
Közel félszáz napirendi pontot tárgyalt az
elmúlt évi utolsó, december 15-én tartott
ülésén a képviselõ-testület. 

Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb
közösségek tehetnek írásban javaslatot
március 12-ig arra, ki kapja a díjat.

Gyurta Dániel aranyérmet szerzett a
Szcsecsinben rendezett rövidpályás Európa-
bajnokságon 200 méteres mellúszásban. 29

Gyurta aranyat nyert rövidpályán
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Testületi ülés

21
Óbuda Kultúrájáért Díj

A helyi lakosok terhei nem növekednek 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának vezetése
a 2012. évi adóváltozások esetében a legfontosabb
szempontnak azt tartotta, hogy a kerületben élõ
polgárok terhei ne növekedjenek, ahol lehet, mér-
séklõdjenek. Ennek megfelelõen alakította át és dif-
ferenciálta az idáig mûködõ helyi adórendszert, me-
lyet a tavaly december 15-ei ülésen hagyott jóvá a
képviselõ-testület. RÉSZLETEK A 7., RENDELET A 26. OLDALON

V éget ért az adventi
idõszak, elmúlt a

karácsony, de nem ürült
ki a Fõ tér. A korcso-
lyázni vágyók díjmente-
sen használhatják január

végéig az önkormányzat
által felállított jégpályát
Óbuda szívében. Kor-
csolyabérlési lehetõség -
mint az elmúlt években -
biztosított. 

Január végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Pillanatfelvételek az óbudai adventrõl
Az adventi hétvégeken tartalmas programokkal várták
az érdeklõdõket a Fõ téren. Képriportunkban advent har-
madik és negyedik szombatjáról, vasárnapjáról számo-
lunk be, a színes eseményekbõl válogatva.

Néptánc a Bojtár Népzenei Egyesület tolmácsolásában

A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium diákjai adventi mûsorral lepték meg a közönséget

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény ünnepi elõadása

Nagy sikerrel lépett fel a Szabó Balázs BandKarácsonyfadíszítõ verseny

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szabó Ádám, a Csillag születik sztárja harmonika kon-
certjén zsúfolásig megtelt a Fõ tér

Kedves karácsonyi mûsorral álltak színpadra a Harrer Pál Általános Iskola és az Óbudai Népzenei Iskola növendékei

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Bocit, szamarat, pónilovat és bárányt simogathattak a
gyerekek és a felnõttek

A Muzsikás Együttes zárta advent utolsó hétvégéjének
programjait 

A Kincsõ Együttes néptánccal szórakoztatta a Fõ térre látogatókat

A Liliomkerti kofák zamatos sajtokat, kenyérkülönlegességeket kínáltak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_01.qxd  2011.12.23.  12:04  Page 4



2012/1. szám Tudósítás az ülésterembõl – Önkormányzat
5

A tavalyi év utolsó testü-
leti ülésén számos rende-
letet módosított a képvi-
selõ-testület. 

T öbbek közt hatá-
lyon kívül helyez-

ték az avar és kerti hul-
ladékégetésrõl, valamint
a háztartási vagy más te-
vékenységgel okozott
légszennyezés szabálya-
iról szóló rendeletet
(önkormányzati közle-
mény a 8. oldalon).
Módosították az egyes
helyi adókról szóló ren-
deletet (a rendelet ér-
telmezése a 7., szövege
a 26. oldalon). Válto-
zott az önkormányzat
tulajdonában lévõ köz-
területek használatáról
és rendjérõl szóló rende-
let szövege, valamint az
önkormányzati lakások
elidegenítésének egyes
feltételeit meghatározó
rendelet is. 

Elkészült a Szentend-
rei út-Bogdáni út-HÉV-
vonal által határolt terü-
let Kerületi Szabályozá-
si Terve, valamint az eh-
hez kapcsolódó telepü-
lésrendezési szerzõdés,
melyet szintén elfoga-
dott a testület. 

A Fõvárosi Önkor-
mányzat szándékai sze-
rint forrás biztosításával
is hozzájárul a Flórián
szoborcsoport (fogadal-
mi oltár) befejezõ mun-
kálataihoz és felállításá-
hoz. Amennyiben az
összeg nem lesz elegen-
dõ a tervek megvalósu-
lásához, a helyi önkor-
mányzat biztosítja a ki-
vitelezéshez szükséges
további költségeket a

helyi költségvetés terhé-
re, maximum bruttó 17
millió forint értékig. 

Jóváhagyták továbbá:
az önkormányzat Költ-
ségvetési Szerveket Ki-
szolgáló Intézményének
(KSZKI) alapító okiratát;
Óbuda-Békásmegyer
Észak-közép magyaror-
szági új egészségszerve-
zési központjához sorolá-

sát; a Rászorultak Megse-
gítése Alapítvány támo-
gatását; egyes nevelési-
oktatási intézmények ve-
zetõi pályázatának meg-
hirdetését; közoktatási in-
tézmények módosított
dokumentumait; a képvi-
selõ-testület 2012. I. fél-
éves munkatervére vo-
natkozó javaslatot; egy
önkormányzati tulajdonú
római-parti telek cseréjét;
elõzetes kötelezettségvál-
lalást a KEOP pályázatok
költségeihez, valamint
elõzetes kötelezettségvál-
lalást az önkormányzati
létesítmények épület-

energetikai auditálása tár-
gyában indítandó közbe-
szerzési eljáráshoz; köz-
területi járdatakarító gé-
pek üzemeltetését; sport-
egyesületek támogatásá-
nak elszámolását; a Szent
Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. 2012. évi
mûködési, felújítási és
eszköztámogatási igé-
nyét; együttmûködési

megállapodás módosítá-
sát a Mozgáskorlátozot-
tak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetségével;
együttmûködési megálla-
podás kötését a Budapes-
ti Távhõszolgáltató Zrt.-
vel; az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
szakmai programjának,
valamint szervezeti és
mûködési szabályzatának
módosítását; közfoglal-
koztatás kérdését a téli
idõszakra; a Csillaghegyi
Országzászló díszkivilá-
gításának felvételét a Fõ-
városi Önkormányzat ál-
tal üzemeltetett díszki-
világítási berendezések
közé. 

Elfogadták: a Cser-
szömörce utca (Sarog-
lya-Héthalom utca) köz-
területi közmûtervezése-
ket; a 2011. december 5-
én zárult ingatlanpályá-
zat értékelését; a Kõpor
utca-Jutas utca ingatlan
szabályozását a szomszé-
dos tulajdonosok bevo-
násával; két Szent István
utcai ingatlan szabályo-
zását, a tulajdonosok kár-

talanítását a szomszédos
lakópark területének pá-
lyázati elõkészítése érde-
kében; a Vályog utca
17026-os helyrajzi szá-
mú ingatlan pályázati
elõkészítését; beszámo-
lót az elõvásárlásra jogo-
sultaknak a 2011. évben
történt lakásértékesítés-
rõl; 2012. december 31-
ig meghosszabbították a

Békásmegyeri Vállalko-
zók Piacának bérlõivel
kötött szerzõdéseket, mi-
nimális bérleti díj emelé-
se mellett; a Kolosy téri
piac esetében az Óbudai
Promenád projekt meg-
valósításáig a bérleti dí-
jak emelését nem java-
solták. Jóváhagyták a Pi-
acfejlesztési Alapítvány
és az Értünk és Minden-
kiért Alapítvány közterü-
let-használati kérelmét. 

A képviselõ-testület
úgy határozott, hogy a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányságnak adományoz-
za használatra Opel
Astra személygépkocsi-
ját, a tulajdonjog fenn-
tartásával; végül pedig
kezdeményezték Buda-
pest Fõváros fõjegyzõ-
jénél Rötzer Henrik
egykori óbudai fotó-
amatõr (leszármazottak
híján) családi sírhelyé-
nek védettség alá helye-
zését. 

(A fotográfus alkotá-
sai az Óbudai Múzeum
értékes gyûjteményét ké-
pezik.)

Változó helyi adórendelet és kerti hulladékkezelés 
Szentmise 

és koszorúzás
Szentmisével emlékez-
nek a „malenkíj robotra”
elhurcolt óbudai civil la-
kosságra a Szent Péter
és Pál Fõplébánia-
templomban január 8-
án 11 órától. Ezt köve-
tõen a Városháza falán
elhelyezett emléktáblát
koszorúzzák meg. Be-
szédet mond Menczer
Erzsébet országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ.

Testületi ülés
A képviselõ-testület so-
ron következõ rendes
ülését (az I. féléves mun-
katerv szerint) január
26-án 10 órai kezdettel
tartja a Városháza ta-
nácskozótermében.

Új utcanév 
a kerületben

Korábban névtelen köz-
területek elnevezésérõl,
illetve egyes nevek meg-
változtatásáról döntött
tavaly december végi
ülésén a Fõvárosi Köz-
gyûlés. Az elõterjesztés
szerint az összesen ki-
lenc névváltozást fõváro-
si kerületi önkormányza-
tok, valamint magánsze-
mélyek kezdeményez-
ték. Óbudán Kerényi
Grácia költõrõl, mûfordí-
tóról neveznek el eddig
névtelen közterületet.

Elektronikus
levelezési lista
vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne ráke-
rülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati
lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A Szentendrei út-Bog-
dáni út-HÉV-vonal

által határolt terület kerü-
leti szabályozási tervéhez
kapcsolódó településren-
dezési szerzõdést köt az
önkormányzat az ECE
Projektmanagement Bu-
dapest Kft-vel. A válság
okozta fejlesztési, beruhá-

zási kedv csökkenése elle-
nére sikerült ugyanis part-
nert találni az elhanyagolt
terület hasznosítására. A
tervek szerint egy több
épületbõl álló bevásárló és
szolgáltató komplexum
létesülhet az említett he-
lyen. Amennyiben a pro-
jekt megvalósul, a fejlesz-

tési terület és annak kör-
nyezete infrastrukturális
szempontból is megújul.
Ez elsõsorban közmûvesí-
tést, közlekedési létesít-
mények, utak építését je-
lenti. Ennek lebonyolítá-
sára 1.250 ezer euró for-
rást kap az önkormányzat
a cégtõl. 

Szolgáltatóház a Szentendrei út mellett

Teljes pompájában látható
esténként a Margit híd,
mivel elkészült a díszkivi-
lágítása. 

A fényeket a híd szer-
kezetére irányítják,

így azok a pilléreket és az
azokat díszítõ szobrokat,

a pillérek közötti ívtartó-
kat világítják meg. Az új
közvilágítást a híd szé-
lén, a járdán álló, korhû
stílusú lámpaoszlopok-
kal, nátrium lámpákkal
oldották meg, a BKV fel-
sõ vezetékeitõl függetle-
nül. A munkához kapcso-

lódóan átépültek a pesti
és a budai gyalogos alul-
járók és a hídfõk környe-
zetének útvilágítási rend-
szerei is. A díszvilágítást
a híd északi és déli olda-
lán, valamint a szigetre
vezetõ szárnyhídon is ki-
építették.

Díszkivilágítás a Margit hídon

Békásmegyer térségében
újabb három autóbuszjára-
ton vezeti be január 16-tól
az elsõ ajtós felszállási
rendet a BKV Zrt. 

A fenti idõponttól a
143-as, a 186-os és

a 243-as buszokra csak
az elsõ ajtónál lehet
majd felszállni, míg a
leszállás a középsõn és a
hátsón történhet. Termé-
szetesen a babakocsival
vagy kerekesszékkel
közlekedõkre ez nem
vonatkozik. A BKV kez-
detben az ajtóknál biz-
tonsági õröket utaztat
majd. Az elsõ ajtónál a
sofõr ellenõrzi a felszál-

lók bérletét vagy azt,
van-e jegyük. Akiknek
nincs, azok tõle vásárol-
hatnak vonaljegyet 400
forintért. 

A már hasonló rend-
szerben mûködõ vona-
lakon megkérdeztük az
utasokat és a jármûve-
zetõket, hogy valóban
kiszûri-e ez az intézke-
dés a jegy- és bérlet nél-
kül utazókat? Elõbbiek
teljesen felesleges mac-
erának tartják, utóbbiak
jelentõs része meg ér-
telmetlennek, mert a
hatáskörök és érdekelt-
ségek nincsenek tisz-
tázva.

Kertész I.
75 éve errõl a helyrõl indult a budapesti trolibusz közleke-
dés - hirdeti az emléktábla a 17-es villamos végállomásán 

Elsõ ajtós felszállási rend 
újabb három buszvonalon

A BKV Zrt. január 1-jétõl az
összes városhatárt átlépõ
buszjáratán megváltoztat-
ta a Budapest-bérlettel
beutazható szakaszt. 

Eddig a közigazgatási
határ túloldalán lévõ

elsõ megállóig lehetett
ezzel a bérlettel utazni,
míg január 1-jétõl csak a
Budapest területén lévõ
utolsó megállóig. A III.
kerület esetében ez a 218-
ast érinti, melyen a Tü-
csök utcáig lesz érvényes
a Budapest-bérlet, a
Solymár-téglagyári bekö-
tõ út helyett. 

A 943-as esetében már
nem vehetõ igénybe a
Budapest-bérlet. K. I.

Bérletérvényesség
a 218-ason

Lapunkban már írtunk a
városrész kijjebb esõ terü-
letei tömegközlekedésé-
nek megoldatlanságáról.
A III. kerületben kiterjedt
lakóterületek vannak, me-
lyek korábban laza beépí-
tésû, többnyire üdülõöve-
zetnek számítottak. Az át-
sorolás ugyanakkor sok
helyen nem történt meg,
erre is hivatkozik a Buda-
pesti Közlekedési Központ
(BKK), amikor az itt élõk
érdekében a közlekedés
javíthatósága felõl érdek-
lõdtünk. 

A BKK véleménye
szerint a lakóöve-

zetekben az elfogadott
gyaloglási távolság (ez
az adott épület bejáratá-
tól a legközelebbi tö-
megközlekedési megál-
lóhoz szükséges gyalog
megteendõ utat jelenti -
a szerzõ) 500 méter. Ez
egyben tervezési irány-
elv is. Ugyanakkor fel-
hívták a figyelmet, hogy
a szóban forgó területek
úthálózata nem alkalmas
közösségi közlekedés
lebonyolítására, továbbá
a buszhálózat kiterjesz-
tése ezekben az irányok-
ban a megfelelõ jármû-
vek hiánya miatt sem le-
hetséges. A szóba jöhetõ
vonalak közül egyiken
sem járhat nagy busz.
Csak a midi jármûpark
beszerzése után lehet ar-
ról szó, hogy az érintett

önkormányzattal felve-
gyék a kapcsolatot egy-
egy kiszolgáló járat
szükségességének, és az
azokra irányuló utazási
igény megvizsgálására -
fejtette ki a BKK.

A III. kerület gyéreb-
ben lakott részein
ugyanakkor az 1960-as
évek óta alig volt busz-
vonal-fejlesztés. Az el-
múlt ötven évben csak
Békásmegyeren és a
Kaszásdûlõ körzetében
növekedett a buszháló-
zat, míg a Hármashatár-
hegyrõl levették a jára-
tot. A Jablonka út, Test-
vérhegyi út és Harsányi
lejtõ környéke, a Mára-
marosi út és a Remete-
hegyi út közti térség, az
Aranyhegy és az Üröm-
hegy valamint Csillag-
hegy magasabban fekvõ
részei ma busszal nem
érhetõek el, az itteni
gyaloglási távolságok
jóval az említett 500
méter felett vannak,
nem ritkán ennek há-
romszorosa is elõfor-
dul. Még többet kell
gyalogolnia annak, aki
életvitelszerûen lakik a
Csúcshegy déli lejtõjén.
Bár tömeges utazási
igény egyik érintett
helyrõl sem jelentkez-
ne, valamilyen busz-
közlekedésre méltán
tarthatnának igényt az
itt élõk is.

Kertész István

Hosszú gyaloglás 
az autóbusz-megállókig

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A helyi adóztatás feltételeit (a bevezet-
hetõ adónemeket, az adómértékek felsõ
határait, kötelezõ mentességeket) az Or-
szággyûlés törvényben határozza meg.
Az önkormányzat képviselõtestülete en-
nek figyelembevételével, helyi rendeleté-
ben fogalmazza meg a III. kerületben al-
kalmazandó szabályozást. 2012. január
1-jétõl markáns változások léptek életbe
a helyi adóra vonatkozó szabályokban,
melyek az alábbi három adózói kört
érintik.

1. A kerületben állandó bejelentett la-
kóhellyel rendelkezõ magán-
személyekre vonatkozó ki-
emelt rendelkezések.

A kerületi lakosság terheit
szem elõtt tartva a 2011-es egysé-
ges adómértékhez (építményadó:
1.430 forint/négyzetméter/év) ké-
pest kedvezõbb adómértékeket
határoztak meg. 

A magánszemélyek külterü-
leti építményei esetén 30 szá-
zalékos csökkentést követõen
1.000 forint/négyzetméter/év,
a magánszemélyek gépjármû-
tárolói tekintetében 2,1 száza-
lékos csökkentést követõen
1.400 forint/négyzetméter/év,
a magánszemélyek telkeire
vonatkozóan a tavalyi mértéket meg-
hagyva, 100 forint/négyzetméter/év.

A városrészben élõknek nem kell
kommunális adót fizetniük

További jelentõs kedvezmény az óbudai
lakosoknak, hogy amennyiben a lakás tu-
lajdonosa (több tulajdonos esetében leg-
alább az egyik tulajdonos) rendelkezik III.
kerületi állandó bejelentett lakhellyel, és
az ingatlant nem adja részben vagy egész-
ben bérbe, akkor nem kell megfizetnie az
új adónemként bevezetett, magánszemé-
lyek kommunális adóját.

2. A kerületben állandó bejelentett lak-
címmel nem rendelkezõ magánszemé-
lyekre vonatkozó kiemelt rendelkezések.

A magánszemélyek kommunális adója
bevezetésének legfõbb célja, hogy a III.
kerület illetékességi területén található in-
gatlanok tulajdonosai valamilyen módon
járuljanak hozzá az önkormányzat költsé-
geihez. Ennek értelmében magánszemé-
lyek kommunális adója alá tartozik majd
az önkormányzat illetékességi területén lé-
võ építmények közül az építményadó alól
mentesített, magánszemélyek tulajdoná-
ban lévõ lakás, ha a lakás tulajdonosa
(több tulajdonos esetében legalább az
egyik tulajdonos) az év elsõ napján nem
rendelkezik az önkormányzat illetékességi
területén bejelentett állandó lakóhellyel,
vagy az ingatlant részben vagy egészben
bérbe adja. A magánszemélyek kommu-

nális adójának mértéke ingatlanonként
25 ezer 628 forint/év. 

Az építményadónál és a telekadónál a
magánszemélyek tekintetében meghatáro-
zott kedvezményes adómértékek - a tör-
vény erejénél fogva - az állandó kerületi
lakcímmel nem rendelkezõkre is vonat-
koznak.

3. Általános rendelkezések
Az adófizetõk teherviselõ képességére

tekintettel az önkormányzat a 2012-re vo-
natkozó adómértékek meghatározásánál
általánosságban sem az építményadónál,

sem a telekadónál nem él a maximális
(1.658 forint/méter/év és 301
forint/méter/év) adómérték alkalmazásá-
val. Az általános adómérték az épít-
ményadónál 4,2 százalékos emelést kö-
vetõen 1.490 forint/négyzetméter/év, a
telekadónál 20 százalékos emelést köve-
tõen 120 forint/négyzetméter/év.

