGYMI Felkészítõ tanár: Fazekas Márta).
* II. Pázmándi Evelin (Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola. Felkészítõ tanár: Szepesiné
Máhli Anikó). * III. Krulik Zsófia (Mus-
tármag Keresztény Általános Iskola. Fel-
készítõ tanár: Péteri Annamária). * Külön-
díj: Lakatos Valentina Loren (Krúdy Gyu-
la Általános Iskola. Felkészítõ tanár:
Berényi Laura). * Nehéz-Posony Benedek
(Óbudai Árpád Gimnázium. Felkészítõ ta-
nár: Kende Adrienn). 

Vers- és prózamondó verseny a Paisban

obuda_2015_03.qxd  2015.02.12.  15:14  Page 4



2015. 3. szám 5Emlékezés – Önkormányzat

A 110 éve született csilla-
gász emléktábláját avatták
fel a Laborc utcai Polaris
Csillagvizsgálóban január
28-án. A táblaavatón részt
vett Bús Balázs polgármes-
ter, Mizser Attila, a Magyar
Csillagászati Egyesület fõ-
titkára és Kulin Ferenc a
család képviseletében

S zületésének 110. év-
fordulóján avatták

Kulin György (1905-
1989), a magyarországi
csillagászati ismeretter-
jesztés és az amatõrcsil-
lagász mozgalom ki-
emelkedõ alakjának em-
léktábláját a Polaris
Csillagvizsgálóban. Az
emléktáblával a csilla-
gász tudománynépszerû-
sítõ és közösségépítõ te-
vékenysége elõtt tiszte-
legnek.

Mizser Attila, a Magyar
Csillagászati Egyesület fõ-
titkára nyitotta meg az ese-
ményt, majd Bús Balázs
méltatta Kulin György

munkásságát. Elmondta,
igazuk lehet azoknak a
szakembereknek, akik azt
mondják, hogy Galilei
után 370 év-

vel az emberek többsége
még annyit sem látott az
égbõl, mint az olasz csilla-
gász. Afiatalok érdeklõdé-

sét érdemes komolyan
venni - tette hozzá a pol-
gármester. Kíváncsiságuk
kielégítéséhez nagy szük-
ség van az olyan hozzáér-
tõ és elhivatott tudósokra,
mint amilyen Kulin
György is volt. Beszédé-
ben az olyan közösségek
kialakulásának és mûkö-
désének fontosságát hang-
súlyozta, ahol a fiatalok
hasznosan tölthetik idejü-
ket, új és izgalmas esemé-
nyekkel találkozhatnak.

Kulin Ferenc, a Kulin
család nevében köszöntöt-
te a csillagászat minden
barátját és Gyurka bácsi
anekdotáival emlékezett a
kiváló csillagászra. A tábla
leleplezése után a megje-
lentek koszorút elhelyezve
tisztelegtek a csillagász
munkássága elõtt. 

• Kulin György nevéhez rengeteg eredmény fûzõdik: kisbolygókat és
változócsillagokat fedezett fel, emellett komoly népszerûsítõ munkát
végzett azért, hogy a csillagvizsgálás élménye bárki számára elérhe-
tõ legyen. Könyveket, cikkeket írt, folyóiratot hozott létre, megalapítot-
ta a Magyar Csillagászati Egyesületet, sõt a távcsõtükör-csiszolást is
tanította, hogy minél többen építhessenek maguknak távcsövet.Ezzel
a technikával a január 28-ai ünnepségen megismerkedhettek az ér-
deklõdõk, akik egy Kulin György-emlékkiállítást is megtekinthettek.

Kulin György csillagászra emlékeztek a Polarisban

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozása 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének 39/2007. (VI. 29.) rendele-
te szabályozza Óbuda-Békásmegyer Dísz-
polgára kitüntetõ cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar, vagy külföl-
di személynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi,
tudományos, vagy mûvészeti életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult
Óbuda-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható. Kivételes okokból
évente további egy posztumusz kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítványokat az
úgynevezett Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, majd a javasla-
tot a polgármester terjeszti be a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testület 2015 már-
ciusi ülésén dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja
át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkalmából rende-
zett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a le-
hetõséggel, és legkésõbb 2015. március 1-jéig tegyék meg in-
dítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az
tartalmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az ado-
mányozás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt borí-
tékban az 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osz-
tály) lehet - ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy postai úton
megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Hét napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk a
rendkívüli ülésen, és csak a költségvetéssel,
illetve vagyongazdálkodással összefüggésben
közel egy tucat kérdést válaszolt meg a város-
rész vezetése február 5-én.

Kérdések
A költségvetés elsõ fordulós tárgyalása

során Mihalik Zoltán (Együtt) képviselõ
számos kérdést tett fel a nagyberuházások-
kal és fejlesztésekkel összefüggésben. 

Elsõként a Heltai Jenõ téri vásárcsarnok,
a multifunkcionális tér kialakítása (Tér-
köz pályázat), illetve a Zichy-kastély észa-
ki szárnya felújításának jelen állapotáról
kért tájékoztatást. A hegyvidéki útfelújítá-
sok költségkimutatása mellé kérte az érin-
tett utcák listáját. A szociális kiadásokkal
kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy a
meglévõ szolgáltatási
színvonal fenntartása
mennyibe kerülne az
önkormányzatnak. Re-
ményét fejezte, ki, hogy
az új finanszírozási fel-
tételek mellett nem fog
szûkülni az érintettek
köre. Utalt arra, hogy a
szociális szolgáltatás
szinten tartásához más
területektõl kell forrást
elvenni. A képviselõ két
intézmény elmúlt évi fõ
számait tekintette át.
Megjegyezte, hogy az
Óbudai Kulturális Köz-
pont és a közterület-fel-
ügyelet költségvetése is
évrõl évre jelentõsen növekedett. Elismer-
te, hogy mindkét intézmény kimagaslóan
jó színvonalú munkát végzett és többlet
feladatokat is el kellett látniuk.

Az önkormányzat vagyonkezelõjénél
keletkezõ felhalmozási bevételeket a költ-
ségvetés kozmetikázásának eszközeként
írta le, jelezve ugyanakkor, hogy a büdzsé
általános tartaléka jelentõsen csökkent. A
Városfejlesztõ Kft. költségvetési támoga-
tása kapcsán arra kért választ, hogy mit je-
lent az ott megjelölt közösségi tervezés.

Válaszok
Puskás Péter alpolgármester a Heltai Je-

nõ téri vásárcsarnokot érintõ kérdésre vá-
laszolva elmondta, a központi költségvetés
elfogadása után megnyílik a állami, 150
millió forintos tervezési forrás. A jövõ év-
ben már a kivitelezés finanszírozási konst-
rukcióját kell összeállítani. A Tér-köz pá-
lyázaton a nyugdíjas klub kivitelezése már

zajlik, a közterület rehabilitációs munkái-
nak elvégzésére heteken belül szerzõdést
köthetnek. A Zichy-kastély felújítására a
pályázatot már beadta az önkormányzat a
Norvég Alaphoz, jelenleg döntésre vár. 

Szociális ellátás
Bús Balázs polgármester a szociális ellá-

tás kérdésében jelezte, hogy közel 230 mil-
lió forint saját plusz forrást von be a hely-
hatóság, így nem csökken a terület támo-
gatása. A szociális intézmények dolgozói-
nál 5 százalékos béremelést is tartalmaz a
költségvetés. A BKISZ útépítésekkel
kapcsolatban jelezte, hogy az EU nem tá-
mogatja a teljes útrekonstrukciós munkát,
ezért ezeken a hegyvidéki utakon csak a
csatornázást követõ, úgynevezett nyomvo-
nalas helyreállítás adódna. Ezért az erre a

célra tavaly elkülönített 150 millió forint-
ból elkezdõdött útfelújítások folytatására
azonos összeggel az idei költségvetés elfo-
gadása után kerülhet sor. További 100 mil-
lió forint keretösszeg áll majd további utak
rendbehozatalára.

Az Óbudai Kulturális Központ költ-
ségvetése kapcsán Bús Balázs arra emlé-
keztetett, hogy az Esernyõsök nevû intéz-
ménye tavaly csak az év közepétõl igé-
nyelt forrást, 2015-ben azonban már az
egész évi mûködést kell finanszírozni, és
figyelembe kell venni a bõvülõ szolgálta-
tásokat is.

Óbuda-Békásmegyer Közterület-fel-
ügyeleténél jelentõs létszámfejlesztések
voltak, és az új térfigyelõ-rendszer köz-
pontjának kialakítása és a rendszer üze-
meltetési költségei is többletforrásokat
igényelt - mondta Böjtös Zoltán, a felügye-
let vezetõje. A nyáron induló fizetõ parko-
lás üzemeltetése is költségigényes feladat.

A közösségi tervezés a közterület terve-
zés módszere, tájékoztatott Virág Benedek,
a Városfejlesztõ Kft. vezetõje. Ez a mód-
szer az alulról jövõ kezdeményezések be-
építésére alapul, azaz a helyiek véleménye,
érdeke alakítja a beruházások módját. A
módszer elõzményeként Bús Balázs meg-
említette a három éve indult „Közel az
emberekhez” elnevezésû kezdeménye-
zést, amelynek célja szintén lakossági ész-
revételek összegyûjtése és ezek figyelem-
bevétele az egyes fejlesztések tervezésé-
nél. Mihalik Zoltán üdvözölte, hogy külön
nevesítve lett a közösségi tervezés.

Az összes értékesíthetõ ingatlant beter-
vezte a Vagyonkezelõ Kft. a költségvetés
felhalmozási során tervezett bevételi ösz-
szegbe, ezeket folyamatosan pályáztatja,
és mindent elkövet annak érdekében, hogy
a terv az év során közelítõleg teljesüljön.

A római-parti védmû építésével kap-
csolatban Mihalik Zoltán egy tájékoztató-
információs pont létrehozására és finanszí-
rozására tett javaslatot. Azt is kérte, hogy a
2013-ban elfogadott esélyegyenlõségi
programot aktualizálják, különös tekintet-
tel a kerületi fogyatékosok igényeire.

Béres András (PM) képviselõ a költség-
vetés kapcsán a kötvény kibocsájtás bevé-
telére és a keletkezett kamatrés felhaszná-
lásra, illetve a civil szervezetek támogatási
rendszerére kérdezett rá. A képviselõ az
Óbuda Újság tekintetében magyarázatot
kért az elkülönített keretösszeg mértékére,
mely megegyezõ a tavalyi évivel, továbbá
környezetvédelmi szempontból aggályát
fejezte ki a magas példányszám miatt, il-
letve az újság tartalmára vonatkozóan ja-
vaslat megfogalmazását ígérte a következõ
ülésre.

Beruházások 
kötvénykibocsájtásból

Báll Sándor, az önkormányzat pénzügyi
fõosztályának vezetõje elmondta, hogy a
kötvénykibocsájtás bevétele szeptember
25-én érkezett meg az önkormányzat
számlájára és azóta folyamatosan lekötött
a maradék kötvényrész, amely 715 millió
forint. Ezt az összeget a késõbbiekben fej-
lesztésekre fordítja az önkormányzat, töb-
bek között a tavaly közbeszereztetett
Zipernowsky utca közterületének re-
konstrukcióját fedezi majd, amely az is-
kola, óvoda és a nyugdíjasház közötti terü-
let megújítását foglalja magába. Az Ürömi
út-Dózsa utcai keresztezõdés lámpás
csomóponttá való fejlesztése, mely nyá-
ron valósulhat meg, illetve a csillaghegyi
Makovecz bölcsõde melletti játszóteret
is ebbõl a forrásból alakítják ki. A kamat-
marge-ot (kamatrést) szintén leköti az ön-
kormányzat, melynek felhasználási tervé-
rõl részletes kimutatást a február 12-ei
ülésre készítenek.

Civil szervezetek
Bús Balázs polgármester a civil szervezetek

támogatási rendszerérõl elmondta, olyan szer-
vezetek kaphatnak támogatást, melyekkel

Költségvetésrõl, 
vagyongazdálkodásról 

a testületi ülésen 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Egyszerûbben és anyagi ráfordítás nélkül indulhatnak a kerü-
leti társasházak az energetikai felújítás támogatását célzó pá-
lyázaton.
Az önkormányzat energetikai korszerûsítésre kiírt pályázatának megje-
lenése óta a polgármesteri hivatal munkatársai számos egyeztetést
folytattak az érdeklõdõ társasházkezelõkkel. A megbeszéléseken kide-
rült, hogy a pályázat elõkészítése a legtöbb társasház számára csak
külsõ szakértõ bevonása mellett lenne lehetséges, ennek terheit azon-
ban többségük nem tudja vállalni. A fenti ismeretek birtokában a hivatal
szakemberei és vezetése úgy döntött, hogy könnyít a korábbi feltétele-
ken, és az alábbi pontokban megváltoztatja az eredeti kiírást: kikerül a
(6.pont harmadik) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke és
a (4. pont) beruházás gazdaságossága, megtérülési ideje bekezdése.
Ugyanezen 6. pontba bekerül az „állami pályázaton való indulás” be-
kezdés. Kikerül (a 7. pont negyedik) tételes költségvetés és (6.) várha-
tó becsült megtakarítás számítása bekezdése.

A pályázati kiírás változásai olyan könnyítéseket jelentenek, ame-
lyeknek köszönhetõen a társasházak könnyebben juthatnak hozzá
az önkormányzati támogatáshoz. Mivel az önkormányzati pályázat
fõ célja az állami támogatás kiegészítése, ezért a kiíró nem kíván
indokolatlanul magas elvárásokat támasztani a pályázók felé.

A pályázók köre
Fontos kiemelni, hogy a társasház-felújítási támogatás igénybevé-
telére azok a társasházak és lakásszövetkezetek jogosultak, ame-
lyeknél az épület 1945 elõtt épült, vagy többszintes lakóépület
esetében a tárgyévi pályázat benyújtása elõtt legalább tizenöt év-
vel épült és a lakások száma legalább kettõ.
Az önkormányzati pályázat tehát tágabb kört von be a támo-
gatásba, mint az állami kiírás. A már megjelent állami pályá-
zaton csak a 4 és 60 lakás közötti társasházak vehetnek részt.
A pályázat beadási határideje: 2015. február 27. 10 óra.

Jelentõs könnyítések az önkormányzati energetikai korszerûsítés pályázaton

Bõvül a támogatottak köre

együttmûködési megállapodása van az ön-
kormányzatnak. Ezeknek egy része hosszú
évek óta költségvetési soron van. Hozzátet-
te, minden esetben a szakmai ügyosztály és
a kft.-k véleménye szerint döntenek a szer-
vezetek támogatását illetõen.

A polgármester az Óbuda Újsággal kap-
csolatos kérdésekre reagálva elmondta,
idén, mivel nincs választási év, kevesebb
pártpolitikai hír lesz, viszont több kerületi
hír és kulturális ajánló jelenhet meg.

Önkormányzati 
lakások bérlése

Dr. Simonka Csaba (MSZP) képviselõ a
vagyongazdálkodással összefüggõ egyes
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatá-
val kapcsolatban üdvözölte az önkormány-
zati lakások bérbeadását szabályozó rende-
letben azt, hogy a helyhatóság nagyobb
hangsúlyt fektet a lakások pályázat útján
történõ bérbeadására, bár - tette hozzá -
idáig is erre törekedett a hivatal, nem volt
elegendõ lakás pályázaton való indításhoz,
illetve korábbi bizottsági döntések, melyek
elhelyezési kötelezettséget írtak elõ, el-
sõbbséget élveztek. Javaslata szerint azo-
kat a korábbi döntéseket újra kellene vizs-
gálni, amelyek pozitív elbírálásban része-
sültek, mert vannak olyanok, akik még
mindig nem tudtak lakáshoz jutni.

