
A 100 éve született Weöres Sándorra
emlékeznek az óbudai diákoknak szerve-
zett vers- és prózamondó versennyel. 

A több mint 140 éve mûködõ cukrászda
történetével ismerkedhetnek az "Édes di-
nasztia" címû idõszaki kiállításon. 

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler“ Egyesület december 26-
án rendezi a Krumplibúcsút..32

Krumplibúcsú a Rozmaringban

XVIII. évfolyam 24. szám              Megjelenik kéthetente          2012. december 20.

12
Vers- és prózamondó verseny

13
Az Auguszt Cukrászda története

E lkészült az Óbudai
Promenád. A de-

cember 7-ei ünnepélyes
átadás fényét emelte,
hogy ezzel egy idõben
nyílt meg az Újlaki Ka-
rácsonyi Vásár, amelyet
ezentúl minden évben
megrendeznek. Régi ter-
ve vált valóra ezzel az itt
mûködõ üzletek tulajdo-
nosainak, és végre Bu-
dán is van karácsonyi
vásár üzletekkel, büfék-
kel és állatsimogatóval.

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

Hangulatos városközpont: Óbudai Promenád

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Adventi várakozás

Adventi gyertyagyújtás, programkavalkád

A karácsonyfa díszítõ versenyt és a „Te rajzolsz, én varrok“ címû rajzpályázat eredmé-
nyét hirdették ki, valamint a karácsonyi játékgyûjtésre felajánlott ajándékokat kap-
ták meg a rászoruló gyermekek december 15-én a Fõ téren. A díjakat Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere adta át

Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati kép-
viselõ pedig a harmadik adventi gyertyát gyújtotta meg

Új Betlehem került idén Óbuda karácsonyfája alá. A szoborcsoportot (Szent József,
Mária és a kisded) Szanyi Péter szobrászmûvész készítette

Varga Mihály miniszter gyújtotta meg a második adven-
ti gyertyát

Jégangyal a Csobánka téri karácsonyfa alatt - M. Tóth
Zsolt jégszobrász munkája

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Az idei év igencsak mozgalmas volt országos és
kerületi szinten egyaránt. A legnagyobb fejtö-
rést a gazdasági válság, illetve az általa ger-
jesztett problémák megoldása okozta. Számos
olyan döntés született az Országgyûlésben,
amely kihatással van a nagyobb és kisebb tele-
pülések, és természetesen a fõvárosi kerületek
életére. Ezekrõl is beszélgettünk Bús Balázzsal,
Óbuda-Békásmegyer polgármesterével. 

- Évtizedekre visszanyúló hagyomány Óbudán a
konszenzusos városvezetés. Sikerült fenntartani a
képviselõ-testületben ezt a fajta együttmûködést?

- Folyamatosan törekszünk rá. Energiát fordí-
tunk arra, hogy megmaradjon az a fajta együttmû-
ködés, ami az utóbbi idõben kialakult. Ennek
egyik része, hogy az országos politikát ne hozzuk
be a képviselõ-testület munkájába és a kerületi po-
litizálásba. Alapvetõen a helyi ügyekben próbá-
lunk együttmûködni, és ha ezt tartani tudjuk, akkor
viszonylag jól dolgozik együtt a képviselõ-testület,
még akkor is, ha jelentõs többsége van a jobbol-
dalnak ebben a ciklusban. 

Arra törekedtünk, hogy az önkormányzati cé-
gek felügyelõ bizottságába a számarányokhoz
képest felülreprezentáltak legyenek az ellenzéki
pártok, pontosan azért, hogy legyen befolyásuk
az ellenõrzésben. A szakbizottságokban is csak
minimális többsége van a jobboldalnak, így nem
tükrözõdik az az arány, ami a választások után
kialakult a képviselõ-testületben. Véleményem
szerint ez korrekt együttmûködést tesz lehetõvé,
ennek köszönhetõ, hogy 80-85 százalékban van-
nak azok az elõterjesztések, amelyeket a testület
szinte egyhangúlag fogad el. Ez egyrészt a jó bi-
zottsági elõkészítést dicséri, másrészt pedig min-
den ülés elõtt kikérem az ellenzéki képviselõk
véleményét, és az egyeztetésnek megfelelõen
visszük a testület elé az adott témát.

- Milyen célok valósultak meg idén a kultúra, a
sport és a szociális területen? 

- Alapvetõen a közösségépítést tûztük ki célul. A
kultúra is ennek az egyik legfontosabb eszköze. A
színvonalas programok, akár az Óbudai Nyár, akár
az Óbudai Advent vagy az Óbuda Napja e célkitû-
zés szolgálatában áll. Büszkék vagyunk arra, hogy
a kerületben található múzeumok és galériák szin-
te múzeumi negyedként értékes kiállításokat ren-
deznek. Idén a Textilmúzeum mûködtetését, mely-
re pályázaton jelentõs összeget nyertünk, átvállalta
az önkormányzat.  Reményeink szerint jövõre már
egy állandó kiállítással is fogadja látogatóit a meg-
újult Goldberger Textilipari Gyûjtemény. 

A sport és az egészségügy szorosan össze-
függ. Ennek értelmében folytattuk a fitnesz par-
kok kialakítását, több ilyen létesítményt adtunk
át. A legfontosabb az egészségügy területén a
röntgengépek beszerzése, itt 20 éves adósságot
törlesztettünk az óbudaiak felé, ugyanis, szinte
már a mûködõképességet veszélyeztették, olyan
állapotban voltak a régi berendezések. 

A másik igen fontos dolog, hogy vissza lehe-
tett szerezni a Szent Margit Kórház függetlensé-
gét. A pozitív döntésben végül nagy szerepe
volt a Fõvárosi Önkormányzatnak, azon belül is
Tarlós István fõpolgármesternek. 

A III. kerületben nagyon jól kiépített szociális
ellátó- és intézményrendszer mûködik. Ezt meg
kell õriznünk. Történtek apróbb módosítások,
arra gondolok például, hogy bõvült az ingyenes
étkeztetés, az idõseknek új szolgáltatásokat biz-

tosítunk. Annak ellenére, hogy 2008 óta igen ne-
héz gazdasági körülmények között mûködik az
önkormányzat, más helyhatóságokkal szemben
nem adósodtunk el, bár van hitelünk, de mini-
mális. Két esetben folyamodtunk hiteltámoga-
táshoz: a már említett Szent Margit szakrendelõ
új röntgengépei és az Óbudai Promenád fejlesz-
tésénél vállalt önrész esetében. Az intézmények
mûködésének megõrzését legfontosabb szem-
pontként szem elõtt tartva gazdálkodtunk. 

- Milyen fejlesztések történtek 2012-ben, ame-
lyekre a legbüszkébb?

- Leginkább az Óbudai Promenádra Újlakon,
amitõl azt várom, hogy turisztikailag és gazdasá-
gilag is megerõsödik ez a kerületrész. A másik
pedig egyértelmûen a röntgengépek beszerzése,

ami minõségi javulást eredményez az egészség-
ügyi ellátásban. A felsoroltakon kívül sok apró
döntés volt, melyek javították az emberek életkö-
rülményeit vagy emelték a szolgáltatás színvona-
lát. A KönyvMegállók különbözõ kerületi hely-
színekre való telepítését és az Óbuda Kártya be-
vezetését említhetném, illetve a civil szerveze-
tekkel való gyümölcsözõ együttmûködést. Ren-
geteg alapítvánnyal, egyesülettel állunk kapcso-
latban: amit a kerületi polgárokért tesznek, jelen-
tõsen kiegészíti az önkormányzat munkáját.
Megbecsüljük, hogy számíthatunk rájuk.

A közterület-fejlesztéshez tartozik, és persze
kulturális hagyományainkhoz is, két figyelem-
re méltó emlékmû felállítása. Az egyik a csil-
laghegyi Országzászló újbóli elhelyezése volt a
megújult Petõfi téren, melyet a Csillaghegyi
Polgári Kör kezdeményezett, a másik pedig a
Szent Flórián szoborcsoport felújítása. Ezt a
helyi német közösség szorgalmazta. 

- Visszaérkeztek az önkormányzathoz a Közel az
emberekhez elnevezésû kérdõívek. Megtörtént
ezek feldolgozása. Mit mutatnak?

- Idén egy újfajta kommunikációt kezdtünk el a
polgárokkal. Nagyon pozitívan vették, hogy köz-
vetlenül megkerestük õket kérdéseinkkel, melye-
ket minden háztartásba eljuttattunk. Több száz ja-
vaslat és vélemény érkezett vissza. 

- Mivel kapcsolatban érkezett a legtöbb ja-
vaslat?

- A közterületekkel kapcsolatosan jött a legtöbb
észrevétel. Aközparkok állapotával, a közlekedési
kérdésekkel foglalkoztak leginkább a válaszadók.
A problémák egy része megoldható, ezeket a
2013. évi költségvetésbe betervezzük, megpróbá-
lunk pénzt biztosítani rájuk. 

- Két olyan kérdés kerül most sorra, ami a jövõ
évtõl a közigazgatási reform részeként érinti a ke-
rületet: a járások és a tankerületek.

- A járások január 1-jétõl mûködnek majd.
Szétválnak az állami és az önkormányzati fel-
adatok. A III. kerületi önkormányzat mindig is
az ügyfeleket elõtérbe helyezve, igényeikhez
igazodva igyekezett segíteni az ügyintézést. Bí-
zom benne, hogy az átszervezés után is megma-
rad ez az ügyfélbarát jelleg, és ez az óbudaiak
megelégedésére fog szolgálni.

- Az ügyintézés továbbra is az okmányiro-
dákban, az eddig megszokott helyeken törté-
nik a jövõben?

- Igen. 
- A tankerületrõl mit kell tudni?
- Itt más a helyzet, mert a fenntartói feladok el-

kerültek az önkormányzattól, járási tankerületek
lesznek. A fenntartás az államhoz tartozik, az ön-
kormányzatnál csak az iskolák mûködtetése ma-
rad. Azaz az épületeket és az egyéb eszközöket
biztosítjuk. Minden iskolánkhoz ragaszkodtunk és
törekszünk megõrizni azokat a szolgáltatásokat,
amelyeket idáig az önkormányzat nyújtott.

- Az állam teljesen vagy részben átvállalja az
önkormányzatoknál felhalmozódott hiteleket. A
III. kerület mennyit nyer ezzel a döntéssel?

- Jóformán semmit. Óbuda-Békásmegyer
nem adósodott el, feszes és korrekt gazdálko-
dást folytatunk. Csak olyan fejlesztésekbe fo-
gunk, melyek megvalósíthatóak és a költségve-
tés is lehetõvé teszi. 

- November végén közvélemény-kutatás készült
az Óbuda Újságról. A kérdezõk kitértek arra is,
hogy pártpolitika mentes maradjon-e a lap? Mi
errõl a véleménye? 