Mivel az önkormányzatra feladat-ellátás
szempontjából az egyes ingatlanok más-más
terheket rónak, az építményadónál az ingat-
lanok funkciójára tekintettel két esetben (ze-

nés táncos rendezvények céljára használt,
legalább 250 fõ befogadására alkalmas épü-
let, épületrész, játékterem célját szolgáló he-
lyiség esetén) differenciált adómértéket álla-
pítottak meg, 15,9 százalékos emelést köve-
tõen 1.658 forint/négyzetméter/év.

További változások 
Az Országgyûlés a helyi adókról szóló

törvényben 2012. évtõl alapjaiban változtat-
ta meg a telekadóra vonatkozó rendelkezé-
seket, többek közt adóköteles lett a parkoló,
a termõföldnek nem minõsülõ külterületi te-

lek, megszûnt az építmény-
hez tartozó védõterület, illet-
ve az építmény rendeltetés-
szerû használatához tartozó
telekrész mentessége, és vál-
toztak az adókötelezettség
keletkezésére és megszûné-
sére vonatkozó szabályok is.
A törvényi változásokat az
önkormányzati rendeletbe is
átvezették. Ezen túlmenõen
a helyi rendelet telekadó-
mentességet biztosít, azok-
ra a magánszemély tulaj-
donában lévõ telkekre,
amelyeken lakóépület ta-
lálható. Továbbá 800 négy-
zetméterig mentességet

kap az a magánszemélyek tulajdonában
lévõ külterületi telek, amelyen legalább
12 négyzetméter alapterületû építmény-
adó-köteles építmény van.

A Magyar Szálloda Szövetséggel egyez-
tetve, a tervezhetõség érdekében szállás-
adókat tájékoztatva, 2012-ben a III. kerü-
letben az idegenforgalmi adó mértéke
megkezdett vendégéjszakákra esõ szál-
lásdíj 4 százalék lesz.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Adóváltozások január 1-jétõl

A helyi lakosok terhei nem növekednek 

KISEBBSÉGEK ADVENTJE BÉKÁSMEGYEREN. A hagyományokhoz híven tavaly decemberben 15-
én tartották a német-szlovák-lengyel közös adventi kulturális rendezvényt a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban, ahol Theisz Bálint alpolgármester köszöntötte a résztvevõket

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Nagy érdeklõdés kísérte a
Magyar Tudomány Ünnepe
az Óbudai Egyetemen prog-
ramsorozatban az immár
hatodik alkalommal rende-
zett energetikai konferen-
ciát. A háztartási kiserõ-
mûvek témájú rendezvényt
az Óbudai Egyetem, Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata és az Energiahatékony
Önkormányzatok Szövetsé-
ge szervezte, az IEEE Ma-
gyarországi Villamosmér-
nökök Egyesülete támoga-
tásával.

Avillamosenergiát
központi erõmûvek-

ben termelik, nagyfeszült-
ségû hálózatokon szállítják
és a középfeszültségû há-
lózaton a fogyasztók köze-
lébe juttatják. Az energia-
igény növekedése, a kis-
léptékû „zöld energia” ter-
melési kedv és a technoló-
giai lehetõségek is a nagy
rendszerek elosztott terme-
léssel való kiegészítését te-
szik szükségessé. Megje-
lentek a háztartási méretû,
a néhány kW teljesítmé-
nyû, hálózatra csatlakozó
berendezések is.

Dr. Fodor János, az
Óbudai Egyetem általá-
nos és tudományos rek-
torhelyettesének megnyi-
tója után a konferencia

védnökének, Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármesterének köszöntõ-
jét Szabó Magdolna fõta-
nácsadó olvasta fel. 

Dr. Kádár Péter, az
Óbudai Egyetem Villa-
mosenergetikai Intézeté-
nek igazgatója az egyete-
mi fejlesztések tapaszta-
latait mutatta be a kis
szélturbinák, a napelemes
erõmûvek, a kisléptékû
blokkfûtõmûvek - mint
háztartási kiserõmûvek -
területén. Kovács Péter, a
MAVIR Zrt. osztályveze-
tõje a háztartási kiserõ-
mûvek rendszer-irányí-
tásban betöltött szerepé-
rõl beszélt. Ezt követte dr.
Krómer István, egyetemi
tanár elõadása, „Az el-
osztott villamosenergia-
termelés szerepe a ter-
mészeti katasztrófákkal

szembeni rugalmas ellen-
álló képesség növelésé-
ben” címmel. Bessenyei
Tamás, az ELMÛ Háló-
zati Kft. munkatársa „Az
elosztott energiatermelés
elosztó hálózatra gyako-
rolt hatását” mutatta be.
Dr. Rácz Ervin docens azt
a víziót osztotta meg a
résztvevõkkel, hogyan le-
hetnek a jövõben a mini-
atomerõmûvek a háztar-
tások részei. Szén István a
háztartási méretû kiserõ-
mûvek hálózatra csatla-

kozásáról, ennek mûszaki
feltételeirõl és hálózati
hatásairól tartott elõadást.

Dr. Drucker György az
önellátó háztartások létjo-
gosultságát vizsgálta. Dr.
Novothny Ferenc és dr.
Morva György közös elõ-
adása a szlovákiai napele-
mes erõmûvekrõl és a
napelemes rendszer villa-
mos hibái elleni védel-
mekrõl szólt. Felsmann
Balázs (Corvinus Egye-
tem) közgazdász szem-
mel tekintett a „Háztáji
energiatermelés”-re. Her-
bert Ferenc az Óbudai
Egyetem új napelemes
rendszerének (képün-
kön) mûködését magya-

rázta el. Zavaczky Andrea
(Windenergy) a kis szél-
turbinák terjesztésével
kapcsolatos tapasztalato-
kat osztotta meg a hallga-
tósággal. Hogy mit is
ajánlanak az egyszerû
polgárnak, Véghely Ta-
más (Gaiasolar) zárta ez-
zel a témával az elõadá-
sok sorát. 

A rendezvény része
volt az Óbudai Zöld Sza-
badegyetem õszi prog-
ramjának. 

A délutáni szabadegye-
temi elõadáson dr. Kádár
Péter a Smart hálózatok
gyakorlati megvalósításá-
ról, Bessenyei Tamás a
Smart Gridek által kínált
lehetõségekrõl és az elosz-
tói engedélyes számára je-
lentkezõ feladatokról tar-
tott elõadást. 

* * *
A szabadegyetem kö-

vetkezõ programja ta-
valy december 1-jén a
hulladékgazdálkodás
volt. Szabó Magdolna
önkormányzati fõtanács-
adó és dr. Patkó István,
az Óbudai Egyetem ta-
nára tartott elõadást.

Háztartási kiserõmûvek konferencia az Óbudai Egyetemen

Szélturbinák, napelemes erõmûvek

Budapest Fõváros
Közgyûlése a Buda-

pest Fõváros szmogri-
adótervérõl szóló 69/
2008. (XII. 10.) számú
rendeletének 2011. de-
cember 1-jétõl hatályos
módosítása értelmében - a
szmoghelyzet kialakulá-
sának megelõzése érdeké-
ben - 2011. december 1-
jétõl Budapest közigaz-
gatási területén TILOS
az avar és kerti hulladék
szabadtéri égetése.

A rendelet értelmében
az ingatlan-tulajdonosok-
nak, -használóknak a to-
vábbiakban elsõsorban
helyben kell komposztál-
niuk a kerti hulladékot.

A Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. a kerület
egyes részein gondosko-
dik a háztartási hulladék-
tól elkülönítetten gyûjtött
kerti hulladék elszállítás-
ról, amennyiben azt az er-
re a célra szolgáló zsák-
ban helyezik ki.

A kerti zöldhulladé-
kos zsákok az FKF Zrt.
telephelyein kívül a Díj-
beszedõ Holding Zrt.
ügyfélszolgálatain, és
több budapesti kereske-
delmi egységben is
megvásárolhatók.

A gyûjtõzsákok ára
tartalmazza az elszállí-

tás és a komposztálás
költségét is.

A kerti hulladék szállí-
tásának részleteirõl a
közszolgáltató Fõvárosi
Közterület-fenntartó
Zrt.-nél kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást (köz-
ponti szám: 06-40-353-
353, www.fkf.hu)

A komposztálást ösztönzik

Tilos a szabadtéri égetés 

Hazánk leghosszabb barlangrendszere 
Lapunk a legújabb felfedezésekrõl dr. Dénes
Györgyöt, a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat tiszteletbeli elnökét kérdezte.
Budapest II. és a III. kerülete alatt húzódik az or-
szág leghosszabb barlangrendszere, melynek feltá-
rása több évtizedes múltra tekint vissza. A környé-
ken elõször 1904-ben, kõfejtés révén a Pálvölgyi-
barlang nyílt meg, melynek feltárt hossza igen so-
káig 600 és 1200 méter közötti volt. Az 1980-as
évek elejétõl sikerült addig ismeretlen járatba bejut-
ni, és abból indulva évrõl évre újabb kilométernyi
szakaszokat feltárni, majd  2001-ben átbontással
létrejött a Mátyás-hegyi-barlanggal is az összeköt-
tetés. Ekkor 19 kilométeres lett a járatrendszer.
Az elmúlt években a pálvölgyi kõfejtõbõl nyíló ki-
sebb barlangoknak, a Harcsaszájúnak és a Hideg-
lyuknak további feltárása is megkezdõdött, melynek
eredményeként 2010-ben megtalálták az egymás
közti  kapcsolatukat, így 8 kilométeresre bõvült
összhosszuk. Elõbbinek egyik járatát sikerült most
áttörni a Pálvölgyi-barlangig: a négy nagyobb bar-
lang és a több közbeesõ kisebb üreg közös hossza
már meghaladja a 28 kilométert - mondta az ese-
ményt kommentálva dr. Dénes György K. I. AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Az önkormányzattal szerzõdött cég szállítja el a fák
lehullott lombját

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_01.qxd  2011.12.23.  12:04  Page 8



2012/1. szám Önkormányzat
9

Lapzártakor érkezett: A
szociális intézmények mû-
ködtetése a 2012-es év-
ben is fontos feladata ma-
rad az önkormányzatnak.
Az országgyûlés döntése
értelmében állami tulaj-
donba vont oktatási intéz-
ményeket pedig vissza-
szerzõdtetné Óbuda - kö-
zölte Bús Balázs polgár-
mester a 2011. december
20-án tartott közmeghall-
gatáson az Óbudai Kultu-
rális Központban. A téma
a szociális helyzet és a
szociális ellátás volt.

A szociális ügyekkel
a kerületben külön

alpolgármester foglal-
kozik tavaly óta Kele-
men Viktória személyé-
ben. Az alpolgármester
elmondta: a III. kerület
kiemelkedõ ellátórend-
szerrel büszkélkedhet.
Az Óbudai Egyesített
Bölcsõdék 11 intézmé-
nyében 921 gyerekkel
foglalkoznak. Az évi
845 milliós fenntartási
költségnek több mint a
felét a kerület állja. 

Minden korosztályra
odafigyelnek

A Gyermekjóléti Köz-
pontban szakemberek
nyújtanak segítséget a
veszélyeztetett helyzetbe
került kicsiknek. Az ut-
cai szociális munkások a
csellengõ kamaszokat
gyûjtik össze és hasznos
elfoglaltságot kínálnak
számukra, többek között
a Kékpont Drogkonzul-
tációs Központban. Az
elvált szülõk gyerekeit
kapcsolattartási ügyelet
várja a kerületben. A ké-
szenléti ügyelethez pe-
dig krízis helyzetbe ke-
rült gyerekek fordulhat-
nak a nap 24 óráján ke-
resztül. A gyermekek át-
meneti otthona 12 férõ-
hellyel üzemel, míg a
családok átmeneti ottho-
na 42 férõhellyel. Ma
már 25 kiléptetõ lakás áll
az új életet kezdeni szán-
dékozó családok rendel-
kezésére. 

Az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási
Központban nappal 80 fi-
atalnak nyújtanak hasz-
nos elfoglaltságot. A szo-
ciális foglalkoztatóban 90
embernek kínálnak mun-
kát. A központ 225 millió
forintos költségvetéséhez
a kerület 136 millió fo-
rinttal járul hozzá. 

Az idõsek ellátására
külön figyelmet fordít az
önkormányzat - közölte
az alpolgármester.  A ke-
rületben 9 idõsklub várja
õket különbözõ progra-
mokkal, ezen kívül pedig
az otthoni ellátásukról is
gondoskodnak. Naponta
400 nyugdíjasnak fõznek,
továbbá 300-nak nyújta-
nak otthoni segítséget.
Idén egyébként a nagy ér-
deklõdésre való tekintet-
tel a Meggyfa utcai idõ-
sek klubja 40 befogadó-
hellyel bõvül.

Az idõsek átmeneti el-
helyezését a Derûs Al-
kony Otthonban oldják
meg. Jelenleg 56 nyugdí-
jas talál itt biztonságos
otthonra. A hely 640 mil-
liós éves költségvetésé-
hez a kerület 240 millió-
val járul hozzá.

Segélyek 
a rászorulóknak

A pénzbeli és termé-
szetbeni szociális ellátá-
sok elbírálásával össze-
függõ eljárásokat az ön-

kormányzat szociális
szolgáltató fõosztálya
végzi. Errõl a munkáról
dr. Gallóné Nagy Judit fõ-
osztályvezetõ számolt be
az összegyûlteknek. A ke-
rület több mint 900 millió
forintot költ évente szoci-
ális célokra. A pénzbeli
támogatások közül a leg-
ismertebb és leggyako-

ribb támogatás az átme-
neti segély, mely létfenn-
tartást veszélyeztetõ élet-
helyzet esetén adható.
Kérhetõ magasabb össze-
gû átmeneti segély, mely
elsõsorban közüzemi tar-
tozásra, rendkívüli vagy
elõre nem látható na-
gyobb összegû kiadások
fedezésére fordítható, va-
lamint rendszeres átme-
neti segély közüzemi hát-
ralék rendezéséhez, illet-
ve igényelhetõ olyan se-
gély, amelyet gyógyszer-
támogatásra fordíthatnak
a közgyógyellátásban
nem részesülõk. Havonta
400 személy részesül az
átmeneti segély valamely
formájában. Tavaly 50
millió forintot fordított az
önkormányzat ezekre a
segélyekre.

A lakásfenntartási támo-
gatást szintén sokan veszik
igénybe. 2011. novembe-
rében 2143 háztartás ka-
pott lakásfenntartási támo-
gatást. Éves szinten az erre
fordított összeg meghalad-
ta a 110 millió forintot. 

A lakásfenntartási ki-
adások enyhítését, illetve
a felhalmozott rezsitarto-
zás rendezését szolgálja
az adósságcsökkentési tá-
mogatás. Tavaly 52-en
részesültek ebben a támo-
gatásban, összesen 11,5
millió forint értékben. 

A rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményt -

amely ingyenes étkezte-
tést és ingyenes tan-
könyvellátást jelent a
bölcsõdétõl az általános
iskola végéig - 1714
gyermek után fizetett az
önkormányzat. Rendkí-
vüli gyermekvédelmi tá-
mogatást 141 család ka-
pott csaknem 19 millió
forint értékben. 

Gyermekétkeztetésre
170 millió forintot fordí-
tott az önkormányzat.

Közgyógyellátásban
havonta 3650 személy ré-
szesül. Ápolási díjat a tar-
tós beteg vagy súlyos fo-
gyatékos személyt ápoló
hozzátartozó kaphat, ezek
száma havonta közel 500.

Komoly problémát
okoz a III. kerületben is a
munkanélküliek magas
aránya. Tavaly október-
ben a regisztrált álláskere-
sõk száma 2817 volt. Ak-
tív korúak ellátásában ta-
valy 594 személy része-
sült. Ellátásukra 166 mil-
lió forintot fordított az ön-
kormányzat. Idén még
ennél is többet, 200 millió

forintot különített el erre a
célra.

A direkt támogatáso-
kon kívül az önkormány-
zat együttmûködési meg-
állapodások révén is
igyekszik könnyíteni a rá-
szorulókon. Az Ételt az
Életért Alapítványon ke-
resztül például a hét 5
napján 400 adag ebédet
oszt ki térítésmentesen a
kerületben. 

Idén több támogatásnál
megemeli az önkormány-
zat a jövedelemhatárt, il-
letve a támogatási össze-
get. Így például beiskolá-
zási segélyen és a tanul-
mányi ösztöndíjon kívül a
temetési segélyre is több
pénzt szán az önkor-
mányzat.

Civil 
támogatással
A hozzászólók közül

Horváth „Indián” Pál, az
Óbudai Sportegyesület ve-
zetõje arról számolt be,
hogy a 2010. évi közmeg-
hallgatáson felajánlotta:
minden gyereket elvisz a
Dunára gályázni. A fel-
ajánlás nyomán 2011-ben
7500 gyerekkel sikerült
megszerettetnie a gályát,
illetve a vízen keresztül a
természetet. A programot
idén is folytatja, az önkor-
mányzati fenntartású isko-
lák tanulóin kívül várja az
alternatív intézményekbõl
érkezõket, sõt a fogyaté-
kossággal élõket is.

A felszólalók közül töb-
ben felhívták az önkor-
mányzati vezetõk figyel-
mét a sport, a tanulás és az
egészség kapcsolatára. 

Bús Balázs polgármes-
ter válaszában kitért arra,
hogy az önkormányzat ép-
pen azért szán évrõl évre
több pénzt a sportegyesü-
letek támogatására, mert
rajtuk keresztül a szociáli-
san rászoruló gyerekeknek
ingyenesen nyújthat hasz-
nos elfoglaltságot. Kérte a
civil szervezeteket, hogy
továbbra is támogassák az
önkormányzatot ebben a
törekvésében.

Domi Zsuzsa

Közmeghallgatás: szociális helyzet, szociális ellátás

Kiemelkedõ ellátórendszer mûködik

Puskás Péter alpolgármester, dr. Pappné dr. Nagy Judit alpolgármester, Kiss Anita
jegyzõ, Bús Balázs polgármester, Kelemen Viktória alpolgármester, dr. Gallóné Nagy
Judit fõosztályvezetõ és Theisz Bálint alpolgármester a közmeghallgatáson

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Elõjegyzés e-mailben
A Szent Margit Rendelõintézeten belül
2012 januártól lehetõség nyílik e-mail-ben
történõ elõjegyzésre is. Azzal, hogy elekt-
ronikus (e-mail-es) foglalási rendszerünket
igénybe veszi, csökken telefonjaink leter-
heltsége. E-mail-es elõjegyzést az eloje-
gyzes@obudairendelok.hu e-mail címen
kérhet. Bõvebb információ: www.obu-
dairendelok.hu, vagy 388-9180 (8-tól 20
óráig), 388-7760 (8-tól 20 óráig).

Új helyre költözik 
a gyermekorvosi ügyelet 
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.
tájékoztatja a gyermekes családokat, hogy a
korábbi gyermekorvosi ügyelet helyszíne
megváltozik.A FÕNIX-MED Zrt.által biztosí-
tott Központi Gyermek Ügyeleti Ambulancia,
Budapest II. ker. Bolyai utca 5-7. szám alatti
telephelyen történõ ellátás február 1-jétõl új
helyszínre költözik. Új telephely: Budapest,
Diós árok 1-3., a Szent János Kórház te-
rületén (a gyermekosztállyal azonos szin-
ten, attól 200 méterre) 24. számú épület.