A fiatalok lakáshoz jutásának támogatá-
sára vonatkozó passzust kiegészítené azzal,
hogy a fiatal házasok mellett az élettársi
kapcsolatban élõk is élvezzenek elõnyt, to-
vábbá azok is, akik családalapítási szán-
dékkal kívánnának lakáshoz jutni. A képvi-
selõ a rendelet szövegezésében is módosí-
tásokat javasol, amely érinti az óvadék fi-
zetését a szociális bérlakások kapcsán, il-
letve szintén a szociális bérlemények eseté-
ben javasolja a jövedelemigazolás és a bér-
lemény használatának a havi ellenõrzését,
hogy kiszûrhetõ legyen a jogosulatlan
használat és ezáltal a bérleti lehetõség tény-
legesen az arra leginkább rászorulókon se-
gítsen. Javaslatai pontos szövegezését a kö-
vetkezõ testületi ülésen terjeszti elõ.

Az orvosi ellátásról
A lakosság folyamatos, az alapellátási

szintû sürgõsségi ügyeleti feladatok ellátá-
sát 2009 óta a Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft végzi. Az utóbbi idõben or-
voshiány miatt nehézségekbe ütközött az
ügyelet megszervezése valamint problé-
maként felmerült az összevont gyermek
háziorvosi ügyeletben feladatot ellátó or-
vosok többlet díjának fedezése. A szolgál-
tató levélben kérte az önkormányzattól a
szerzõdésben szereplõ szolgáltatási díj
megemelését, melyet kizárólag humánerõ-
forrásra fordítana, így ösztönözve az orvo-
sokat az ügyeletben való részvételre. A tes-
tület megszavazta a finanszírozást érintõ
szerzõdésmódosítást.

Háziorvosi alapellátás
A kerületi háziorvosi alapellátás zavartalan

mûködésének elõfeltétele, hogy valamennyi
háziorvosi praxis be legyen töltve. Az orvos-
hiány, különösen háziorvosoknál, országos
probléma. Az utánpótlást nehezíti, hogy a
végzettek jelentõs része a magasabb jövedel-
met biztosító szakokat részesíti elõnyben,
ezért kevés a - sok munkával és nagy felelõs-
séggel járó, ugyanakkor viszonylag alacso-
nyabb kereseti lehetõséget biztosító - házior-
vosi munkát élethivatásának választó fiatal
orvos. Jelenleg a kerületben nincs betöltetlen
háziorvosi praxis, de a városrészben dolgozó
háziorvosok jelentõs
része nyugdíjas korú,
vagy közel áll a nyug-
díjkorhatárhoz. Már je-
lenleg is érzékelhetõ,
hogy nyugdíjba vonu-
lás esetén a háziorvo-
sok nehezen tudják
praxisjogukat elidege-
níteni, hosszú ideig tar-
tó hirdetést követõen is
alig találnak fiatal,
megfelelõ szakképzett-
ségû és a vásárláshoz
szükséges anyagi fede-
zettel rendelkezõ or-

vost. Ezen a helyzeten szeretne javítani az
önkormányzattól igényelhetõ támogatás el-
indítása, mely segíti a fiatal orvosakat a házi-
orvosi praxisok megszerzésében. A beveze-
tendõ, a tervek szerint kamatmentes kölcsön
formájában nyújtható támogatás várhatóan
segíti egyrészt a fiatal orvosok háziorvosi pá-
lyájának elindulását, másrészt az idõs házior-
vosok nyugdíjba vonulását.

Módosított pályázat 
Elfogadták a képviselõk a társasházak

energetikai korszerûsítésére kiírt pályázat
módosítását. A társasházi lakók, közös képvi-
selõk megkeresései és az egyeztetések rámu-
tattak, hogy az energetikai korszerûsítést tá-
mogató pályázati kiírás egyes elemei szinte
teljesen ellehetetlenítik a pályázási lehetõsé-
get. Megnehezíti vagy meg is akadályozza
számos társasház pályázaton történõ indulá-
sát, hogy a pályázat elõkészítése csak külsõ
szakértõ bevonásával, illetve anyagi ráfordí-
tással lehetséges. Mivel az önkormányzati
pályázat fõcélja az állami támogatás kiegészí-
tése, az elõkészítés során nem támasztható in-
dokolatlanul magas elvárás a pályázók felé. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Elfogadták a költségvetést
Lapzártakor érkezett: a képviselõ-testü-
let február 12-ei rendes ülésén elfogadta
az önkormányzat 2015. évi költségvetés-
ét. (Tudósítás következõ számunkban.)
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Hibrid buszok indultak útnak ja-
nuár közepén a 7-es vonalán.
Márciusra a 9-es vonalon is ilye-
nek közlekednek majd.

O lcsóbb, környezetbará-
tabb és kényelmesebb bu-

szok kerültek a BKV flottájába
január 17-én. A fõváros Tarlós
István fõpolgármester prog-
ramjába illeszkedõen, összesen
28 Euro 6 minõsítésû, hibrid
(elektronos és dízel) üzemelte-
tésû Volvo autóbuszt vásárolt.
Az elsõ a 7-es vonalon állt for-

galomba, márciusig azonban a
Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) újabb jármûveket
vásárol, amelyek az 5-ös, a 9-
es és a 107-es vonalon váltják
fel a régieket. 

A BKK tervei szerint 2018-
ra csak alacsonypadlós buszok
közlekedhetnek a fõváros útja-
in, a most beszerzett jármûvek
ennek megfelelõen már aka-
dálymentesek. A komfortos
utazásról légkondicionálás, a
biztonságról fedélzeti kamerák
gondoskodnak. 

E lkészült az elsõ, hamarosan
Budapestre érkezõ CAF

villamos a spanyolországi gyár-
ban. Zaragozában és Beasain-
ban, Baszkföldön gyártják a
megrendelt 47 szerelvénybõl ál-
ló flottát. Márciustól kezdõdnek
meg a villamos típusengedélye-
zéséhez szükséges tesztek, fék-
és futáspróbák az 1-es és a 3-as
villamos vonalán. A sikeres tesz-
tek után az elsõ CAF villamosok

várhatóan idén õsztõl állnak for-
galomba a budapesti villam-
osvonalakon.

A Combino villamosoknál
valamivel hosszabb, 56 méte-
res szerelvények az 1-es villa-
mos vonalán járnak majd. Az
elsõ vonal, ahol az új jármûve-
ket kipróbálhatják az utasok,
elõreláthatóan a közelmúltban
felújított, négy kerületet is
érintõ 3-as villamos lesz.

56 méteres villamos 
az 1-es vonalán 

Hibrid lesz a 9-es is

Január közepén elkezdõdött a Széll
Kálmán tér felújítása. A teljes re-
konstrukció 2016 tavaszára feje-
zõdhet be, melynek eredményekép-
pen a mai elhanyagolt csomópont
helyén új, modern arculatú, magas
szolgáltatási színvonalú, rendezett,
akadálymentes és zöld közösségi
tér jön létre. Buda közlekedése pe-
dig - a budai fonódó villamoshálózat
kiépítésével összehangolt munkák-
nak köszönhetõen - megújul. 

A2016 tavaszáig tartó rekonst-
rukció több építési ütemben,

esetenként kényelmetlenséggel já-
ró forgalomkorlátozásokkal zajlik,
melyek miatt a teret érintõ vagy
keresztezõ busz- és villamosjárat-
ok közlekedése is több alkalom-

mal változik. A tér január 19-e óta
érvényes tömeg- és közúti közle-
kedési rendje egyelõre változatlan.

A Széll Kálmán tér bontási és
felújítási munkálatai a Margit kör-
út mentén, a 4-es és a 6-os villa-
mos végállomása környezetében
is megkezdõdtek. A villamosfor-
galom zavartalansága érdekében
várhatóan március közepéig a 4-es
és a 6-os újra teljes vonalon jár, de
a megszokott Széll Kálmán téri
végállomás helyett a 18-as villa-
mos Vérmezõ utcai végállomásán
lehet le-, illetve felszállni. Az autó-
busz-végállomásról induló buszjá-
ratok akadálymentes megközelíté-
sét a 4-es és a 6-os villamos ideig-
lenes végállomásától ebben az
idõszakban nem tudják biztosítani.

Ezért kérik, hogy a mozgásukban
korlátozottak a Széna téren szállja-
nak le a nagykörúti villamosról, és
megcélzott buszjáratukat onnan
közelítsék meg a Margit körútról,
a Széll Kálmán térre vezetõ gyalo-
gos-átkelõhelyen keresztül. A tér
január 19-e óta érvényes tömeg-
közlekedési és közúti forgalmi
rendje egyebekben nem változik: a
18-as, az 59-es és a 61-es villamos
továbbra is az ideiglenes villamos-
végállomásokhoz közlekedik.

Változott 
a gyalogosközlekedés
Változott a Széll Kálmán tér

gyalogosközlekedése is: január
végétõl lezárták a metróépület és
a mellette lévõ (a korábbi bisztró
alatti) épület közötti átjárót, így

mostantól csak ezeket megkerül-
ve lehet eljutni a térrõl a Margit
körút irányába. A Margit körút-
ról a Széll Kálmán tér felé veze-
tõ gyalogos-átkelõhelyek to-
vábbra is megmaradnak. Továb-
bi fontos változás, hogy elkezd-
ték bontani a Várfok utca Vér-
mezõ út felõli oldaláról a Széll
Kálmán térre vezetõ gyalogoshi-
dat, helyette a Csaba utca felõli
lépcsõn lehet a Várfok utcáról a
teret megközelíteni. Sz. Cs.

Forgalmi változások 
a Széll Kálmán téren

• A BKK honlapjának folyamato-
san frissülõ bkk.hu/szellkalmanter
aloldalán mindig elérhetõk a fõvá-
ros egyik legforgalmasabb teré-
nek rekonstrukciójával és a vonat-
kozó közlekedési változásokkal
kapcsolatos aktuális információk.

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Aláírásukkal pecsételték
meg további együttmûkö-
dési szándékukat Óbuda-
Békásmegyer Német-,
Lengyel- és Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzatai-
nak elnökei február 4-én.

A z elnökök, Neu-
brandt Istvánné,

Wesolowski Korinna és
Krizsán Ferenc elmond-
ták, hogy szeretnék az
évek alatt kialakult jó vi-
szonyt hivatalos formá-
ban is megerõsíteni és ez-
zel is ösztönözni az
együttgondolkodást a to-
vábbi lehetõségekrõl. Az
önkormányzat segítsége
és támogatása sokban

hozzájárult a kultúrák ta-
lálkozásához. Az együtt-

mûködési megállapodás
aláírásán részt vett Bús

Balázs polgármester, aki
hangsúlyozta, az óbudai
közösség építéséhez a
nemzetiségek sokszínûsé-
gükkel járulnak hozzá és

felhívják a figyelmet a lét-
rehozott értékek megóvá-
sára és rejtett kincseinkre,
mellyel közösen gazdagít-
hatják kultúránkat.

Aki itt él, büszkén legyen óbudai - fo-
galmazza meg munkájának célját dr.
Demeter Gellért (Fidesz-KDNP) képvi-
selõ, az egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizottság elnöke,
aki úgy véli, a politika is közösségért
végzett szolgálat.

- Hivatás - igazít ki dr. Demeter
Gellért, amikor ügyvédi praxisát
szakmának nevezem. A megfelelõ kifejezés megválasz-
tása nem kényeskedés részérõl: munkáját épp úgy a kö-
zösségért végzett tevékenységnek tekinti, mint önkéntes
vállalásait. Utóbbiak közé tartozik az Óbuda 1. számú
egyéni választókerületében vállalt önkormányzati képvi-
selõi, illetve az egészségügyi, szociális és lakásgazdálko-
dási bizottságban rábízott elnöki munka is.

- Az ügyvédi munkában nagy múltra tekint vissza
a közösségért végzett önkéntes, „pro bono” feladat-
vállalás. Hogy egy híres példát említsek: Kossuth
Lajos is ügyvéd volt, és számára is fontos volt a köz-
életi szerepvállalás. A „pro bono” munka egyébként
már az ügyvédi pályám megkezdése elõtt is ismert
és természetes volt számomra. Szászrégenben nõt-
tem fel, ahol édesapám a mai napig református
lelkipásztor.. Egy református közösségben magától
értetõdik a közösségi munka - mesélte. 

Dr. Demeter Gellért az elõzõ önkormányzati ciklus-
ban külsõs bizottsági tagként dolgozott az egészség-
ügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottságban, azt
megelõzõen pedig az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.-nél
volt igazgatósági tag, a kerületi lakásgazdálkodási és
szociális ügyekre tehát régóta közvetlen rálátása van. 

- Az ügyvédi munka annyira szerteágazó, hogy mun-
kám során óhatatlanul sokféle témakörrel, üggyel ke-
rülök kapcsolatba. Koránt sem állítom, hogy minden-
hez értenék, de a jogi szabályozás mindennek a hátte-
rében ott húzódik, tehát sok területen tudom hasznosí-
tani tapasztalataimat - fogalmazott a képviselõ. 

Az általános vállalásokat illetõen dr. Demeter Gel-
lért úgy nyilatkozik, képviselõként és a szakbizottsá-
gi munkában azokért az ügyekért fog küzdeni, ame-
lyek segítenek, hogy az óbudaiak otthonosabban, ké-
nyelmesebben és biztonságosabban érezzék magukat
lakóhelyükön, a szociális és a lakásügyi terület tehát
épp olyan fontos számára, mint hogy megfelelõ mi-
nõségû úthálózat és elfogadható közbiztonság legyen
a kerületben, vagy hogy jól mûködjön az egészség-
ügyi ellátás, a gyermekorvosi ügyelet.

- A konkrét feladatok között említeném a Krúdy-ne-
gyed ügyét. Szeretném, ha az ott születõ promenáddal
ez a környék visszanyerné saját hajdani igazi arcula-
tát. ATímár utcának pedig szüksége volna egy korsze-
rû aszfaltburkolatra - mondta hozzátéve: - Arra fogok
törekedni, hogy minden óbudait az egészséges lokál-
patriotizmus érzése töltse el, ha a saját lakóhelyére
gondol, büszkén legyen óbudai. (k)

Együttmûködõ nemzetiségi önkormányzatok

Apró dolgokon keresztül vezet az út a bol-
dogság felé - véli Burján Ferenc önkormány-
zati képviselõ, aki az oktatási és környezet-
védelmi bizottság elnökeként is
dolgozik a kerületért. A politikus
az LMP színeiben került kompen-
zációs listáról a testületbe.

Én azt remélem, hogy helyi
önkormányzati szinten hoz-

zá tudok járulni ahhoz, hogy
mindenki az alapvetõ jogaival
maradéktalanul élhessen. Ilyen
az egészséges környezethez vagy az okta-
táshoz való jog - fogalmaz hivatalosan
közzétett hitvallásában Burján Ferenc. 