- A Jobbik és az LMP képviselõi részérõl felve-
tõdött korábban, hogy a pártok nagyobb felületen
szerepelhessenek az Óbuda Újságban. Kikértük az
óbudaiak véleményét errõl, azaz készíttettünk egy
közvélemény-kutatást, melybõl teljesen egyértel-
mûen kiderült, hogy a kerületi polgárok elégedet-
tek az újsággal, és nem szeretnék, ha több politika
jelenne meg a hasábokon. Én is azt gondolom, egy
kerületi lapnak nem pártpolitizálás a feladata. 

Végezetül szeretném megköszönni a polgár-
mesteri hivatal munkatársainak, kiemelném Kiss
Anita jegyzõasszonynak a 2012-ben végzett ma-
gas színvonalú munkáját.A testületet alkotó pár-
tok és képviselõik tevékenységét, Puskás Péter
alpolgármester, az Óbudai Fidesz-KDNP frak-
ció vezetõjének munkáját. Továbbá köszönetet
mondok azoknak a polgároknak is, akik vélemé-
nyeikkel, javaslataikkal segítettek és hozzájárul-
tak az önkormányzat sikereihez.

Áldott és békés karácsonyt kívánok az Óbuda
Újság olvasóinak és családjaiknak! Klug Miklós 

Évértékelõ beszélgetés Bús Balázs polgármesterrel

„Óbudai közösséget építünk!“
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Tudósítás az ülésterembõl

Kinevezték a járási
hivatalvezetõket 

Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes, köz-
igazgatási és igazságügyi
miniszter december 17-én
kinevezte a járási hivatalok
vezetõit. 2013. január 1-jé-
tõl vidéken 175 járási hiva-
tal, a fõvárosban 23 kerü-
leti hivatal kezdi meg mû-
ködését. A III. kerületi járá-
si hivatal vezetõje Simon
Józsefné lett, aki járási hi-
vatalvezetõvé történõ ki-
nevezéséig a kerület
Gyámhivatalát vezette.

Igazgatási szünet
Az önkormányzat képvi-
selõ-testülete a polgár-
mesteri hivatal köztiszt-
viselõi, ügykezelõi, mun-
kavállalói részére de-
cember 27-én és de-
cember 28-án igazgatá-
si szünetet rendelt el.

Szentmise 
és koszorúzás
Az 1945 januárjában
malenkíj robotra elhurcolt
óbudai, legnagyobb rész-
ben sváb civil lakosságra
szentmisével emlékeznek
2013. január 6-án 11 óra-
kor a Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templomban.
A szentmise után megko-
szorúzzák a Városháza fa-
lán elhelyezett emléktáb-
lát. Beszédet mond Men-
czer Erzsébet országgyû-
lési és önkormányzati kép-
viselõ. Az eseményre min-
denkit vár a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és
a „Braunhaxler“ Egyesület.

Intézményvezetõi
megbízatás 

Tuska Erzsébet intéz-
ményvezetõ-helyettest
bízta meg a képviselõ-
testület az Óbuda-Békás-
megyer Nevelési Tanács-
adó intézményvezetõi fel-
adatainak ellátásával a
vezetõi álláshely pályáza-
ti úton történõ betöltéséig.

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma 2013. január 8-án,
kedden jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A Csillaghegyi Strand téli
üzemeltetésérõl, közneve-
lési intézmények átadásá-
ról, civil szervezetekkel kö-
tött együttmûködési megál-
lapodásokról döntöttek
többek közt a képviselõk az
év utolsó ülésén, december
13-án a Városháza tanács-
kozótermében. 

Aképviselõ-testület
számos, jelentõs kér-

désben hozott döntést év
végi utolsó ülésén. Ezek
közt is az egyik legna-
gyobb érdeklõdésre szá-
mot tartó kérdésrõl, a Csil-
laghegyi Strand uszodaré-
szének mûködtetésérõl.
Pontosabban a fennmara-
dásához való önkormány-
zati hozzájárulásról. Ennek
értelmében új együttmû-
ködési megállapodás jött
létre a helyhatóság és a Bu-
dapest Gyógyfürdõi és Hé-
vizei Zrt. között, miután a
2001 októberében kötött
szerzõdés lejárt. A megál-
lapodás szerint az önkor-
mányzat nagy értékû szol-
gáltatást vásárolt a fõvárosi
cégtõl. Az üzemeltetõ cse-
rébe 10 szezonon keresz-
tül, minden évben biztosít-
ja a Csillaghegyi Strand té-
li üzemeltetését úgy, hogy
annak északi medencéjét
sátorral fedi be.  Emellett
három alkalommal az ön-
kormányzat rendelkezésé-
re bocsátja a Pünkösdfür-
dõi és a Csillaghegyi
Strandot, hogy ott egész
napos kulturális, sport
vagy szabadidõs rendez-
vényt tarthasson. Azrt. - az
önkormányzat által kifize-

tett térítési díj ellenében -
azt is vállalta, hogy palac-
kozott ásványvizet szállít a
kerületnek és gyógyfürdõi-
be nyugdíjas bérleteket
biztosít - meghatározott
számban - a városrészben
élõ idõseknek. 

A köznevelésért
Mint az ismeretes, janu-

ár 1-jétõl a közne-
velési intézmények
állami fenntartásba
kerülnek. Az ezzel
összefüggõ intéz-
mény átadás-átvé-
telt, a feladatellá-
táshoz szükséges
személyzetet és a
kapcsolódó va-
gyonelemek, jogok
és kötelezettségek
megosztását meg-
állapodásban rögzí-
tette az önkor-
mányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Köz-
pont. A dokumentum az
intézményekkel összefüg-
gõ, fenntartói feladatok el-
látásához kapcsolódó
munkakörben foglalkozta-
tottak, tárgyi eszközök,
gépjármûvek, ingatlanok,
infokommunikációs esz-
közök és szerzõi jogvéde-
lem alá esõ termékek át-
adásáról-átvételérõl ren-
delkezik.

Könyvet házhoz
AKönyvet házhoz elne-

vezésû szolgáltatás - mely-
ben könyveket, folyóirato-
kat, egyéb dokumentumo-
kat juttatnak el idõs, moz-
gásukban korlátozott em-
berek otthonaiba - 2007-

tõl biztosított a városrész-
ben élõk számára. Mind-
ezt az önkormányzat és a
Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár közt kötött
együttmûködési szerzõdés
teszi lehetõvé. A sikeres
együttmûködésnek kö-
szönhetõen évrõl évre,
rendszeresen 20-22 rászo-
ruló jut így olvasnivaló-

hoz. Az együttmûködést
2014. év végéig hosszab-
bították meg.

Megállapodások
a lakosokért

A fent említetten kívül
számos együttmûködési
megállapodás meghosz-
szabbítását hagyták jóvá az
ülésen. Az Óbuda-Békás-
megyer Mentõalapítvány
célja a kerületben végzett
sürgõsségi ellátás színvo-
nalának javítása, a mentés
korszerûsítése, diagnoszti-
kai és terápiás eszközök
beszerzése, a mentõk mun-
kakörülményeinek javítá-
sa. A megállapodás értel-
mében az alapítvány mun-

kájával továbbra is hozzá-
járul az egészséges élet-
mód közösségi feltételei-
nek megteremtéséhez, be-
kapcsolódik a kerület éle-
tébe, kerületi rendezvénye-
ken bemutatókat és elsõse-
gély-nyújtási elõadásokat
tart. Az önkormányzat
egyebek mellett rendszere-
sen tájékoztatja az alapít-

ványt a helyi pályázati le-
hetõségekrõl. 

Az Óbudai Kézilabda
Sportiskola, a Csillaghegyi
Munkás Tornaegylet és az
Óbudai Sportegyesület to-
vábbra is hatékony segítsé-
get biztosít az óbudaiak
sportéletének szervezésé-
ben. Mindemellett lehetõ-
séget nyújtanak a diákok-
nak szabadidejük hasznos
eltöltésére, szerepet vállal-
nak szakképzett edzõk
közremûködésével a sport-
ágak népszerûsítésében.
Az önkormányzat cserébe
a dokumentumokban leír-
tak szerint, erejéhez mér-
ten támogatja a fenti szer-
vezeteket. Sz. Cs. 

Mentõöv a Csillaghegyi uszodának

Az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. kezelésében lévõ pia-
cok bérlõivel kötött szer-
zõdések meghosszabbítá-
sát és a bérleti díjak meg-
változtatását is megsza-
vazták a képviselõk. 

A 2011. év végén a
Kolosy és a békás-

megyeri piac is veszteség-
gel zárta az évet, a 2012.
évet is hasonlóan fejezték
be. A testület a javasolt 10
százalékos emelés he-

lyett, csak az elõzõ évi
infláció mértékével meg-
egyezõ bérleti díjak eme-
lését támogatta. A döntést
az indokolja, hogy a pia-
cok elengedhetetlenek a
lakosság friss élelmiszer-
rel való ellátásához.
Egyúttal az önkormány-
zat ily módon kompenzál-
ja a Kolosy téri piac bér-
lõit az Óbudai Promenád
kivitelezése következté-
ben elszenvedett bevétel-
kiesés miatt. 

Planetárium a Polarisban 
A Magyar Csillagászati Egyesület több mint tíz éve
bérli a Barátság Szabadidõparkban lévõ Polaris
Csillagvizsgáló épületét az önkormányzattól. A kép-
viselõ-testület évzáró ülésén hozzájárult az intéz-
mény további, hosszú távú zavartalan mûködésé-
hez, ezáltal lehetõség nyílik a korszerûsítésre, mi
több, egy digitális planetárium létesítésére.
A Polaris csillagászati ismeretterjesztõ központként
is mûködik, évente több mint 2500 látogató fordul
meg itt. Az egyesület 2001 óta bérli a Polaris Csil-
lagvizsgáló helyiségeit, a szerzõdést évrõl évre
megújítva, ezért nagyobb projektek beindítására
eddig nem volt lehetõségük. A testületi döntés vi-
szont módot ad a hosszabb távú tervezésre. A csil-
lagvizsgálót a tervek szerint felújíthatják, illetve egy
korszerû digitális planetáriummal bõvíthetik.

Piaci bérleti díjak
infláció arányosan 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Befejezéséhez érkezett
az Óbudai Promenád fej-
lesztése. A beruházásnak
köszönhetõen újjászüle-
tett a Kolosy tér és kör-
nyéke. 

A 900 millió forintos
beruházáshoz -

melynek révén felújítot-
ták a Kolosy téri piacot,
megnyitották a Civil
Házat (Óbuda-Újlak
Kulturális és Informáci-
ós Központját), átépítet-
ték a Lajos utca-Szép-
völgyi út-Bécsi út-
Nagyszombat utca által
határolt közterületet - az
Európai Unió 500 millió
forinttal járult hozzá.