Véradás 
Az Óbudai Kulturális Központban január
5-én 13.30-tól 17 óráig véradást
szerveznek. (Cím: San Marco utca 81.)

Cukorbetegek klubja 
A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cu-
korbetegek Klubjában január 10-én 16
órától lesz a következõ összejövetel. Dr.
Halászlaki Csaba endokrinológus a
metabolikus szindrómáról, Békefi Zsuzsa
(Elektra 77.) a cukorbetegeket segítõ be-
rendezésekrõl tart elõadást. (Cím: Bécsi
út 132.)

Pro Sanitate (A gyógyítá-
sért) éremmel tüntették ki
dr. Bódy Gábor urológust,
sportorvost, a Szent Mar-
git Rendelõintézet fõorvo-
sát. A kitüntetést Réthelyi
Miklós nemzeti erõforrás
miniszter adta át. 

- Az országban tízen
kapták meg a Pro Sani-
tate-díjat, Óbudán egye-
dül ön. Mivel érdemelte
ki ezt az elismerést?

- Nem tudnám meg-
mondani. Sok területen
dolgozom, egyrészt a ren-
delõben és sportorvos-
ként, valamint a  preven-
ció területén, továbbá ma-
gánklinikákon, utóbbi
idõben a holisztikus
egészségügyben. Valószí-
nûleg ezeknek a munká-
imnak a során találkoz-
hattam olyan emberekkel,
akiknek felkeltettem a fi-
gyelmét, és így kerülhet-
tem a kitüntetettek közé. 

Réthelyi Miklós nem-
zeti erõforrás miniszter
beszédében elmondta,
hogy kétféle ember léte-
zik. Az egyik látja a fel-
adatot és örömét leli an-
nak megoldásában, a má-
sik az üzlet felé orientáló-

dik, a feladat ár-ér-
ték arányában
gondolkodik és a
szolgáltatást pró-
bálja eladni. A mi-
niszter úr az elsõt
preferálta, és én is
ebbe a csoportba
tartozónak vallom
magamat. Engem
is a probléma
megoldása, a se-
gítségnyújtás ér-
dekelt igazán.  Dr.
Batthyány-Stratt-
mann László an-

nak idején mint fõnemesi
származású sebész és
szemész ingyen gyógyí-
totta a szegényeket, és
vagyonának jelentõs ré-
szébõl adományokat és
távoktatásokat tudott tá-
mogatni. Valószínû, hogy

ez az a mentalitás, ahol
elsõdlegesen az értékte-
remtés az elv, és nem en-
nek az üzletté tétele.

- Pályafutása során
hogyan változott az or-
vostudomány, ezt mikép-
pen észlelte napi mun-
kájában? 

- 1966-ban vettek fel a
Budapesti Semmelweis
Egyetem Általános Orvo-
si Karára. A csaknem öt-
ven esztendõ az orvosi tu-
dásban, technológiákban
alapvetõ változásokat ho-
zott. Így a minimális
invazivitás szemléletét. 

Ha a hatvanas évek-
ben egy beteg nagyobb
vesekõvel jelentkezett
az orvosnál, azt pana-
szok esetén lehetõség
szerint azonnal megope-

rálták. Ma, ha lehet
ESWL készülékkel (ult-
rahangos lökéshullám
segítségével dolgozó
kõtörés), PCNL-lel (bõ-
rön és veseállományon
keresztül bevezetett kõ-
zúzó és kõfogó  készü-
lék) 85-95 százalékban
meg tudjuk gyógyítani
nyílt mûtét nélkül. 

A korábban végzett
prosztata mûtétek száma
is a hatékony gyógysze-
res kezelés alternatívája
miatt jelentõsen lecsök-
kent, vagy a korábban
nagyon magas halálozási
arányú hererákot idõben
végzett kezelés esetén
gyógyíthatóvá tettük. 

A jó dolgok mellett
azonban problémák is

Aki látja a feladatot és örömét leli annak megoldásában

A Gyógyításért-díjas fõorvos

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Kedves Óbudai Polgár!
2011 decemberétõl kerületünkben is elérhetõ az
ÓbudaKártya. A Városkártya egy olyan speciális
kártyarendszer, melynek segítségével Óbuda la-
kói számtalan szolgáltatásra, kedvezményre, az
önkormányzattal kapcsolatos funkciók hozzáfé-
résére szerezhetnek jogosultságot.

AVároskártya bevezetésének elsõdleges
célja a helyi szolgáltatók, kereskedõk

versenyképességének növelése, a közösségte-
remtés, a közösségi összetartozás megerõsíté-
se, továbbá a kerület folyamatos fejlesztése.

Akártyákat 14 éves kortól alanyi jogon igé-
nyelhetik a kerület lakói, melynek segítségé-
vel több vállalkozásnál gyûjthetnek törzsvá-
sárlói pontokat. Az így összegyûjtött pontokat
- ajándék-katalógusunkból - értékes tárgyak-
ra, egészségmegõrzõ termékekre, szolgáltatá-
sokra válthatják be. Az elsõ 12.000 helyi la-
kos díjmentesen igényelhet kártyát.

A kedvezmények mellett olyan széleskörû
szolgáltatások bõvítését tervezzük, melyek még
komfortosabbá teszik az
óbudai lakosok életét. Így
a jövõben az Óbuda Kár-
tya Szociális kártyaként,
Gyógyszerkártyaként, Di-
ákkártyaként és Nyugdí-
jas kártyaként is funkcio-
nálhat majd.

A kártyaelfogadó he-
lyek listáját, elérhetõsé-
gét, illetve a felírt pon-
tok mértékét megtalálja
a folyamatosan frissülõ
portálunk fõoldalán
(www.obudakartya.hu).

Amennyiben belépési nyilatkozatot igé-
nyelne, illetve a már kitöltött nyilatkozatot
szeretné leadni, azt megteheti ügyfélszol-
gálati irodánkban: Óbuda Kártya Kft.
(Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. I/5-6.
Telefonszám: +36-21-382-9383. E-mail
cím: info@obudakartya.hu)

Nyitva tartás hétfõ-csütörtök: 9-tõl 17
óráig, péntek: 9-tõl 15 óráig.

A programmal kapcsolatos bõvebb infor-
mációért kérjük, látogasson el a www.obu-
dakartya.hu weboldalra vagy érdeklõdjön
a helyi tarifával hívható telefonos ügyfél-
szolgálatunkon: +36-21-202-8002.

Bízunk benne, hogy sokan élnek az
ÓbudaKártya nyújtotta lehetõségekkel.
Célunk, hogy a városkártya-rendszer ké-
nyelmesebbé tegye az Önök életét, és elõ-
segítse, hogy közös otthonunknak érezzük
a kerületünket.

Üdvözlettel:
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata

ÓbudaKártya: komfortosabbá teszi az életet
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vannak. A hihetetlen mér-
tékben megnövekedett
adminisztráció, az orvo-
sok egzisztenciális okból
jelentõs létszám csökke-
nése az orvos-beteg idõt
vészesen lerövidíti. A sür-
getõ idõ nem ad lehetõsé-
get az elégséges  gyógyító
beszélgetésre. Kevés a na-
pi huszonnégy óra.

- A magyar olimpiai
kézilabda-csapatnak a
sportorvosa. Hogy ma-
rad erre is energiája?

- A Magyar Kézilabda
Szövetség Orvosi Bizott-
ságának tagja vagyok.
Dolgozom az olimpiai
nõi-férfi kézilabda-csapat-
tal és a BSE röplabda-csa-
patának a sportorvosa is
vagyok. Ezen kívül a Fra-
di férfi kézilabda-csapatá-
nál is tevékenykedem.
Korábban a judo-váloga-
tott keretorvosa is voltam.
Ezek még hobbiból is be-

leférnek az idõmbe, miu-
tán ezt a munkát nagy-
nagy örömmel végzem.
„A változatosság gyö-
nyörködtet.” Ahhoz pe-
dig, hogy mindezt bírjam,
a velem dolgozókra is
szükségem van. Felesé-
gemtõl, aki gyógytornász,
nagyon sok szakmai segít-
séget kapok, és a baráta-
imtól is. Sajnálom, hogy
kevés idõm marad a spor-
tolásra. Korábban úsztam,
labdarúgást ûztem. 

- Mi inspirálta arra,
hogy éppen urológus le-
gyen? 

- Szerintem ez véletle-
nül történt. Eredetileg nõ-
gyógyásznak készültem a
Szent János Kórházba, de
abban az idõben a Szov-
jetunióban végzett kollé-
gák prioritást kaptak a
Magyarországon végzet-
tekkel szemben, így indu-
láskor nem volt helyem.
Az urológián volt egy

üres hely, amelyet meg-
pályáztam, bár nem volt
rá késztetésem. Azután
rájöttem, ez egy nagyon
izgalmas, felelõsségteljes
terület. Családunkban
négy fiatal orvos van,
köztük a fiam is. 

- Milyen szakmai sike-
reket ért el eddig?

- Ha arra gondol, mi-
lyen fokozatokat értem
el, azt tudom mondani, a
munkám nem a karrier-
építésrõl szólt. Ahelyett,
hogy a szakmámban tu-
dományos fokozatokat
érjek el, inkább megosz-
tottam a munkámat az
urológia és a sportorvosi
tevékenység között. 

- A változások korát él-
jük, melyek nem kerülik el
az egészségügyet sem. A
folyamatban lévõ átalakí-
tások végeredményét ma
még nem lehet pontosan
látni, de az biztos, hogy a
több mint fél évszázada

mûködõ rendelõintéze-
tüknek továbbra is gyó-
gyítania kell. Fõorvos úr
hogyan éli ezt meg?

- Rendkívül lelkesen
segítem ezt a munkát.
Támogatom a fiatalokat,
akik végig tudják majd
vinni ezeket a feladato-
kat. Azt vallom, hogy
idõben kell visszalépni a
második sorba, mert a
fiatalok fogják véghez
vinni az új technikák be-
vezetését, az új gépek
alkalmazását. Én ezt a
változást könnyebben
tudom generálni. Képes
vagyok a kihívásokat
megfogalmazni, talán
jobban, mint azok, akik-
nek ezt meg is kell való-
sítaniuk.

- A rendszeres sport
jót tesz az egészségnek,
melyik a kedvenc sport-
ága?

- Úgy gondolom,
hogy a rendszeres moz-

gás egy picit hiányzik
nálunk. Tehát kiemel-
tebben kellene magun-
kévá tenni a Varga Péter
Pál-féle felfogást, isko-
lát, amely a gerinc moz-
gását és a gerincstabili-
záló izomzat erejét és
egészségét biztosítja.
Vagyis a gerinctartó
izomzat fejlesztését pre-
ferálom. A fiatalok a
számítógép elõtt ülnek,
egészségtelen életmódot
folytatnak. Már az óvo-
dákban el kellene kez-
deni a gerinctámasztó
hátizmok fejlesztésére
szolgáló testedzést. Én
az úszást kötelezõvé
tenném. A mindennapi
élet nagyon fontos része
az olyan sportok ûzése,
melyek fejlesztik a
gyorsaságot, a rugal-
masságot és a mozgás-
koordinációt, mint pél-
dául a futás, az ugrás. 

Vörös Éva

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

Lapzártakor érkezett: Tár-
sadalmi problémaként je-
lentkezik ma már a közüze-
mi tartozások óriási mérté-
ke. Ezért a KDNP törvény-
javaslatot dolgozott ki ar-
ra, hogyan lehetne csök-
kenteni a hátralékok mér-
tékét úgy, hogy közben a
családoknál ne kapcsolják
ki a villanyt és a gázt.

H arrach Péter frak-
cióvezetõ a jelenlegi

szabályozás bonyolultsá-
gát emelte ki a december
22-ei sajtótájékoztatón,
amelynél a párt által java-

solt megoldás egysze-
rûbb, s ezért könnyebben
alkalmazható. Pálffy Ist-
ván, a frakció szóvivõje
kiemelte, hogy a Fidesz
által javasolt kikapcsolási
moratórium ugyan jó
szándékú, de egyrészt
megosztó, másrészt pedig
szakmailag is kifogásol-
ható. Ezzel szemben a
KDNP javaslata bárki ál-
tal igénybe vehetõ lenne.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re, országgyûlési képvise-
lõ - aki napi szinten szem-
besül a családok helyzeté-

nek ellehetetlenülésével -
abban látja a jelenlegi
gyakorlat hiányosságát,
hogy nehezen reagál a
számlák felhalmozódásá-
ra. Pedig több százezer
forintot nagyon nehéz tör-
leszteni manapság a csa-
ládoknak. Ezért a tör-
vényjavaslatuk szerint
már 60 napos tartozás
után felszerelnék a szol-
gáltatók az úgynevezett
kártyás órákat. Így min-
denki annyi gázt, illetve
áramot fogyaszthatna,
amennyit elõre kifizet.
Sõt, mivel a befizetések

20 százaléka a korábban
felhalmozott adósság tör-
lesztésére menne, gyakor-
latilag részletekben attól
is megszabadulnának a
családok. 

Természetesen az órák
feltöltéséhez az önkor-
mányzatok is hozzájárul-
hatnának a támogatá-
si/segélyezési keretükbõl.
A törvényjavaslatot ha-

marosan benyújtja a
KDNP az országgyûlés-
nek. domi

Kártyás fogyasztásmérõket javasol a KDNP

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény valamennyi
idõsklubjában (Kiskorona, Víziorgona, Õszike, Harang,
Szérûskert és Harrer Idõsek Klubja) karácsonyi ünnepsé-
geket tartottak az adventi idõszakban. Felvételünk az
Õszike Idõsek Klubjában készült, ahol Kemény Krisztina
önkormányzati képviselõ és Kelemen Viktória alpolgár-
mester ajándékozta meg a gondozottakat

Pálffy István, Bús Balázs és Harrach Péter a sajtótájékoztatón

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Iskolanaptár
Január 13-án: az elsõ félév vége. * Január 20-án: az
általános felvételi eljárás kezdete, központi írásbeli
felvételi vizsga a 6, 8 évfolyamos gimnáziumokba.

Számítógépes tanfolyam idõseknek
A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a
január 17-én induló, „Ismerkedés a számítógéppel
és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû
tanfolyamra. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon.)

Keresztény nevelés a Mustármagban
Nyolcadikos diákoknak és szüleiknek tájékoztató elõ-
adást és beszélgetést tartanak január 18-án 15.30 órá-
tól a békásmegyeri Mustármag iskolában.Az intézmény
alapvetõ pedagógiai célkitûzése - a keresztény szellemi-
ségbõl is fakadóan - a személyre szóló nevelés, a tehet-
ségek kibontakoztatása, a lassabban haladók felzárkóz-
tatása valamint a kommunikációs készség fejlesztése.
Különösen fontos szerepet játszik továbbá az informati-
ka, az angol és a német nyelv oktatása. (Érdeklõdni le-
het az 388-8130-as telefonszámon vagy a honlapon:
www.mustarmag.communio.hu)

Manó-tanoda
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium: Manó-tanoda a leendõ elsõ osztá-
lyosoknak január 11-én és 18-án 16.30-tól 17 óráig.
(További információ: mail@mustarmag.sulinet.hu,
www.mustarmag.communio.hu)  

Varázsmûhely
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: az óvodá-
soknak és szüleiknek „Varázsmûhely” elnevezéssel kéz-
mûves, irodalmi, játékos, sportos foglalkozásokat tarta-
nak. Idõpontok: január 25-én 17 órakor téli varázslat (4.a,
4.b, 4.c terem). * Február 23-án 17 órakor izgõ-mozgó a
tornateremben - utána uszodalátogatás.* Március 28-án
17 órakor tavaszköszöntõ (4.a, 4.b, 4.c terem). (Cím:
Szérûskert utca 40. Bõvebb információ: 367-1429.)

Suliváró 
Keve-Kiserdei Általános Iskola: Suliváró foglalko-
zások leendõ elsõsöknek a Keve utcában: február
8-án 17 órától (farsangi mulatság, álarckészítés);
április 3-án 17 órától (húsvéti nyúl). * Nyílt óra: már-
cius 7-én 9-tõl 11.30 óráig (Kiserdei tagozat); már-
cius 8-án 8-tól 8.45 óráig (Keve).

Pais hívogató
Pais Dezsõ Általános Iskola: egy-egy vidám délután-
ra várják azokat a nagycsoportos óvodásokat szüleik kí-
séretében, akik a 2012/2013-as tanévben kezdik meg
általános iskolai tanulmányaikat. Idõpontok: február 14-
én 17-tõl 18 óráig: „Vigadjunk együtt…!” * Április 3-án
17-tõl 18 óráig: „Süss fel nap…!”Vegyél részt mind a há-
rom foglalkozáson, gyûjtsd a nyomdákat, ha mind a hár-
mat megszerezted, meglepetés vár rád! (Cím: Pais De-
zsõ utca 1-3.Tel.: 243-2951. www.pais.hu)

Csillagtanoda
Csillaghegyi Általános Iskola: iskolanyitogató foglal-
kozásokra várják az érdeklõdõ szülõket és a jövõ tan-
évben elsõ osztályt kezdõ gyermekeiket. Február 17-
én 17 órától: Játszunk iskolásat! „Tanítási óra” az ovi-
sok bevonásával. * Március 21-én 8 órától: nyílt órákon
(1-2 óra) a tanítók tanórai munkájának megismerése.
(További információ a 368-6651-es telefonszámon, il-
letve az iskola honlapján: csillagh-bp3.sulinet.hu. Cím:
Dózsa György utca 42.)

Kártyás Gyula oktatási fõ-
igazgató köszöntõjével
kezdõdött az Óbudai Egye-
temen az „Összhang” cím-
mel rendezett egyetemi
programsorozat a Magyar
Tudomány Ünnepéhez kap-
csolódóan. A „Tudomány a
gazdaságban és a társada-
lomban” jelmondatú ren-
dezvénysorozattal kívánták
népszerûsíteni a tudomá-
nyos kutatómunkát, bemu-
tatni az elért eredménye-
ket, továbbá mindenki szá-
mára közérthetõvé tenni a
kutatás és az oktatás össz-
hangjának jelentõségét.

P rof. Dr. Fodor János
rektorhelyettes meg-

nyitójában felidézte a Ma-
gyar Tudomány Ünnepe
rendezvény megszületé-
sét, majd Széchenyi Ist-
ván szavait idézte: „Erõt
erõvel meggyõzni nem
mindég lehet - hanem a
böltsesség gyõz minde-
nütt”. Az Óbudai Egye-
tem egyik legfontosabb
stratégiai célja, hogy a
megfelelõ szakmai és sze-
mélyi háttér birtokában
színvonalasan mûvelt tu-
dományágakra építve
doktori képzést folytas-
son - hangsúlyozta.

Az eseményen átadták
a kutatói díjakat. Az Év
Kutatója-díjat dr. Várko-
nyiné Dr. Kóczy Annamá-
ria egyetemi tanár, az
MTA doktora, a Bánki
Donát Gépész és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Kar
Mechatronikai és Autó-
technikai Intézetének
igazgatója vehette át. 