- Apolitika szót ritkán használom a sa-
ját szerepvállalásommal kapcsolatban.
Úgy érzem, szükség van arra, hogy a
magam eszközeivel én is hozzá tudjak
járulni az óbudai lakosok mindennapi
életének könnyebbé, otthonosabbá téte-
léhez. Képviselõként és bizottsági elnök-
ként mindent megteszek ennek érdeké-
ben - árulta el az Óbuda újságnak.

Amint a képviselõ elmondta, a család-
ban, a szûkebb baráti körében nincs ha-
gyománya a profi politizálásnak, a kö-
zösségért végzett munka azonban mindig
is természetes volt számára. A kétgyere-
kes édesapa, középiskolai tanár életében
eddig is számos alkalommal fordult elõ,
hogy képviselnie kellett valamit, vagy
szükség volt kiállni egy-egy ügyért.

Burján Ferenc harminc évvel ezelõtt,
egy házasság révén került Óbudára. Jól
ismeri szûkebb lakókörnyezete, Csillag-
hegy és a Római-part mindennapjait,
problémáit pedagógusként pedig a tár-
sadalom fiatalabbik felének életét, véle-
ményét. Úgy fogalmaz, hogy nem csak
e választási körzet lakosságának érdeke-
it igyekszik képviselni, hanem az egész
Óbuda területén élõ emberekét is.

- Változtatni csak együtt, közösen le-
het. Ez a felismerés késztetett arra, hogy

szerepet vállaljak a politikai közéletben.
Az önkormányzati munkában olyan
ügyeket kívánok képviselni, amelyek a

közösség érdekeit szolgálják -
mondta Burján Ferenc. 

Konkrétumokat említve a
képviselõ elsõként a Római-
partra tervezett gát ügyét hoz-
ta fel.

- Azt szeretném elérni, hogy
ez a beruházás a legésszerûbben
és a legkörnyezet-barátabb mó-
don valósulna meg. Mi is támo-

gatjuk a védmû megépítését, de a nyom-
vonal kialakításához nagyon sok érvet
kell figyelembe venni. A III. kerület
egyébként is egyedülálló zöldfelületekkel
rendelkezik a fõvárosban, ezek védelme
kiemelten fontos, így a Rómain is. Jó vol-
na továbbá itt a parton egy futósávot létre-
hozni, hogy a kerékpárosok, a sportolni
vágyók és a sétálók ne zavarják egymást. 

Más: Péterhegyen, a Tündérvirág ut-
cában van egy vizesárok, amelybõl a
felgyülemlõ víz rendszeresen elárasztja
a környék telkeit és a házak pincéit, va-
lamint alámossa az utat. Az itt élõ lako-
sok már kétszer rendbe hozták saját
pénzbõl az úthálózatot, de sajnos telje-
sen feleslegesen. Elõtte meg kell oldani
a vízelvezetést. A Duna-parton, a kajak-
kenu szakosztály elõtt szintén vízelve-
zetési és világítási probléma van. Csil-
laghegyen egy régóta esedékes aszfalto-
zási és járdafelújítási problémát kellene
megoldani egy iskola közelében. Szá-
mos ilyesmi van, ami apróságnak tûnik,
és aminek a megoldásával az adott kör-
nyéken élõk igazán otthon érezhetnék
magukat. Képviselõként mindent meg-
teszek annak érdekében, hogy a lakos-
ság körében felmerülõ problémákat a le-
hetõségekhez mérten a legmesszebb
menõkig képviseljem az óbudai önkor-
mányzat képviselõ-testületében - mond-
ta Burján Ferenc. (kgy)

„Legyen Óbuda otthonos!”

„A közéleti munka is
közösségi szolgálat”

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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F olyamatosan végzik
a téli munkálatokat a

Fõkert szakemberei: a té-
li metszés, a cserjék ifjí-
tása van soron. Össze-
gyûjtik a megbújt lom-
bot, eltávolítják a gyom-
fákat, szellõsebbé, átlát-
hatóbbá teszik a besûrû-
södött növénycsoporto-
kat. Motoros fûrésszel
levágják a beteg, sérült
vagy rosszul metszett
ágakat, a kiszáradt fákat.
Egy-egy terület erõtelje-
sebb ifjítására átlagosan
ötévente kerül sor. 

Márciusban lomtalanítás
Az FKF Nonprofit Zrt. február végén - elsõként
az V. kerületben - megkezdi az idei lomtalanítást.
A III. kerületben márciusban (pontos idõpont a
lakosokhoz eljuttatott hírlevélben) tehetik ki a
feleslegessé vált lomokat a lakosok.
Az elszállítást az elõzõ évek gyakorlatával meg-
egyezõ módon végzik. Budapest kerületeit körze-
tekre osztották, amivel biztosítható, hogy a lomokat
koncentráltan szállíthassák el, így rövidebb ideig
okozva kellemetlenséget a lakóknak, nehézséget a
gyalogosoknak és a gépkocsival közlekedõknek. A
lomok kihelyezési idõpontjának betartását a kerüle-
ti közterület-felügyeletek vagy a Fõvárosi Rendé-
szeti Igazgatósága munkatársai ellenõrzik. Kérik,
hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságá-
nak megõrzése érdekében kizárólag a tájékoztató
anyagokban, illetve a lépcsõházakban elhelyezett
plakátokon feltüntetett idõpontban helyezzék ki lom-
jaikat.
Ne készítsenek ki: a háztartásokban naponta
képzõdõ háztartási hulladékot, ipari, mezõgazda-
sági tevékenység következtében keletkezett hulla-
dékot, veszélyes hulladékot, építési törmeléket,
autógumit, autóroncsot, zöldhulladékot (ág, nye-
sedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: a közterületi
rend megóvása érdekében a társaság által kikül-
dött levelekben feltüntetett idõpontban helyez-
zék csak ki a lomot, melyet a következõ napon
szállítanak el. A lomokat olyan helyre tegyék ki,
amely az FKF Zrt. jármûveivel könnyen megköze-
líthetõ. Fontos, hogy a lomokat ne rakják az úttest-
re, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve bal-
esetet okozhatnak.
A lomtalanítás utáni takarítás: a FKF Zrt. a lomta-
lanítást követõen elvégzi az érintett terület alapos
takarítását. Az ingatlanok elõtti járdaszakasz meg-
tisztítása a tulajdonosok kötelezettsége.
Hasznosítható hulladékok: a környezet megóvá-
sa érdekében a  hasznosítható hulladékokat (fehér
üveg, színes üveg, papír, mûanyag, fém doboz, ita-
los kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki,
hanem használják a házhoz menõ szelektív gyûjtõ-
tartályokat, gyûjtõszigeteket, illetve a hulladékudva-
rokat!
Veszélyes hulladék begyûjtése: a háztartásokban
keletkezõ, szakszerû ártalmatlanítást igénylõ hulla-
dékok átvételére a társaság minden körzetben az
elszállítás napján  ideiglenes gyûjtõpontot üzemel-
tet. Ezek pontos helyszínérõl levélben adnak tájé-
koztatást. A veszélyes hulladék átvétele minden
egyes körzetben a lomok kikészítését követõ napon
történik 12-tõl 18, hétvégére esõ gyûjtési napokon
10-tõl és 16 óráig.
A gyûjtõpontokon leadható veszélyes hulladé-
kok: sütõzsír, sütõolaj és göngyölegei, festékmara-
dék és göngyölegei, olajos mûanyag flakon, oldó-
szerek, hígítók, növényvédõ szerek, szárazelem,
elektronikai hulladék, gumiabroncs, szóró palack,
fénycsõ.
(Bõvebb információ: www.fkf.hu; a lakóhely pontos
megadásával érdeklõdhetnek telefonon is a 06-40-
353-353-as telefonszámon.)

Téli munkák a parkokban

Amagyarság régtõl
fogva ismert, tisztelt,

megbecsült fafaja a kocsá-
nyos tölgy. Honfoglaló ele-
ink még az õshazából in-
dulva végig abban az er-
dõssztyepp zónában halad-
tak a Kárpát-medence felé,
melynek jellemzõ erdõal-
kotó fája. Matuzsálemi
élettartama, jelentõs ma-
gassága és törzsátmérõje,
terebélyes koronája, vastag
koronaágai miatt a kocsá-
nyos tölgy a mitológia égi
isteneinek szent fája volt.
Nem véletlen, hogy Linné

a Quercus robur tudomá-
nyos nevet adta neki, hi-
szen a latin kifejezés az
erõsségre, keménységre,
szilárdságra utal. 

A szakmai közönség
szavazati alapján, az Or-
szágos Erdészeti Egye-
sület által idén 20. alka-
lommal megválasztott év
fájának az adott évben
nagyobb figyelmet szen-
tel az erdészeti szakma
és kutatás, bemutatása az
erdei iskola programok
és az erdészeti ismeret-
terjesztés kiemelt témá-

ja. (Részletes informá-
ció: www.azevfaja.hu;
www.oee.hu) 

Európai Év Fája
Az év fája mozgalmat

Magyarországon az Or-
szágos Erdészeti Egyesü-
let 1996-ban indította út-
jára. Célja, hogy a hazai
erdõk õshonos fafajait
mind a szakmai, mind a
nagyközönség számára
bemutassa, közelebb
hozza. 2012 óta az Or-
szágos Erdészeti Egyesü-
let együttmûködik az Év
Fája Verseny magyaror-
szági lebonyolításában.
Az Európai Év Fája ver-
senyben 2015. február 1-
tõl 28-ig zajlik az a kö-
zönségszavazás, mely-
nek során eldõl, hogy a
tizennégy versenyzõ fa-
egyed közül melyik nyeri
el a megtisztelõ címet. A
versenyen Magyarorszá-
got a tatai platánfa kép-
viseli, amire szavazni a
www.treeoftheyear.org
oldalon lehet.

Szilárdság, erõ, keménység

A kocsányos tölgy a 2015-ös év fafaja

A z Összefogás Óbudáért Egyesü-
let minden érdeklõdõt vár februári

gyalogtúrájára. Útvonal: Kopár Csárda-
parkoló mh.-Ásványbánya-Sziklato-
rony-Iluska-forrás-Klotild bg.-Mészé-
getõk-Pilisszántó, Boldogasszony kápol-
na-Pilisszentkereszt, cukrászda. Táv:
13,5 kilométer. Szintemelkedés: 350 mé-

ter. Találkozó: 8.25 órakor, Flórián tér
(Vörösvári út),Volánbusz mh. (busz in-
dul: 8.36 órakor, menetidõ 30 perc).
Érkezés: 17.30 óra körül, Szentlélek tér.
Idõpont: február 21., szombat. (A túrá-
ra a +36-30-350-8359-es telefonszá-
mon, vagy az info@osszefogasobu-
daert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.)

Az esõs idõjárás miatt elmaradt túra új idõpontban!

Gyalog a Pilisben
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Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben
is elindították matematikából az ingyenes tehetség-
gondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozá-
sokat csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gim-
náziumban. (Nagyszombat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni, elõ-
zetes jelentkezés nincs.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Február 17-én kezdõdik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. „Idõsebbek is elkezdhetik!”
címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõdés és
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-
as telefonszámon.) 

Iskolanaptár 2014/15
Tavaszi szünet: 2015. április 2-tõl április 7-ig. A szü-
net elõtti utolsó tanítási nap április 1-je, a szünet utá-
ni elsõ tanítási nap 2015. április 8. Utolsó tanítási
nap az utolsó évfolyamon: 2015. április 30. A közép-
iskolák végzõseinek utoljára április 30-án kell iskolá-
ba menniük. Országos kompetenciamérés: 2015.
május 27. Tavaszi érettségi idõszak, írásbeli vizs-
gák: 2015. május 4-tõl 26-ig. A közép- és általános
iskolákban 2015. június 15-én ér véget a tanítás.

Elõkészítõk általános iskolásoknak,
korrepetálás érettségizõknek

Felvételi elõkészítõk (fõleg szóbelikre) indítanak általános
iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekapcsolódási le-
hetõséggel a Thalész Körben, a Vörösvári úton. (A köz-
ponti írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a jókból a leg-
jobbakat választja ki a középiskola).Lehetõség van általá-
nos- és középiskolások matematika-fizika-kémia, ma-
gyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk felkészíté-
sét vállalják az elégséges szint elérésétõl a emeltszintû
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés bár-
milyen tantárgyból a tanév végéig.A diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a
tanárok, a gyerekek által kért napokon és idõpontban. (Je-
lentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További
tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának kezdeménye-
zésére, Bús Balázs polgár-
mester támogatásával és az
Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. szervezésé-
ben folytatódik az ingyenes
óvodai úszásoktatás.

Tekintettel a tavaly
márciusban elindított

program sikerére, már a
harmadik szakaszba érve
lehetõség nyílt további
óvodákat bevonni a prog-
ramba. A gyermekek
rendszeres testmozgásra
való nevelése nagyban
hozzájárul az állóképes-
ség növeléséhez, ezáltal a
mindennapi egészség
megõrzéséhez. Az oktatás
során a gyerekek úszástu-
dása fejlõdik, ami szóra-
koztat, sikerélményt és
magabiztosságot ad. 

Annak érdekében,
hogy minél több óvoda
vehessen részt az oktatá-
son a programot két
ütemben valósítják meg,
amelyek január 12-én és
19-én kezdõdtek. Az
úszóedzéseknek ezúttal
folytatólagosan a Vízmû-
vek Zrt. uszodája, vala-
mint új helyszínként be-
kapcsolódva, a Római Te-
niszakadémia ad otthont.
Az oktatást a helyszíne-

ken, a Római Sportegye-
sület és a Római Tenisz-
akadémia edzõi differen-
ciált, tudás szerinti cso-
portos oktatásban végzik,
kiemelt figyelemmel a
gyermekek érdekeit szem
elõtt tartva. 

Részt vevõ Intézmé-
nyek: Pitypang Mûvésze-
ti Óvoda két tagintézmé-
nye; Gyöngyforrás Óvo-
da két tagintézménye; Al-
máskert Óvoda Gázgyári
lakótelep intézménye;
Meseerdõ Óvoda két tag-
intézménye; Szivárvány
Óvoda két tagintézménye.

Jubileumi diplomák pedagógusoknak 
Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási
törvény 2005. CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve ta-
nítóképzõt végzett és diplomáját 50 éve szerzett pedagógus arany; 60 éve
szerzett pedagógus gyémánt; 65 éve szerzett pedagógus vas; illetve 70
éve szerzett pedagógus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási osztályán nyújtható be. A kérelemhez csa-
tolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a diploma máso-
latát (a másolást és hitelesítést az osztályon elvégzik), valamint a 30 év peda-
gógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a mun-
kakönyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek az osztályon). Magasabb fo-
kozatú jubileumi diploma igénylése esetén csak az elõzõ jubileumi diploma
fénymásolatát szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2015.február 27-ig az oktatási osztályra behozni,
illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em.). A
kérelem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, a telefonszámát, adószámát, taj-
számát, valamint azt, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott pedagógusként a
kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik, 2015. június 5-én.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat!
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási osztályon nyújtanak a 437-8548-as telefon-
számon.)                                           Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Folytatódik 
az ingyenes óvodai 

úszásoktatás 

A korábbi évekhez hasonló-
an idén is rendeznek jóté-
konysági mûsoros estet a
csillaghegyi Fodros Általá-
nos Iskolában. A színes,
változatos programok min-
den bizonnyal ismét emlé-
kezetessé teszik február 14-
ét a résztvevõk számára. A
bevételt az iskola szépíté-
sére és a nehezebb helyzet-
ben lévõ gyermekek iskolai
kirándulásának anyagi tá-
mogatására fordítják.