- Visszaadtuk a gyalo-
gosoknak az utcát - je-
lentette ki Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere az ünne-
pélyes átadáskor. - Úgy
újítottuk fel az utat,
hogy közben megõriz-
tük a régi hangulatát, vi-
szont a XXI. századnak
megfelelõ fejlesztéseket
hajtottunk végre. Terve-
inkben szerepel még,
hogy felállítjuk Puskás
Öcsi teljes alakos szob-
rát és a teret is róla ne-

vezzük el. Ezt hamaro-
san kezdeményezzük is
a megfelelõ helyen. A
fejlesztéssel további fej-
lesztéseket generálunk:
remélhetõleg a foghíj-
telkek is beépülnek és
az itt mûködõ vállalko-
zások tevékenysége is
fellendül. Az Óbudai
Promenádot naptáron is
megörökítjük. 

- A rehabilitációval új

gazdasági lehetõségeket
kap a térség - mondta
Varga Mihály miniszter.

- Ennek elsõ lépése az
átadással egy idõben
megnyitott az Újlaki

Karácsonyi Vásár,
amelyre számos keres-
kedõ és vendéglátó tele-
pült ki.

- Jó óbudainak lenni,
mert fejlõdik a kerület -
mondta Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ. 

A beruházás részletei-
rõl Nagy Gábor, a Penta
Általános Építõipari
Kft. ügyvezetõje szá-
molt be. A közbeszerzé-
si eljárás keretében el-
nyert feladatnak megfe-
lelõen 10 ezer négyzet-
méter térburkolatot újí-
tottak fel, két szökõku-
tat építettek és 1500
négyzetméter zöldfelü-
letet alakítottak ki. Fel-
újították a közvilágítási
hálózatot, új utcabútoro-
kat és növénydézsákat
helyeztek el fákkal,
cserjékkel. A munkála-
tokat június 6-án kezd-
ték és a terveknek meg-
felelõen november 15-
én fejezték be. 

Domi Zsuzsa

Karácsonyi vásár Újlakon

Hangulatos városközpont: Óbudai Promenád

Elsõ alkalommal rendezik az Újlaki Karácsonyi Vásárt Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásával december 23-ig. Az újonnan elkészült Óbudai Promená-
don mintegy 40 kézmûves mester portékái, a magyar konyha széles gasztronómiai kí-
nálata, számos zenei program várja a vendégeket. (Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig
és vasárnap 12-tõl 20 óráig, pénteken és szombaton 12-tõl 22 óráig.)

Szobrot állítanak Puskás Öcsinek,
a teret is róla nevezik el

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának támogatásával
megújult a Balaton déli
partján, az 5 hektáros
szabadidõparkban talál-
ható, 27 szobás sóstói

motel. Az épület teljes
homlokzatát felújítot-
ták, új mûanyag nyílás-
zárókat építettek be, ki-
cserélték a korlátokat és
esõelvezetõ csatornákat,
a teraszok és lépcsõk új

burkolatot kaptak, a zsa-
lugátereket barnára fes-
tették. Megújult külsõ-
vel várják a régi és az új
vendégeket 2013 tava-
szán. (Cím: Siófok-
Sóstó, Elõd utca 2.)

Felújították a sóstói motelt 

A városi közlekedési esz-
közök jövõbeni lehetséges
formavilágát mutatja be
az a kiállítás, amely a
„FUTOUR - utazás a jövõ-
be“ címmel nyílt meg a
BKV Deák téri múzeumá-
ban. 

A Moholy-Nagy Mû-
vészeti egyetemen

tanuló, illetve nemrég

végzettek munkái között
láthatjuk, milyennek ál-
modnák meg a szent-
endrei 5-ös jelzésû HÉV
külsõ és belsõ formavi-
lágát. Érdekes megol-
dásnak tûnik az a csuk-
lós midibusz, amely a
legszûkebb utcákban is
meglehetõsen sok utast
tudna egyszerre szállíta-

ni. Talán az sem le-
hetetlen, hogy a
most még futurisz-
tikus benyomást
keltõ modell, a tel-
jesen átlátszó falu,
vezetõ nélküli au-
tóbusz egyszer a
Hármashatár-hegy-
re járjon. (A tárlat
január végéig te-
kinthetõ meg.)

Kertész István  

A szentendrei 5-ös HÉV a jövõben

A HÉV-szerelvény utastere

Új menetjegy-kezelõ be-
rendezést állítottak üzem-
be a BKV autóbuszain

E gymilliárd forintból
valósulhatnak meg

a közlekedésfejlesztési
beruházások Budapes-
ten a Fõvárosi Közgyû-
lés legutóbbi döntése
nyomán. 2013. januárjá-
tól kezdõdik 210 millió
forintos költséggel a bé-
kásmegyeri HÉV-állo-
más melletti P+R parko-

ló kialakítása a 11-es út
keleti oldalán. A 7 ezer
500 négyzetméteres te-
rületen 250 autónak he-
lyet adó parkolót építe-
nek, az Ország úti par-
kolót pedig 40 hellyel
bõvítik. A jelenlegi ter-
vek szerint a munkálato-
kat 2014 tavaszára feje-
zik be. (d.)

P+R parkoló épül 
Békásmegyeren 

Megszûnik az 5 kilométerre
szóló jegy a HÉV-en is

Január 1-jétõl a helyközi forgalomban a HÉV eseté-
ben is megszûnik az 5 kilométeres díjtávolságú
jegy. A legkisebb tétel 10 kilométernél kezdõdik
majd, csakúgy mint a helyközi buszok és a MÁV
esetében. Így a budakalászi megállók az eddigi 150
forint helyett 250 forintért érhetõk majd el teljes
áron. A jegyek most önmagukban egyelõre nem
drágulnak, csak az eddigi legkisebb távolságút tör-
lik el. Egyébként a BKV-jegyeknél azt tervezik, hogy
a vásárlástól számítva egy évig legyenek érvénye-
sek. (k. i.)

A 218-as városhatá-
ron túli szakaszára

2013. január 1-jétõl a
Budapest-bérlettel ren-
delkezõk - új nevén -
csak környéki helyközi
vonaljeggyel utazhat-
nak, melynek nem lesz
már 5 kilométeres válto-
zata, csak a 250 forintos
10 kilométeres. K. 

Drágul az utazás 
a 218-as buszon 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Puskás Péter, a Fidesz-
KDNP-frakció vezetõje.

- Mi jelentette a legna-
gyobb kihívást ebben az
évben? 

- A 2012-es évben szá-
mos fejlesztést
vitt véghez az ön-
kormányzat. A
legnagyobb kihí-
vás az Óbudai
Promenád meg-
valósítása volt,
amely az önkor-
mányzat számára
a közelmúlt leg-
nagyobb léptékû átfogó,
gazdasági, kulturális és kö-
zösségteremtõ beruházása.
A projekt 900 millió forint
összköltséggel, az EU és a
Magyar Állam támogatása
mellett valósult meg. A
munkálatok idén nyáron
kezdõdhettek meg, a kivi-
telezést december közepé-
ig befejeztük. 

A fejlesztések eredmé-
nyeképpen a Lajos utca-
Szépvölgyi út-Bécsi út-
Nagyszombat utca által

határolt terület új térburko-
latot és kibõvített zöldfelü-
leteket kapott. A fejlesztés
keretében megújult a köz-
világítás, parkolók és gya-
logos zóna került kialakí-

tásra. A Kolosy
és a Vigalmi té-
ren díszkutakat
állítottunk fel. A
felújításnak kö-
szönhetõen egy
megújult közös-
ségi tér alakult ki,
amely vonzó le-
het a kereskedel-

mi és vendéglátóipari fej-
lesztések és a kulturális
rendezvények számára is.

Újjászületett a Kolosy
téri piac épülete is. A teljes
homlokzat felújításán kí-
vül a belsõ udvar régi
ponyvafedését üvegtetõre
cseréltük, valamint fûtötté
vált a piaccsarnok. Emel-
lett megszépült az udvar
burkolata, valamint a pia-
cot és teljes környezetét
akadálymentesítettük. A
Kolosy téri piac területén

alakult ki a Civilház,
Óbuda-Újlak Kulturális és
Információs Központja.

- Milyen fejlesztéseket
sikerült véghezvinni? 

- Számos EU-s pályáza-
ton indult és nyert önkor-
mányzatunk, melyeket
ebben az évben sikeresen
megvalósítottunk. Ilyen a
Kerék utcai Általános Is-
kola, az Arató utcai böl-
csõde, valamint a Lakta-
nya utcai Tüdõgondozó
épületenergetikai korsze-
rûsítése. Ennek során az
épületeken homlokzati
hõszigetelés, tetõszigete-
lés, teljeses nyílászáró
csere valósult meg, össze-
sen mintegy 450.000.000
forint összegben.

Szintén EU-s támogatás-
sal, mindegy 35.931.124
forint összköltségbõl aka-
dálymentesítettük a Lakta-
nya utcai hivatal épületét.
Választási ígéretünknek
eleget téve, EU-s forrásból
a Hunyadi utcában 2013-
ban új bölcsõdét építünk. 

- Hogyan értékeli a
képviselõ-testület 2012-
es munkáját?

- A 2006-os választási
gyõzelmünk óta Bús Ba-
lázs polgármester kialakí-
tott egy olyan rendszert,
mely a lehetõ legtöbb pon-
ton ad lehetõséget mind sa-
ját képviselõinknek, mind
az ellenzéknek a döntés-
elõkészítési folyamat véle-
ményezésére, alakítására.
A hivatal dolgozóinak ma-
gas színvonalú elõkészítõ
munkájának köszönhetõ-
en, jogi, vagy szakmai ki-
fogások nem, vagy csak
nagyon ritkán érik az elõ-
terjesztéseket. Aképviselõ-
testületi üléseket megelõ-
zõen a szakbizottságok
részletesen tárgyalják az
elõterjesztéseket. Számos
esetben elõfordul, hogy
képviselõi javaslatra a bi-
zottsági ülésen módosul-
nak a határozati javaslatok.
A képviselõ-testület ülése
elõtt a polgármester min-
den alkalommal egyezte-

tést tart, melyre az ellenzé-
ki képviselõk is meghívást
kapnak. A megbeszélésen
a napirendi pontok áttekin-
tése során igyekszik a vitás
pontokat tisztázni. Több-
ször elõfordul, hogy az el-
lenzék részérõl érkezõ
alapos kifogás esetén az
adott elõterjesztés módo-
sításra, vagy visszavonás-
ra kerül. Természetesen a
stratégiailag fontos, vá-
lasztási programunk meg-
valósítását célzó döntése-
ket akár az ellenzék ellen-
szavazatai ellenében is
meghozzuk. A több kör-
ben lefolytatott egyezte-
tés, és az alapos döntés-
elõkészítõ folyamat kö-
vetkeztében a képviselõ-
testületi ülések valóban
csak a döntések meghoza-
taláról szólnak, kevésbé
jellemzõ a szakmaiságot
nélkülözõ politikai termé-
szetû vita, a döntések
meghatározó többsége
egyhangúlag születik. Ezt
a rendszert hívjuk Óbudai
Modell-nek, mely immár
6 éve mûködik jól kerüle-
tünkben. Sz. Cs.

„Számos fejlesztés történt ebben az évben“

Míg Nyugat-Európában az
átlagkereset 6 százalékát
teszik ki a rezsiköltségek,
addig hazánkban mintegy
20 százalékára rúgnak egy
átlagos lakás fenntartási
költségei. 