Az Év Fiatal Kutatója
Díjat az egyetem 30 év-
nél fiatalabb oktatói és
kutatói közül Horváth
Richárd, a Bánki Donát
Gépész és Biztonságtech-
nikai Mérnöki Kar Gép-
szerkezettani és Bizton-
ságtechnikai Intézetének
mérnökének adták át. 

A Hallgatói Publiká-
ciós-díjat Szántó Balázs

és Pozsegovics Péter, a
Neumann János Infor-
matikai Kar hallgatói
megosztva kapták. 

Dr. Nádai László dé-
kán, fejlesztési igazgató
„Fejlesztési források a
tudás szolgálatában”
címmel tartott elõadást.
Kiemelte, hogy szükség
van a felsõoktatás szín-
vonalának emelésére,
hiszen kulcsa lehet a
gazdasági felemelkedés-
nek. Megerõsítette, hogy
élni kell az Új Széche-
nyi Terv adta lehetõsé-
gekkel, majd röviden
szólt három egyetemi
pályázatról, melyekbõl
több, mint 1 milliárd fo-
rint támogatás érkezik
az Óbudai Egyetemre.

A Magyar Tudományt ünnepelték 

Egymilliárd forint 
az Óbudai Egyetemnek

A z alsó tagozatosok
tavaly november

10-én tartották a hagyo-
mányos Márton-napi
mulatságot a Bárcziban.
A jeles napot a 4. d-sek
rövid elõadása nyitotta.
Ezt követõen libakeresés
indult az udvaron. A pa-
pírból készült ludakat
hamar megtalálták a
gyerekek. Az udvari já-
ték után kézmûves fog-
lalkozásokon vehetett
részt minden osztály. Ta-

lálós kérdéseket rakhat-
tak ki libakirakóval, és
kedvük szerint válogat-
hattak a kézmûves fog-
lalkozások közül: forgó
lábú ludat, lúdbábot ké-

szítettek, madarat hajto-
gattak papírból, színez-
tek, lúdtollal írhattak,
nemezelhettek, libazsí-
ros kenyeret és libatö-
pörtyût kóstolhattak. 

Öregdiák találkozó
Elõzetes: az Árpád
Gimnáziumban március
6-án 18 órakor rendezik
az immár hagyományos
öregdiák találkozót.

Libát kerestek az udvaron 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztá-
lyos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban
és idõben matematikából, magyarból.Lehetõség van a próba-
tesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetá-
lás matematika-fizika-kémia-magyar és történelem szakos ta-
nároknál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik
tantárgyból, akár naponta is. Az általános- és középiskolás di-
ákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoport-
ban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon egész nap. www.obudamatek.hu) Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

A Magyar Olimpiai Bizott-
ság (MOB) döntése alapján
a magyar olimpikonok Mo-
hari Kinga, az Óbudai Egye-
tem könnyûipari mérnöki
szakon végzett hallgatója
és Csergõ Noémi által ter-
vezett felvonuló- és forma-
ruhákat viselik majd a
2012-es londoni olimpián. 

A z öltözékek terve-
zésére kiírt pályá-

zatra összesen 32 pálya-
mû érkezett, melyek kö-
zül a szakmai zsûri hár-
mat emelt ki, ezek közül
választott végül a MOB
elnöksége. A tervezõnõk
elmondták, hogy a for-
maruhák megalkotása-
kor a klasszikus és a mo-
dern irányzatokat ötvöz-
ték, kiemelve a magyar-
ság jellegzetes motívu-

mait. A piros-fehér-
fekete színvilágú ruhákat
ezért feltûnõ kalotaszegi,
nagyírásos motívumok-
kal díszítették. London a

divat egyik fõvárosa,
ezért is tartották fontos-
nak a tervezõk, hogy a
magyar küldöttségrõl jó
vélemény alakuljon ki. 

Csergõ Noémi kiemel-
te: a terveken megnézték,
hogy a teljes csapaton ho-
gyan mutatna a ruha a
megnyitó ünnepségen, és

igen látványosnak találták
az összképet. Nem kérték
ki sportolók véleményét a
tervezés során, de meg-
próbáltak az õ fejükkel
gondolkozni, és olyan ru-
hát készíteni, amit szíve-
sen viselnének és több-
ször is felvennének. A
nõknek például fehér és
élénkpiros színû sportos
ingruhát terveztek, amely-
nek a vállán nagy fekete
motívumok láthatóak. 

Mohari Kinga ruha-
ipari szakirányon vég-
zett 1998-ban az Óbudai
Egyetem jogelõdjében,
a Könnyûipari Mûszaki
Fõiskolán. A fõiskola
után jónevû szalonok-
ban dolgozott tervezõ-
ként és modellezõként,
2001 óta saját üzletét
vezeti.

Óbudán tanult az olimpiai formaruha tervezõje 

AVeres Péter Gimná-
ziumban rendezték

a Bolyai Matematika
Verseny országos döntõ-
jét, melyen az Óbudai
Harrer Pál Általános Is-
kola 4. osztályos tanu-
lói, Beke Csongor és
Gyimesi Péter alkotta
„Téglatest” nevû csapa-
ta elsõ helyezést ért el. 

A megmérettetésen
idén több mint 30 ezer di-
ák vett részt, köztük hazai
és határon túli iskolák
négytagú csapatai, 3-8.
osztályos korosztályban.

A délelõtti írásbeli után,
évfolyamonként és kate-
góriánként az elsõ hat he-
lyen álló csapat jutott to-
vább a délutáni szóbeli
fordulóra. Kerületünk ta-
nulói már a verseny írás-
beli fordulóján nagy
elõnyre tettek szert, és a
szóbeli versenyen is ma-
ximális pontot szereztek,
így a „Téglatestek” fölé-
nyes gyõzelmet arattak.

Felkészítõ tanáruk,
Sziberné Komjádi Éva
munkájának elismerése-
ként, Tanári Fõdíjat kapott.

Bolyai Matematika Országos Verseny

Téglatestek diadala

1 % 1 % 1 %
„Alapítvány a Zápor iskoláért”: köszönik a 2010. évi
1 százalékos felajánlásokat. A 397 ezer 95 forintból is-
kolai eszközöket, ismeretterjesztõ jutalomkönyveket
szereztek be és osztálykirándulásokat támogattak.

A z Óbudai Harrer
Pál Általános Isko-

lában õsszel a sport és
kézmûves programok
mellett (osztályok kö-
zötti virágkötészeti ver-
seny édesanyák közre-
mûködésével) 36 apa
segítségével sikeres
kertépítõ tevékenységet
végeztek a családi sport
és kézmûves napon.
Körbe építették az udva-
ri fák egy részét, me-
lyeknek gyökerei az év-
tizedek során felnyom-

ták a körülöttük lévõ be-
tont, így rendkívül csú-

nyák és balesetveszélye-
sek voltak.

Kertépítés a Harrerban

A Bolyai anyanyelvi
csapatversenyen a

Keve-Kiserdei Általá-
nos Iskolából, 3. osztá-
lyos kategóriában a Kis
nyelvészek csapata: Sa-
to Hiumawari, Tóth Jú-
lia, Csongrádi Kristóf,
Méry Ambrus IV. he-
lyezést ért el. Felkészí-
tõ tanár: Pálné Hõgye
Ilona.

„Kevés” kis nyelvészek 

A World Harmony
Run szervezet aján-

lására a Sri Chinmoy
Alapítvány a kerületben
elsõként 14 Jarhna Kala
képet adományozott az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskolának köszö-
netképpen a Világ Har-

mónia Futás rendezvé-
nyein való nagy létszámú
részvételéért.

Az ajándékot Csendes
István fõtitkár adta át
Szilágyiné Debreczeni
Mária igazgatónõnek. 

Csornay Kinga szerve-
zõ és kórusa a harmónia

jegyében énekelt a gyere-
keknek. A másodikosok
Ágai Ágnes kortárs költõ-
nõ verseivel szórakoztat-
ták a vendégeket. Az ese-
ményt közös futás zárta
az iskola körül Székely
Máté vezetésével, aki
Magyarországról harma-
dikként úszta át a La
Manche csatornát. 

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

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

Közterület-felügyelõk vigyázzák a gyerekek biztonságos közlekedését a
reggeli órákban több óbudai iskola környékén. (Felvételünk a Zápor utcai
intézménynél készült)

Vandálok törték szét a virágtartót a Vörösvári úton 

Év végére kevesebb betörés Csillaghegyen
Tavaly õsszel az átlagosnál több betöréses lopást
követtek el a bûnözõk a kerületben. Egy adott terü-
let nagyságát és a bûncselekmények számát egy-
máshoz viszonyítva Csillaghegy volt a „legfertõzöt-
tebb” ezen a téren, ezért fokozottabb ellenõrzést,
visszatérõ rendõri jelenlétet biztosított a kapitány-
ság a városrészben. Szakértõk szerint ennek tud-
ható be, hogy év vége felé már lényegesen vissza-
esett, konkrétan a felére csökkent a betöréses lopá-
sok száma az elõzõ idõszakhoz képest.

Fiatalok támadtak fiatalra
A III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai né-
hány órán belül elfogták azokat a fiatal tetteseket,
akik a Tímár utcai HÉV-megállónál megtámadtak és
kiraboltak egy fiatal sértettet.
A Tímár utcánál megfenyegettek egy HÉV-en utazó
fiatalkorút, akitõl a megállóban elvették mobiltele-
fonját, készpénzét és bérletét tavaly december 1-
jén. A tetteseket, egy 22 éves fiatalembert Óbudán,
27 és 30 éves társait lakásukban fogták el a rend-
õrök.

Lopásból rablás
Bolti lopásnak indult, azonban rablás lett abból,
hogy az egyik békásmegyeri Tesco Express üzlet-
bõl szalámikat akart elvinni egy tettes tavaly no-
vemberben. Tervét meghiúsította a biztonsági õr,
aki tetten érte a bolti tolvajt. Miközben az irodába kí-
sérte az elkövetõt, az kirántotta magát az õr fogsá-
gából és menekülni kezdett. Az õr utolérte és dula-
kodni kezdtek, melynek végén a gyanúsított el tu-
dott ugyan menekülni, késõbb azonban kézre ke-
rült. Azért lett az alkalmi lopásból rablás, mivel az
elkövetõ a lopott érték megtartása érdekében erõ-
szakot alkalmazott.

A z egyik tanulságos
esetben a tettesek

álrendõrnek adták ki
magukat. Az idõs ember
elmondása szerint, egy
magát rendõrnek kiadó
személy felhívta õt a ve-
zetékes telefonszámán.
Az ismeretlen személy
közölte, hogy kollégái

hamarosan ellátogatnak
hozzá, Zöld utcai laká-
sába, mivel sérelmére
korábban elkövetett lo-
pás gyanúsítottjait tart-
ják fogva, ezzel kapcso-
latban szeretnének vele
beszélni. A hívást köve-
tõen két férfi jelent meg
nála, akiket beengedett

konyhájába. Kérésükre
megmutatta otthon tar-
tott készpénzét, melyet
az elkövetõk egyike ki-
vitt az autójukba azzal
az indokkal, hogy meg-
vizsgálja, van-e közte
hamis bankó. Az elköve-
tõ társa ezalatt a konyhá-
ban maradt, majd kis idõ
elteltével õ is távozott,
azzal az indokkal, hogy
megnézi, kollégája ho-
gyan halad a vizsgálat-
tal. Az így megszerzett
300 ezer forint kész-
pénzzel távoztak az el-
követõk a helyszínrõl. 

Ritkább a trükkös lopás

Ne engedjenek idegent a lakásba!
A betöréses lopásokhoz hasonlóan, a trükkös lopások szá-
ma is csökkenõ tendenciát mutatott tavaly év végén. A „si-
keres” trükközõk esetei azonban jól példázzák eljárásukat.
Tevékenységük szempontjából szinte mindegy, hogy rend-
õrnek, köztisztviselõnek, esetleg valamely közmû-társaság
munkatársának adják-e ki magukat. Fõ céljuk: bejutni a la-
kásba, és vinni az értékeket, fõként a készpénzt. 

A kerületi kapitányság
csalás miatt folytat nyo-
mozást a következõk alap-
ján: az elkövetõ több eset-
ben adott fel újsághirde-
tést, melyben albérletet
kínált. 

A jelentkezõkkel a
Flórián téren talál-

kozott, velük szerzõdést
kötött, melynek során
átvett egy havi lakbért,

vagy éppen annyi kész-
pénzt, amennyi a sértett-
nél volt, anélkül hogy a
„leendõ bérlõ” látta vol-
na a lakást. Ezt követõ-
en a tettes átadta az al-
bérlet kulcsait, melyek
egy esetben sem nyitot-
ták a szerzõdésben leírt
lakcímen lévõ lakást.
Azok üresen álltak,
vagy bejelentett lakókat
találtak ott a sértettek. 

Az ügy teljes körû ki-
vizsgálása érdekében a
kapitányság munkatár-
sai várják olyan szemé-
lyek jelentkezését, akik-
kel hasonló eset történt a
kerületben, vagy akár a
városrészen kívül, és ed-
dig még nem jelentették
be az esetet. (A III. kerü-
leti Rendõrkapitányság
központi telefonszáma:
430-4700.)

Károsultak jelentkezését várják

Lakást adott ki, lakás nélkül

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A vaddisznó, az õz, a
nyest, a borz vagy a róka
egyre aktívabb jelenléte
észlelhetõ nemcsak az er-
dõterülettel közvetlen ha-
táros utcákban, telkeken,
hanem a települések bel-
sõ régióiban is.

Óbuda-Békásmegyer
közigazgatási terü-

letén egyre nagyobb
számban fordul elõ, hogy
a lakosok vaddiszócsalá-
dokkal, kisebb kondával
találkoznak. Ezek az ál-
latok méreteiknél és ha-
bitusuknál fogva félel-
met, akár sérülést is
okozhatnak a velük kon-
taktusba kerülõkkel. A
Pilisi Parkerdõ Zrt.-tõl
kapott írásos megkeresés
alapján az alábbi tájékoz-
tatást adjuk.

Jó búvóhely 
a gazos terület 

1. A lakosok, ingat-
lan-tulajdonosok köte-
lessége az ingatlan vagy
telek határoló kerítésének
állapotfenntartása, illetve
gyommentesítése. Elha-
nyagolt, rossz mûszaki
állapotú kerítés nem fog-
ja megakadályozni a
disznók betörését. Az ál-
latok-amennyiben kondá-
ban járnak, a territóriu-
mon belül váltókon köz-
lekednek. A váltók mel-
letti bozótos, elhanyagolt,
magas aljnövényzetû te-
rület kiváló búvóhelyet
jelent a konda számára.
Ezért ezeket a területeket
karban kell tartani.

A jelenlegi csapadék-
hiányos idõszak miatt

elõfordul, hogy az álla-
tok a kerti tavakban da-
gonyáznak, fürdenek. A
nem megfelelõ mûszaki
állapotú kerítés nem áll-
ja útját a szomjas jó-
szágnak.

2. Kérjük, ne etessék
a vadállatokat, sem
konyhai sem zöldhulla-
dékokkal, sem száraz
pékáruval! Ezek az
egyébként intelligens ál-
latok gyorsan megtanul-
ják, hogyan szerezhet-
nek élelmet minél keve-
sebb energiával. Azok-
ról a területekrõl, ahova
a lakosok etetéssel oda-
szoktatták õket, szinte
lehetetlen természetes
közegükbe visszaszok-
tatni a vaddisznókat. 

Meg kell szüntetni az
ideiglenes és az állandó
etetési tevékenységet is!

3. A vaddisznók csalá-
dokban élnek, nevelik
utódaikat. A malacos koca
(anyaállat) vehemensen
védi utódait, akár az élete
árán is óvja õket. Ameny-
nyiben ilyen állat jelenlét-
ét észleljük, semmi eset-
re se közelítsük meg az
anyát, és ne zavarjuk
meg utódai gondozásá-
ban. Ilyenkor jó eséllyel
ellenünk fordul az anya,
természetes ösztöneit kö-
vetve óvja malacait.

4. A kertes ingatlano-
kon élõk, illetve családi
házas övezetben lakók,
ahol közel van az erdõha-
tár a lakott részekhez,
gyakran alakítanak ki
komposztáló dombokat,
vagy  kerítésen kívül he-
lyezik el a lehullott gyü-

mölcsöt, kerti
hulladékot. Az
ilyen lerakatok
t e r m é s z e t e s
gyûjtõhelyei a
földigiliszták-
nak, kisrágcsá-
lóknak, ame-
lyek a vaddisz-
nó részére ízle-
tes élelemfor-
rást jelentenek.

Mindkét de-
ponáló megol-
dás erõsen

vonzza a vaddisznókat.
A hulladék szakszerû
kezelése segít az álla-
tok távoltartásában. 

Állítsunk vadvédelmi
kerítést! 

5. Létezik kimondot-
tan vadvédelmi kerítés
is. Érdemes olyan kerí-
téstípust választani,
amely nemcsak az õzek,

szarvasok, nyulak, ró-
kák behatolása, hanem a
vaddisznók betörése el-
len is véd. Az internetes
világhálón a vadvédelmi
kerítés több típusával is
találkozhatunk. Közös
tulajdonságuk, hogy a
kerítés szövése tala-
jközelben jóval sûrûbb,
csúszásmentes kialakí-
tású, így sikeresebben
meggátolja a vaddisznó
bebújását. Ezt a kerítés-
típust nem elég a talaj-
felszínen kiépíteni, a
vaddisznók feltépését
megelõzendõ, a hálót
legalább 50 centiméter
mélyen le kell ásni vagy
helyezni a talajba. Vá-
sárláskor érdemes az el-
adó véleményét kérni
ezzel kapcsolatban. 

A vadháló jelölésének
(pl. 180/24/15, 50 m),
jelentése: típusnév, kerí-

tés-magasság centimé-
terben, vízszintes huza-
lok száma (a huzalok tá-
volsága eltérõ lehet, alul
sûrûbb), a függõleges
huzalok távolsága centi-
méterben; ez után olvas-
ható a tekercs hossza
(50 vagy 100 m). Ennek
alapján mindenki ki tud-
ja választani a számára
megfelelõ, és az ingat-
lan/telek helyi adottsá-
gaihoz igazodó kerítés-
típust.

Az erdõgazdaság a ter-
mészetes szelekción túl
kilövéssel szabályozza az
állományméretet, etetõ-
ket, itatókat alakít ki az
állatok részére az erdõ
mélyebb pontjain, vala-
mint folyamatosan üze-
melteti a vadbefogókat.

Kérjük, megfelelõ
magatartással minden
lakos segítse környeze-
tünk védelmét, és ve-
gyen részt a probléma
kezelésében, megoldá-
sában! 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Vadak jelentek meg belterületen

Ne etessék a vaddisznókat!

Ellenõrzés és teljes
körû kéménytisztítás
2012. évi ütemezése a
III. kerületben (a köte-
lezõ közszolgáltatások-
ról szóló, 1995. évi
XLII. törvény és az
51/1999. (XII. 25.) BM
rendelettel módosított
27/1996. (X. 30.) BM
rendelet szerint).

A munkavégzés terve-
zett helyszínei 2012-ben.

Január: Csillaghegy-
Római-Pünkösdfürdõ-
Békásmegyer egyedi
kémények tisztítása
(szilárd fûtés).