Anépszerû, 6. alka-
lommal tartandó

rendezvény kinõtte az ed-
digi helyszínt, a Csillag-
hegyi Közösségi Házat,

így ezúttal az iskola tágas
földszinti folyosóját, osz-
tálytermeket és a torna-
termet is a szórakozni vá-
gyó közönség rendelke-
zésre bocsátják. A házi-
gazda szerepét két volt
diák ikerpár, Keskeny An-
na és Keskeny György
vállalta magára. 

A színházteremmé va-
rázsolt tornateremben az
iskola tanulói, valamint
vendégmûvészek lépnek
fel. Nem marad el a ha-
gyománnyá formálódott
nyitó keringõ, melyet
nyolcadikos diákok mu-
tatnak be. Az est reperto-
árjában akrobatikus rock

and roll, musical dalok,
versenytánc, tombolahú-
zás és szaxofonon elõa-
dott zenei darabok is sze-
repelnek. Az est második
felében Weisz Viktor, a
Voice címû tehetségkutató
mûsor felfedezettje lép
színpadra, majd Weszely
Ernõ harmonikamûvész
ad mûsort. 

Az est bevételét a Fod-
ros iskola belsõ tereinek
és udvarának szépítésé-
re, valamint a nehezebb
anyagi körülmények
közt élõ gyermekek osz-
tálykiránduláson való
részvételének segítésére
fordítják. (sz.) 

Jótékonysági gála a Fodrosért 
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Életmentõ orvosi mûszer
beszerzése érdekében fo-
gott össze több III. kerületi
civil szervezet, a Csillaghe-
gyi Mentõállomás eszköz-
parkjának korszerûsítésé-
re. A nélkülözhetetlen infú-
ziós pumpát január 29-én
adták át az alapítvány kép-
viselõinek a Csillaghegyi
Közösségi Házban. 

ACsillaghegyi Polgári
Kör Egyesület, a

Római Sportegyesület és
a Rómaifürdõ Telep Kör-
nyezetvédõ, Szabadidõ és
Diák Vízisport Egyesület
a Csillaghegyi Közösségi
Házban tartott támogatói
estjén 331 ezer 500 forin-
tot gyûjtött össze életmen-
tõ eszköz vásárlására, az
Óbuda-Békásmegyer
Mentõalapítvány támoga-
tására tavaly október 5-én.
Az esten összegyûlt ösz-
szeget 515 ezer forintra
egészítette ki az alapít-
vány, melybõl egy infúzi-
ós pumpát vásároltak a
Csillaghegyi Mentõállo-
más eszközparkjának kor-
szerûsítésére. Bús Balázs
polgármester és Varga Mi-
hály országgyûlési képvi-
selõ magánfelajánlással
járultak hozzá az est célja-
ként megjelölt gyûjtés si-
keréhez. 

Civilek 
a mentõkért
A mindennapi munká-

hoz szükséges mûszer át-

adására a Csillaghegyi
Közösségi Házban gyûl-
tek össze adományozók
és adományozottak január
29-én. Dr. Mártai István,
az Óbuda-Békásmegyer
Mentõalapítvány kuratóri-
umának elnöke mutatta be
az infúziós pumpát, ame-
lyet a gyûjtésben résztve-
võ három civil szervezet
képviselõje: Debreczeny
István, Gyepes Lajos és
Rátkai János adtak át dr.
Szõcs Mónikának, a csil-
laghegyi mentõállomás
vezetõ fõorvosának. Nem
az elsõ alkalom volt, ami-
kor a helyi civil összefo-
gás segített, hiszen néhány
éve egy hasonló támoga-
tói esten a két „vizes”

egyesület - a Római SE és
a Rómaifürdõ SE - az ösz-
szegyûjtött, közel 300
ezer forintot a mentõállo-
más korszerûsítésére aján-
lotta fel.

„Elõretolt
helyõrség”

Idén május 1-jén lesz
75 éves a szervezett men-
tés Csillaghegyen. Éven-
te átlagosan tízezerszer

vonulnak ki innen a men-
tõk. Dr. Szõcs Mónika
kérdésünkre válaszolva
elmondta, hogy a több
mint félmillió forint érté-
kû berendezést úgyneve-
zett esetkocsiba szerelik
be, segítségével szaksze-
rûbb ellátást tudnak biz-
tosítani a mentõsök. A
speciális, nagy pontossá-
gú, precíz gyógyszerada-
golásra alkalmas eszköz
órákon, sõt napokon át
tartó folyadék vagy ható-
anyag ml/óra és mikro-
gramm szintû folyamatos
beadását biztosítja. Ezt az
orvos vagy ápoló kézi
erõvel nem tudja megol-
dani. Sok esetben laká-
son, balesetek helyszínén
a roham- és esetkocsik
elõretolt intenzív részleg-
ként mûködnek, amikor
létfontosságú a szervek
folyamatos vérellátása,
az agyi keringés optimá-
lis fenntartása. Ehhez
nyújt nélkülözhetetlen se-
gítséget ez a mûszer. Se-
gítségével a kritikus álla-
potban lévõ beteget pon-
tosan kiszámolt gyógy-
szeres támogatással, biz-
tonságosan tudják kór-

házba szállítani. A vado-
natúj infúziós pumpa a
több mint húszéves elõd-
jét váltja fel a mindenna-
pi munka során.

Önkormányzati
támogatás

A személyi jövedelem-
adó 1 százalékából lakos-
sági támogatást változó
mértékben kapnak. Amen-
tõállomás vezetõje hozzá-
tette: életmentõ eszközök,
mûszerek egész sorát tud-
ták már alapítványi beszer-
zéssel biztosítani. Az ön-
kormányzat rendszeresen
támogatja az Óbuda-Bé-
kásmegyer Mentõállo-
mást. Legutóbb, a kivonu-
lás gyorsaságát segítõ au-
tomatikus garázsajtó és ka-
punyitó rendszer beszerzé-
sét segítették. A mentõau-
tókban használt orvosi mû-
szerek átlagosan 10 évig
használhatók, mivel nagy
terhelésnek vannak kitéve.
Acsillaghegyi mentõk bíz-
nak benne, hogy összefo-
gással sikerül a közeljövõ-
ben a régiek helyett új, nél-
külözhetetlen orvosi mû-
szereket beszerezni.

Szeberényi Csilla 

Életmentõ eszköz a Csillaghegyi Mentõállomásnak

Rátkai János, a Rómaifürdõ SE elnöke, Debreczeny Ist-
vánné, a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület tagja, Fehér
Ágnes, a Rómaifürdõ SE ügyvezetõje, Debreczeny István
a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület elnöke, dr. Mártai
István, az Óbuda-Békásmegyer Mentõalapítvány kurató-
riumának elnöke, dr. Szõcs Mónika, a Csillaghegyi Men-
tõállomás állomásvezetõ fõorvosa és Gyepes Lajos, a
Római Sportegyesület elnöke

A Csillaghegyi Mentõállomás saját alapítványa:
Óbuda-Békásmegyer Mentõalapítvány
Adószám: 18081864-1-41
Bankszámlaszám: OTP 11712004-20210191

A segítõ civil szervezet
számára számottevõ ösz-
szeg gyûlt össze az elõzõ
évben, köszönhetõen az
önkormányzat felhívásá-
nak és közremûködésének.

Az elmúlt év elején
az Óbudai Sport és

Szabadidõ Nonprofit
Kft., „Szabadidõ, szere-
tem!” címû, egész
évet felölelõ ren-
dezvénysorozatá-
nak különbözõ ál-
lomásain, Bús Ba-
lázs polgármester
javaslatára ado-
mányozást szer-
veztek a „Flóra”
Értelmi Fogyaté-
kosokért és Au-
tistákért Alapít-
vány javára.

Az év minden
rendezvényén ki-
helyezett dobo-

zokban pénzt gyûjtöttek
a civil szervezetnek,
melyet tavaly október-
ben átadtak az alapít-
ványnak.

Az összegyûjtött több
mint 100 ezer forintot az
alapítvány saját forrása-
iból kiegészítve, olyan
háromkerekû speciális
kerékpár vásárlására

fordította, melyet az ál-
taluk támogatott sérült
fiatalok is használni tud-
nak. A beszerzés a már
meglévõ kerékpárparkot
is bõvítette.

Az új  kerékpárt az
Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pontban adták át január
29-én.

Felhívás! – 1%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2015-ben is
biztosítja a III. kerületi bejegyzett szervezeteknek,
hogy az Óbuda Újságban megjelenjen nevük,
adószámuk az 1 százalékos támogatásokkal kap-
csolatban.
Amennyiben élni szeretnének a lehetõséggel, ké-
rem, küldjék el a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál le-
jelentett pontos nevüket, adószámukat a következõ
e-mail címre: radnai.irisz@obuda.hu.
Azoknak, akik tavaly már helyesen elküldték, most
nem szükséges. Az 1 százalékos támogatásról szó-
ló felhívás 2015 február végétõl lesz megtalálható
az Óbuda Újságban. Radnai Írisz

fõosztályvezetõ

Speciális kerékpár sérült fiataloknak 

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 Budapest III. kerületi Polgárõr Egye-
sület várja azon kerületi lakosok jelent-
kezését, akik elmúltak 18 évesek, bün-
tetlen elõéletûek és szabadidejükben
szívesen végeznének önkéntes bûn-
megelõzõ tevékenységet Óbuda-Bé-
kásmegyer közbiztonsága érdekében.
Tájékozódási lehetõségek: www.pol-
garorobuda.hu, facebook-on az Óbu-

dai Polgárõrség oldalon. Jelentkezni,
illetve érdeklõdni lehet: szerdánként
15-19 óra között az egyesületi irodá-
ban (1033 Bp., Kaszásdûlõ u. 7.), e-
mailben a polgaror.obuda@gmail.com
címen, valamint a 30-621-6088-as te-
lefonszámon.Támogathatják is a ke-
rületi polgárõrök munkáját adójuk 1
%-ával! Adószám: 18135327-1-41.

Csatlakozhatnak a polgárõrséghez

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság tavaly hozta létre a facebookon azt a profilt, mely BRFK Bûnmegelõzési Portál
néven mûködik. Ennek célja, hogy tájékoztassák a fõvárosi lakosokat annak érdekében, hogy minél kevesebben
váljanak bûncselekmény vagy baleset áldozatává

Gyorsan lebuktak
az autótolvajok

Három harminc év körüli
férfi úgy döntött, hogy el-
lopnak egy autót
Vizimolnár utcából január
28-án. B. Roland, Sz. Gá-
bor és B. László terve si-
került is, a kocsival a XVI.
kerületbe mentek. Az au-
tót „pihentetés céljából” le-
parkolták a Tavirózsa utcá-
ban, majd leléptek a hely-
színrõl. A BRFK felderítõ
fõosztályának nyomozói a
történtek után három órán
belül azonosították a ban-
da tagjait, akiket elfogtak
és õrizetbe vettek. A B.
Rolandnál tartott házkuta-
tás során a rendõrök talál-
tak egy másik autót,
amely a gyanú szerint
szintén bûncselekmény-
bõl származik.

79 éves nõt
ütöttek el

Halálos gázolás történt a
Kolosy téren, a Lajos utca
és a Szépvölgyi út ke-
resztezõdésénél lévõ
gyalogátkelõhelyen febru-
ár 3-án délelõtt.A 79 éves
nõ olyan súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy a
helyszínen meghalt.

Gyalogosan is
óvatosan!

A zord idõjárási viszonyok
között nemcsak az autó-
soknak kell körültekintõbb-
nek lenniük, de gyalogos-
ként sem árt az elõvigyá-
zatosság.A városban köz-
lekedve, a gyalogátkelõhe-
lyet használva a fényjelzõ
készülék zöld jelzésére
keljünk át az úton! De leg-
jobb, ha nemcsak a lám-
pára hagyatkozunk: néz-
zünk is körül, mivel sokan
áthajtanak a piros jelzés el-
lenére. A csúszós úttesten
a gépjármûvek fékútja
megnõ, így a járdáról csak
akkor lépjünk le, ha meg-
gyõzõdtünk arról, hogy
biztonságos! Fontos, hogy
gyalogosként is tartsuk be
a közlekedési szabályokat!

M oszkvics 403 szov-
jet gyártmányú jár-

õrkocsi. Hengerûrtarta-
lom: 1.300 köbcenti. Ko-
rábban a baleseti helyszí-
nelõk használták. A há-
rom tagú szemlebizottság
ilyen gépjármûvekkel vo-
nult ki a balesetek hely-

színére. Ez volt az elsõ
rendõrségi jármû, amit
forgó kék villogóval sze-
reltek fel, mert ez jelentet-
te a megkülönböztetõ jel-
zést. Ez a remek jármûtí-
pus idén márciusban ün-
nepli forgalomba állításá-
nak 50. évfordulóját.

Ötvenéves járõrkocsi

K özel 100 gramm
kábítószergyanús

anyagot - az elõzetes
szakvélemény alapján
kokaint -, több millió
forint készpénzt, nagy
mennyiségû valutát,
üvegcséket és fehér por-
ral szennyezett digitális
mérlegeket is találtak és
foglaltak le a nyomozók
annak a férfinak a laká-
sában, akit egy III. ke-
rületi benzinkútnál állí-
tottak meg a rendõrök.

Az óbudai kerületi
üzemanyagtöltõ-állo-
máson arra lettek fi-

gyelmesek a rendõrök
január 28-án este, hogy
egy férfi személygép-
kocsijáról az olasz for-
galmi rendszámot le-
cseréli magyar felség-
jelzésûre. A rendõrök
bûncselekmény elkö-
vetésének gyanúja mi-
att igazoltatták a férfit.

A nyomozók átvizs-
gálták a jármûvet, az
abban talált szerzõdése-
ket, illetve az autó ható-
sági jelzését lefoglal-
ták. A gyanúsított, D.
Alin 38 éves budapesti
lakos lakásán megtar-

tott házkutatás során
közel 100 gramm kábí-
tószergyanús anyagot
foglaltak le, mely - az
elõzetes szakvélemény
alapján - kokain. Az in-
gatlanban több millió
forint készpénzt, nagy
mennyiségû valutát,
üvegcséket és fehér
porral szennyezett digi-
tális mérlegeket is talál-

tak és foglaltak le a
rendõrök. A gyanúsítot-
tat elõállították, kábító-
szer-kereskedelem bûn-
tette és más bûncselek-
mények elkövetésének
megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként
hallgatták ki, majd bûn-
ügyi õrizetbe vették és
kezdeményezték elõze-
tes letartóztatását.

Benzinkúton állították meg a kokainkereskedõt 
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Az Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galériájá-
nak látogatói már megszok-
hatták, hogy a kiállításain-
kon nemcsak a képzõmûvé-
szek alkotásaiban gyönyör-
ködhetnek, hiszen vala-
mennyi megnyitót keretbe
foglalja a közremûködõ mû-
vészek zenei produkciója.