Éppen ezért jó hír volt a
közelmúltban a kor-

mánynak az az intézkedé-
se, mellyel 10 százalékkal
csökkentette a lakossági
gáz és villamos energia
árát 2013. január 1-jétõl.
Ez egy átlagos család szá-
mára 40-50 ezer forintos
megtakarítást jelent évente,
ami havonta 3-4 ezer forin-
tot tesz ki. 

Az intézkedés 3,8 mil-
lió otthont érint, mégpe-
dig egyforma mérték-
ben. A 3,8 millió lakás
túlnyomó többségét, 76
százalékát még mindig
gázzal fûtik, melynek
tarifája az utóbbi évek-
ben folyamatosan nõtt.

A lépés az energiaszol-
gáltatóknak 90 milliárd fo-
rintos, míg a költségvetés-
nek 23,5 milliárd forintos
bevételkiesést jelenthet.

Az intézkedés hatályát
kiterjesztik a távfûtésre
is, tehát a panellakások-
ban élõk is 10 százalék-
kal kevesebbet fizetnek
ki fûtésre januártól. D

Tíz százalékkal kevesebb

Csökkenõ gáz, villamos
energia és távhõ ár 

Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere és
Fodor Péter, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár fõ-
igazgatója december 18-
án a Fõ téri könyvtárban
írt alá együttmûködési
megállapodást, mely a
Könyvet házhoz szolgálta-
tás feltételeit újítja meg
2013. január 1-jétõl 2014.
december 31-ig a város-
részben.

Az ötéves múltra visz-
szatekintõ együtt-

mûködés a III. kerületi rá-
szoruló - idõs, beteg,
mozgásukban korlátozott,
lakáshoz kötött - lakosok-
nak biztosítja könyvtári
dokumentumok, valamint
ezek használatát segítõ
eszközök gépkocsival tör-
ténõ házhoz szállítását. A
szolgáltatás átmenetileg
megváltozott élethelyzet-
ben - például baleset, be-
tegség miatt hosszabb
ideig házhoz kötöttek, ve-
szélyeztetett kismamák
esetében - is igényelhetõ.

A szolgáltatás révén
évente átlagosan 20 ki-

szállítás és mintegy 150
kölcsönzés alkalmával
1700-1800 dokumen-
tum - könyv, hangos-
könyv, folyóirat - jut el
az igénylõkhöz a kerü-
letben.

A kulturális esély-
egyenlõség biztosításá-
hoz hozzájáruló szolgál-
tatás kerületi könyvtá-

rak dokumentumkínála-
tára támaszkodik és
könyvtárosaik közremû-
ködésével valósul meg.
A kiszállítás a Polgár-
mesteri Hivatal Óbudai
Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ
Támogató Szolgálata
munkatársainak segítsé-
gével történik.

Könyvet házhoz - meghosszabbítva 
Az igényeket a jogosultak személyesen, telefo-
non, vagy e-mailben az alábbi könyvtárak elérhe-
tõségein: Bajáky E. utca 5-7., 388-2804,
fszek0302@fszek.hu; Füst Milán utca 26., 245-3409,
fszek0305@fszek.hu; Fõ tér 2-5., 368-8476,
fszek0307@fszek.hu, illetve az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatá-
nak munkatársain keresztül jelezhetik.

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 választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Vélemények az önkormányzat idei munkájáról

Czeglédy Gergõ, a Magyar Szocia-
lista Párt frakcióvezetõje.

- Mivel nem értett egyet a döntések
közül?

- A III. kerület vezetése sajnálatos
módon asszisztált az Orbán-kormány
átgondolatlan reformjaihoz,
így elvesztettük általános és
középiskoláinkat. Ezentúl tõ-
lünk távol fognak megszületni
a gyermekeink oktatását meg-
határozó döntések, az iskola-
igazgatók pedig nem önálló
intézmények vezetõi, hanem
pusztán végrehajtói lehetnek a
kormányzati akaratnak. A járá-
sok létrehozása további jogosultságok-
tól fosztotta meg a kerületet, amelyet
szervezetileg és gazdaságilag rendkí-
vül hátrányosan érintettek az elvoná-
sok. 

- A nagypolitika döntéseit a kerület
hogyan tudta enyhíteni?

- Kerületi szempontból nagypolitikai
aspektusba helyezõdik a Fõvárosi Ön-
kormányzattal való viszonyunk is,
ugyanis a több mint 20 éves önkor-
mányzati hagyományokat leromboló
Fidesz-kormány támadásain túl, a szin-
tén Fidesz vezette fõvárossal is sok
esetben vitába kényszerültünk. Míg
nyáron a kerület a dugódíj tervezete
miatt kényszerült érdekvédelemre, ma
már a Római-part elvétele ellen kell

küzdenie. Szimbolikus ügy például a
fõvárosi tulajdonú Csillaghegyi Uszo-
da téli nyitva tartásának kiharcolása,
amely a helyi lokálpatrióták, a kerületi
vezetés és ellenzéke közös sikere. 

Továbbá az MSZP-frakció nem fo-
gadta el a lakosság adóterhei-
nek további növelését, az ön-
kormányzati lakások és a
nyugdíjasházi lakások lakbér-
emelését. Azonban ebben a
nehéz helyzetben támogatni
tudtuk az önkormányzati ve-
zetést az EU-források lehetõ-
ségeinek kihasználásában, a
sportcélú intézkedések bõví-

tésében, a kulturális programok szerve-
zésében. A kormányzat drasztikus fel-
sõoktatási tandíjbevezetését kompen-
zálandó, a kerület tandíj támogatási le-
hetõséget biztosít a hátrányos helyzetû,
ám kiemelkedõ tanulmányi eredmé-
nyekkel rendelkezõ fiatalok részére. Az
ünnepek közeledtével fontos döntés
volt továbbá a karácsonyi segély meg-
szavazása, amely reményeink szerint
nagy segítséget jelent a szociálisan rá-
szorulóknak.

Az MSZP a jövõben is segíteni és
képviselni kívánja a III. kerületben élõ-
ket a szolgáltatások színvonalának
emelésével, élhetõbb körülmények
megteremtésével, a szociálisan rászo-
rulók segítésével. D. Zs.

Béres András, a Lehet Más a Politi-
ka (LMP) önkormányzati képviselõje a
helyi testületben. 

- Összességében milyennek találja a
képviselõ-testület idei munkáját?

- Ha röviden kell fogalmaznom,
szerencsésnek érezhetem magam,
hogy épp a III. kerületben vagyok el-
lenzéki LMP-s képviselõ, mi-
vel sok más önkormányzattal
szemben itt van lehetõség a
konstruktív párbeszédre, part-
nerként kezelik az ellenzéki
képviselõket. 

- Ennek a hozzáállásnak mi-
lyen eredményeit látja?

- Többek közt azt, hogy a
testület idén is elfogadta né-
hány javaslatomat. A 2012-es költség-
vetésben módosító indítványom alap-
ján sikerült megõrizni a kerületi Kör-
nyezetvédelmi Alap forrásait, jóvá-
hagyták a környezettudatos beszerzési
gyakorlatra és az óbudai légszennye-
zettség-mérõ állomás létesítésére vo-
natkozó javaslatomat is. 

Tapasztalatom szerint, minél távo-
labb születik meg egy döntés, annál ke-
vésbé veszik figyelembe a kerület
szempontjait, és annál kevesebb lehe-
tõsége van a lakosságnak részt vennie a
döntéshozatalban. Jó példa erre véle-

ményem szerint az iskolák átgondolat-
lan államosítása, a 15 éve húzódó gáz-
gyári kármentesítés, a kerületi lég-
szennyezettség-mérõ állomás létesíté-
sére vonatkozó kérés figyelmen kívül
hagyása a minisztérium részérõl, vagy
az az eset, amikor a Fõvárosi Közgyû-
lés a megkérdezett kerületi lakosok

döntõ többségének kinyilvá-
nított akarata ellenére neve-
zett át utcákat. Ezért, mint
utaltam rá, meggyõzõdésünk,
hogy érdemes a döntéseket a
lehetõ legalacsonyabb szin-
ten meghozni. 

Mondom ezt annak ellené-
re, hogy nem mindennel va-
gyok elégedett, hiszen helyi

önkormányzati képviselõként voltak
leszavazott indítványaim is. Például a
felesleges utcanév átnevezések meg-
elõzése érdekében javasoltam, hogy
nyilvánítsuk védetté az összes kerületi
közterület nevét. Javasoltam továbbá,
hogy az Óbuda Újságban egy oldalon
kapjanak lehetõséget a képviselõk vé-
leményük elmondására, illetve hogy az
önkormányzat által kötött szerzõdések
5 millió helyett 1 milliós értékhatár fe-
lett legyenek nyilvánosak. Ezeket a ja-
vaslatokat elvetette a kormánypárti
többség. Sz.

Karácsonyi segély a rászorulóknak

Mihalik Zoltán, az „Itt Élünk“
Egyesület képviselõje: - A képvise-
lõ-testület 2012-es tevékenységét a
békés, nyugodt egyhangúság jelle-
mezte az idei évben is. Az ülések a
hónap utolsó csütörtökén 10 óra-
kor kezdõdnek és szinte óramû
pontossággal 11 órakor véget is ér-
nek. Az ülések idõtartama idén
sem haladta meg egyszer sem a
másfél órát. Ennyi idõ sem szükséges ahhoz, hogy 40-
50 napirenden néhány kérdést és hozzászólást követõ-
en, de érdemi vita nélkül intercity szerûen végig robog-
jon a Tisztelt Testület. Sajnos ugyanez a tempó és né-
maság jellemzi a bizottsági üléseket is, ahol a testületi
ülések napirendjeit elõzetesen tárgyalják a képviselõk. 

A vita, mint mûfaj eltûnt, még valamikor 2010 kö-
rül. Sokaknak nem is hiányzik, sajnos!

Ezt a fáradhatatlan, monoton tempót törik meg idõ-
rõl-idõre az ellenzéki kérdések és észrevételek, melyek
már önmagukban is zavaróak a többség számára, hi-

„Itt van lehetõség a konstruktív párbeszédre“

Szanyó Miklós, a Jobbik Magyarországért Moz-
galom képviselõje a testületben.

- Milyen pozitív kicsengésû döntéseket hozott a
testület?

- Számomra a legpozitívabb a
Csillaghegyi Országzászló sür-
getésemre történt visszaállítása
volt, amit még tavaly, Puskás
Péter alpolgármesterrel közö-
sen terjesztettem elõ. Bár végül
is nem eredeti formájában és
jelképekkel került vissza a Petõ-
fi téri szovjet emlékmû helyére,
de a trianoni békediktátumra
emlékeztetõ Nagy-Magyarország ábrázolás minden-
képpen méltó emlékhellyé teszi. Ellenzéki képvise-
lõként további pozitívumként kell megemlítenem az
aktív sportéletet, az önkormányzat egészséges élet-
módra való nevelés iránti elkötelezettségét, vala-
mint a kerületi kulturális életet, mely országos szin-
ten is elismert. Bár bizonyos mûfajok mellõzve van-
nak az önkormányzati szervezésû zenés rendezvé-
nyekrõl, gondolok itt az igen népszerû nemzeti
rockra, mely gyakorlatilag csak a Jobbik Majálison
csendülhet fel évrõl évre.