Február: Bécsi út,
Kiscelli utca, Pacsirta-
mezõ utca által határolt
terület. Pacsirtamezõ ut-
ca, Árpád fejedelem út-
ja, Bécsi út által határolt
terület.

Március: központi
kémények ellenõrzése.

Április: Szentendrei
út, Vörösvári út, Bogdá-
ni út által határolt terület.

Május: Kiscelli utca,
Nyereg utca, Szépvölgyi
út, Virág Benedek utca

Bécsi út által határolt te-
rület.

Június: Máramaros
utca, Királylaki út, Er-
dõalja utca, Nyereg utca
által határolt terület.

Július: Királylaki út,
Máramaros utca, Kiscel-
li utca, Bécsi út, Test-
vérhegyi út, Jablonka
utca, Erdõalja út által
határolt terület.   

Augusztus: Kalászi
út, Római-part, Mátyás
király út, Szentendrei út
által határolt terület.

Szeptember: Testvér-
hegyi út, Jablonka utca,

Erdõalja köz, Bécsi út
által határolt terület.

Október: Római-
part, Pünkösdfürdõ utca,
Szentendrei út, Mátyás
király út által határolt te-
rület. Központi kémé-
nyek ellenõrzése

November: Ezüsthe-
gyi út, Ország út, Dózsa
György utca által hatá-
rolt terület. 

December: Egyedi
kémények tisztítása
(szilárd fûtés) Óbuda te-
rületén.

(Cím: Bécsi út 219-
221. Tel: 250-3196.)

Kéményellenõrzés 2012-ben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Közlekedéstörténet

„Határozottan állíthatjuk,
hogy létezik, van Zórád-
legenda. Van, mert mi ma-
gunk, sõt szüleink, sõt
gyermekeink is találkoz-
tak rajzaival… Kevés
olyan kortársunk volt, aki
a múlt századi gavallér és
a századforduló illúziókkal
teli világát úgy emelte át a
késõbbi évtizedekbe, aho-
gyan õ tette” - írja a grafi-
kusmûvészrõl Feledy Ba-
lázs. Az alkotások tavaly
decembertõl tekinthetõk
meg a Magyar Kereskedel-
mi és Vengélátóipari Mú-
zeumban.

A hogy manapság is
emlegetik neve hal-

latán, Zórád Ernõ a
„rajzmûvészet Jókaija”.
Életmû kiállítása nyitása
kapcsán elhangzott: el-
sõsorban a Tabán festõ-
jeként vált ismertté, ked-

venc írója Krúdy volt,
így aztán minden bi-
zonnyal örülne, ha tudná,
mûveibõl itt (Az író em-

lékszobája mellett - a
szerzõ) nyílt tárlat. 

A család nevében
Zórád Katalin mondott

köszöntõt. Elmondta:
édesapja születésének
100. évfordulójára ké-
szülve maguk is meg-
döbbentek az életmû
nagyságán: csak kép-
regénybõl háromszáz
maradt a mûvész után.
Hatvan év a sajtóban,
több ezer rajz, kroki,
karikatúra, festmény,
illusztráció, diafilm
került ki a keze alól.
Zórád Ernõ a mûvé-
szeti nevelést a gyere-
keknél kezdte (mese-

könyvek, diafilmek), tör-
ténelmi és irodalmi kép-
regényeket rajzolt a ser-
dülõknek, akvarelljeivel,

varázslatos Krúdy Kalen-
dáriumával és kivételes
Irodalmi Pantheon soro-
zatával maradandót alko-
tott az irodalmat, mûvé-
szetet kedvelõk számára,
és együtt emlékezett az
idõsebbekkel egy letûnt
világra a Tabán-képeken
keresztül. 

A mostani kiállítás
azért is különleges, mert
bár kisebb tárlatai vol-
tak a mûvésznek, olyan,
amely az egész életútjá-
ról ad keresztmetszetet,
nemigen.

(A kiállítás március 18-
ig tekinthetõ meg. A Ma-
gyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
címe: volt Dugovics Ti-
tusz tér, Korona tér 1.)

Sz. Cs.  

A „rajzmûvészet Jókaija”

Zórád grafikák

A képen a hajógyári hidat
láthatjuk az ‘50-es évek-
bõl, annak is inkább az el-
sõ felébõl. 

A z 1835-ben meg-
nyílt gyárban ek-

kor már majd százhúsz
éve készítettek hajókat.
Az emelõszerkezet kül-
sõ kapuzatán az ipari
termelések helyszíneire
jellemzõ ötágú csillag
van. Éppen egy, a kor-
szakban modern pótko-
csis teherautó gördül át.
Akik figyelmesen nézik
a képet, azok észrevehe-
tik a szentendrei HÉV
közeli vágányaira fi-

gyelmeztetõ Andráske-
resztet, de korabeli jel-
mondatok is feltûnnek.
Például „Gyûjtsd a vasat
és a fémet… ezzel is a
békét véded!”

A két pillér a hídten-
gely fölött kapuzatot al-
kotott, mely egy beren-
dezés segítségével a kö-
zépsõ rész néhány méte-
res felemelését tette le-
hetõvé, így az óbudai
Duna-ágban a magasabb
vízálláskor is közleked-
hettek a nagyobb hajók.
Jó húsz évvel a hajógyár
megnyitása után elõbb
egy fából készült tolóhi-
dat építettek, majd 26 év

szolgálat után, 1884-ben
egy tartósabb, kõpillé-
ren nyugvó vashíd elké-
szítését javasolta a gyár
vezetõsége. 

A híd méretét és
alakját az is meghatá-
rozta, hogy az óbudai
belvároshoz nagyon
közel feküdt, így na-
gyobb rámpa vagy fel-
hajtó építése szóba sem
kerülhetett. Az 56 mé-
ter hosszú mûtárgy 6
méter széles volt.
Azonban a híd életének
utolsó 30 évében már
nem volt szükség az
emelõszerkezetre, mert
a nagyobb hajók magas

vízálláskor nem jártak
errefelé. Így újabb fel-
újítása helyett 1968-
ban már egy egysze-
rûbb vasbetonhidat ala-

kítottak ki, melyet
1969 elején adtak át,
ma is ezen juthatunk be
a szigetre.

(kertész)

A hajógyári híd története

FOTÓ: FORTEPAN

Birkák, épülõ erõmûvek,
kávéültetvények, a süllye-
dõ Atlantis és reneszánsz
festõmesterek hangjai,
zsibongása töltötte be ta-
valy december 10-én az Ár-
pád Gimnázium auláját és
galériáját. Hatodik alka-
lommal rendezték a nagy-
szabású társasjátékver-
senyt: 17 iskolából 107
egykori és jelenlegi diák
játszott együtt önfeledten.

A z esemény sokak-
nak bizonyult von-

zónak: ifjak és tapasztalt
bölcsek, lányok és fiúk,
tanárok és diákok egy-
aránt összemérték ötle-
tességüket, mert közös
bennük a meggyõzõdés,
hogy játszani jó.

Aversenyen sokféle tár-
sasjáték kínált lehetõséget
a gyõzelemre: minden ne-
vezõ három-három játék-
ban tehette próbára magát,
de a szomszédos terem-
ben további készletek vár-

ták az újdonságokat meg-
ismerni vágyó gyerekeket,
szülõket vagy hozzátarto-
zókat. A rendezvényen
többek között a Fresco, az
Atlantis, a Carcassonne, a
Catan, a Callisto, a Keltis
és az Alhambra szerepelt.

A rendezvény szép pél-
dája annak, hogy miként
lehet a sok erõt és lehetõ-
séget egyesítve maradan-
dó élményt teremteni.
Mindenki azt adta a szer-
vezéshez, amiben jártas,
amivel rendelkezik: a
szellemi hátteret és a hely-
színt az iskola, a készlete-
ket és a gazdag nyeremé-
nyeket (16 társasjátékdí-
jat!) a Piatnik Kft., az ás-
ványvizeket (mert a ver-
seny láza szomjúságot
okoz) a Buszesz Zrt., a já-
tékbemutatót és ajándékot
a Nunu Kft. és a Magyar
Társasjátékosok Egyesü-
lete, a lelkesedést pedig a
gyerekek és fiatal felnõt-
tek biztosították.

Társasjátékverseny
az Árpádban

A 2011. évi verseny díjazottjai kategóriánként
A kategória: 1. Szentágotay Noémi; 2. Török Fe-
renc; 3. Farkas Erika Kinga; 4. Németh Richárd és
Kovács Miklós.
B kategória: 1. Palya Máté; 2. Schall Edit; 3. Albert
Miksa és Bartha Márton; 5. Pogácsás Péter.
C kategória: 1. Németh Márton; 2. Kiss Kornél; 3.
Lõvei Tamás; 4. Lendvai Dénes; 5. Lõvei Vera.
F(elnõtt) kategória: 1. Antal Zoltán; 2. Németh An-
na; 3. Számadó László; 4. Hamvas Mihály; 5.
Mestertolvaj.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2003-ban Óbu-
da Kultúrájáért Díjat ala-
pított, melynek odaítélését
és átadását rendeletben
szabályozta.
„A cím adományozható
mindazoknak a kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ szemé-
lyeknek, csoportoknak, akik
Óbuda-Békásmegyer kultu-
rális életének fejlõdéséhez kimagasló
teljesítményükkel vagy életmûvükkel
hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl vagy a díjazott
csoportról a képviselõ-testület - rövid
indoklást is tartalmazó - minõsített
többséggel elfogadott határozatában
dönt, melyet a nyilvánosan meghirde-
tett és beérkezett javaslatok alapján - a
kulturális, civil és kisebbségi bizottság
véleményének figyelembe vételével -
hoz meg. Díjazásban évente csak egy
személy vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért
Díjjal:
• Seres János szobrászmû-
vész: „Oszlopok” címû
kisplasztikája, díszoklevél
és 600.000 forint összegû
pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kul-
turális rendezvénysorozaton
adják át.
A díj odaítélése végett írás-
ban - rövid indoklással

együtt - várják az óbudai polgárok, ci-
vil szervezetek és egyéb közösségek
jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt
borítékban, a polgármesteri hivatal ok-
tatási és kulturális fõosztályára (1033
Budapest, Laktanya u. 4.), „Javaslat
Óbuda Kultúrájáért Díj adományo-
zására” megjelöléssel, 2012. március
12-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kultu-
rális és turisztikai referensnél kérhetõ.
Tel.: 437-8834, e-mail: borbely.rita@
obuda.hu).

Két rendkívül érdekes kiál-
lítás nyílt az Óbudai Múze-
umban tavaly november 30-
án. A „Dunky fivérek és a
film, avagy a kolozsvári né-
mafilm aranykora” címû ki-
állítás anyagát a Magyar
Nemzeti Digitális Archívum
és Filmintézet (MaNDA)
gyûjteményébõl válogatták.
„A Bubik” címmel látható
tárlat a múzeum kávézójá-
ban tekinthetõ meg. 

• A Dunky testvérpár,
Kálmán és Ferenc voltak
az eddig ismert elsõ stand-
fotósok az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiában. A fi-
véreket rendszeresen fog-
lalkoztatták 1913-tól film-
forgatásokon, Kolozsvá-
ron. Õk készítették el a fil-
mek jelenetfotóit vagy más
néven standfotóit. A ma-
gyar némafilmek születé-
sének legjelentõsebb idõ-
szaka az 1913 és 1918 kö-
zötti évekre esett, helyszíne
pedig Kolozsvár volt. Afil-
mek a magyar irodalomra,
illetve neves magyar írók
mûveire épültek, és emel-
lett neves színpadi színé-
szek szerepeltek bennük. 

• Izsák Mária fotómû-
vész és Bubik István

színész találkozása talán
a véletlen mûve volt, ám
ennek „produktuma”
különlegesre sikeredett.
A hónapokig tartó közös
munka során készült ké-
pek megmutatják, hogy
milyen volt valójában
Bubik István, túl azon a

képen, melyet a közön-
ség kialakíthatott róla.
Nemcsak nagyszerû szí-
nész, hanem erõt sugár-
zó férfi, aki mégis rend-
kívül érzékeny volt. A
fotográfus tárlata a szín-
mûvészrõl a múzeum
kávézójában látható.

(Az Óbudai Múzeum
címe: Fõ tér 1. Telefon-
száma: 250-1020. A ki-
állítások január 29-ig

tekinthetõk meg. Hon-
lap: www.obudaimu-
zeum.hu) 

Sz. Cs. 

Fotókiállítások az Óbudai Múzeumban

A némafilm aranykora • A Bubik

A magyar nyelv napja a Bárcziban
Több rendezvénnyel is megemlékeztek a magyar
nyelv napjáról a Bárcziban. Itt tartották tavaly no-
vember 11-én a Bolyai magyar verseny területi for-
dulóját. Egy héttel késõbb pedig a Musica Rediviva
együttes rendhagyó énekóráján Balassi verseit ad-
ták elõ reneszánsz öltözékben és reneszánsz
hangszerekkel. Kerekes Barnabás, a magyar nyelv-
mûvelõk társelnöke a magyar nyelv napjáról be-
szélt, majd a rövid történelmi visszatekintés után ér-
dekes nyelvi vetélkedõt rendezett.

Zárva az Aquincumi Múzeum
Technikai okok miatt zárva tart február 29-ig az Aquin-
cumi Múzeum, mert az Európai Uniós támogatású
Pannonia Provincia Program építési munkáit végzik.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására Születésnapi irodalmi est
Fenyves Mária Annunciáta költõ, grafikus-festõmû-
vész születésnapi irodalmi estjét rendezi a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör január 12-én 16.30 órakor. Az
ünnepelttel Tárkányi Imre beszélget. A házigazda
Király Lajos lesz. (Helyszín: a Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonja, Mókus utca 22.)

Matzon Ákos Munkácsy-díjas festõmûvész „Nyitott so-
rok” címû kiállítása az Óbudai Egyetem aulájában janu-
ár 7-ig látható. (Cím: Bécsi út 96/b.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ! TV (hagyományos, LCD,
plazma, projekt. LED) monitor (LCD, LED)
HIFI és háztartásigép javítás. Kiszállás ingye-
nes. Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. (Nagy
István)
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347,403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06(20)471-8871
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, csempézés, kõmûves, aszta-
los, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Hajhosszabbítás és dúsítás bevezetõ áron,
csúcsminõségû, európai hajból. (Keratinos,
hõillesztéses.) Tel.: 06(30)419-1908
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k

burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547.
Kovács Sándor
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com www.befokkt.hu
� Tetõfedõ-ács, bádogos munkát vállalok,
tetõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660 Díjmentes kiszállás télen is.
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhoz szállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� Asztalos munkák A-tól Z-ig! Tel.:
06(30)333-3727
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)318-5079

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-
8308

� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft). A békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten szombaton
is kezelünk, Bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-
9867
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu
� Otthonápolás, beteggondozás 24 órában,
Szent Anna Otthonápolási Szolgálat. Tel.:
06(30)238-9003

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti
tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a
saját lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-
5331
�Matek, fizika tantárgyakból egész évben ok-
tatást, felkészítést, korrepetálást, vállalok Óbu-
dán az általános iskolától az egyetemig. Tel.:
06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angoltanítás beszédcentrikus, felvételi
korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga, 20 éves ta-
pasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.: 06(30)458-
2241
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Kémia oktatás referenciákkal, reális áron,
Aquincumban. Tel.: 242-6118
� Matematikát, fizikát tanítok általános-, kö-
zépiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Házhoz
megyek. Tel.: 387-2267

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� Békásmegyeren hegy felõli oldalán élel-
miszert árusító üzletházban 16 nm-es üzlethe-
lyiség virágüzletnek bérbeadó 78 000
Ft+áfa/hó áron. (30) 955 2161 
� Békásmegyeren hegy felõli oldalán élel-
miszert árusító üzletházban 11 nm-es üzlethe-
lyiség pékségnek bérbeadó 51 000 Ft+áfa/hó
áron. (30) 955 2161  
� Békásmegyeren hegy felõli oldalán élel-
miszert árusító üzletházban 56 nm-es üzlethe-
lyiség hentesüzletnek bérbeadó 273 000
Ft+áfa/hó áron. (30) 955 2161
�Flórián áruház mellett, forgalmas helyen,
bevezetett ajándék üzlet bérleti joga eladó, ki-
adó. Tel.: 06(70)371-5578

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Libri Antikvárium felvásárol antik és
használt könyveket, könyvtárakat, hagyatéko-
kat, III. kerületben ingyenes kiszállással,
készpénzfizetéssel! Tel.: 20/665-6418, e-ma-
il: info@libriantikvarium.hu

� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266
4154
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06(20)530-4502, 06(70)663-9730
� Tört arany és tört ezüst felvásárlás. Arany:
4600 Ft-tól 5600 Ft-ig. Ezüst 80 Ft-tól 120 Ft-
ig. Tel.: 06(20)590-5284. Cím: V ker. Kígyó
utca 4-6. fszt/1.
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, házve-
zetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06(20)528-
4852, 06-1-413-1536, www.micimacko.net
� Két éve nyugdíjazott, munkájára igényes
bejárónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.:
06(70)316-1530

Állás

Számítógép

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Arany: 6300-
11200 Ft/g (ékszerek, pénzek, fog, tört…
stb.), ezüst: 120-450 Ft/g (tálcák, dobozok,
ékszerek, stb.) Üzlet: XI. ker. Fehérvári út
21/a. Tel.: 786-8224

Elad-vesz

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

� Kiadó a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, igényesen berendezett lakás, az
Aranykéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-
0525/18-as mellék munkaidõben (8-16
óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Király utca 30-32.
társasház (Király Udvar) mélygarázsában,
havi 31.250 forintért. Tel.: 267-0525/18-as
mellék munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

� Eladó a Gyógyszergyár utcában 2.
emeleti, szépen felújított, 68 m2-es, erké-
lyes, tömbfûtéses lakás magánszemélytõl.
Ir.ár. 17,3 MFt. Érd: 06(20)310-8476 vagy
furedinandorne@freemail.hu

Ingatlan

� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
mia-, magyartanárok korrepetálnak általá-
nos- és középiskolásokat a Vörösvári úton,
minden délután. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

� Gyógypedikûrös, 20 éves gyakorlattal,
házhoz megy Flórián környékén, 3000 Ft, in-
tézmények, otthonok, kedvezményes áron.
Tel.: 06(30)505-8616. Üzlet: Kerék u. 2.

�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

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

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

Szolgáltatás
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� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ alkalmi és
rendszeres takarítást vállal: 06(70)581-4748

� Társasházkezelõ cég keres: társasházkezelõi gyakorlattal,
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ (exel-word-profi mér-
legképes könyvelõi prog. ismerõ) dolgozót. E-mail: email-
net@t-online.hu Tel.: 06(20)505-2410

� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek, táblázatok,

dipl. munkák, költségvetések, kéziratokból, rövid határ-

idõvel. Tel.: 06(30)481-7821

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alkalommal illet-
ve nagytakarítást is. Tel.: 06(20)310-8476

� Békásmegyeren 58 nm-es üzlethelyiség, ami iro-
dának is alkalmas, bérbe kiadó. Tel.: 06(30)856-4818

Üzlet
Egyéb

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pá-
lyázatot ír ki Óbuda-Békásmegyer területén lé-
võ többlakásos lakóépületek magánerõs lépcsõ-
házi belsõ, zárt rendszerû elektronikus megfi-
gyelõ rendszer (továbbiakban:kamerarendszer)
kiépítési költségeinek támogatására.