Afebruár 6-ai megnyi-
tó azonban különle-

ges élményt tartogatott a
közönségnek. A falakon
Atlasz Gábor képei sora-
koztak, aki egy-egy alko-
tással már ízelítõt adott
munkásságából a Festészet
Napján nyíló tárlatokon,
ám ezúttal õ volt az egye-
düli kiállító, s így a képek
mellett, maga a mûvész is
fókuszba került. Annál is
inkább, mivel egy külön
erre az alkalomra koreog-
rafált darabban magára
vállalta a közremûködõ
szerepét is. Tehette, hiszen
mûvészete többirányú. A
festészet mellett mozgás-
mûvészként is rendszere-
sen tevékenykedik. A ki-
lencvenes években jó né-
hányszor láthattuk etûdjeit
a televízióban, társulatával
színházi fellépéseket vállal
és több évtizede tanít is.

A most a nézõk elé tárt
darab pedig õsbemutató
volt, mely újabb fogódzót
jelentett a közönségnek,
hogy ahogy fogalmazott,
amit nem lehet ecsettel el-
mesélni, azt kollégájával,
Horváth Lászlóval, a
mozgásszínház eszközei-
vel tárják elénk, s dupla
hangsúlyt adjanak a tárlat
mondandójának. Így nem

csoda, ha végül a darab
egy képpé állt össze, mely
a kiállításon is látható. 

A megnyitó utáni be-
szélgetésbõl pedig az is
kiderült, hogy az élete
mindig is több síkon fu-
tott, ahol jól megfért egy-
más mellett a mozgás, a
képzõmûvészet és a zene.
S e különbözõ mûvészi
tevékenységek remek ins-
pirációt jelentenek szá-
mára. Ma is gyakran vál-
togatja az ecsetet egy kis
zongorajátékkal. Ez a
többsíkú kommunikáció
még a kamaszkorból gyö-
kerezik, amikor az iskolá-
ban a birkózás mellett a
zenetanulásra és képzõ-
mûvészetre is volt ideje.
A mozgásszínház, a zene
és a festészet egy- egy
újabb nyelv, amivel meg-
szólíthatja az embereket. 

Atlasz Gábor képeit
Garami Gréta mûvészet-
történész méltatta meg-

nyitó beszédében, mely
egyben egy részletes és
szakavatott tárlatvezetés-
nek is megfelelt.  Akik a
megnyitó elõtt már megis-
merkedtek a kiállított ké-
pekkel, azokban a méltató
szavak és a performansz
után kialakult a vágy,
hogy újból végignézzék a
kiállítást, s ezekkel az új
ismeretekkel felvértezve
is lássák a képeket. Meg-
fürödjenek a különös
szemszögbõl látható mû-
terembelsõ üde színeiben,
fényeiben, új mondandóra
leljenek az alkotásokban.
S igazi csemegét jelentett,
hogy Atlasz Gábor fárad-
hatatlanul állta a hozzá in-
tézet kérdéseket, s min-
denkihez volt egy kedves
szava a zsúfolásig megtelt
kiállításon. (A kiállítás
február 27-ig tekinthetõ
meg, hétköznapokon 9-tõl
16 óráig ingyenesen. Cím:
San Marco utca 81.)

Budai Egyházközségek farsangi bálja 
A Budai Egyházközségek XVI. Farsangi Bálját, a
MOM Kulturális Központban (XII. Csörsz utca 18.) ren-
dezik február 14-én 19-tõl 2 óráig. A bál egyházi szer-
vezõje: Lambert Zoltán plébános atya. A bál fõvédnö-
kei: dr. Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti ér-
sek és Tarlós István fõpolgármester. A bál díszvendé-
ge: a Keresztény Élet hetilap kiadója. Sztárvendég: a
Daniel Speer Brass rézfúvós zenekar. A bál ünnepé-
lyes megnyitása: 19.30 óra. A bált megnyitja: dr. Cser-
háti Ferenc püspök. Nyitótánc-palotás: a Budai Egy-
házközségek fiataljainak közös tánca. A Budai Egy-
házközségek házaspárjainak közös tánca (polonéz).
Szerenád zenekar. Kabóca együttes és Boromissza
Gábor (magyar táncház). (Megjelenés alkalomhoz illõ
öltözetben. A résztvevõk alsó korhatára 14 év.)

Ünnepi könyvbemutató
Az Accordia Mûvelõdési Kör ünnepi könyvbemutatót
rendez február 13-án 15 órai kezdettel a Békásmegye-
ri Közösségi Házban. Elsõként a önálló köteteket is-
mertetik. Balatoni Virág: Pompi és Pamacs; Antal
György: Lassan apadó kút; Kissné Németh Irén: Elve-
szett álmok vonatán; Drotleff Zoltán: Hanna, hol vagy?;
Kellár János Immánuel: Itt vagyok. Ezt követõen mu-
tatják be „A szavak csillámló hóesése 2014” címû an-
tológiát. A mûvekrõl Gyimesi László, a Magyar Írószö-
vetség tagja beszél és bemutatja a szerzõket. (Az ese-
ményre a belépés díjtalan. Cím: Csobánka tér 5.) 

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 ko-
rában). Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-
ba. „Józsué és a honfoglalás” címmel február 17-én;
„Bárák és Debora története” címmel február 24-én;
„Gedeon szabadítása” címmel március 3-án; „Sám-
son, a legerõsebb ember, akinek mégis szabadítás
kell” címmel március 10-én hallhatnak elõadást. Elõ-
adók: Filep György, Kecskeméti János, Holló Péter,
Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Óbudai Zenés Délutánok 
Nagyböjti koncertet ad a fenti címmel az Ozvena
szlovák kórus február 22-én 17 órai kezdettel az
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Plébánián. A
Hétfájdalmú Szûzanya tiszteletére írt szlovák nyel-
vû himnuszok és énekek hangzanak el. Az elõadás
után agapére várják a megjelenteket. (Cím:
Vörösvári út 110.)

Kétszáz éve született Don Bosco
Jubileumi év kezdõdött a Szalézi Szent Ferenc
Társasága - Don Bosco Szaléziak számára. A rend
tagjai az alapító Bosco Szent János születésének
kétszázadik évfordulóját ünneplik. A bicentenárium
kezdõ eseményét Don Bosco égi születésnapjához
(január 31.) igazították: február 1-jén Ábrahám Béla
tartományfõnök ünnepi szentmisét celebrált a rend
Bécsi úti templomában, a szentbeszédet a Rómából
érkezõ Ivo Coelho, a szaléziak egyetemes formá-
ciós felelõse mondta. A mise után az Óbudai
Kulturális Központ színháztermében tartottak díjá-
tadással, mûsorral, vetélkedõvel színesített ünnep-
séget a rendtagok.

Tárlat és õsbemutató

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Lakhelye és „munkahelye” szerint is óbudai
Straub Dezsõ, amióta a Vidám Színpad a kerü-
letben, az EuroCenter épületében talált helyet
magának. A népszerû színész szerint a társu-
lat otthonra lelt itt.

- Próbáról érkezett. Mire készül a Vidám
Színpad?

- Több bemutatóra készülünk még az
idén. Jelenleg Ray Cooney: Dõl a lé címû
darabjának felújító próbái zajlanak. Kiváló
vígjáték, sok van benne, szeretnénk a leg-
többet kihozni belõle. Ezt követõen Robin
Hawdon: Forró hétvége címû darabjának
elõadását újítjuk fel egy picit, aztán márci-
us, április, május hónapokban következnek
a friss bemutatók.

- Megtalálta a közönségét Óbudán a Vi-
dám Színpad?

- A közönség talált meg minket! A vígjá-
tékaink most már telt házzal mennek. A
közönség egy része továbbra is a város
belsõ részeibõl jár ki, de azért nagyon épí-
tünk az óbudai bázisra is. Az itt élõk örül-
nek, hogy nem kell a belvárosba utazniuk,
ha szeretnének egy jót szórakozni. Nem tu-
dom, rajtunk kívül van-e olyan színház,
ahol ingyen lehet parkolni, és az 1-es villa-
mos felújítása is jót tett nekünk, hiszen így
tömegközlekedéssel is egyszerûen és gyor-
san megközelíthetõ a színház bárhonnan.
Kényelmesek a székek, jók a vígjátékok!
Mi kell még?

- A bizonytalan idõszak után tehát más
helyen, de saját hagyományainak megfe-
lelve mûködik tovább a Vidám Színpad?

- Pontosan. A Vidám Színpad mindig

mindenkinek szólt, és ez a recept be is vált
62 éven keresztül. Még nemzetközi hírre is
sikerült szert tennünk, olyannyira, hogy az
amerikás magyarok elõbb váltottak jegyet
a Vidámra, és ha már az megvolt, csak ak-
kor vették meg a repülõjegyet. Arról már
nem is beszélve, hogy amikor mi még nem

is sejtettük, mi az a video, és csak találgat-
tuk, mi az a kis piros, világító pont a nézõ-
téren, a Los Angeles-i közönség már a pre-
mier másnapján méregdrágán megvehette
kazettán az elõadásról készült VHS felvé-
telt. Akik megszûntették a Révay utcában a
Vidám Színpadot, szerintem nem is ponto-
san tudták, mit tesznek tönkre. Egy koráb-
bi idõszakban, amikor hasonló kísérletek
történtek, Kellér Dezsõ azt mondta: ha a
Vidám helyén más lesz, akkor Budapest ta-
lán gazdagabb lesz egy új színházzal, de
szegényebb lesz egy színfolttal. Végül is
most már mindegy, a Vidám története nem
ért véget, folytatjuk a munkát, és az óbudai
közönség ezt méltányolja.

- Sokat utazik is a színház…
- Amikor a Vidám mûködése a Révay ut-

cában megszûnt, elõször Éless Béla foga-
dott be bennünket a Budaörsi Játékszín-
ben, majd miután neki távoznia kellett a
színház élérõl, Fogarasi András barátom,
aki korábban játszott is a Vidámon, és aki
közben komoly szervezõvé nõtte ki magát,
kezdett nekünk vendégszerepléseket szer-
vezni. Egyébként õ is óbudai gyerek.

- Ahogy ön is…
- Valóban, harminc éve élek itt. Két nagy

fiam és egy tízéves kislányom van. A na-
gyobbik fiam is a közelben vásárolt lakást,
a két unokám, Martin és Milán gyakran
tölti nagypapinál az idõt. Épp most is kö-
rülöttem szaladgálnak.

- A kerület melyik részén lakik?
- A hegyen, nem sokkal az EuroCenter

fölött. Nem kell messzire mennem, amikor
bemegyek a színházba. Amint látható,
minden szállal Óbudához kötõdöm.

K. Gy.

Vidáman Straub Dezsõvel

Minden Óbudához köti

Ingyenes tárlatvezetéssel csatlakozik az Óbu-
dai Múzeum és a Goldberger Textilipari Gyûj-
temény az Idegenvezetõk Világnapjához.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara február 19-tõl 22-ig rendezi a

nagy hagyományokra visszatekintõ Ide-
genvezetõk Világnapját, melyhez évek óta
csatlakozik az Óbudai Múzeum és a
Goldberger Textilipari Gyûjtemény is. Eze-
ken a napokon az idegenvezetõk társadalmi
munkában mutatják be fõvárosunkat, a hét-
köznapokban oly sokat rótt utcákat ember
közelivé varázsolják, megmutatva múltját
és jelenét, kultúráját és értékeit. 

Az Óbudai Múzeum és a Goldberger
Textilipari gyûjtemény ingyenes tárlatve-
zetésekkel és Krúdy-sétával várja látoga-
tóit. 

Részletes program
A Goldberger Textilipari Gyûjtemény-

ben négy idõpontban kínálnak ingyenes
tárlatvezetéseket: február 19-én 14 órá-
tól; február 20-án 10 órától; február 21-
én 11 és 14 órától.

Az Óbudai Múzeum ingyenes prog-
ramja a Krúdy-séta: idõtartam kb. 70-80
perc. Idõpont: február 19-én 10 órától.
Gyülekezés az Óbudai Múzeum bejáratá-
nál. Tárlatvezetések az állandó kiállítás-

ban (rövid bepillantással a „Kö-
zépkori várak - Virtuális vártú-
rák” címû idõszaki kiállításba,
mely a programot követõen egyé-
nileg megtekinthetõ): február 20-
án 15 órától és február 21-én 11
órától. Idõtartam: kb. 70 perc. (A
múzeum kiállítási belépõjeggyel
látogatható, a tárlatvezetések és
a Krúdy-séta ingyenes. Cím:
Óbudai Múzeum: Fõ tér 1. A
Goldberger Textilipari Gyûjte-
mény: Lajos utca 136-138.) 

Idegenvezetõk Világnapja Óbudán is 

Ingyenes tárlatvezetés, Krúdy-séta
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Az Egészségkörút Óbudán 
eseményei 2015-ben

1. 2015. február 14. - Betegek Világnapja 
(Vörösvári úti szakrendelõ).

2. 2015. március 14. - „Nem csak nõknek!”
(Békásmegyeri Közösségi Ház).

3. 2015. május 2. - Egészségkörút Óbuda Napján (Fõ tér).
4. 2015. május 16. - Csillaghegyi Egészségnap 

(Csillaghegyi Közösségi Ház).
5. 2015. május 30. - Kaszásdûlõi Egészségnap; Gyermeknap 

(Kaszásdûlõi Kulturális Központ - 3K).
6. 2015. május 31. - Egészségkörút a Nemzetiségi és Civil 

Napon (Békásmegyeri Közösségi Ház).
7. 2015. június 19. - Egészségkörút a nyugdíjas vizes 

sportnapon (Csillaghegyi strand).
8. 2015. október 17. - Békásmegyeri Egészségnap 

(Csobánka téri szakrendelõ).

Az Év Osztálya kitüntetést nyerte el
tavaly év végén a szakmai szavazá-
son a Szent Margit Rendelõintézet
gyermekfogászata. Dr. Hermány
Margit szakmaiterület-vezetõ fõor-
vos úgy fogalmazott: nagy becsben
tartják a kollégák elismerését.

Aki gyermek-fogorvosként
dolgozik, annak egy picivel

több empátiával kell rendelkez-
nie, mint más orvosnak. A gye-
rekkel ugyanis másképp kell fog-
lalkozni, több törõdést igényel -
foglalta össze dr. Hermány Mar-
git, a Szent Margit Rendelõinté-
zet gyermekfogászatának szak-
maiterület-vezetõ fõorvosa, hogy
miért térnek vissza gyermekeik-
kel szívesen a szülõk az itt dolgo-
zó orvosokhoz. A gyermekfogá-
szat sikerét ugyanis nem csupán
az bizonyítja, hogy a múlt év vé-
gén a szakmai szavazáson el-

nyerte az Év Osztálya kitüntetõ
címet, hanem az is, hogy bármely
megkérdezett szülõ örömmel
emlegeti az itteni szakellátást.

A fõorvos asszony szerint dön-
tõ, hogyan, milyen lelki felkészí-
tés után viszik el a szülõk a gye-
reket a szakorvoshoz.

- Régebben az sem volt ritka,
hogy ijesztgették a fogorvossal a
gyerekeket. Ma már ez nem szo-
kás. Könnyebb azoknak a szü-
lõknek a gyerekeivel, akiknek
nem volt gyermekkorukban
rossz tapasztalatuk a fogorvos-
nál, de általában is más már egy
kezelés, mint korábban. A türe-
lemre, a megértésre, a gyerekek
szeretetére azért még így is szük-
ség van - fogalmazott dr.
Hermány Margit, aki 1976 óta
dolgozik Óbudán. 

Mint elmondta, az általuk kép-
viselt mentalitás kezdettõl jel-

lemzi a hazai gyermekfogászatot,
így az óbudait is.