- Mely döntések nem találkoztak az ön véleményé-
vel?

- Idén döntött a testület sok száz bérlakás eladá-
sáról is, melyet elfogadhatatlannak tartok egy
olyan idõszakban, amikor az ingatlanárak inkább a
vásárlást indokolnák. Említeném még a Promenád
projektet, mely a városrész színfoltja, de szerin-
tem presztízsberuházások helyett inkább a kerüle-
tünk néhol szõnyegbombázás utáni tájra emlékez-
tetõ útjait lenne idõszerû helyrehozni, illetve Bé-
kásmegyer azon köztereit, melyekre már sok éve
panaszkodnak az ott élõk. Gondolok itt a burkolat
nélküli sétányokra, a tönkre ment padokra, az el-
hanyagolt növényzetre, és a városrész szégyen-
foltjának számító piaccsarnokra, mely négyévente
megjelenik a választási brosúrákban, de idén sem
újították fel. D.

„Méltó emlékhely 
a Csillaghegyi Országzászló“

„Békés, nyugodt egyhangúság“

FOLYTATÁS A 9. OLDALON
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szen ha fel sem tennénk õket, akkor még gyorsabban túl lehetnének
ezen a kötelezõ szeánszon. A legjobb talán az lenne - a választási kör-
zetek és szabályok módosításainak eredményeként - ha 2014-tõl már
egyáltalán nem lenne ellenzék, s akkor a frakcióüléssel egy idõben,
egy körben meg lehetne tartani a testületi ülést is. 

Ritka kivételnek és üde fénypontnak számít, amikor a városveze-
tés az ellenzéki hozzászólás meghallgatását követõen hajlandó azt

befogadni vagy az észrevétel, kérdés kapcsán módosítja eredeti ál-
láspontját. Ilyen eset maximum 15-ször történt 2012-ben a testület
által elfogadott több mint 380 napirend kapcsán (4%). Számomra
ez is eredmény, innen van még igazán lehetõség növekedni.

„Kérdés, észrevétel - további karakterszám - nem lévén, szava-
zásra bocsátom a 2012-es év önkormányzati tevékenységérõl szó-
ló beszámolómat“. (A testületi teremben a szavazás eredménye
legjobb esetben is 6 IGEN és 17 NEM lenne. )

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

A múlt hónap végén közvélemény-kutatás készült az önkormányzat két-
hetente megjelenõ lapjáról. A kérdezõk az újság olvasottságát, a lap-
pal való elégedettséget, a tartalmat, a politika jelenlétét mérték fel.

Ez utóbbival kapcsolatban kiderült, hogy a válaszadók döntõ többsége
(89%) azt szeretné, ha az Óbuda Újság megõrizné pártpolitika-mentes
jellegét. 

Közvélemény-kutatás az Óbuda Újságról

Mennyire van megelégedve az Óbuda Újsággal? (%)

Mirõl olvasna még szivesen a kiadványban? (%)
Spontán releváns válaszok

A III. kerületi lakosok között általános elégedettség figyelhetõ meg az
Óbuda Újsággal kapcsolatban, a válaszadók harmada (33%) teljes mér-
tékben elégedett

A lakosok nagy része (45%) többet szeretne olvasni a kerületi ügyekrõl, he-
lyi hírekrõl, 14 százalékuk több kulturális információra tart igényt, 7 száza-
lékuk a sporttal és egészségüggyel kapcsolatos tartalmakat jelölte meg, és
mindössze 4 százalék látna szívesen több politikai tartalmú cikket

A z óbudaiak több mint két-
harmada (69%) nem látná

szívesen, ha pártok és politikai
szervezetek állandó jelleggel
szerepelnének az Óbuda Újság-
ban, de 27 százalékuk értene
egyet ezzel.

Arra a kérdésre, hogy meg
kell-e õrizni az Óbuda Újság
pártpolitika-mentes jellegét a

jövõben is, a válaszadók döntõ
többsége (89%) igennel vála-
szolt.

Politikai hovatartozás tekin-
tetében ugyan a korábban meg-
figyelt tendenciák ez esetben is
jelen vannak, de látható egy ál-
talános egyetértés az újság
pártpolitika-mentes jellegének
megõrzésével kapcsolatban. 

Vannak, akik azt szeretnék, hogy pártok és politikai szervezetek
állandó jelleggel egy oldal felületet kapjanak az Óbuda Újságban. 

Egyetért ezzel a javaslattal? (%)

Vannak, akik azt szeretnék, hogy pártok és politikai szervezetek
állandó jelleggel egy oldal felületet kapjanak az Óbuda Újságban. 

Egyetért ezzel a javaslattal? (%)

Véleménye szerint meg kell õrizni az Óbuda Újság
pártpolitika-mentes jellegét a jövõben is? (%)

Politika az Óbuda Újságban
- Az óbudaiak többsége elégedett a kerület lapjával -

obuda_2012_24.qxd  2012.12.18.  16:29  Page 9



Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Összeállította: Szeberényi Csilla

Ismét elszállítják a közte-
rületekrõl december 1-tõl,
azokat a szabálytalanul
parkoló autókat, amelyek
akadályozzák a tömegköz-
lekedést. 

Az errõl szóló négyol-
dalú megállapodást

november utolsó napján
írta alá Budapest Fõváros
Közterület-felügyelete, a
Fõvárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt., a Budapesti
Közlekedési Központ és a
Fõvárosi Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság. 

A szigorítást az tette
szükségessé, hogy az év
elsõ tíz hónapjában 517
olyan eset volt, amikor
szabálytalanul parkoló au-
tók akadályozták a BKV
jármûveinek továbbhala-
dását. Legtöbbször a Mar-
git híd budai hídfõjénél a

17-es villamos, a Mária
utcában a 83-as troli és a
belvárosban a 15-ös busz
vonalán keletkezett fenn-
akadás emiatt.

Afõváros ezért új város-
üzemeltetési modellt ala-
kított ki, újraszervezte a

közlekedési intézmény-
rendszert, megerõsítette a
közterületek rendjét a leg-
fontosabb közlekedési,
rekreációs és turisztikai
helyszíneken. A közterüle-
tek rendjének védelmében
megalakították a közterü-

let-felügyelet épületében
mûködõ Fõvárosi Ügyele-
ti és Információs Közpon-
tot (FÜIK), amely koordi-
nálja és informálja a köz-

területeken feladatot ellátó
közszolgáltatási és rendé-
szeti szerveket. 

Tarlós István fõpolgár-
mester a megállapodás
aláírásakor közölte, hogy a
jövõben a közlekedést
akadályozó jármûveket el
fogják szállíttatni, ehhez a
közterület-fenntartó egy
speciális gépjármûvet bo-
csátott rendelkezésre. A
gépkocsik elszállításánál
mindig jelen lesz a hely-
színen egy közterület-fel-
ügyelõ, aki szabálysértés
esetén intézkedhet. A jár-
mûvön egy tûzoltó is szol-
gálatot teljesít. Az elszállí-
tási körülményeket videó-
ra veszik, és teljes körûen
dokumentálják. A speciá-
lis jármû csúszó platóval
rendelkezik, daruja 8 mé-

ter hatótávolságú és 5 ton-
nát tud megemelni.

A jogszabály szerint a
szabálysértési bírság meg-
fizetése mellett a gépjár-

mû tulajdonosának szá-
molnia kell az elszállítási
költségekkel is, amely 20
ezer forint. Ehhez jön még
hozzá a gépjármû õrzési és
tárolási díja, ami 1200 fo-
rint naponta. A szabályta-
lanul parkoló gépjármûve-
ket a BKK-Közút Zrt.
XVIII. kerületi Gerely utca
1/A szám alatti telephelyé-
re viszik. (Akinek elviszik
az autóját az a FÜIK tele-
fonszámán - 301-7500 -
érdeklõdhet, illetve a köz-
terület-felügyelet honlap-
ján - www.bfkf.hu - tud-
hat meg részleteket.) A
helyszíni bírság 5 ezertõl
50 ezer forintig terjedhet,
ha azonban eljárás lesz az
ügybõl, akkor akár a 150
ezer forintot is elérheti. 

(domi)

Újra jönnek a lopóautók

A 17-es vonalán sokszor 
akadályozzák parkoló autók 

a villamos közlekedését 

Halálos közúti baleset tör-
tént december 7-én dél-
után a Kolosy téren. Egy
személygépkocsi elütött
egy motorost, aki belehalt
sérüléseibe. 

Az ügy sajátosságát
azonban nem ez ad-

ja, hanem az, hogy ezzel
sikerült felgöngyölíteni
egy bûncselekményt. A
motorosról ugyanis kide-
rült, õ az egyik elkövetõje
annak a lopásnak, mely
kapcsán a BRFK II. kerü-
leti Rendõrkapitánysága
nyomoz. A balesetnek egy
könnyebb sérültje is volt -
K. Gábor 32 éves -, akit
végül négy nappal késõbb
állítottak elõ a rendõrök.
Tõle tudták meg, hogy el-
hunyt társával együtt több
alkalommal elkövettek lo-
pást (motorról betörték az
autók ablakát, és elemel-
ték az ülésen lévõ táskát)
gépjármûvezetõk sérel-
mére. 

A rendõrség most azt
vizsgálja, hogy az elmúlt

idõszakban hasonló
módszerrel elkövetett lo-
pásokból melyek köthe-

tõk a gyanúsítottakhoz.
K. Gábor eddig két lo-
pást ismert el. (d.)

Meghalt az elkövetõk egyike

I smeretlen elkövetõk
70 méter úgynevezett

betáplálási kábelt loptak
a HÉV 5-ös vonalán,
Pomáz állomáson de-
cember 2-án. A HÉV
forgalmában nem oko-
zott fennakadást. Az
anyagi kár meghaladja
az egymillió forintot.

Bejelentés érkezett de-
cember 11-én a reggeli
órákban a Budapesti Köz-

lekedési Központhoz,
hogy tolvajok közel 80
méter betáplálási kábelt
loptak el a HÉV5-ös vona-
lán, a Filatorigát megálló-
hely közelében. A cselek-
mény - mely 1 millió 200
ezer forintos kárt tett ki -
órákig fennakadást okozott
a HÉV forgalmában.
Pótlóbuszok közlekedtek
Békásmegyer és a Bat-
thyány tér között.

Ismét kábellopás a HÉV 5-ös vonalán

Féltékeny férfi ordibált egy
kiadó székházának udvarán,
a Szépvölgyi útnál december
4-én délelõtt. A középkorú
férfi egyik kezében telefon, a
másikban egy régi sétapálca
volt. Élettársával szeretett
volna beszélni, ezért percen-
ként teli torokból kiabálta a
nõ nevét.