Pályázatot a 12, vagy annál több lakásos tár-
sasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek
nyújthatnak be. 

1. A pályázat célja
A közrend és közbiztonság megszilárdítása és
javítása a lakótelepeken, a bûncselekmények
megelõzése és visszaszorítása, az áldozattá vá-
lás megelõzése, a személyes biztonságot nyújtó
környezet kialakítása, a vagyonvédelem haté-
konyságának növelése, illetve kiemelt fontos-
sággal a kerületi panelépületek lépcsõházainak
közbiztonsági ellenõrzése. 

2. Pályázati feltételek
2.1. Támogatásban kizárólag azok a lakóépüle-
tek részesíthetõk, amelyek az önkormányzat ál-
tal kiírt pályázatnak megfelelõ határidõ - illetve
a hiánypótlásra nyitva álló határidõ - leteltéig
érvényes pályázatot nyújtanak be.
2.2. A pályázaton csak azok a lakóépületek ve-
hetnek részt:
a) amelyekben legalább 12 lakás található;
b) ahol a tervezett kamerarendszert a közgyûlés
megszavazta és döntött a várható költségek
mértékérõl és a pénzügyi forrásáról.
2.3. A lakóépület pályázatának tartalmaznia
kell:
a) a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési adatla-
pot;
b) a lakóépület közgyûlésének határozatát,
mely a térfigyelõ rendszerre és a pénzügyi for-
rásra vonatkozik, valamint a közös képviselõ,
illetve a szövetkezet elnöke (a továbbiakban:
közös képviselõ) felhatalmazását a szerzõdés
aláírására;
d) a tervezett rendszer mûszaki leírását és költ-
ségvetését;
e) a kivitelezõ cég árajánlatát;
f) a lakóépület közgyûlésének határozatát, hogy
amennyiben a beruházás bekerülési összege
magasabb a benyújtott költségvetésben szerep-
lõ összegnél, akkor ezt a részt a lakóközösség
fedezi.
g) nyilatkozatot, amely szerint a pályázó is-
meri és betartja a kamerarendszer telepítésére
vonatkozó a Társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény, a Lakásszövetkezetekrõl
szóló 2004. évi CXV. törvény, a Személy - és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói te-
vékenységrõl szóló 2005.évi CXXXIII. tör-

vény valamint a Személyes adatok védel-
mérõl és a közérdekû adatok nyilvánossá-
gáról szóló 1992. évi LXIII. törvény  elõ-
írásait.
2.4 A kamerarendszerek megfelelõ haté-
konysága és a személyiségi jogok védelme
érdekében olyan rendszer kiépítését támo-
gatja az önkormányzat, amely megfelel a
mellékletben szereplõ mûszaki paraméte-
reknek, és az adott ingatlannak.
a) valamennyi be- és kijáratát, valamint a
lépcsõházban történõ továbbhaladás (lift,
lépcsõfeljáró) irányát rögzíti;
b) a kamerák, illetve a rögzített felvételek képe
olyan felbontású és minõségû legyen, hogy arc-
kép felismerését lehetõvé tegye;
c) a kamerák által felvett képeket a DVR zárt
rendszerben rögzíti, annak felvételeihez illeték-
telen személy nem férhet hozzá;
d) a kamerarendszer felvételeit legalább 15 na-
pig meg kell õriznie a zárható szekrényben el-
helyezésre kerülõ képrögzítõ egységnek.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1. Támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásnak nem minõ-
sülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végle-
ges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem té-
rítendõ támogatás) részesül.

3.2. Támogatás mértéke
Lépcsõházanként maximum 80.000 Ft.
A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az általa
meghatározott pénzügyi kereten felül beérke-
zett pályázatokat visszautasítsa, amelynek meg-
határozója a pályázatok idõrendi beérkezése.

3.3. Az önerõ mértéke
A pályázónak legalább a beruházás elszámolha-
tó költségének támogatással csökkentett részé-
nek megfelelõ önerõvel kell rendelkeznie.

3.4. A támogatás kifizetése
Utólagosan, a beruházás átadását követõen. A
kifizetés igényléséhez mellékelni kell a rend-
szert kiépítõ cég számláját. 

4. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen kiírás esetében a támogatott projektek ki-
választása egyfordulós eljárásrendben történik.
A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Védelmi és közbiztonsági irodája bírálja el.
A pályázót az elbíráló pályázat leadási határide-
jétõl számított 10 munkanapon belül értesíti
döntésérõl.

4.1. A pályázatok benyújtásának helye és ha-
tárideje

A pályázatok benyújtására 2012. január 15-ig
van lehetõség.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályá-
zati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú,
mind az elektronikus formában való kitöltésnél.
A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alak-
jában nem változtatható. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást kö-
vetõen a pályázat tartalmi elemeinek változ-
tatására nincs lehetõség. Az ilyen jellegû mó-
dosítási igények nem vehetõk figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban, vala-
mint további 1 elektronikus példányban (ki-
zárólag CD/DVD lemezen), 1 db zárt cso-
magolásban, postán feladott ajánlott postai
küldeményként a következõ címre kell be-
küldeni:

Postacím: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, Védelmi
és közbiztonsági iroda, 1033 Budapest, Fõ
tér 3.

Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD leme-
zen jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhí-
vás címét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, el-
lenõrizze a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön
meg a kitöltés sikerességérõl, az adathordozó
épségérõl! 

A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdése-
iket:
• a mûszaki tartalomra vonatkozóan a 06-
1/367-0961-es telefonszámon vagy az
info@okn.hu e-mail címen,
• a pályázatra vonatkozóan a 06-1/437-8638-as
telefonszámon vagy a bunmegelozes@
obuda.hu e-mail címen tehetik fel.
• a pályázat anyaga letölthetõ Óbuda honlapjá-
ról is: www.obuda.hu

4.2. A kivitelezés határideje:
A nyertes pályázóknak a rendszer kiépítésére és
rendszerbe állítására 2012. március 31-ig van
lehetõségük. E határidõ után keltezett számlát a
kiíró nem fogad el.

Pályázati felhívás elektronikus 
megfigyelõ rendszer kiépítésére

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 

Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET

VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM 

LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax: 242-7157 

Mobil: 06 (20) 926-3422 

Nyitva H-P.: 10-18, Sz.: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu

www.alakastextil.fw.hu
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A vízkereszt, a római katolikus nap-
tár szerint az Úr megjelenésének nap-
ja, míg a farsang vízkereszttõl (janu-
ár 6.) hamvazószerdáig (húsvét elõtti
40. nap), vagyis a nagyböjt kezdetéig
tart. A magyar név a víz megszentelé-
sének szertartásából származik. Víz-
kereszt a 4. század végéig a kará-
csonyt is magába foglalta. Csak ezt
követõen lett jelentése a napkeleti
bölcsek eljövetele, Jézus megkeresz-
teltetése és Jézus csodatétele a ká-
nai menyegzõn. 

Az evangélium szerint a há-
rom királyok, más néven a

napkeleti bölcsek a betlehemi csil-
lag által vezérelve jöttek keletrõl
Judeába, hogy hódoljanak a zsi-
dók újszülött királyának. Elõször
Jeruzsálemben keresték, de Heró-
des király Betlehembe utasította

õket; ott meglelték a kisdedet, aki-
nek aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak. A hagyomány sze-
rint nevük Caspar, Melchior,
Balthasar - Gáspár, Menyhért,
Boldizsár - volt. Tömjénadomá-
nyukra emlékeztet a tömjénezés
szertartása. 

A vízkereszt második evangéli-
umi története szerint Jézus har-
mincéves korában elment a Jordán
folyóhoz, ahol megkeresztelte õt
Keresztelõ Szent János. Ezt köve-
tõen kezdett tanítani. Ezért vált
vízkereszt az ünnepi keresztelések
napjává. Akatolikus egyház ilyen-
kor tömjént és vizet szentel. 

Aharmadik evangéliumi jelenet
szerint pedig azt idézi, amikor Jé-
zus a kánai mennyegzõn anyja,
Szûz Mária kérésére a vizet borrá
változtatta.

Vízkereszt napjától a nagyböjt
kezdetét jelentõ hamvazószerdáig
- idén ez február 22-re esik - tart
a farsang, a karneválok és bálok
idõszaka. 

E z a közelgõ tavasz öröm-
ünnepe, de a tél és a tavasz

jelképes küzdelmének idõszaka
is. A történetírás szerint a kö-
zépkorra tehetõ ennek az ün-
nepségsorozatnak a kialakulá-
sa. Nálunk német és olasz ha-
tásra honosodott meg. A ham-
vazószerda utáni napon a böjtöt
még felfüggesztették annak ér-
dekében, hogy a farsangi mara-
dékot az utolsó falatig elpusz-
títsák, nehogy kárba vesszen
valami is a legfinomabb ételek-
bõl, italokból. Ezt már akkor is
torkos- vagy zabálócsütörtök-
nek nevezték - ma kicsit mást
hívunk így, az 50 százalékos
kedvezménnyel kínált éttermi
ebédeket, vacsorákat.

A magyarság farsangi rítusai
és hiedelmei fõként a három
utolsó farsangi napra - farsang-
vasárnapra, farsanghétfõre és
húshagyókeddre, vagy más né-
ven a farsang farkára - vonat-
koznak. Ez egyben télbúcsúzta-
tó is. A legjellemzõbb az álar-
cos, jelmezes alakoskodás,
amelynek legismertebb prog-
ramja ma a méltán híres mohá-
csi busójárás. Jellegzetes far-
sangi ételek: a káposzta, a disz-
nóhús, a fánk, és ekkor rende-
zik a különbözõ rendû és ran-
gú, társasági és szakmai farsan-
gi bálokat.

Az Úr megjelenésének napja

Vízkereszt
Ünnepi dínom-dánom

Farsang

Az ünnepi népszokások közé tartozik
a házszentelés részeként a napkeleti
bölcsek látogatását felidézõ csilla-
gozás vagy háromkirályjárás. E há-
rom alakot csak gyermekek szemé-
lyesíthetik meg. Legfõbb kelléke a
csillag, amely a három királynak mu-
tatta meg az utat Betlehembe. 

Vízkereszt napján volt szokás
az úgynevezett „szentel-

mények” hazavitele. Aszenteltvíz-
nek gyógyító hatást tulajdonítot-
tak. Sok helyütt úgy tartották,
hogy általa Jézus keresztvizének
szentségében részesülhetnek a hí-
vek. Úgy tartották, hogy a himlõ
és rüh ellenszere, de fejfájásra,
asszonyi bajokra, sõt még sze-
mölcs irtására is használták. 

Avízkeresztkor megszentelt víz
az élet nagy eseményeinek, a csa-
ládi ünnepeknek is elengedhetet-
len része volt. Ezzel hintették meg
a szülõ nõt, hogy legyen ereje a
vajúdáshoz, és az újszülöttet is,
hogy megóvják a rontástól. A há-
zakat vízzel és sóval szentelték
meg, a pap krétával a szemöldök-
fára írta a házszentelés évét és a G,
M, B betûket, amelyek Gáspár,
Menyhért és Boldizsár nevének
kezdõbetûi. Ha tehették, ezen a
napon szentelték fel az új házakat,
és a fiatal házasok lakhelyét is. A
szegényebb falvakban még a XX.
század elején is terményben rótták

le az éves egyházi adó egy részét,
és Vízkereszt idején járt házról
házra a pap és a kántor. 

A szenteltvíz-hintés és a bõsé-
ges vendéglátás után a háziak
aszalt gyümölcsökkel, dióval,
liszttel, szalonnával, kolbásszal
töltötték meg a kántor zsákját,
amit azután kétharmad/egyhar-
mad arányban osztott el egymás
között a pap és a kántor. A vízke-
reszti népszokásokból mára már
csak annyi maradt, hogy ilyenkor
szedjük le a karácsonyfa díszeit.

Gyógyító szenteltvíz

Áldás a házra és népére

A farsang elképzelhetetlen fánk nél-
kül. S bár már ennek is rengeteg va-
riációja létezik - almás, rumos, túrós
stb. -, mi most a hagyományos szala-
gos fánk receptjét közöljük. 

Hozzávalók: 500 g finomliszt, 3
dl tej, 50 g porcukor, 30 g élesztõ,
6 tojássárgája, 1 csipet só, 60 g ol-
vasztott margarin, a sütéshez olaj,
a szóráshoz vaníliás porcukor.

A lisztet tálba szitáljuk, közepé-
be mélyedést készítünk. 1 dl lan-
gyos tejben elkeverjük a cukor fe-
lét és az élesztõt, a liszthez adjuk,
majd hagyjuk megkelni a kétsze-
resére. Hozzáadjuk a maradék lan-
gyos tejben elkevert maradék cuk-
rot, a sót és a tojássárgákat, jól ösz-
szedolgozzuk. 2-3 részletben bele-

dagasztjuk az olvasztott margarint.
Konyharuhával letakarva a kétsze-
resére kelesztjük. Lisztezett desz-
kán átgyúrjuk, lisztes tenyérrel el-
lapogatjuk, és közepes méretû po-
gácsaszaggatóval kiszúrjuk. A ko-
rongokat lisztezett tálcára rakos-
gatjuk, tetejüket
vékonyan megken-
jük olajjal, letakar-
juk, és ismét a két-
szeresére keleszt-
jük. Közepüket
hüvelykujjal be-
nyomjuk, és nem
túl forró, bõ olaj-
ban 4-5 percig fedõ
alatt, majd megfor-
dítva, fedõ nélkül
arany barnára süt-
jük. Papírkendõre
szedjük, megszór-

juk vaníliás porcukorral, és azon-
nal tálaljuk. A lekvárt vagy bele-
tesszük a fánkok közepébe vagy
külön tálkában kínáljuk hozzá.

Ha több vendéget várunk, érde-
mes dupla adagot készíteni, mert
könnyen kevésnek bizonyulhat…

Szalagos fánk

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA
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Hamar híre ment, hogy micsoda pik-
niket szervez a Tanárúr, meg persze a
Balogh Tamás.
Birkapörkölt! Bizony megindította a
fantáziát. Meg az emésztõnedveket,
meg a szakácstudományi vetélkedõt.
- Szakember kell ide! - ismételte meg
Pofapénz. - Én úgy emlékszem, Csu-
ri ért hozzá a legjobban.
- Csuri - cöcögött Burma. - Õ csak
birkagulyást tud, belefõzi a krumplit,
még sárgarépát is tesz hozzá… Nem
rossz az, de nem pörkölt. Egyébként
is, ugye, kórházban van a marhája.
Felmerült több név is, de végül meg-
egyeztek abban, hogy Stabilt kell
megkérdezni, az egykori gázgyári so-
fõrt, aki itt-ott egy régi balhé miatt a
Dózeres névre is hallgat. Az õ birka-
pörköltje legendás.
Stabil ritkán fordult meg a faházban,
de egy telefon és némi sör ígérete ha-
mar átcsalogatta.
- Szépen feldaraboljátok a csontos
birkahúst - kezdte az elsõ sör után. -
Némi belsõséget, szívet, májat is
vesztek, jól megmossátok. A húst le-
forrázzátok. Ekkora társaságra öt kiló
húst számítsatok.
- Öt kilót? - hûlt el Balogh Tamás. -
Akkor tényleg melózni kell.
- A leforrázott húst félreteszitek - Sta-
bil nem zavartatta magát. - Fél kiló
kenyérszalonnát apróra kockáztok,
bedobjátok a bográcsba. Nyolc-tíz
nagy fej vöröshagymát megpucoltok,
felszeltek, ha kisült a szalonna zsírja,
ráborítjátok. Üvegesre sütitek, rátesz-
tek egy kanál sót, két kanál édes pap-
rikát. Én szelek bele zöldpaprikát is,
erõset, akkor nem kell késõbb csípõs
paprikával vadítani. Elkeveritek gyor-
san, hogy a paprika ne égjen meg, s
rádobjátok a húst, kicsit késõbb a bel-
sõséget. Ilyenkor kell beletenni két-
három gerezd fokhagymát is, akár
szétnyomva, akár egészben. Megke-
veritek, de csak addig, amíg levet
nem ereszt, attól kezdve a bográcsot
forgatjuk-mozgatjuk. 
- Írom a hozzávalókat, csak fékezz -
mondta Gutentág, aki nemigen hitt
eddig a hegytetõs pörköltben.
- Ha kapok egy nem túl hideg sört, fé-
kezek - vigyorodott el a Dózeres. -
Amíg iszom, nem tudok beszélni.
- Kérésed parancs - tolta elé Tóbi a
nem túl hideg üveget. Néhány másod-
perc múlva folytatódott az oktatás.
- Ha kevés a leve, löttyinthettek rá egy
pohár vizet, de én inkább a száraz vö-
rösbort ajánlom. Bár a vörös inkább a
vadhoz, a marhához illik, a birka so-
kak szerint savanyú fehéret kíván.
Kaskantyún olaszrizlinget, másutt ka-
darkát ajánlanak, de semmiképpen se
kannás vagy tablettás legyen...

- Az én kannásom valódi - bántódott
meg Tóbi, de nem figyeltek rá.
- Palackos olaszrizling vagy kékfran-
kos - írta Gutentág.
- A hígítás elõtt karikázzatok bele há-
rom szép, friss paradicsomot, ne töb-
bet, de ne is kevesebbet. Tegyetek be-
le némi borsot, nem árt neki egy-két
szegfûszeg sem, mutassátok meg ne-
ki, annyi elég. Mehet bele a maradék
fokhagyma. Ha nem szép a színe,
még egy kis paprikát tehettek hozzá.
Ne erõset, ha csípõsen szeretitek, in-
kább tálaláskor adjatok hozzá szárított
cseresznyepaprikát, vagy paprikakré-
met. Ha megpuhult a hús, kész a bir-
kapörkölt.
- Na, ne! - nyalta meg a száját a Tör-
pe. - És a burgonya?
- Az ámátõrök az utolsó húsz percben
beleforgatják… - fintorodott el Stabil.

- Lehet azt úgy is, de ha rám hallgat-
tok, a hasábra vagy kockára vágott
krumplit kis sóval, köménnyel külön
fõzitek meg. Igazából apró nokedli
vagy nagy szemû tarhonya illik a pör-
költ birkához, de hát ezt nektek úgyis
hiába mondom. 
- Ezt hiába, Tanárúr már megígérte a
krumplit… - dünnyögte Burma.
- És a tárkony? - idézett régi ízeket
Rabbi.
- Az inkább a bárányleveshez, meg a
raguhoz, a tokányhoz illik - ébredt fel
Burmában is az ínyesmester.
- Csak azt nem értem, mit érdekel ez
téged? - fordult a Rabbihoz Gutentág.
- Te úgysem eszel ilyeneket!
- Birkát? Kecskét? Bármikor - mond-
ta a Rabbi -, és még sok mindent.
Olyasmit is, amirõl nem is hallottál.
- Így van - erõsítette meg a visszatért
Pofapénz. - Birkát még én is ehetek.
Ha jól vágták le.
- Abban biztos lehetsz - emelte üvegét
Stabil. - Sose fõzünk élõ juhokat.
- Mennyivel egyszerûbb bemenni a
Bivalyosba, persze a teraszra, és kérni
öt adaggal… - gondolkodott el
Sunya. - Hegyre se kell mászni érte,
meg jó idõben el is slisszolhatunk.