- 1965 óta létezik gyermekfo-
gászat Magyarországon. Annak
idején a végzõsök mintegy fele
kezdett ezen a területen, többsé-
gükben nõk, akiket kifejezetten
ez vonzott. Mivel köztük sok
olyan orvosszemélyiség volt, aki
példát mutatott, a szellemiség, a
mentalitás átragadt a fiatalabbak-
ra is - mesélte. 

Ez nem csak azt eredményez-
te, hogy a gyerekek szívesebben,
gyakrabban mennek el a fogor-
voshoz, hanem azt is, hogy meg-
változott a fogápoláshoz, a
szájhigiénéhez való viszony.

- Amikor elkezdtem Óbudán
dolgozni, egy iskolai osztály
vizsgálatakor a harminc gyerek
közül legalább tizenötnek volt
olyan elszuvasodott maradó rá-
gófoga, amelyet ki kellett húzni.
Ma már a legritkább esetben for-
dul elõ ilyesmi. A gyerekek
egészségesebben táplálkoznak,
kevesebb édességet esznek, és
több figyelmet fordítanak a
szájhigiénére. Ebben a szülõk
megváltozott szemlélete is segíti

õket - foglalta össze dr. Hermány
Margit.

A kitüntetést az osztály nagy
becsben tartja.

- Tapasztalataink szerint szak-
mai szempontból a gyermekfo-
gászatra egy kicsivel kevesebb
figyelem irányul. Ezért megle-
pett bennünket a szavazás ered-
ménye. Örülünk, és nagy becs-
ben tartjuk a kollégák elismerését
- hangsúlyozta a fõorvos. (kgy)

A Szent Margit Rendelõin-
tézet és Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzata a beteg-
ségmegelõzés fontosságát hir-

detve idén is megrendezi a ta-
valy nagy sikerrel indított
„Egészségkörút Óbudán” elne-
vezésû programsorozatot. 

Egészségkörút nyolc állomáson

A legjobb osztály a gyermekfogászat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Vasas Óbuda nõi röplab-
da csapatánál eltöltött ti-
zenegy éve alatt Jókay
Zoltán edzõ tízszer jutatta
be tanítványait a Magyar
Kupa-döntõjébe. Jókay
„angyalai” az Aluprof-TF
oda-vissza legyõzésével
vívták ki az újabb siker le-
hetõségét. A február 14-
én 18 órakor esedékes fi-
nálét a Vasas Fáy utcai
termében rendezik, ahol a
lányok ellenfele a TEVA-
Gödöllõi RC igen erõs és
motivált csapata lesz.

E bben az évben még
nem talált legyõzõ-

re az óbudai gárda.
Mindegyik mérkõzésén
viszonylag könnyedén
jutott túl, jelezve, hogy
kezd visszatérni a sike-
res idõszakokra jellemzõ
stabil csapatjáték. Jókay
Zoltán nem gyõzi han-
goztatni ennek fontossá-
gát, azt várja a lányok-
tól, hogy minden mérkõ-
zésen, de a kupadöntõn

feltétlenül hullámvöl-
gyek nélkül, teljes kon-
centrálással játszanak. A
fontos MK fellépés
azonban odébb van,
elõtte két mérkõzésen
lehet még finomítani a
játék fontosabb elemein. 

Az Újpest elleni rang-
adó alatt Jókay mester
homlokán gyakran fu-
tottak össze a ráncok.
Nem értette a lányok in-
gadozó teljesítményét:
néha elámult egy-egy
bravúros megoldás lát-

tán, máskor azon cso-
dálkozott, hogyan lehet
ilyen semmire sem jó
döntéseket hozni. Ösz-
szességében azonban
meggyõzõ hazai siker
született, rangadót nyert
a csapat, ezzel sikerült

némileg begyógyítani
azt a fájó sebet, amit a
tavalyi lilák elleni elve-
szített hazai vereség
okozott. 

A mérkõzés után vál-
tozott a csapatok sor-
rendje, a Vasas Óbuda
ebben a bajnokságban
elõször - és remélhetõ-
leg nem utoljára - át-
vette a vezetõ helyet a
tabellán, a vesztes új-
pestiek lecsúsztak az
ötödik helyre. Közben
lejátszották a döntõ fõ-
próbájának beillõ Vasas
Óbuda-Teva-Gödöllõi
RC bajnokságból elma-
radt mérkõzést, ahol a
hazaiak 0-2-rõl fordí-
tották meg a találkozót.
Ezek után még érdeke-
sebb lesz a Fáy utcai
újabb párharc.

A bajnokság pillanat-
nyi állása: 1. Vasas Óbu-
da. 2. TEVA- Gödöllõi
RC. 3. Békéscsabai
RSE. 4. Aluprof-TF. 5.
Újpesti TE. Lovas

Magyar Kupa-döntõre készülnek

Szurkolók figyelmébe! A III. kerületi TVE NB III-ban szereplõ csapatának
sorsolása; 2015 tavasz (Nyugati csoport).

Február 28. 14 óra:
III. kerületi TVE-
Újbuda FC. 
Március 7. 14.30 óra:
Rákosmenti KSK-
III. kerületi TVE. 
Március 14. 14.30
óra: III. kerületi
TVE-BKV Elõre. 
Március 21. 15 óra:
Nagyatádi FC-III.
kerületi TVE. 
Március 28. 15 óra:
III. kerületi TVE-
Gyõri ETO II. 
Április 4. 16.30 óra:
Veszprém FC-III. ke-
rületi TVE. 
Április 11. 16.30 óra: III. kerületi TVE-Diósdi TC-
Select. 
Április 18. 17 óra: Balatonfüredi FC- III. kerületi
TVE. 
Április 25. 17. óra: III. kerületi TVE-Budaörs SC. 
Május 2. 17.30 óra: Csepel SC-III. kerületi TVE. 
Május 9. 17.30 óra: III. kerületi TVE- árvári FC. 
Május 16. 18 óra: Dorog FC-III. kerületi TVE. 
Május 23. 18 óra: III. kerületi TVE-Tököl VSK. 
Május 30. 18 óra: Tatabánya FC-III. kerületi TVE. 
Június 7. 18 óra: III. kerületi TVE-Mosonmagyaróvár. 

Meghalt a magyar baseball alapítója
Hosszan tartó betegség után 2015. január 25-én, 80
éves korában elhunyt Antonio Morua, a magyarorszá-
gi baseballsport meghatározó személyisége, aki 1990-
ben megalapította az elsõ hivatalos magyar baseball
egyesületet Óbudán és edzõként húsz évig irányította
az óbudai csapatot. Edzõi munkássága során a csapat
számos országos bajnoki címet és kupát nyert. Elhiva-
tottan dolgozott azért, hogy a fiatalok megismerhessék
és versenyszerûen ûzzék ezt a sportágat. Elsõsorban
neki köszönhetõ, hogy huszonöt év alatt a kezdeti bot-
ladozó lépések után felnõtté vált a sportág hazánkban
és ki tudott lépni a nemzetközi porondra.
Az elismerés jeleként megépült az új pálya, 2013
augusztusában Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere avatta fel a nemzetközi színvonalú
baseball-pályát, az Antonio Morua Fild-et.
Halála után fia, Roberto Morua vette át a váltóbotot
és mindent elkövet azért, hogy az Aranyosi úti ba-
seball aréna továbbra is a fiatalok sportolásának
egyik kedvelt színtere legyen Óbudán. LA

III. kerületi TVE sorsolás 2015 tavasz

FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét, valamint a pá-
lyázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a pályázat benyúj-
tásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a
pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2015. február 23.  (hétfõ) 12 óráig van
lehetõségük benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Mozaik uta 7.) személyesen,
vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-

gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Tatai Önkormányzatot elõvásárlá-
si jog illeti meg. A tulajdonviszonyok ren-
dezése érdekében, az állam által az állam-
polgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében
a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett in-

gatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Fórum az óbudai civil szervezetek képviselõivel
Kelemen Viktória alpolgármester köszöntötte a civil szervezetek képviselõit az idei elsõ
civil fórumon. Elmondta, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nagyon fontosnak tartja
a kerületi civil szervezetek munkáját, ezért az eddigiekhez hasonlóan idén is rendszeres
fórumot szervez számukra.
Dr. Orosz Ágnes az 1 százalékos felajánlásokról tartott pénzügyi tájékoztatót. Kiemelte
a jelentõsebb jogszabályi változásokat, és felhívta a szervezetek figyelmét  a fontosabb
idõpontokra. Részletesen ismertette az 1 százalékra jogosultak körét.
Radnai Írisz, társadalmi kapcsolatok, oktatási és kulturális fõosztály vezetõje az önkor-
mányzati pályázatokat érintõ fontos változásokról, a pályázati támogatások elszámolá-
sáról, az elszámolások során felmerülõ leggyakoribb hibákról beszélt.
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Nyíló tündérrózsák, havas
táj, melegen gõzölgõ pa-
tak, felröppenõ vízimada-
rak. Ilyen gyönyörû kör-
nyezetben evezhetnek, ha
részt vesznek a Hébe-hóba
elnevezésû vízitúrán. 

A februári és márciusi
hétvégéken, szom-

batonként Hévizen, a
meleg (20 Celsius-fo-
kos), kristálytiszta, tér-
dig érõ Hévízi patakon
eveznek az Óbudai Sport
Egyesület (ÓSE) tagjai,
és mindazok, akik csatla-
koznak hozzájuk. Sok
éves tapasztalat, hogy a
túra a kezdõknek is élve-
zetes. A jó hangulatot

helyben fõzött forralt
borral fokozzák, a csapat
a kehidakustányi üdülõ
és fürdõfaluban éjszaká-
zik. Másnap felkeresik
az ország egyik legmo-
dernebb gyógyfürdõjét,
majd borkóstolón vesz-
nek részt egy neves
Szent György-hegyi pin-
cében. A program végén

egy vendéglõben bõsé-
ges ennivalóval várják a
megfáradt vízitúrázókat.
(Az érdeklõdõk bõvebb
információhoz juthatnak
a www.ose.hu honlapról,
az Óbudai Sportegyesü-
let facebook-oldaláról,
feltehetik kérdéseiket az
ose@ose.hu e-mail cím-
re küldött levelükben.)

Hébe-Hóba vízitúra a Hévízi patakon

1 % 1% 1%
A sportegyesület vezetõi kérik, akinek módjában áll,
2015-ben is támogassa adója 1 százalékával a
szervezetet, így segítve a gyermekeket a nyári ke-
nus élményekhez. (A több mint 9 ezer embert meg-
mozgató, hiánypótló program egyik fõ forrása a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása.)
Adószám: 19802783-1-41.

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata és

az Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.
2015-ben még több
sporteseményt biztosít a
kerület lakosainak. Leg-
népszerûbb eseményein-
ket, az Óbudai Futófesz-
tivált, a Tour de Óbuda
kerékpáros napot és a
Teljesítménytúrát meg-
duplázzák, sõt, új hely-
színekre és új kihívások-
ra is lehet számítani az
új évben.

Duplikált 
sportesemények 

Az Óbudai Tenisz Klub meg-
rendezi idei elsõ versenyét,
melyre várják régi vendé-
geiket és az új teniszezõket
egyaránt. A verseny idõ-
pontja: 2015. február 28.
Helyszín: Laborc utca 2.

K ategória: „amatõr”
kategória - férfi

egyéni; „kezdõ” kategó-
ria - vegyes. Elõnevezés
február 22-én 15 óráig
mindkét kategóriánál
szükséges. Játékrend: 9
órától amatõr kategória -
körmérkõzéses, egy nyert
set-ig; 11 órától hobbi ka-

tegória - szerva nélküli
körmérkõzéses, 2×12
nyert pontig. Nevezési
határidõ: 2015. február
22. 15 óra. Részvételi díj:
egységesen 3.500 Ft/fõ,
mely a verseny napján a
helyszínen fizetendõ. Dí-
jazás: a helyezettek kupát
és Yonex vásárlási utal-
ványt kapnak. Minden
nevezõt farsangi fánkkal
várnak. (Nevezés szemé-
lyesen a Tenisz Klub re-
cepcióján, Laborc utca 2.
Telefon: 06-70-702-3719
vagy 240-5601. E-mail:
tenisz@obudasport.hu)

Idén is NordicWalking Klub
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. 2015-
ben folytatja a folyamatos érdeklõdésre számot tar-
tó NordicWalking Klubot. A foglalkozások iránt egy-
re nagyobb az érdeklõdés, már egy stabil törzskö-
zönség is kialakult a klubot látogatókból. Az edzé-
sek helyszíne és idõpontja változatlan maradt: a
foglalkozásokat minden hét vasárnapján 10-tõl 11
óráig tartják. A szükséges felszerelést, a nordic
walking botokat biztosítják.
Gyülekezõ: az Óbudai Szabadidõpark Laborc utcai
fõbejáratánál. Helyszín: az Óbudai Szabadidõpark
területe, Laborc utca 2. (A részvétel a klub program-
jain ingyenes.)

Farsangi Tenisz Kupa
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� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21
éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõ-
szigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-
tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Lakásfelújítás, kõmûvesmunkák, csempé-
zés, festés, kerítésépítés, ajtó-ablak beállítása,
vízszerelés. Tel.: 06(20)931-1119
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés,
villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -
javítás, kõmûves és asztalos munkák garanciá-
val. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153

� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalattal,
felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni vállal-
kozók, gazdasági társaságok könyvelését, bér-
számfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Villanyszerelés, javítások, hálózati bõvíté-
sek, elosztótáblák cseréje, villanytûzhelyek fel-
újítása, falfúrás stb. Tel.: 06(30)970-6257
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zárszere-
lést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cseré-
jét, szigetelést, másolást. A legkisebb munkát
is vállalom. Szigeti László Tel.: 251-9483;
06(20)381-6703
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Redõny, reluxa, stb. javítása, szerelése ga-
ranciával! Hétvégén is! Óbudai redõnyös! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57

�Flabélos Gyógypedikûr! Vibrációs mozgás-
terápia, ízületkímélõ edzésforma, orvostechni-
kai eszköz. Kedvezõ bérlet árak! Orchidea
Lábápoló Szalon. 1035 Budapest, Veder u. 4.
Bejelentkezés: 06(30)307-5818
� 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

�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízü-
letkímélõ ugrálás nélküli torna, minden kor-
osztálynak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callan-
torna.hu
�Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs, sza-
lonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön otthoná-
ban. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Allergiák lézerakupunktúrás kezelése.
Szénanátha, csalánkiütés, ételallergiák kivizs-
gálása, kezelése. III. Vörösvári út 29. II/5., Dr.
Bor Márta fõorvos. Bejelentkezés: 06(20)481-
4646. www.bormarta.hu

� Angoltanítás, vizsgafelkészítés Kaszásdû-
lõn nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnõtõl.
Tel.: 242-6826; 06(30)722-1994
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-6410
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. Tel.:
367-8160, 06(20)243-9043. E-mail: wagnerdo-
ra.wd@gmail.com
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Minden tantárgyból korrepetál 1-8. osztá-
lyos gyerekeket tanárnõ Békásmegyeren. Ga-
rantált javítás! 2000 Ft/60 perc. Tel.: 06(30)
334-3433

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Mikrohullámú sütõ és elektromos talp-
maszirozógép olcsón eladó. Tel.: 06(30)303-4721
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget vá-
sárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17, Cs:
10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festményeket,
bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat,
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. Ki-
szállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fõ u.
67., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