Az irodaházban lévõ
nõ azonban nem rea-

gált sem az ordibálásra,
sem a telefonhívásokra. A
férfit a cég két dolgozója
megpróbálta rávenni, hogy
távozzon, vagy maradjon
csendben, ám erre nem
volt hajlandó. Rövid idõn
belül rendõrök érkeztek a

helyszínre, mire a férfi egy
hosszú kardot rántott elõ,
azzal fenyegetõzött. Kia-
bálva közölte: nagyapja is
a karddal ölte meg riváli-
sát. Azt is hozzátette, leg-
szívesebben õ is végezne a
nõvel, de tudja, az bûncse-
lekménynek számít. Aférfi
végül fegyverét átadta a
rendõröknek. Az ORFK
kommunikációs szolgálata
közölte: a férfi a rendõri
felszólításra átadta a fegy-
vert, így hivatalos személy
elleni erõszak miatt nem
vonják felelõsségre. Fel-
fegyverkezve elkövetett
garázdaság miatt indult el-
járás ellene a III. kerületi
Rendõrkapitányságon. 

Karddal fenyegetõzött

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ahogy arról elõzõ számunkban beszámoltunk: lebontják a
Zápor utcai fûtõmûvet. Azóta megkezdõdött a kémények
darabjainak leemelése daruk segítségével. A fûtõmû te-
rületét 2013 februárjára teljes egészében megtisztítják

Bontják a kéményeket

Közel 2 millió forintot
nyert az illegális hulladék-
lerakók megszüntetésére
benyújtott pályázatával a
Háromhegyek Közhasznú
Egyesület. 

Eddig 1 millió forintot
használtak fel a terü-

leten felhalmozott, elsõ-
sorban építési hulladék
elszállítására, és jut kül-
téri sporteszközök, park-

bútorok telepítésére is,
melyre az önkormányzat
is lehetõséget biztosít. A
helyhatóság eltüntette a
mindent elborító bozó-
tost, sõt a pályázat sike-
res végrehajtása érdeké-
ben a további munkáknál
is segít majd - olvasható
az egyesület honlapján.

Elsõ lépésként a cél az,
hogy a Mészkõ utcai
frontról és a közeli ligetes

részrõl elszállítsák a lera-
kott hulladékot. Itt egy
olyan területet alakítanak
ki, ahol lehetõség nyílik
majd sportolásra, a sza-
badidõ hasznos eltöltésé-
re. A pályázati pénzbõl to-
vábbi sporteszközöket,
parkbútorokat vásárolnak.
AMészkõ liget felsõbb te-
rülete a jövõben is a már
hagyományos rendezvé-
nyeknek ad otthont. 

Összeállította: Domi Zsuzsa

Park létesülhet pályázati forrásból

Felszámolják a Mészkõ utcai
illegális szemétlerakót

A januári nagy fagyokban
egyre kevesebb táplálékot
találnak maguknak a mada-
rak. Ilyenkor az õsszel a fán
hagyott almára, a kerti bok-
rok ehetõ terméseire, vagy
az ablakpárkányra, etetõk-
be kiszórt magokra nagy
szükségük van ahhoz, hogy
átvészeljék a hideget. 

Amadarakat bárhol
etethetjük. A fõ sza-

bály, hogy az etetést - hi-
deg téli idõszakban - fo-
lyamatosan végezzük. Ha
a madarakat az etetõhöz
szoktattuk, akkor a nehéz
idõszakban (magas hó,
nagy hideg) se hagyjuk
cserben õket. A téli ma-
dáretetéshez olajos mag-
vakat, a háztartásban ke-
letkezett ételmaradéko-
kat, konyhai hulladékokat

egyaránt használhatjuk.
Olajos magvak közül a
napraforgó, a földimo-
gyoró, a dió, a tökmag ki-
váló. A háztartási „hulla-
dékok“ közül a fõtt
krumpli és répa, a tészta,
az alma és egyéb, de kizá-
rólag itthon termõ gyü-
mölcsök a megfelelõk. A
hentesnél vásárolt faggyú,

nem sózott vagy füstölt
zsiradék darálva, vagy na-
gyobb lyukú hálóba füg-
gesztve a harkályok, cine-
gék kedvenc eledele. 

Madáretetõt mûanyag
flakonokból vagy fából
készíthetünk. Arra vi-
gyázzunk, hogy mérgezõ
ragasztót vagy festéket ne
használjunk.

Etessük a madarakat!

A lakosság fele már az ivó-
leveket tartalmazó karton-
dobozokat is szelektíven
gyûjti - derül ki a GfK Pi-
ackutató Intézet legutóbbi
felmérésébõl.

A zért fontos, hogy
minél több doboz

kerüljön vissza az ipar-
ba, mert a dobozok 75
százaléka papír, amelyet
akár ötször is újra fel le-
het használni. Többek
között szalvéta, wc-
papír, konyhai törlõken-
dõ, tojástartó, füzet
vagy más tároló doboz

készíthetõ belõle. Az
eddigi tapasztalatok
szerint a lakosság gyûj-
tõ hajlandósága még el-
marad a nyugati orszá-
gokétól: a kiürült dobo-
zoknak csak 21 százalé-
ka kerül a szelektív ku-
kákba, míg az EU többi
tagállamában legalább
40 százaléka. 

Aki tehát arra szavaz,
hogy minél kevesebb fát
vágjanak ki, ne a sze-
métbe dobja a kiürült
papír alapú dobozokat,
hanem vigye el a szelek-
tív gyûjtõbe.

Ötször is hasznosítható lenne

Kartondobozok szelektív gyûjtése

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

Közvilágítási hibák bejelentése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás – Szociális

Német kezdõknek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhax-
ler“ Egyesület kezdõ német nyelvtanfolyamot szervez.
Jelentkezés és beiratkozás 2013. január 8-án és 10-én
17-tõl 19 óráig a Szõlõ utca 72. szám alatt.

Márton-napi felvonulás a Paisban 

Márton-napi napközis klubdélutánt rendeztek a Pais
Dezsõ Általános Iskolában. A kézmûves munkák el-
készítése után lámpás felvonulást tartottak este a
gyerekek szüleikkel együtt az intézmény körül.

Pais hívogató
Nagycsoportos óvodásokat várnak a Pais Dezsõ Álta-
lános Iskolába szüleikkel együtt egy-egy vidám dél-
utánra, melyen megismerkedhetnek a tanító nénikkel.
Együtt játszhatnak, beszélgethetnek a már itt tanuló
diákokkal. Megmutathatják, milyen ügyesen énekel-
nek, rajzolnak, számolnak, verselnek. A szülõk is ké-
pet kaphatnak az iskola munkájáról. Idõpontok: 2013.
február 14-én 17-tõl 18 óráig Mutasd magad! Kitalá-
lom, ki vagy te? * Április 11-én 17-tõl 18 óráig Paff, a
bûvös sárkány - Játszani jó! Gyertek el mindhárom
foglalkozásra, és meglepetés vár rátok! (Cím: Pais De-
zsõ utca 1-3. Tel.: 243-2951. www.pais.hu)

1 % 1 % 1 %
•A Napsugár Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskola Alapítvány Kuratóriuma köszöni mindazok
támogatását, akik 2011-ben a civil szervezet javára fel-
ajánlották személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. Az
összegyûlt 24 ezer 362 forintot az alapító okiratban fog-
laltak szerint, a diákok szabadidõs tevékenységére
használták fel. (Adószám:18041837-1-41.)
• A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriu-
ma köszöni a 2011. évi személyi jövedelemadóból
felajánlott egy százalékokat. A befolyt összeget a
Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium iskolai rendezvényeire, az oktatás szín-
vonalasabbá tételére, tanulmányi kirándulások tá-
mogatására, sportrendezvényeken való részvétel-
re, a diákok jutalmazására fordították. A felajánláso-
kat továbbra is köszönettel várják. (Adószám:
18082793-1-41.)

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakor-
lattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos
középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban
és idõben matematikából, magyarból. Lehetõség van a
próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására.
Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar szakos ta-
nároknál.Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik
tantárgyból. Az általános- és középiskolás diákokat min-
den délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon
egész nap.www.obudamatek.hu)               Thalész-Kör

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából 21. alkalommal
hirdeti meg a Pais Dezsõ Ál-
talános Iskola vers- és próza-
mondó versenyét az óbudai
diákoknak öt kategóriában. 

Amegmérettetéssel a
100 éve született

Weöres Sándor életmûve
elõtt tisztelegnek. A válo-
gatáskor ajánlják még a
110 éve született Gárdo-
nyi Géza, a 140 éve szü-
letett Csokonai Vitéz Mi-
hály, illetve a Nyugato-
sok mûveit.

A jelentkezés feltételei
1. kategória: 3-4. osztá-

lyos tanulóknak szabadon
választott versbõl; 2. kate-
gória: 3-4. osztályos tanu-
lóknak szabadon választott
prózából; 3. kategória: 5-6.
osztályos tanulóknak sza-
badon választott versbõl;
4. kategória: 5-6. osztályos
tanulóknak szabadon vá-
lasztott prózából; 5. kate-
gória: 7-8. osztályos tanu-
lóknak szabadon választott
versbõl kell felkészülniük.

Iskolánként minden
kategóriában 2 tanuló

jelentkezhet. A kerületi
középiskolák diákjaira
is számítanak. A verseny
ideje: 2013. január 21.
14.30 óra. Helye: Pais
Dezsõ Általános Iskola.
Regisztráció: a verseny
napján 13.45 órától. Je-
lentkezni lehet 2013. ja-
nuár 10-ig Ácsné Böcs-
kei Georginánál. 

(Cím: 1038 Budapest,
Pais Dezsõ utca 1-3., fax:
243-2951, e-mail pais-
a@kszki.obuda.hu Érdek-
lõdni lehet a 243-2951-es
telefonszámon.)

A 100 éve született Weöres Sándorra emlékeznek 

Vers- és prózamondó verseny 

Az Óbudai Sport Kft.
karácsony elõtt jóté-

konysági sportszergyûjtést
szervez. Amennyiben ren-
delkezik régi, de még hasz-
nálható sportszerekkel, já-
tékokkal, amelyekre nem
tart igényt, most lehetõsé-
ge van eljuttatni a rászoru-
lóknak. A használt sport-
szereket adományként az
EGYMI sérült gyermekei-
nek felajánlják karácsony
alkalmából, illetve amiket
az iskola nem hasznosít,
azok a III. kerületi önkor-
mányzat nyári táboraiba
kerülnek. (Jótékonysági
felajánlását a következõ

címre várják: 1037 Buda-
pest, Laborc utca 2., hét-

köznap 9-tõl 16 óráig, pén-
tekenként 14 óráig.)

Jótékonysági sportszergyûjtés
sérült gyermekeknek

Az eseményt a Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásával a Medgyessy Ferenc Általános
Iskolában rendezték. A programban felléptek a kerületi német vers-, prózamondó és kisjelenet-
játszó verseny gyõztesei, valamint a Kincsõ Néptáncegyüttes gyermekcsoportja

Német Kultúra Napja a Medgyessyben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szobrok
Szalay Pál képzõmû-
vész szoborkiállítását
december 31-ig nézhe-
tik meg a Vécsey János
Kollégium Art Galériájá-
ban. (Nyitva tartás: hét-
köznaponként 10-tõl 18
óráig. Cím: Szél utca
11-13.) 