- Ötnél többen leszünk - nézett rá Po-
fapénz. - És nem vagyunk pitiánerek.
Általában nem lopunk…
- Nem bizony - vörösödött el Balogh
Tamás - csak végszükségben.
- Ez nem lopás - jelentette ki Sunya -,
csak élelmesség.
- Hol a Tanárúr? - elõzte meg a vita ki-
bontakozását a Törpe.

- Szerkeszti a hagymára valót, úgy él-
jek - vette a lapot Balogh Tamás. - A
krumpli árát már tegnap megkereste.
Tán a szalonnáét is. Én is hozzáfogok
valamihez, méghozzá hamarosan.
- Persze - röhögött Gutentág. - Segí-
tesz a Burmának.
- De ki fog fõzni? - gondolkodott el
Burma. - Összekotorjuk a pénzt, az-
tán valaki jól odaéget mindent. Vé-
gül is az én születésnapom lesz, nem
akármi.
- Hívjuk meg a Stabilt! - pattant ki az
ötlet a Törpébõl. - Aki így el tudja
mondani, még jobban megcsinálja.
- Mennék én szívesen - hárította el a
dolgot a Dózeres -, de akkor lesz a
meccs a Csillagheggyel, a Gáz-Csil-
laghegy örökrangadó, azt nélkülem
meg se tartják.
- A te korodban senki sem focizik -
kételkedett Sunya.
- Nem is, de ott ülök a VIP-páholyban
és ordítok.
- A Gázpályán nincs VIP-páholy -
kezdte magyarázni Sunya, de ezt
mindenki tudta, persze, csak egy fe-
dett terasz van, székekkel, asztalok-
kal. El is hallgatott gyorsan.
- Remélem, mindent rendesen felír-

tál - nézett át Gutentág válla fölött a
bukott rendezõ. - Naná, hogy a vizet
kihagytad.
- Azt nyilván te veszed… - gurult
méregbe a csónakházas. 
- Vagy majd merítesz a patakból -
tódította a Törpe.
- Hagyjátok, mégis õ az ünnepelt -
csitította õket Pofapénz. - Õ hozza
az italokat, leszámítva az olaszriz-
linget, meg a Balogh muskotályosát.
Elõleget kell kérnie az új forgató-
könyvére.
- Adnak is, nem tízezret - horgadt fel
a remény Burmában. - Miért ne ad-
nának?
- Mirõl szól az a nem létezõ izé? -
kérdezte Sunya.
- Hát még csak alakul - jött zavarba
a rendezõ. - Talán egy fiúról meg
egy lányról, akik elvesztik a munká-
jukat, és beállnak remetének…
- Ketten nem állhatnak be, a remete-
ség egyszemélyes meló - vélte Tóbi.
- Erre ihatnánk, mondjuk egyszemé-
lyeseket - helyeselt Stabil.
- Szomszéd remeték lennének - vág-
ta ki magát Burma. - Egy barlang -
egy tölgy, aztán egy bükk - egy bar-
lang. Frankón. Õzek is lesznek.
- Egy zenebohóc terelgeti õket,
olyan álomszerû ködben, van is rá
egy jelentkezõd - vigyorgott a Tör-
pe, akinek bizony hetek óta nem volt
komoly fellépése.
- Sültrealista film lesz - mondta
Gutentág. - Olyan szerzõi. Se õz, se
zenebohóc. Lesz egy tök lusta ren-
dezõ, aki nem csinál semmit, azt is
igen lassan, aztán másfél óra múlva
mond egy hülyeséget. „Mától muf-
lonból fõzöm a birkagulyást”, vagy:
„ördögszarvon fújjuk a himnuszt, te-
le lesz a zsombolya”. Közben a ka-
mera pásztázza a fákat.
- Mi az a zsombolya? - morrant fel a
Rabbi. - Ne emlegess ördögöt, nem
vezet jóra.
- A zsombolya olyan, mint a bambu-
la, csak több benne a nád - röhögött
Gutentág. - Burma életmûvének pil-
lérei.
- Anyádé - tornyosodott a gondnok
fölé Burma, s bizony kipróbálta vol-
na az öklét, ha a Rabbi odébb nem
taszítja.
- Te, te értelmiségi - vetette oda a
menekülési útvonalakat számba ve-
võ gondnok.
- Te tuskó vizigót - ordította a ren-
dezõ.
- Ne mondjak egy receptet a tûzdelt
bárányhoz? - teremtett rendet Stabil,
s már kezdte is. - Hat személyre
vesztek két tejesbárányt, kibelezitek,
megnyúzzátok õket, aztán...
Belépett Tanárúr, a tûzdeléshez neki
is volt néhány szava, aztán visszatér-
tek az alapproblémára: ki, mikor és
fõleg mibõl veszi meg az öt kiló bir-
kát, meg azt a kis belsõséget.

Gyimesi László: 

Nézzük, mi kell a birkapörkölthöz!
(részlet egy készülõ regénybõl)
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Rendelet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének 63/2011 (XII.16.)
önkormányzati rendelete az egyes helyi
adókról szóló, 49/2008. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tör-
vény 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében, a helyi
adókról szóló, 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján az egyes helyi adókról szóló, 49/2008.
(IX. 30.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról a következõket rendeli el:
1. § Az egyes helyi adókról szóló,
49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
„1. § A képviselõ-testület adómegállapítási
jogkörében eljárva az önkormányzat illeté-
kességi területén a vagyoni típusú adók
közül az építményadót és a telekadót, a
kommunális jellegû adók közül az idegen-
forgalmi adót és a magánszemély kommu-
nális adóját határozatlan idõre vezeti be.”
2. § (1) Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke - a (4)-(6) bekezdés-
ben foglalt kivétellel - 1 490 Ft/m2/év.”
(2) Az Ör. 6. §-a a következõ (4)-(6) be-
kezdéssel egészül ki:
„(4) A zenés táncos rendezvények mûködé-
sének biztonságosabbá tételérõl szóló kor-
mányrendelet szerinti zenés táncos rendez-
vények céljára használt - a kormányrendelet
1. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatá-
rozott kivételekkel -, legalább 250 fõ befo-
gadására alkalmas épület, épületrész, vala-
mint a szerencsejáték szervezésérõl szóló
törvényben meghatározottak szerint játékte-
rem célját szolgáló épület, épületrész után a
fizetendõ adó mértéke 1 658 Ft/m2/év.
(5) A magánszemélyek tulajdonában lévõ
garázs, gépjármûtároló után fizetendõ adó
mértéke:
1 400 Ft/m2/év.
(6) A magánszemélyek tulajdonában lévõ
külterületi építmények után fizetendõ adó
mértéke:
1 000 Ft/m2/év.”
3. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
„7. § Adóköteles az önkormányzat illeté-
kességi területén lévõ telek.”
4. § (1) Az Ör. 9. § b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
(A Hatv. 19. §-ában foglalt adómentessé-
gen túl mentes az adó alól)
„b) az a magánszemély tulajdonában lévõ
telek, amelyen a Hatv. 52. § 60. pontjában
meghatározott lakóépület áll;”
(2) Az Ör. 9. §-a a következõ d) ponttal
egészül ki:
(A Hatv. 19. §-ában foglalt adómentessé-
gen túl mentes az adó alól)
„d) 800 m2-ig az a magánszemély tulajdo-
nában lévõ külterületi telek, amelyen leg-
alább 12 m2 alapterületû építményadó-kö-
teles építmény áll.”

5. § Az Ör. 10. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„10. § (1) Az adókötelezettség
a) belterületi, aranykorona-értékkel nyil-
vántartott telek esetében a telek tényleges
mezõgazdasági mûvelésének a megszünte-
tését és/vagy a mûvelési ág törlését követõ
év elsõ napján,
b) külterületi telek esetében a mûvelési ág
törlését követõ év elsõ napján,
c) tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó
földterület esetében a tanya megnevezés in-
gatlan-nyilvántartásból való törlését és/vagy a
kizárólagos mezõgazdasági célú hasznosítás
megszüntetését követõ év elsõ napján,
d) az épület megsemmisülése, lebontása
esetén a megsemmisülést, lebontást köve-
tõ félév elsõ napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség
a) belterületi telek esetében a telek mûve-
lési ágba sorolása és/vagy tényleges mezõ-
gazdasági mûvelésének megkezdése évé-
nek utolsó napján szûnik meg,
b) külterületi telek esetében annak termõ-
földként vagy tanyaként történõ ingatlan-
nyilvántartási bejegyzése évének utolsó
napján szûnik meg, feltéve, hogy a tanyá-
hoz tartozó földterület ténylegesen mezõ-
gazdasági mûvelés alatt áll,
c) a telek épülettel való beépítése félév-
ének utolsó napján szûnik meg.
(3) Az adókötelezettségben bekövetkezõ -
(1)-(2) bekezdésben nem említett - válto-
zást a következõ év elsõ napjától kell fi-
gyelembe venni.”
6. § (1) Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke - a (3) bekezdésben
foglalt kivétellel - 120 Ft/m2/év.”
(2) Az Ör. 11. §-a a következõ (3) bekez-
déssel egészül ki:
„(3) Magánszemélyek tulajdonában lévõ
telek után fizetendõ adó mértéke: 100
Ft/m2/év.”
7. § Az Ör. 11/D. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11/D. § Az idegenforgalmi adó mértéke a
megkezdett vendégéjszakára esõ szállásdíj
4%-a.”
8. § Az Ör. a következõ 2/B. fejezettel és
11/E-H. §-sal egészül ki:
„2/B. Magánszemély kommunális adója
Az adókötelezettség, az adó alanya, az adó-
kötelezettség keletkezése és megszûnése
11/E. § Kommunális adókötelezettség ter-
heli a 3. §-ban, valamint a 8. §-ban megha-
tározott magánszemélyt, továbbá azt a ma-
gánszemélyt is, aki az önkormányzat ille-
tékességi területén nem magánszemély tu-
lajdonában álló lakás bérleti jogával ren-
delkezik. Amennyiben a lakásbérleti jog-
viszony alanyai bérlõtársak, akkor vala-
mennyi bérlõtárs által írásban megkötött
és az adóhatósághoz benyújtott megálla-
podásban megjelölt magánszemély tekin-
tendõ az adó alanyának. Ilyen megállapo-
dás hiányában a bérlõtársak egyenlõ
arányban adóalanyok.
11/F. § (1) Az adókötelezettség keletkezé-
sére és megszûnésére az 5. §-ban, illetõleg
a 10. §-ban foglaltak az irányadók.

(2) A 11/E. §-ban foglalt lakásbérleti jog
esetén az adókötelezettség a lakásbérleti
jogviszony létrejöttét követõ év elsõ nap-
ján keletkezik és a jogviszony megszûnése
évének utolsó napján szûnik meg.
(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év el-
sõ felében történõ megszûnése esetén a
második félévre vonatkozó adókötelezett-
ség megszûnik.
Adómentesség
11/G. § Mentes a magánszemélyek kom-
munális adója alól:
a) az a magánszemély tulajdonában álló
építmény, amely után a tulajdonosnak épít-
ményadó-fizetési kötelezettség keletkezik;
b) az a magánszemély tulajdonában álló
telek, amely után a tulajdonosnak telek-
adó-fizetési kötelezettség keletkezik;
c) az a magánszemély tulajdonában álló
lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdo-
nos esetében legalább az egyik tulajdonos)
az év elsõ napján az önkormányzat illeté-
kességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkezik, ha a lakást nem adják részben
vagy egészben bérbe;
d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja
(több jogosult esetében legalább az egyik
jogosult) az év elsõ napján az önkormány-
zat illetékességi területén bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik.

Az adó mértéke
11/H. § Az adó mértéke adótárgyanként,
illetõleg lakásbérleti jogonként 25 628 Ft.”
9. § Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép
hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos
módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel történik. A ren-
delet szövegét az Óbuda Újságban is köz-
zé kell tenni.
10. § Hatályát veszti az Ör.
1. 2. § (2) bekezdése,
2. 6. § (3) bekezdése.
11. § Az Ör.
1. bevezetõ részében a „a telekadó, vala-
mint az idegenforgalmi adó” szövegrész
helyébe a „a telekadó, az idegenforgalmi
adó, valamint a magánszemély kommuná-
lis adója”,
2. 4. § (1) bekezdésében a „Hatv. 13. §-
ában” szövegrész helyébe a „Hatv. 13. §-
ában és 13/A. §-ában”,
3. 9. § c) pontjában a „földrészlet” szöveg-
rész helyébe a „telek”,
4. 12. § (2) bekezdésében a „az építmény-
adót és a telekadót” szövegrész helyébe a
„az építményadót, a telekadót és a magán-
személy kommunális adóját”,
5. 12. § (2) bekezdésében a „3/A. pontban”
szövegrész helyébe a „3/A. fejezetben”,
6. 12. § (6) bekezdésében az „építmény-
adót, telekadót” szövegrész helyébe a „az
építményadót, a telekadót és a magánsze-
mélyek kommunális adóját”,
7. 12. § (7) bekezdésében a „Az építmény-
adó és a telekadó” szövegrész helyébe a
„Az építményadó, a telekadó és a magán-
személy kommunális adója”,
szövegrész lép.
Kiss Anita Bús Balázs

jegyzõ polgármester
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Újévre
Rejtvényünkben Vörösmarty Mihály fenti címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 4. és a
függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Nagyon nem szeret. 4. Az idézet eleje
(zárt betûk: K. A.) 13. Dzsem. 14. Neves amerikai pop-
sztár. 15. Többnyire kör alakú folyosó. 16. Holland autók
jele. 17. Bessenyei Ferenc filmje volt. 19. Sóval ízesített,
névelõvel. 20. Koccintással isszák. 22. Thaiföldi, svéd és
olasz autók jele. 23. Szén, bór és oxigén vegyjele. 14. Túl-
zottan sokat beszél. 25. Olasz filmszínész és rendezõ volt.
27. Legyintéssel járó indulatszó. 28. Görög szeszesital fo-
netikusan. 29. Japán nagyváros. 31. Igen megfelelõ. 32.
Poszt. 34. Ízesít. 35. A vízszintes 34-gyel. 36. X. J. 37.
Egyik csillagjegy. 40. Micsodát? 41. Biztonsági Tanács.
43. Rosta. 44. Csak magának akar. 47. Angol nagy. 49. S.
L. O. 50. Neves francia város. 51. Kutyusa van. 53. Szov-
jet belbiztonsági szerv volt. 54. Fakó egynemûi. 55.
Egyik Körösünk. 57. A Pál utcai fiúk egyike. 58. Bibliai
alak. 60. Magyarországi Szentpéter. 61. Valós dolog.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet másik fele (zárt betûk: A.
Z. Õ.). 2. Sokféle közül válogató. 3. Biz. 4. Evés közben
jön meg. 5. Szilícium és arzén vegyjele. 6. Kanada egyne-
mû betûi. 7. Határ rag. 8. Római öt. 9. Sáfrány része! 10.
N. O. A. 11. Fordított kevert szín. 12. Tantalosz lánya a gö-
rög mitológiában. 14. Nagydarab japán sportoló. 17.
Lucelia … Santos, Isaura alakítója. 18. Európai nyelv. 21.
Deutérium, szén és oxigén vegyjele. 22. Esõben állt, for-
dítva. 22a. Ásítva is lefestették. 25. Orosz iskola. 26. Pipe-
remárka. 30. Porciózó. 32. Férfinév. 33. Gabonaféle. 36. Ütõs hangszer.
38. Sapkaellenzõ. 39. Gyarapítja. 40. Lócsapat. 42. Ázsiai terület. 45.
Nájki! 46. Szén és gallium. 48. Hitvány ló. 50. Tájszavas sör névelõvel.
52. Csengettyû része! 53. Lyukas rúd. 56. Sodó egynemû betûi. 57.
Gyógyászati mód. 58. Folyadék. 59. Kettõs betû. Ipacs László

A 2011. december 15-én megjelent, 
„Ünnep” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Ugy tetszik, mintha hallanám: Mikép zendül a pásztor-ének”.

Megjelent Gálosfai Jenõ-
né Óbuda-Békásmegyer
történetét feldolgozó
könyvsorozatának har-
madik kötete: „Óbuda ré-
gi ízei” címmel. 

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata és a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat tá-
mogatásával napvilágot
látott könyv jól illeszke-
dik a szerzõ eddig meg-
jelent két kiadványának
témájához: az elsõ a be-
települt és itt új hazát ta-
lált svábok bevándor-
lástörténetét, a második
szorgalmas munkájukat,
a szõlõmûvelést és a
méltán híres óbudai kis-
kocsmákat, a most meg-
jelent harmadik kötet
pedig étkezési szokásai-
kat, az óhazából hozott
ételeiket, azok elkészíté-
si módját mutatja be.
Rohanó világunkban is
érdemes egyik-másik re-
ceptet kipróbálni. 

Ajánlom a könyvet

mindazoknak, akik már
ismerik a szerzõ korábbi
mûveit, és mindazok-
nak, akik ezzel a könyv-
vel kezdik jobban meg-
ismerni szûkebb pátriá-
jukat. 

Az elsõ két kötet még
kapható az Óbudai Mú-
zeumban, az „Óbuda
régi ízei” címû pedig
megrendelhetõ a szerzõ-
nél a 250-3693-as tele-
fonszámon. 

Neubrandt Istvánné, 
a Német Kisebbségi

Önkormányzat elnöke

Régi ízek Óbudáról 

A Bánkúti Ágnes ve-
zette Casablanca

Táncklubban egy évtize-
de tanítják különbözõ tár-
sastáncokra az érdeklõdõ-
ket az Óbudai Kulturális
Központban. Legutóbb
maga az oktató mérettette
meg tudását két nemzet-
közi versenyen, ahol tánc-

partnerével X. és XV. he-
lyen végeztek a rendkívül
erõs mezõnyben. 

A franciaországi Rou-
enben tartott IDSF vi-
lágbajnokságon (World
Championship) Latin
Senior I. kategóriában
Kiss Mihály és Bánkúti
Ágnes kettõse a XV. he-

lyen végzett 28 ország
46 induló párosából ta-
valy december 10-én.
Másnap, december 11-
én az ugyanitt tartott
IDSF Open Rouen Fran-
ce ugyanezen kategóriá-
jában a páros X. helye-
zést ért el 22 ország 36
párosa közt. 

A Casablanca európai tánctéren

A tanár felszólítja az egyik gyereket a
nyelvtanórán:
- Pistike, mondd meg, mi az egyes
szám harmadik személy.
- Õõõõõ ….

* * *
- Melyik hónapban van huszonnyolc
nap, gyerekek?- kérdezi a tanító néni.
- Mindegyikben - feleli Peti.

* * * 
- Szerinted hány éves lehet a ma-
mám? - kérdi Zsuzsi a barátjától.
- Drágám, én zenetanár vagyok, nem
régész!

* * *
A száguldó sportkocsi lefékez egy
gyalogos mellett:
- Mondja, kérem, hogyan jutok el a te-
metõbe?

- Egészen egyszerûen, menjen csak
így tovább!

* * * 
- Mi az abszolút étvágytalanság?
- Amikor az embernek már azok az
ételek sem ízlenek, amelyektõl eltiltot-
ta az orvos.