� Borostyán ékszer felvásárlás 10.000-
100.000 Ft-ig. Továbbá régi bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, porcelánokat, képeslapokat, ki-
tüntetéseket stb.! Aranyat, ezüstöt, teljes ha-
gyatékot. Díjtalan értékbecslés, kiszállás. Üz-
let: V. ker., Szent István krt. 25. Tel.:
06(20)914-0150

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06(30)857-2653

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

� Fix fizetésért keres jól mûködõ ingatlan-
iroda kapcsolattartói, telefonos munkára jól
kommunikáló munkatársakat, 6 órás munka-
körbe, rugalmas idõbeosztással! Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Rómain lévõ, 20 éve mûködõ szépségszalo-
nunkba kozmetikus és mûkörmös váltótársakat
keresünk. Tel.: 06(20)470-6946

� Eladó-kiadó lakást keresek a III. kerület-
ben, minden megoldás érdekel. Tel.:
06(20)998-3770; 06(20)311-8232

� Kiemelkedõ kvalitású 19-20. századi ma-
gyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak
vétele, eladása. Tel.: 06(30)949-200, e-mail:
nemes.gyula@ nemesgaleria.hu. Nemes Galé-
ria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

Festmény

�Hímzõ utcában kiadó két db 36 nm-es, irodá-
nak is alkalmas, komfortos üzlethelyiség.
Békásmegyeri 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
irodájában: 1039 Hímzõ u. 9. Tel.: 250-4646

Kiadó

� Óbudán keresek 1,5-1+2 fél szobás
lakást 10,5 M forintig. Tel.: 06(70)949-4013

� Budapest III. ker. Óbuda, Remetehegy;
Villa mit Grundstück in representativer
Panoramalage zu verkaufen. Info: www.
immobilienscout24.de/67894001

� Óbudai Ingatlaniroda Vörösvári út (13.)-
Vihar utca sarok, faépület. Immár 14 éve az
Önök szolgálatában. Ügyfeleink részére ke-
resünk kiadó, eladó ingatlanokat. Tel.: 439-
1999, 06-(30)-9520015, www.oi.hu

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

��Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenternél). Gyermekbõr-
gyógyászat is. Bõrkinövések eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó 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

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

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
február 23. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-

gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett
ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjele-

nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Ovi-torna - mozgás óra
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit
Kft. és az önkormányzat támogatásával
idén folytatódik a zenés ovi-torna prog-
ram. A városrész 18 óvodájában havonta
egyszer ingyenes, tudatos mozgás órát
tart Kozma Zsuzsanna. Az edzõ irányítá-
sával készülnek, és ismét együtt tornáz-
hatnak, játszhatnak a gyerekek szüleikkel
a májusban tartandó VII. Óbudai Fitt Csa-
ládi Versenyekre (május 8-án 17-tõl 19
óráig a Kalap utcai TVE mûfüves pályán).
A Fitt Anya, a Fitt Óvó Néni és a Fitt Apa,
Fitt Gyerek, Fitt Családok megméretteté-
sekre folyamatosan lehet jelentkezni. Az
esemény fõvédnöke Bús Balázs. (E-mail:
kozmazsuzsaf i tness@freemai l .hu;
Facebook: Kozma Zsuzsanna fitnesz-
edzõ; www.kozmazsuzsanna.hu.) 
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A Rokon Baráti Kör 2015-ben is egynapos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várjuk a síelni, snowboardozni, túrázni vágyó
sportbarátok jelentkezését!

Program
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

I dén is részt vettek a Budapesti Diákolimpián a Római Sport
Egyesület úszói január 25-én. Az egyesületet három verseny-

zõ képviselte: Sárosy Patrícia,
Könczöl Zsuzsanna és Biró Lili. Pat-
rícia 100 méteres hátúszásban éppen
csak lecsúszva a dobogóról IV. he-
lyen végzett, Könczöl Zsuzsi egy
igencsak erõs mezõnyben az V. lett.
Biró Lili 100 méter pillangóban kön-
nyed úszással ezüstérmet szerzett,
így továbbjutott az országos döntõbe.
A versenyzõk edzõje, Gyepes Ádám
összességében elégedett úszói telje-
sítményével. 

A z Óbudai Kaszások NB I-es férfi kosárlabda-csapata nehéz
helyzetbe hozta magát az utolsó három mérkõzésének el-

vesztésével. Különösen a Budafok elleni vereség fájó, ez a mérkõ-
zés elõzetesen a gyõzelmek rubrikában szerepelt. A vonat azonban
még nem ment el, a hátralévõ fordulókban kivívható az erõsebb
csoportba jutás, de valamennyi mérkõzésen minden játékosnak
nagyon oda kell tennie magát. 

Az alapszakaszból hátralévõ mérkõzések:
Február 14. 18 óra: Óbudai Kaszások-DEAC. 
Február 21. 18 óra: Salgótarján-Óbudai Kaszások. 
Február 28. 18 óra: Óbudai Kaszások-Békés. 
Március 7. 16 óra: Bp. Honvéd-Óbudai Kaszások. 
Március 14. 18 óra: Óbudai Kaszások-TF. 
Március 21. 16 óra: Eger-Óbudai Kaszások. 
Március 29. 18 óra: Óbudai Kaszások-Kecskemét. 
Április 5. 18 óra: Óbudai Kaszások-Szolnoki Olaj U23. 

A diákolimpián is jól teljesített az RSEIrány a felsõ ház! 

FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek elfo-
gadására. Apályázó ajánlatához a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig kötve van. Apá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az ön-
kormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél veze-
tett 12001008-00140645-00100001 számú le-
téti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015. feb-
ruár 23. (hétfõ) 12 óráig van lehetõségük be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értéke-
sítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán
(cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.) személyesen,
vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Moza-
ik u. 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-

gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett
ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak

szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály 

Javaslatok sportdíjakra
Kérjük a tisztelt kerületi civil szervezete-
ket, valamint a sportegyesületeket, hogy
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
által alapított „Óbuda Sportolója Díj”-ra
szíveskedjenek javaslatot tenni.
1. A díj évente két fõ - egy nõi és egy férfi spor-
toló - részére adható. Emléklap jár a második
és harmadik helyezetteknek. Az adományo-
zás feltétele, hogy az abban részesítendõ sze-
mély: olimpiai vagy paralimpiai programban
szereplõ sportágban kiemelkedõ eredményt
ért el, továbbá III. kerületi lakóhellyel rendelke-
zik, vagy a kerületben mûködõ sportegyesület
sportolója. A díjjal férfi és nõi kategóriában az
elsõ három helyezett tüntethetõ ki, mellyel
150.000 forint, az emléklappal második helye-
zés esetén 100.000 forint, harmadik helyezés
esetén 50.000 forint pénzjutalom jár.
2.Továbbá kérjük a kerületi civil szervezeteket,
sportegyesületeket, iskolákat, hogy az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata által alapított
„Hidegkuti Nándor Emlékplakett”-re szóló

jelölésre szíveskedjenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett:
2/a. a kiemelkedõ sporteredményt elõsegítõ;
III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ, vagy a ke-
rületben mûködõ sportegyesület vezetõjé-
nek, edzõjének; vagy 
2/b. a kerület sportéletéért, hírnevéért te-
vékenykedõ szakembernek adományoz-
ható. Az Emlékplakettel 500.000 forint
pénzjutalom jár, melyben évente egy
sportszakember részesülhet.
A javaslatokat 2015. február 20-ig, a
titkarsag@obudasport.hu e-mail címen te-
hetik meg. A kitüntetéseket ünnepélyes kere-
tek között Óbuda Napján adják át.
A díjakra írásbeli jelöléseket várnak, rövid esz-
szék formájában az alábbi adatok megadásával.
Jelölt neve: …; A jelölt elérhetõségei (lakcím, te-
lefonszám, e-mail cím): ...; A jelölt sportága és
egyesülete: …; A jelölt legjobb sporteredményei
a jelölés évében:...;A jelölt rövid bemutatása:….;
A jelölõ neve:...;A jelölõ elérhetõségei (lakcím, te-
lefonszám, e-mail cím): ...;A jelölõ III. kerületi civil
szervezet vagy sportegyesület neve:…

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Egy középkori hiedelem
teremtette meg a farsangi
zajos mulatozások, jelme-
zes felvonulások szoká-
sát. Régen az emberek azt
hitték a tél utolsó napjai-
ban, amikor a nappalok
rövidebbek és az éjszakák
hosszabbak, hogy a Nap
elgyengül, a sötétben pe-
dig ártó szellemek, bo-
szorkányok kelnek életre.
Az álarcos felvonulások, a
zajkeltés, a boszorkány-
bábok elégetése e lények
elüldözését volt hivatott
megvalósítani. 

Sok helyen tüzes ke-
rekeket görgettek,

vagy nagy máglyákat
raktak, mert úgy vélték,
a tûz ereje segíti a Napot
abban, hogy ismét erõre
kapjon. Az emberek
azért öltöztek jelmezbe,
hogy elûzzék a halált, a
rosszat és a hideget. A
katolikus egyházi kalen-
dárium szerint a farsang
ünnepe vízkereszt és
hamvazószerda közé
esik. Vízkereszt napja
mindig január 6-a, ham-
vazószerda változó ün-

nep, a húsvétot megelõ-
zõ negyvenedik nap. A
farsang azonban nem je-
lentõs egyházi ünnep,
alapvetõen gazdag nép-
hagyományokra épül, és
volt olyan idõszak is,
amikor a kereszténység
elõtti idõkbõl származó
farsangi mulatságokat til-
tották. Már az ókori Ró-
mában is rendeztek álar-
cos felvonulásokat, tánc-
mulatságokat a télteme-
tés-tavaszvárás jegyében.
Ezek a hagyományok él-
tek aztán tovább. A ná-
lunk meghonosodott szo-

kások középkori német
polgári hatásra vallanak. 

A farsang
csúcspontja
A karnevál a farsang

csúcspontja, hagyományos
magyar nevén a farsang
farka. Ez a farsangvasár-
naptól húshagyó keddig
tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok kö-
zepette zajlott. Valójában
vidám télbúcsúztató volt,
számos városban ekkor
rendezték meg a karnevá-
lokat. Dél-Európában az
év legnagyobb ünnepe volt

a farsang, a velencei karne-
vál egy hatalmas színjáték-
hoz volt hasonló, ahol az
utcák alkották a színteret, a
város lakói voltak a színé-
szek és a nézõk. A közön-
ség az erkélyekrõl nézhette
az eseményeket. A velen-
cei karnevál ma is vonzó
látványosság.

Busójárás
Hazánkban az egyik

legismertebb farsangi ala-
koskodás a Mohácson la-
kó délszlávok farsangi
hagyománya, a busójárás.
A busók fából faragott ál-
arcokban jelennek meg,
mozgásuk, viselkedésük
rituálisan elõírt szabályok
szerint történik, öltözetük
sem változott az elmúlt
évszázadokban. Egyéb-
ként, már a XVII. század-
tól vannak feljegyzések a
busójárás szokásáról.

Téltemetõ
népszokás

A falusi népek körében
kedveltek voltak a télte-

metõ népszokások. A ba-
bona szerint ugyanis a ki-
szebáb égetése megszaba-
dít minden bajtól. Agyere-
kek kiszebabát és zajkeltõ
szerszámokat készítettek.
Ezzel vonultak fel, hangos
zörgetéssel, rigmusok kia-
bálásával, amivel a beteg-
ségeket ûzték el. A vonu-
lás a települések központi
helyén felállított máglyá-
nál ért véget. Az emberek
gondûzõ cédulákat tûztek
fel a kiszebábokra, majd a
tûzbe dobták. Amáglya el-
hamvadásáig tavaszkö-
szöntõ versikéket, dalokat
mondtak, énekeltek. 

Farsangi bál 
Az udvarlás, a párvá-

lasztás és a házasságköté-
sek legfõbb ideje a far-
sang idõszaka volt. Ez
egyben fontos esküvõi
szezon is volt, mivel a
húsvéti böjt idején tilos
volt esküvõt tartani. A bá-
li szezon és táncmulatság
lényege tehát az eljegyzés
volt, ezért a farsangi bá-
loknak mind a paraszti
életben, mind a városi
polgárság körében nagy
hagyományai voltak. Az
eladó lányokat, a házasu-
landó fiatalembereket
ezeken a rendezvényeken
vezették be a társaságba.
Faluhelyen a legtöbb la-
kodalmat is ebben az idõ-
szakban tartották. A fal-
vakban a bálok, táncmu-
latságok leggyakoribb
helyszíne a kocsma volt.
A legények sorra járták a
lányos házakat, hívogat-
ták õket a bálba, és ado-
mányokat gyûjtöttek a
táncmulatság költségeire,
a zenészek fizetségére. A
lányok rokonaik közvetí-
tésével bokrétát adtak a
kiszemelt legénynek, akik
a farsang végén nyilvános
színvallásként a kalapjuk-
ra tûzték a bokrétát. 

Receptek
A farsang jellegzetes étele a

fánk, amelynek mágikus erõt tu-
lajdonítottak. Azt nem tudni, pon-
tosan mibõl is állt ez a hatás, de
egyes vidékeken azt tartották, a
fánk evésének következménye,
hogy a szél nem viszi el majd a
ház tetejét. Egyébként, az volt
jellemzõ, hogy mindenbõl sokat
ettek, abban a reményben, hogy
abban az évben bõ termés lesz, és
a család anyagi javakban sem fog
szûkölködni. A fánkok különbözõ
változata ismert, például a farsan-
gi, az alma, a burgonya, hússal
töltött, a rózsafánk, a túró vagy a
csöröge. Magyarországon a XIX.
században terjedt el széles kör-
ben. Ezúttal néhány fánk recept-
jét közöljük. 

Almafánk
Hozzávalók: 1 kg alma, 2 tojás,

1 csomag sütõpor, 2 evõkanál cu-
kor, 35 dkg liszt, fahéj, olaj a sü-
téshez.

Elkészítés: az almát megmos-
suk, meghámozzuk és lereszel-
jük. A levét kinyomjuk, majd
hozzáadjuk a tojásokat, a cukrot,
a lisztben elkevert sütõport. Ösz-
szedolgozzuk a masszát, evõka-

nállal a forró olajba szaggatva ki-
sütjük, majd fahéjas porcukorral
megszórjuk.

Burgonyafánk
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 15 dkg

burgonya, 4 dkg margarin, 4 to-
jássárgája, fél dl tej, 2 dkg élesztõ,
20 dkg darált sonka vagy 10 dkg
reszelt sajt, olaj a sütéshez.

Elkészítés: összedolgozzuk a
lisztet, a fõtt, hámozott, áttört
burgonyát, a margarint, a tojás-
sárgáját, a tejet és az élesztõt. Pi-

hentetjük a tésztát, ha megkelt,
fánkokat szaggatunk belõle. For-
ró olajban pirosra sütjük, darált
sonkával vagy reszelt sajttal meg-
hintve tálaljuk. 

Túrófánk
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró,

25 dkg liszt, 2 tojás, 10 dkg por-
cukor, egy csipet só, egy késhegy-
nyi szódabikarbóna, olaj a sütés-
hez, fahéjas porcukor a hintéshez. 