Közös kiállítás
„Magyar tájak a XX.
században“ címmel lát-
ható Krupa József fes-
tõmûvész és Szabó Fe-
renc fotómûvész közös
tárlata 2013. január 7-ig
az Óbudai Kulturális
Központ San Marco
Galériájában. (Nyitva:
hétköznapokon 9-tõl 16
óráig. Cím: San Marco
utca 81.)

Képeslap és kártya 
a humor tükrében

376 levelezõlap - 65
anekdota: „Zsugaléria“
címmel látható idõszaki
tárlat a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban Já-
noska Antal és Horváth
Ferenc gyûjteményé-
bõl. (A múzeum címe:
Korona tér 1.)

1 % 1 % 1 %
A Békásmegyeri La-
kótelep Templomépí-
tése Alapítvány Kura-
tóriuma köszönetet
mond támogatóinak,
hogy a 2011. évi sze-
mélyi jövedelemadó
egy százalékával, 467
ezer 80 forinttal támo-
gatták az alapítványt.
Az összeget a Refor-
mátus Egyházközség
hitéletének elõsegítése
céljából 2012-ben 950
ezer forintra kiegészí-
tette, amelyet támoga-
tási szerzõdés alapján
a templom fûtési rend-
szerének korszerûsíté-
sére, gyermekfoglalkoz-
tató helyiségek kialakí-
tására, a gyermekek
nyári táborozásának
elõsegítésére használ-
ták fel. (Adóazonosító:
19676906-1-41.) 

Az országgyûlés november
19-én elfogadta, hogy jövõ
évtõl a kulturális szolgáltatá-
sok igénybevételét is 50 ezer
forintig támogathatják adó-
mentesen a munkáltatók. Az
adótörvényeket módosító in-
dítványt L. Simon László kul-
túráért felelõs államtitkár
nyújtotta be egyéni képvise-
lõként. Az államtitkár egy
óbudai rendezvényen nyilat-
kozott lapunknak.

K omoly lehetõsége-
ket teremt a kultu-

rális életben az elfoga-

dott módosítás. A jövõ
évtõl ugyanis a sport-
rendezvények
mellett már
k u l t u r á l i s
p r o g r a m o k
megtekintésé-
re szóló belé-
põk, bérletek
vásárlását is
adómentesen
támogathatják
a munkáltatók. Ez pedig
növelheti a kulturális
események látogatottsá-
gát, illetve a kulturális
szolgáltatások igénybe-

vételére ösztönözhet -
mondta L. Simon Lász-

ló, akinek indít-
ványát 331 igen
szavazattal tá-
mogatta a parla-
ment.

Az egyes adó-
törvények és az-
zal összefüggõ
egyéb törvények
módosításáról

szóló jogszabályhoz be-
nyújtott módosító javas-
lat a kulturális területre
is kiterjeszti azt az adó-
mentes természetbeni

juttatási lehetõséget,
amit 50 ezer forintig
már eddig is nyújthattak
dolgozóiknak a munkál-
tatók. Jövõ év január 1-
jétõl kiállítások, szín-
ház, tánc-, cirkusz- vagy
zenemûvészeti elõadá-
sok, továbbá közmûve-
lõdési szervezetek által
nyújtott kulturális szol-
gáltatások igénybevéte-
lére szóló belépõjegyek,
bérletek vásárlására, de
akár könyvtári beiratko-
zási díjra is fordítható az
összeg. Sz. Cs.  

Adómentes juttatások kultúrára

„Édes dinasztia - az
Auguszt Cukrászda törté-
nete“ címmel idõszaki ki-
állítás nyílt - mint errõl
elõzõ számunkban olvas-
hattak - a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban.

Budapest híres cuk-
rászdáinak egyike

már több mint 140 éve
édesíti meg a fõváros
mindennapjait. Nagy utat
tett meg, amíg a kis tabá-
ni cukorkaboltból a mai
hálózattá fejlõdött. Ez
idõ alatt az Auguszt csa-
lád öt generációja bõví-
tette szorgalmasan, gya-
rapította tudásával és ta-
pasztalataival. Mûvük
nemcsak országos, ha-
nem külföldi ismertséget
is szerzett. Története gaz-
dag sikerekben, de meg-
próbáltatásokban is: túl
kellett élnie világháborús

bombázást, az államosí-
tást és a deportálást. Túl-
élni - aztán újrakezdeni. 

Ám akár segítette,
akár akadályozta õket a

történelem, az Augusz-
tok mindig igyekeztek
úgy szolgálni a vendé-
geket és a vásárlókat,
hogy öröm legyen eltöl-
teni náluk néhány percet

vagy órát, egy jó kávét
kortyolgatva vagy fi-
nom süteményt majszol-
va. (Nyitva: 2013. már-
cius 3-ig. Cím: Korona
tér 1.) 

Az Auguszt Cukrászda története

FESTMÉNYEK A CSILLAGVÁRBAN. H. Varga Ágnes festõ-
mûvész alkotásaiból nyílt tárlat a Csillagvár Üzletházban.
A megújuló képanyag 2013. március 25-ig, minden nap 8-
tól 20 óráig látható. (Cím: Rákóczi utca 36.) FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai emberek

November 1-jén töltötte be 89. életévét Varga
Imre szobrászmûvész. Volt egy idõszak hazánk
kulturális életében, amikor neve mindenki
számára ismert volt. Délceg alakja hol a Par-
lamentben, hol az újságokban, hol a televízió-
ban tûnt fel. Az is tény, hogy hihetetlen lexi-
kális tudása a filozófiában, a történelemben,
az esztétikában, a világpolitikában, valamint
kivételes emberismerete és rendkívüli intelli-
genciája nem tette könnyûvé a vele való inter-
jút készítõk munkáját.

E gyedülálló tehetségét bizonyító alko-
tásai lassan nyilvánvalóvá tették,

hogy a XX. század magyar szobrászatának
zsenije él közöttünk. Varga Imre, immár
kilencvenedik évéhez közeledve még min-
dig dolgozik, idén nyáron avatták fel Sió-
fokon Széchenyi emlékmûvét.

Már 1969-ben Munkácsy-díjjal tüntették
ki. 1973-ban Kossuth-díjat kapott, két év-
vel késõbb érdemes mûvész lett, 1977-ben
- fõvárosi köztéri alkotásaiért - a Pro Arte
kitüntetést, 1979-ben a kiváló mûvész cí-
met nyerte el, 1982-ben pedig megkapta a
Herder-díjat. 1983 óta önálló múzeuma
mûködik Budapesten, a Laktanya utcában.
Hazai és külföldi tereken és templomok-
ban, középületekben mintegy 300 alkotá-
sát helyezték el. Szobrai állnak Belgium-
ban, Franciaországban, Lengyelországban,
Németországban, Norvégiában. Egyedül-
álló elismerés, hogy Izraelben engedélyez-
ték - a zsidó vallás szokásaival ellentétben
- Raul Wallenbergrõl készült alkotásának
felállítását. 

1989-ben elnyerte a Francia Köztársaság
Mûvészeti és Irodalmi Rendjének lovagi
fokozatát és az Olasz Köztársaság Érdem-
rendjének lovagi fokozatát, valamint a
Lengyel Kultúráért kitüntetést. Sió-
fok és Hajdúböszörmény díszpolgá-
ra. 1991 óta az Európai Akadémia
tagja. 2001-ben Hazám-díjat kapott.
2003-ban a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét (polgá-
ri tagozat) vehette át, s még ugyan-
ebben az évben a Prima Primis-
sima-díjat is megkapta. 2004-ben
Budapest díszpolgára lett. Ez az év
még egy kitüntetést hozott Varga
Imre életében. Az Egyesült Király-
ság-beli Portrészobrászok Társasá-
ga neki ítélte a társaság legrango-
sabb emlékérmét a Jean Masson
Davidson-díjat. 

Az azóta eltelt idõben is sorra
kapja a különbözõ díjakat, de az el-
ismerések, a kitüntetések tömege
nem tette elbizakodottá. Elképesztõ
munkabírása segítette abban, hogy
járja a saját útját, keressen új témá-
kat, új technikákat, új anyagokat,
hogy mûvészi elképzeléseit mara-
déktalanul meg tudja valósítani.
Megadatott, hogy többször készít-
hettem vele interjút, és minden al-

kalommal sokféle tudással
gazdagodva, több ismeret-
tel jöttem el tõle.

A mûvész múzeuma Óbu-
dán, a Laktanya utcában
található. Varga Imre a
mai napig minden szombat
délelõtt itt várja a látogató-
kat, s csak akkor megy ha-
za, ha már nincsenek olya-
nok, akik a kiállított mûve-
in kívül, személyére is kí-
váncsiak.

Nem messze a múzeum-
tól, a Fõ tér szomszédsá-
gában találkozhatunk a
mûvész egyik legismer-
tebb kompozíciójával. A
Várakozás címet viselõ alkotást a nagykö-
zönség az „Esernyõs nõk“ jelzõvel illeti,
hiszen a négy, bronzból öntött nõalak
krómacél lemezbõl hegesztett esernyõt
tart feje fölé.

Nem hagyhatom ki a római Szent Péter
Bazilika altemplomában látható és hazánk
kultúráját képviselõ István királyt és Mári-
át a Magyarok Nagyasszonyát.

1990-ben készült a Mártír emlékmû, me-
lyet a budapesti Dohány utcai zsinagóga
kertjében állítottak fel. A hatalmas szomo-
rúfûz vastag bronz fatörzseibõl szétágazó a
vesszõk sokasága és az ezeken lévõ szám-
talan krómacél levél. Minden levél egy-
egy áldozat nevét viseli. A fájdalmasan
megrendítõ emlékmû minden évben
gyászszertartás színhelye. 

Szülõvárosa, Siófok újabb mûvet rendelt
az idõs mestertõl. Amikor megkérdeztem
tõle, mi ez az alkotás, amit a nyáron (júni-
us 22-én) avattak fel, így válaszolt:

- Ez Széchenyi emlék-
mû. Siófok fõterére került,
a balatoni gõzhajózás elin-
dulása volt a témám. Ezért
egy hajóra utaló elemek-
bõl létrehoztam olyasmit,
amit valamikor bizonyára
csináltak a hajók építésé-
nél. 

- Hogy van energiája, fi-
zikummal hogy bírja? Sze-
rintem örökké dolgozik.

- Sajnos nem, ez igaznak
látszik, de nem. Mostaná-
ban sokkal kevesebbet.

- Szép környezetben él.
Hogyan telik egy napja?

- Öt órakor kelek, vilá-
gosodik, az öt órás felkelés lehetõvé teszi
a reggeli teendõket. Általában nyolc körül
meghallgatom a híreket, elolvasom az új-
ságot. Kilenc óra tájt leballagok a házam-
nál lévõ mûtermembe. Ott szoktam vázla-
tokat csinálni és a befejezéseket ugyan-
csak ott.