* * *
Vettem egy házat az autópálya mel-
lett. Abszolút nem zavaró ha megszo-
kod, hogy százharminccal kell kiállni a
garázsból.

* * *
A horgász kifogja az aranyhalat.
- Ha visszadobsz, kívánhatsz hármat!
- Szeretnék egy házat.
- Rendben! Milyen alapú hitellel sze-
retnéd? Forint, svájci frank vagy euró?
- Olajban vagy zsírban süsselek ki? 

HAHOTA
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Sport

A kilencéves Rubint Blanka
nagyon korán került kapcso-
latba a sporttal. Szülei már
három hónapos korában le-
vitték az uszodába, ahol a
babaúszás után tanfolyami
keretek között fejlesztette
tovább úszótudását. Késõbb
kipróbált még néhány sport-
ágat, végül a falmászásnál
kötött ki. A versenyeken ed-
dig elért sikerei igazolták,
hogy jó döntést hozott. 

Blanka az Erdõalja úti
II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskola harmadik
osztályos tanulója. Az el-
sõ két osztályt kitûnõ bi-
zonyítvánnyal zárta, eb-
ben a félévben szép és
pontos írásért aranytoll
minõsítésû oklevelet,
sporteredményeiért igaz-
gatói dicséretet kapott.
Kedvenc tantárgya a rajz,
testnevelés és az angol
nyelv. Órák után kézmû-
ves szakkörre jár és szíve-
sen vesz részt mindenféle
kreatív foglalkozáson.

Jó idõbeosztásának kö-
szönhetõen a tanulás mel-
lett a sportolásra is jut ide-

je. Mivel mozgékony gye-
rek és szeret fára, mászó-
kára, sõt sziklára mászni,
kapóra jött a kerületben

mûködõ Spider Klub, ahol
kiélheti mászószenvedé-
lyét. Elõtte próbálkozott
úszással, mûvészi tornával

és belekóstolt a szinkron-
úszásba is, de egyik
sportág sem tudta lekötni.
Szerencsésnek mondhatja
magát, hiszen sportos élet-
vitelû szülei jó példát mu-
tattak: szabadidõben a csa-
lád együtt járt túrázni, ke-
rékpározni, evezni. Blanka
most több idõt tölt a
mászófalon, ügyességé-
nek és szorgalmának kö-
szönhetõen egyre bizto-
sabban küzdi le az akadá-
lyokat a függõleges falon.  

Elsõ sikerét az Orszá-
gos Diák Olimpián aratott
gyõzelme jelentette, a kis-
kunfélegyházi versenyen
a II. korcsoportban meg-
elõzte valamennyi ellen-
felét. Ebben az évben hét
versenyen indult, és már
külföldön is bizonyította
rátermettségét. Október-
ben az olaszországi
Arcoban rendezett nem-
zetközi sportmászó verse-
nyen a 14 éven aluli kor-
osztályban megnyerte az
összetett versenyt. Hazai
vetélytársai közül eddig
még senki nem szerepelt
ilyen eredményesen elsõ

kategóriás nemzetközi
versenyen. 

A jó tanuló, jó sportoló
díjra is esélyes ifjú hölgy
akár példakép is lehetne,
hiszen amit csinál, azt
nagy odaadással, legjobb
tudásával teszi. Így vall
magáról és a sportágról: -
Nekem sokat jelent a sport.
Megtanít a nehézségek le-
küzdésére, a kitartásra, és
ha jól szerepelek, boldog
vagyok, ilyenkor örömöm-
ben mászok a falra. Szere-
tem ezt a sportot, Német
Nóra és Komondi Csaba
edzõk sokat segítenek,
hogy a lead (nehézségi
mászás), speed (gyorsmá-
szás) és a kedvencem a
Boulder (kötél nélküli má-
szás) minél jobban men-
jen. Az is tetszik ebben a
sportban, hogy teremben
és a szabadban is végezhe-
tõ. Számomra a mászás
komoly kihívást jelent, né-
ha azonban csak jó játék-
nak tekintem, mert nem
szeretném, hogy a sok
edzés és versenyzés a tanu-
lás rovására menjen.

Lovas A.

A mászókától a sziklás csúcsokig

Gyõzelem után falra mászik örömében 

Korosztályában a magyarok közül elsõként nyert nem-
zetközi versenyt

Óriási sikerrel fejezték be
az Óbudai WDSE sport-aer-
obikosai a Magyar Kupa
versenysorozatot a közel-
múltban. A döntõben az
egyesület versenyzõi ösz-
szesen 37 alkalommal vi-
hettek haza különbözõ szí-
nû érmeket. 

A döntõvel egy idõ-
ben zajlott nemzet-

közi Open versenyen -
ahol 17 ország sportolói
mutatkoztak be - szintén
nagy sikerrel szerepel-
tek, UP 3-as korosztály-
ban, csoport kategóriá-
ban ezüstérmesek lettek.
Külön öröm, hogy az

egyesület 2011-ben elõ-
ször versenyzõ felnõtt
sportolója, Szabó Júlia
egyéniben a dobogó har-
madik fokára állhatott
fel. Ezüstérmesek Up
3-as korosztályban: Haj-
dú Kata, Simon Zsófia,
Kaposvári Barbara, Ve-
ress Luca, Tótha Laura,
Dallos Dorina. Up 1-es
korosztályban: Szarvas
Gabriella, Félegyházi
Eszter, Fehér Barbara.
UEG step kategóriában:
Storczer Beáta, Simonné
Berkó Andrea, Tüskés
Éva, Szabóné Horváth
Beáta, Szabó Júlia,
Hajdúné Kiss Edit. 

Bronzérmesek UP 2-
es korosztályban: Kas-
sai Nikolett, Neuvirt
Zsanett, Csáti Laura,
Hencz Anita, Slezák
Viktória, Balázs Hajnal-
ka, Unger Martina. UP

1-es korosztályban:
Szarvas Gabriella. A fel-
nõtt kategóriában Szabó
Júlia szerzett bronzér-
met.

Sinkó Andrea, Sipos
Mónika, Hubacsek Lász-

ló és Cserdi Zsófia ed-
zõk nagyon elégedettek
tanítványaik teljesítmé-
nyével. (Azóta újabb ér-
mekkel gazdagodott a
csapat.). 

Sz. Cs.

Tarolt az Óbudai WDSE a Magyar Kupán

Elõkészítõ tanfolyam
Az egyesület verseny-aerobik elõkészítõ tanfolya-
mot indított az érdeklõdõknek az EuroCenterben ta-
lálható Sunrise Fitness Klubban, melyre folyamato-
san várják a jelentkezõket. (További információ a
www.sinkofitness.hu honlapon)
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Gyurta Dániel nyerte a
Szcsecsinben rendezett
rövidpályás Európa-baj-
nokság 200 méteres mell-
úszó döntõjét. Meggyõzõ
fölénnyel, nem melléke-
sen „textiles világcsúcs-
csal”. Ilyen nagyszerû
idõt ugyanis normál (nem
az úgynevezett cápa)
dresszben emberfia még
nem úszott, így õ birtokol-
ja most a hivatalos és a
„textiles világcsúcsot” is.

Óbuda büszkesége
három éve kezdte

diadalútját. Ez idõ alatt -
egyetlen kivétellel - vala-
mennyi nagy versenyét
megnyerte. Úgy is
mondhatnánk, minden
alkalommal oktatta el-
lenfeleit. Õ a jelenlegi vi-
lágbajnok, Európa-baj-
nok, mostani gyõzelmé-
vel pedig rövidpályás Eu-
rópa- bajnok. Mi történt

három éve, minek kö-
szönheti, hogy azóta vele

forgatják a mellúszás kép-
zeletbeli oktatófilmjét? 

Dani szerint ekkorra
érett be, ami azt jelenti,
hogy megváltozott és
stabillá vált az életszem-
lélete, emellett szakmai
téren is jelentõsen elõre-
lépett. Jelenleg tehát ide-
álisnak mondható a hely-
zet: Dani nagy becs-
vággyal készül a londoni
olimpiára, ahol igen erõs
ellenfelekkel kell majd
tudását bizonyítania. 

- Nincs bennem külö-
nösebb félsz, ha az ed-
dig bevált felkészülési
módszer továbbra is jól
mûködik, folytatódhat a
sikerszéria - tekintett
derûsen a jövõbe a mell-
úszókirály. - Edzõmmel
és apámmal egységes
kis csapatot alkotunk,
de a nagy cél elérése va-
lamennyiünktõl teljes
koncentrációt, maximá-
lis energiaráfordítást és
kitartást igényel. Ilyen

szinten már nem lehet
hibázni, az edzések ter-
vezésének, kivitelezésé-
nek tökéletesnek kell
lennie. Úgy érzem, egy-
elõre a mezõny elõtt já-
rok, de a vezetõ szerepet
nehéz megtartani, mert
óriási a harc, mindenki a
csúcstartót akarja le-
gyõzni. Londonban csak
az lehet olimpiai baj-
nok, aki nem hibázik a
felkészülés során és a
döntõ versenyen fizikai-
lag és mentálisan kifo-
gástalan állapotban van.

Reméljük, Gyurta Da-
ni vállát nem nyomja
túlságosan nagy súllyal
a vele szemben támasz-
tott elvárás! Akaratere-
jén, elszántságán nem
múlhat a siker. Peregjen
hát tovább az a bizonyos
oktatófilm…

Kép és szöveg: 
L. A.  

Gyurta aranyat nyert rövidpályán

Az 1948-ban megalakult
Magyar Motorsport Szövet-
ség az Óbudai Egyetem
mechatronikai mérnök sza-
kos hallgatójának, Németh
Balázsnak másodszor ítél-
te oda „Az év sportolója”
kitüntetõ címet.

Németh Balázs 2007
óta rendszeres részt-

vevõje különbözõ világ-
versenyeknek. Karrierjét
hatévesen kezdte, már
néhány hét gyakorlás
után megnyerte elsõ
minimotoros versenyét.
1995-tõl 2001-ig ver-
senyzett 50 ccm automa-
ta, 50 ccm sport és 80
ccm félautomata gép-
osztályokban. Ebben az
idõszakban kilenc ma-
gyar bajnoki címet szer-
zett utánpótlás kategóri-
ában, valamint több
nemzetközi verseny és
kupasorozat gyõztese
lett. 2003-tól párhuza-
mosan egy új szakágban,
a supermotoban is kipró-
bálta magát, amelyben
szinte minden versenyét
megnyerte.

A Superstock 1000-
ben versenyzett 2006-
tól. Újoncként 2 gyõzel-
met, és egy harmadik
helyet szerzett az Alpok
Adria bajnokságban.
Még abban az évben a
legtehetségesebb után-
pótlás-versenyzõnek vá-
lasztották. 

A legrangosabb világ-
versenyek résztvevõje
2007-tõl, 2008-ban a
Supersport 600 világ-
bajnokság legjobbjai
között foglal helyet.

A Balatonring
Team 2009-ben
szerzõdtette, a
gyorsaságimo-
toros-világbaj-
nokság 250 köb-
centis kategóriá-
jában szerzõdést
bontó Talmácsi
Gábor helyére.
Jorge Aspar Mar-
tínez spanyol csa-
pattulajdonos egy
valenciai tesztelé-
sen látta, ott fi-
gyelt fel tehetsé-
gére. Balázs az
Olasz Nagydíjtól

kezdõdõen a Motogp
résztvevõje lett. Tíz fu-
tam során 11 világbajnoki
pontot gyûjtött, az össze-
tett pontversenyben a 23.
helyen végzett. 2009-ben
nyújtott teljesítménye
alapján a Magyar Motor-
sport Szövetség „Az év
sportolója” címmel tün-
tette ki, majd újra elnyer-
te a kitüntetést a Super-
bike Világbajnokság ver-
senysorozatán egész év-
ben nyújtott kimagasló
teljesítményéért.

Németh Balázs másodszor is „Az év sportolója”

Világbajnoki pontgyûjtõ gyorsasági-motorban
A Római Sport Egyesület
sportolói a közelmúltban
két rangos versenyen vet-
tek részt, kiváló eredmé-
nyeket elérve. 

E gerben tartották az
Agria Országos

Sprintversenyt, ahonnan
az RSE úszói 4 arany-
nyal, 2 ezüsttel, 1 bronz-
éremmel és IV., V., VI.
helyezések birtokában
térhettek haza. Az ér-
mes helyezettek: Ve-
nyige Ádám 2 arany,
Sarkadi Réka 1 arany, 1
ezüst, Könczöl Zsuzsa 1
arany, Beták Anna 1
ezüst, Könczöl János
IV. hely, Borsos Mátyás

V. hely, Magyar Anna
VI. hely. 

Bécsben, a Simmering
Delphincup Nemzetközi
úszóversenyen két sporto-
lójával vett részt az RSE.
Magyar Anna 1 arany-, 1
ezüst- és 2 bronzérmet
szerzett, Dani Veronika
pedig 1 bronzérmet. 

- Kiemelnénk Magyar
Anna teljesítményét, a
nagy számú résztvevõk
közül minden számában
dobogóra állt. Büszkék
vagyunk tanítványaink-
ra! - hangsúlyozta az
egyesület két vezetõje,
Gyepes Lajos és fia,
Gyepes Ádám. 

Sz. Cs. 

Ismét élre úsztak 
az RSE aranyhalai

Asztalitenisz, tenisz gyerekeknek 
és amatõröknek

A Csillaghegyi Mozgás Szabadidõ SE-nél várják a

ping-pong és tenisz sportok iránt érdeklõdõ gyere-

kek jelentkezését. Asztalitenisz a Bárczi Géza és a

Medgyessy Ferenc Általános Iskolában mûködik,

tenisz szakág pedig a Pais Dezsõ Általános Iskola

salakpályáján található. (Érdeklõdni a 06-70-314-

0021-es telefonszámon és a honlapon, www.csil-

laghegysport.hu lehet.)
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-
gyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (legközelebb 2012. január 3-án) 17-tõl 19 óráig
a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja
13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
(legközelebb 2012 január 19-én)16-tól 19 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)
tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szüksé-
ges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének
irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as
telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig foga-
dóórát tart a Váradi utca 17. szám alatti irodájában.
Következõ idõpont: 2012. január 5.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb 2012. január 5-én) 16-
tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-
adást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17
óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25 %) nem tartalmazzák.

Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25 %. Negatív: + 20 %. Elhe-

lyezési felár: + 20 %. Tervezési díj: + 10 %.

Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhir-

detés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10

szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525

Dr. Pappné dr. Nagy Judit
(Fidesz-KDNP), Baumann Irén
(Fidesz-KDNP), Puskás Péter
(Fidesz-KDNP), Bulla György
(Fidesz-KDNP) önkormányzati
képviselõ januárban nem tart
fogadóórát. 

• Dr. Pappné dr. Nagy Judit
fogadóórájának helyszíne vál-
tozik februártól: a polgármes-
teri hivatalban (Fõ tér 3.) fo-
gadja a polgárokat a szokásos

idõben: minden hónap elsõ
szerdáján 18-tól 19 óráig. Elõ-
zetes bejelentkezés szükséges:
437-8930. 

• Baumann Irén fogadóórájá-
nak idõpontja februártól
megváltozik: minden hónap el-
sõ keddjén (legközelebb 2012.
február 7-én) tart fogadóórát
17 órától a Platán Könyvtárban
(Arató Emil tér 1.).

Képviselõi fogadóóra-változások

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik
Magyarországért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ fogadóórá-
ját minden hónap elsõ péntekén
16 órától tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodában, illet-
ve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

1 % 1 % 1 %
Az egykori Ganz Villamossági
Mûvek rádióklubja, a Ganz Rá-
dióklub köszöni a személyi jö-
vedelemadóból felajánlott 1
százalékos támogatásokat. A
befolyt 161 ezer 765 forintot
mûködési költségekre fordítot-
ták. (Adószám: 19021746-1-1.)
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Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800 Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Szolárium Szalon
1034 Bp., Nagyszombat utca 3.

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma ja-
nuár 23-án, hétfõn jelenik

meg. Újságunk korábbi szá-

mai is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

AKenyeres utcai Bu-
dapest Hospice Ház

karácsonyi rendezvényé-
nek vendége Törõcsik
Mari, a Nemzet Színésze
és Friderikusz Sándor
újságíró volt tavaly de-
cember 16-án. A ház la-
kói, munkatársai és a
meghívottak közösen

vettek részt az adventi
gyertyagyújtáson, majd
egy forró tea és mézeska-
lács mellett beszélgettek.
Az esemény zárásaként
Csonka György karácso-
nyi dalokból összeállított
zongorakoncertjét hall-
gathatták meg a résztve-
võk.  

SZOBOR AZ APPLE ALAPÍTÓJÁNAK. A Záhony utcai
Graphisoft Parkban felavatták Steve Jobs szobrát
tavaly december 21-én. Az Apple alapítójának a
Graphisoft SE, a Graphisoft Park Kft. és az AIT-
Budapest állított emléket. Az avatáson részt vett
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Hospice karácsony

Az iskolaválasztás elõtt
álló családoknak kí-

ván segítséget nyújtani az
önkormányzat oktatási és
kulturális fõosztálya által
összeállított, évente megje-
lenõ kiadvány. Az Iránytû
valamennyi, a kerületben

mûködõ iskola programját
ismerteti, hogy a szülõk
könnyebben megtalálják a
gyermeküknek leginkább
megfelelõ intézményt.

A részletes Iránytû meg-
tekinthetõ a www. obuda.
hu/intezmenyek/oktatasi_
nevelesi/iskolai_ovodai_
tajekoztatofuzetek oldalon.

Iránytû az iskolaválasztáshozAbékásmegyeri Kékpont Drogkon-
zultációs Központban nyílt kiállítás

„Belsõ nézõpont - telepi fotózás” címmel
azokból a fényképekbõl, amelyeket a la-

kótelepen élõ fiatalok készítettek. A szo-
ciális munkával „összegyûjtött” fiatalok
három hónapos projekt keretében mutat-
hatták meg, hogyan látják õk saját vilá-
gukat. A foglalkozások során az ifjúsági
munkások mellett profi fotósok is segítet-

ték õket a fényképezés alapjainak
elsajátításában. A projektet az
Ökopolisz Alapítvány támogatta.
(Bõvebb információ: www.bel-
sonezo. blogspot.com Cím: Lu-
kács György utca 3.)

Így látják õk

K arácsony elõtt, de-
cember 17-én az

Óbudai Családsegítõ
udvarán osztott ételcso-
magot a Magyarországi

Krisna-tudatú Hívõk
Közössége az Ételt az
Életért programban. Az
önkormányzat által tá-
mogatott programban

500 családnak és idõs
embernek jutott meleg-
étel, továbbá hidegcso-
magban banán, alma,
narancs, tészta, cukor,
olaj, liszt, mûzli szelet,
káposztakonzerv, kuko-
ricakonzerv, joghurt,
csoki, szappan, tea, gyü-
mölcslé és játék a gyere-
keknek.

A szeretet ünnepét
megelõzõen a Fõvárosi
Szilágyi Erzsébet Gyer-
mekotthon 59 lakójának
is vittek ajándékot a
krisnások. A játékokat,
édességet, könyvet, ki-
festõt zenés-táncos mû-
sor keretében adták át a
kicsik nagy örömére.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ételcsomag a rászorulóknak 

obuda_2012_01.qxd  2011.12.23.  12:04  Page 32