Elkészítés: A túrót átsütjük,
hozzáadjuk a lisztet, és elmor-
zsoljuk vele. A tojássárgákat ha-
bosra keverjük a porcukorral, a
sóval és a szódabikarbónával,
hozzáadjuk a túrós keverékhez. A
tojásfehérjét felverjük, és ezt is a
tésztához adjuk. Kinyújtjuk egy
centi vastagra, kis fánkokat szag-
gatunk belõle és forró olajban ro-
pogósra sütjük. Fahéjas porcu-
korral meghintve adjuk asztalra. 

Farsangi szokások
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
február 23. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 forint felett meghirdetett in-
gatlanra a nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar
Államot minden más jogosultat megelõzõ,
valamint az egyes állami tulajdonban lévõ
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény
értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonvi-
szonyok rendezése érdekében, az állam ál-
tal az állampolgárok tulajdonában igazság-

talanul okozott károk részleges kárpótlásá-
ról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a
értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illethe-
ti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-
3464-es telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ interne-
tes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ
óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca
1. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbí-
rálása során elõnyt jelent: kézmûvességben jártasság. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes önélet-
rajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány
(a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem ré-
gebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton
(Cseresznyevirág Mûvészeti Tagóvoda - 1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc utca 1.), e-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 24. A pályá-
zat elbírálásának határideje: 2015. február 27. A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Ápoló-gondozó állás 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet ápoló-gondozó munkakör betöltésére, 12 órás

munkarendben, teljes munkaidõs, határozatlan közalkalmazotti

jogviszonyban. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló,

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázati

feltételek: középfokú képesítés, felnõtt szakápoló, általános ápo-

ló, szociális gondozó és ápoló. A pályázat benyújtásának és elbí-

rálásának határideje: 2015. február 20. A pályázat részeként be-

nyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, vég-

zettséget igazoló eredeti bizonyítvány másolata. A munkakör leg-

korábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

(A pályázat benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail cí-

men keresztül; további információ: Honti Szilvia  250-1552.)
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Rejtvényünkben egy farsangi mondókából idé-
zünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges
19. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: V.
T. B.). 14. Két egyenlõ részre osztják. 15. Pl. a diót ösz-
szezúzza, régiesen. 16. Spongyával eltünteti. 17. Téli
csapadék. 18. Regél. 19. Régebbi angol film címe. 20.
Gyep belseje. 21. Gõz. 23. Japán és svéd autók jele. 24.
Orosz folyó. 26. Önmarcangolót. 29. Termo. 30. Foci
szövetségi kapitány volt, Lajos. 32. Y. Z. Ó. Z. 33. Nincs
haja. 34. Csúcs. 35. Nagyrészben kijózanít! 37. Jegyezz.
38. Felesleges dolog. 39. Foggal megdolgozza, régie-
sen. 40. Egyfajta élõ szervezet. 43. Rövidített rádió-hul-
lámhossz. 44. Dél-amerikai ragadozóhalak. 46. N. Á. N.
47. Azonban. 48. Felsõlégköri réteg egyik alkotója. 49.
Luxemburgi és kubai autók jele. 51. Kiejtett zenei hang.
52. Gyurka. 55. Az ozmium vegyjele. 56. Féldecinyi
italt. 58. Szinte, körülbelül. 60. Kis rudacska.
FÜGGÕLEGES: 1. Kiejtett mássalhangzó. 2. Takarót
teszek rá. 3. Hátsó rész ellentéte. 4. … Sinise, amerikai
színész (Pl: New-York-i helyszínelõk). 5. Egyfajta tár-
gyalás. 6. N. I. I. 7. Két Kelvin. 8. Idegen hõsszerelmes.
9. Tiltás. 10. USA filmstúdió rövidítve. 11. Becsap. 12.
Lendület. 13. Marék belseje! 17. Kodály egyik zenés
játéka. 19. Az idézet másik része (zárt betûk: A. B. G.
E.). 21. Foszforok. 22. Illetékét fizetné. 25. Névelõs le-
pusztult épület. 27. Római kettõ. 28. A nagy varázsló.
29. Mátrai hegy. 31. Róma belseje! 33. Hadsereg egyik
kiszolgáló része. 35. Lap a römikártyában. 36. Hatal-
maskodom felette? 37. Kör része. 39. Sír. 41. régiesen
fellöki. 42. Valós dolog névelõvel, fordítva. 44. Auszt-
ráliai város. 45. Fordított kettõs betû. 47. Párbaj ango-
lul. 50. Kétszer százötven a rómaiaknál. 53. G. Y. Ó. 54. Minimumban
van! 56. Nagyrész fázik! 57. Ebi betûi keverve. 59. Római négyszáz-
kilencvenkilenc. 60. Az utóirat angol rövidítése. Ipacs László

A január 30-án megjelent, 
„A tél dereka” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Holnapra hó jön, frissen zuzogó. Öt forintos pelyhekkel jön a hó”.

Mondóka a farsanghoz

K arneváli hangulat-
ban búcsúztatták a

telet az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
klubjaiban, ahol a ha-
gyományoknak megfe-
lelõen idén is megtartot-
ták a farsangi mulatsá-
gokat. Január 28. és feb-
ruár 12. között nyolc
idõsek klubjában és a
Derûs Alkony Gondozó-

házban ünnepeltek a
klubtagok. Minden hely-
színen az önkormányzat
nevében is köszöntötték
a szépkorúakat.

A nyugdíjas bálozók
saját készítésû ruhák-
ban, kiegészítõkkel, kis
mûsorokkal álltak klub-
társaik elé. A vendéglá-
tás elmaradhatatlan ré-
szét az illatos fánk fel-
szolgálása jelentette.
Tánccal, mókázással
búcsúztatták a telet az
intézmény klubtagjai,
de egymással hétrõl-

hétre találkoznak az idõ-
sek klubjaiban a közös-
ségépítõ, ismeretterjesz-
tõ, kulturális és egész-
ségügyi programokon.

Farsanggal búcsúztatták a telet az idõsklubokban

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

A z Óbuda újság
kéthetente meg-

jelenõ kerületi lap,
melyet 73 ezer pél-
dányban nyomtat-
nak. A terjesztõ által
eljut minden háztar-
tásba vagy a postalá-
dákba, vagy a közös
gyûjtõládákba he-
lyezve, a lapszámok
elérhetõk továbbá a
polgármesteri hivatal
épületében, az önkor-
mányzat valamennyi
intézményében, az
ügyfélszolgálaton, az
okmányirodákban, és
mostantól további 12
közterületi helyszí-
nen is. Egyelõre a
terjesztõ az egymást
követõ lapszámok
megjelenései között
kétszer tölti fel a tar-
tókat, alkalmanként
200-200 darab újsággal,
de a késõbbiekben a ta-

pasztalatokat figyelem-
be véve, az igényeknek

megfelelõen a feltölté-
sek számát növeli.

Az újságtartók modern
megjelenésû, könnyen
kezelhetõ szekrények, a
könnyebb beazonosítás
érdekében oldalukon az
Óbuda logóval ellátva. A
henger alakú tartók ele-
jén egy plexi lap véd az
esõtõl, széltõl, melyet
felemelve vehetik ki az
olvasók a lapot. Az ön-
kormányzat reményei

szerint a  jövõben még
több emberhez eljuthat a
lap, így mindenki érte-
sülhet a kerületi fejlesz-
tésekrõl, programokról,
eseményekrõl, a fontos
hírekrõl.

Keresse a köztéri új-
ságtartókat, értesüljön
az Óbuda Újságból Ön
is minden fontos hírrõl a
kerületben jövet-menet!

Az újságtartók a következõ helyszíneken találhatók: a Csobánka téren, az
aluljáró közelében; a Heltai Jenõ téri piacon, az aluljáró közelében; az Ürömi
úton, az orvosi rendelõ közelében; a Pethe Ferenc téren, az ABC közelében; a
Szentlélek téren, a jegypénztár közelében; az Óbudai Promenádon, a Szépvöl-
gyi úthoz közel esõ részen és a Bécsi út felõli szökõkútnál; a Kórház utcai piac-
nál; a Vörösvári úti szakrendelõnél; a Római téren, a KönyvMegálló közelében;
két darab a Szent Margit Kórház épületében, illetve udvarán.

Mindent biztosít
Plakátokkal igyekeztek buzdítani a hajdani biztosí-
tótársaságok lehetséges ügyfeleiket egy-egy bizto-
sítás megkötésére. A hajdan az utcákat díszítõ pla-
kátok gyûjteményként nem csak e szakma történe-
tét rajzolják meg, mûalkotásként is érdekesek. A
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
„Mindent biztosít - A magyar biztosítási plakát
(1900-1990)” címû új, február 17-én nyíló kiállítása
ebbe a világba kalauzolja el az érdeklõdõt. Az
anyag április 20-ig tekinthetõ meg a múzeumban.
(Cím: Korona tér 1.)

1 % 1 % 1 %
A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben az
alapítvány javára. A befolyt összeget a nyugdíjasok
és hittanosok támogatására, valamint a közösségi
ház fenntartási költségeire fordították. Kérik, aki te-
heti, ez évben is szíveskedjen az alapítványt támo-
gatni, amit elõre is köszönnek a kuratórium tagjai.
(Adószám: 19023250-1-41. Bankszámlaszám:
11703006-20047885.)

Óbuda Újság köztéri tartókban is

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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N em könnyû eleget tenni a
Sziget változatos zenei íz-

lésû közönségének, vagy a ha-
zai és a nemzetközi közízlés
közti különbségeket áthidalni,
de azt biztosan kijelenthetjük,
hogy Robbie Williams egyaránt
megasztár az itthoni és külföldi
közönség szemében is - mondta
Gerendai Károly, a Sziget Kul-
turális Szervezõiroda ügyveze-
tõ-igazgatója. Hozzátette, a he-
tijegyeseknek ajándék ez a kon-
cert, mert a hétnapos bérlet erre
a napra is érvényes. 

Robbie Williamsnek a Take
That után összesen 11 nagyle-
meze jelent meg, ezek között
volt több swingalbum is. Az
énekesnek nem feltétlenül az
albumai sikeresek, hanem az
élõ fellépései, a Sziget-sajtó-
anyag szerint 2006-ban 1,6 mil-
lió jegyet adott el egy nap alatt,
ez a mai napig rekordnak szá-
mít. A Knebworth arénában há-
rom este alatt 375 ezer nézõ
nézte meg. 

A Sziget szervezõiroda össze-
sen 25 ezer napijegyet ad ki a mí-
nusz egyedik napra. Ebbõl az el-
sõ 10 ezer darabot 18 ezer forin-
tért adják, azután 20 ezer forint
lesz a jegy erre a napra, a készlet
erejéig. A jegyárusítás a mínusz
egyedik koncertnapra február 2-
án déltõl indult. (A részletekrõl a
Sziget honlapján tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk.)

„Idõt kell szakítanod ember-
társaidra, tégy valamit máso-
kért, ha még oly apróságot is -
valamit, amiért fizetséget nem
kapsz, csupán a kitüntetõ ér-
zést, hogy megtetted.”

Albert Schweitzer

A Kiscelli köz 17. alatt ta-
lálható angol iskola egy

csoportja látogatott el intézmé-
nyünkbe, az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központba. Ezek a gyermekek
a világ különbözõ tájairól ér-
keztek, és itt tanulnak ebben az
iskolában. 

A hozzánk érkezõ csoport-
ban is több, eltérõ nemzetiségû
fiatal képviseltette magát 9-14
éves korig. A legtöbbjük nem
beszélt magyarul, de több diák
már szépen megtanulta a nyel-
vünket, így tudtak néhány szót
váltani az ide érkezett csalá-
dokkal is.

A gyerekek közösségi feladat-
ként kapták, hogy tartós élelmi-
szert gyûjtsenek, és ezt ajánlják
fel valamilyen szervezetnek,
amely ezt tovább tudja osztani.
Az Élelmiszerbankkal már évek
óta kapcsolatban állunk, és ezen
a szervezeten keresztül válasz-
tottak minket az iskolások.

Már napokkal elõbb elkezdõ-
dött a szervezés. A gyerekek az
élelmiszereket gyûjtötték, ké-
szítették a csomagokat. Köz-
ben az Élelmiszerbank munka-
társaival sokat beszélgettek az
élelmiszer pazarlásról, a nélkü-
lözésrõl. Felismerték, hogy
egyre nõ azoknak a családok-
nak, gyerekeknek a száma,
akik mélyszegénységben él-
nek, és napi élelmezési gon-
dokkal küzdenek. Közben a
másik oldalon, a fogyasztásra

sarkallva az embereket egyre
nagyobb túlkínálatot termel-
nek, és sok élelmiszer a kuká-
ban végzi, ahelyett, hogy eljut-
na oda, ahol még hasznosítani
tudnák azt.  

Tizenhat családot hívtunk be,
akiknek át tudták adni az elõre
elkészített dobozokat a gyer-
mekek. Jöttek anyukák, apu-
kák, nagymamák és szép szám-
mal gyermekek is. Az elején
kicsit megszeppenten álltak a
családok, és az adományozó
gyermekek, de aztán oldódott a
hangulat, és hamar kialakult
egy ismerkedés, beszélgetés. 

Nagyon nagy volt az öröm,
amikor a dobozok gazdát cse-
réltek, és elõkerültek az édes-
ségek is. Minden dobozban a
tartós élelmiszeren kívül sok
csokoládé és más finomság is
lapult.

Köszönjük a British Inter-
national School-nak és az Élel-
miszerbanknak, hogy részt ve-
hettünk ebben a programban.  

Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi 

Központ

Dobozokban érkezett adományok

Robbie Williams a Szigeten
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Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
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Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete, a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ ut-
ca 1.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden hó-
nap negyedik keddjén (legközelebb február 24-én) 17-tõl 19 óráig. Érdek-
lõdni a 453-2900-ás telefonszámon lehet.
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-
zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden
hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr.Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhegyi
Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 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 alat-
ti 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 telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu
e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott 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 fogadó-
órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-
nácsadással egészül ki.

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

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

NAPJAINK CSÖRTÉI. A Kereszténydemokrata Fórum vendége
G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány stratégiai igazgatója
lesz március 3-án 18 órától a szokásos helyszínen, a Selyem-
gombolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.)

Gyászhír 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hargi-
tai Istvánné (Margó) 2015. február 1-
jén, életének 94.évében elhunyt.Felejt-
hetetlen halottunktól 2015. március 5-
én 13.15 órakor az Óbudai Temetõ ra-
vatalozójában veszünk végsõ búcsút.
Gyászmise:2015.március 5-én 18 óra-
kor a Szentháromság Templomban
(Vörösvári út 110.)  A gyászoló család 

• A DélUtán Alapítvány
40 éven felülieknek in-
gyenes, internetes társ-
és társaságkeresõ szol-
gálatot indít: tarsaster.hu 
• A telefonos lelkisegély
szolgálat változatlanul a
13777-es és a 06-80-
200-866-os ingyenes
számokon érhetõ el.

Épül a budai fonódó villamoshálózat

A múlt év õszén elkezdett budai fonódó villamoshálózat építésének
ütemezésében jelenleg csatorna-rendszer kialakítása történik a Mar-
git hídnál. A szentendrei HÉV közel 40 éves állomását pedig szigete-
lik, ugyanis többször folyt be víz a mennyezeten keresztül. A beruhá-
zásban teljes szélességében megújul a Bécsi út a Tímár utcáig

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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