- Most min dolgozik?
- Egy Vörösmarty portrét csináltam, de

még egyelõre csak gipsz lesz. Annak a
hölgynek szánom, aki kérte, õ aztán oda
teszi, ahova akarja. A hölgyet, meglepõ
módon Vörösmarty Magdának hívják, õ a
leszármazott.

Nem akartam tovább fárasztani a mes-
tert, megköszöntem az interjút, mire a vi-
lághírû mûvész, a mai világban szokatla-
nul, de a rá mégis annyira jellemzõ módon
azt válaszolta: - Én köszönöm az érdeklõ-
dést.

László Zsuzsa
Aranytollas újságíró 

Varga Imre, korunk zseniális szobrászmûvésze

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Karácsonyvárás

Karácsonykor különösen nem mindegy, mi ke-
rül az asztalra. Az alábbiakban azoknak sze-
retnénk ötleteket adni, akik a hagyományos
ételek helyett vagy mellett újításaikkal is el
szeretnék kápráztatni a családot.

Gesztenyekrémleves 
rumos mazsolával

Hozzávalók 4 személyre: 10 dkg mazso-
la, 1/2 dl rum, 25 dkg édes gesztenyepüré,
8 dl tej, 1 csomag vaníliás pudingpor, 3
evõkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 3
evõkanál méz vagy juharszirup.

A mazsolát áztassuk be a rumba. A gesz-
tenyepürét nyomjuk össze villával. A tej-
bõl egy merõkanálnyit vegyünk ki, kever-
jük el benne a pudingport és a cukrot. A
maradék tejet forraljuk fel, folyamatos ke-
vergetés mellett csorgassuk bele a puding-
poros tejet, tegyük bele a gesztenyepürét,
és 1-2 percig fõzzük. Húzzuk le a tûzrõl,
tegyük bele a vaníliás cukrot, majd bot-
mixerrel habosítsuk. A rumos mazsolát ke-
verjük bele, és juharsziruppal vagy mézzel
kínáljuk, akár melegen, akár hidegen kitû-
nõ fogás. 

Karácsonyi fûszeres császárhús
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg csont nél-

küli bõrös császárhús, 4 közepes fej vörös-
hagyma, 4 közepes fej lilahagyma, 2 nagy

fej fokhagyma, néhány friss rozmaring ág,
6 evõkanál méz, 4 evõkanál olaj, 1 kiska-
nál õrölt gyömbér, 10-12 szem szegfûszeg,
só, 2-3 dl sör. 

A húst tisztítsuk meg, majd a bõrét egy
éles késsel irdaljuk be 1,5 centiméteren-
ként átlós irányban. Vigyázzunk, hogy a
húsba ne vágjunk bele. A sót dörzsöljük be
a vágatokba. A vöröshagymát és lilahagy-
mát tisztítsuk meg és vágjuk félbe. A fok-
hagymafejrõl szedjük le a legkülsõ héját,
de úgy, hogy a gerezdek maradjanak egy-
ben, majd keresztben vágjuk félbe. A sütõt
melegítsük elõ 180 Celsius-fokra. A mézet,
az olajjal és a gyömbérrel keverjük ki,
majd ezzel a mázzal kenjük be a húst min-
den oldalon. Tegyük tûzálló edénybe és
tûzdeljük meg szegfûszeggel. A hús mel-
lett helyezzük el a hagymákat, 2-3 rozma-
ring ágat, öntsük alá a sört, majd fedjük le
alufóliával és süssük meg. Legalább más-
fél órára lesz szükség, amíg megpuhul, de
tûpróbával ellenõrizzük, hogy tényleg el-
készült-e. Mikor a hús már puha, a fóliát
vegyük le, locsoljuk meg a saját szaftjával,
majd grillezzük, amíg szép ropogós lesz a
bõre.

Bécsi burgonyasaláta
Hozzávalók 4 személyre: 1 kg burgonya,

fél liter marhahúsleves, 20 dkg lilahagy-
ma, 3 evõkanál almaecet, 2 evõkanál olí-
vaolaj, 1 evõkanál mustár, fél citrom leve,
só, frissen õrölt bors.

A burgonyát alaposan megmossuk, majd
héjastul sós vízben puhára fõzzük. Meghá-
mozzuk, melegen vékony szeletekre szel-
jük, megfelelõ nagyságú tálba tesszük. A
lilahagymát vékony karikára vágjuk. Az
ecetet, az olívaolajat, a mustárt, a citrom
levét, a borsot, a sót, a lilahagymát beleke-

verjük a megmelegített levesbe, majd rá-
öntjük a burgonyára. Ha kihûlt, máris fo-
gyasztható.

Kerek diós kalács
Hagyományos népi ételnek minõsül a

kalács. Ebbõl is számtalan finomabbnál fi-
nomabb fajta létezik. Az egyik közülük a
kerek diós kalács. 

Hozzávalók: 2 dl tej, 650 g liszt, 1 koc-
ka élesztõ, 1 tojás, 1 tojásfehérje, 4 evõka-

nál cukor, 200 ml habtejszín, 2 csomag va-
níliás cukor, fél citrom héja. A töltelékhez:
250 g darált dió, 1 csomag vaníliás cukor,
tej, 5 evõkanál cukor. 

Az élesztõt morzsoljuk a tejbe, és futtas-
suk fel. A tészta alapanyagait keverjük ösz-
sze, gyúrjunk lágy tésztát. A tésztát pihen-
tessük 30 percig. Addig keverjük össze a
diót a cukorral, a vaníliás cukorral, majd
egy lábasban kis láng fölött nagyon eny-
hén megpirítjuk, aztán annyi tejet adunk
hozzá, hogy sûrû krémes állagot vegyen
fel. Az egészet forraljuk össze, majd hagy-
juk hûlni. A tésztát osszuk négy részre, és
minden darabot nyújtsuk ki, kenjük meg
dióval, majd tekerjük fel, hogy hosszú, di-
ós tekercseket kapjunk. A tepsit béleljük ki
sütõpapírral és fonjuk össze benne a kalá-
csot. Ilyen formában kelesszük tovább
még fél órát. Tojássárgájával kenjük le a
felületét, majd 180 fokra elõmelegített sü-
tõben süssük meg 30 perc alatt.

Ünnepi menü

Karácsonyi hangverseny lesz december 22-én 18 órai kezdettel az Óbudai Református
Templomban. A hónap elején felavatott orgonán Fassang László orgonamûvész, csel-
lón Rohmann Ditta csellómûvész játszik. (Cím: Kálvin köz 4.)

Koncert a felújított orgonán

Karácsonyi készülõdésre várták a családokat december
8-án a Füst Milán utcai Békásmegyeri Könyvtárba

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hogy mikor alakult ez ki, nem tud-
ni. Egy biztos: a szilveszter elkép-
zelhetetlen hidegtál nélkül. Ter-
mészetesen rendelhetjük is, de ha
valaki hajlandó maga készíteni,
talán még jobban is jár. Anyagilag
mindenképpen…

Sajttekercses tál
Hozzávalók 8 fõre: 10 dkg vé-

konyra szeletelt cheddar sajt, 10
dkg vékonyra szeletelt ementáli
sajt, 10 dkg vékonyra szeletelt
gouda sajt.

A körözötthöz: 15 dkg túró,
vagy cottage cheese, 1 kávéska-
nál só, nagy csipet õrölt kö-
ménymag, 1 kávéskanál piros
arany, 1 szál újhagyma, 2 evõ-
kanál besamelmártás.

A tojáskrémhez: 2 fõtt tojás
sárgája összetörve, 3 evõkanál
tejföl, 2 evõkanál besamelmár-
tás, só, fehérbors, 1 teáskanál
édes mustár.

A díszítéshez: 1 fõtt tojás, né-
hány salátalevél, néhány hosszú-
kás datolyaparadicsom, 1 na-

gyobb hosszúkás paradicsom ró-
zsának, aszpik a fényezéshez.

A tormakrémhez: 1 teáskanál
tejszínes tormakrém, 1 evõkanál
tejföl, 2 evõkanál besamelmártás.

A krémeket keverjük ki külön
edényekben. A tetszõleges kré-
met nyomózsákból töltsük bele a
sajtba, tekerjük fel és helyezzük
el a tálon. A sajttekercsek közé
salátalevelet teszünk, rá az elne-
gyedelt koktélparadicsomot. Kö-
zépre paradicsomrózsát helye-
zünk, körbe rakhatjuk fõtt tojás
cikkekkel. A sajttekercseket le-
kenjük aszpikkal, majd mindkét
végére csillagcsõvel kevés torma-
krémet teszünk.

Szilveszter • Szilveszter • Szilveszter 

Az elmaradhatatlan hidegtál

Az év végét iszogatással is ünne-
peljük - persze, csak mértékkel!
Az alábbiakban két egyszerûen el-
készíthetõ likõr recepttel szeret-
nénk kedveskedni azoknak az ol-
vasóinknak, akik maguk szeret-
nék elkápráztatni vendégeiket sa-
ját likõrkölteményükkel.

Toffee likõr 
Hozzávalók 10 fõre: 40 dkg

vajkaramella, 5 dl erõs kávé, 1
csomag
vaníliás
puding-
por, 4 dl
tejszín, 7
dl vodka

A vaj-
karamel-
lát felol-
vasztjuk
a kávé-

ban, kb. 1 dl-t kivéve belõle el-
keverjük és belefõzzük a vaní-
liás pudingport. A tûzrõl lehúz-
va beleöntjük a tejszínt. Majd a
legvégén hozzáadjuk a vodkát.
Hûtõben tartjuk, néha megrá-
zogatjuk.

Bailey’s
Hozzávalók 4 fõre: 1 l tej, 20

dkg cukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 3 dl fõzõtejszín, fél dl
rum, 2 csomag mogyorú ízû fõ-
zés nélküli krémpudingpor

A tejet, a cukrot, a vaníliás
cukrot és a tejszínt felforraljuk,
majd kihûtjük. Miután kihûlt,
hozzáadjuk a krémpudingport,
és csomómentesen elkeverjük.
A rumot csurgatva öntjük hoz-
zá, miközben a tejszínes keve-
réket is kevergetjük, hogy jól
összeálljon. Üvegekbe töltjük,
hûtõben tároljuk és 5-6 napon
át naponta jól felrázzuk.

Igyunk is!

Ha sok gyerek van a szilveszteri
buliban, érdemes elkészíteni a
következõ gyors édességet.

H ozzávalók: kb. 40 dkg
csoki, napraforgó olaj, 25

dkg kukoricapehely.
Gõz fölött olvasszuk fel a

csokit, és egy kis olajjal hígít-

suk fel. Vegyük le a tálat a gõz-
rõl, tegyük bele a kukorica-
pelyhet, és jól keverjük össze.
Tegyünk zsírpapírt egy tálcára,
és kanalazzunk halmokat a
masszából, majd tegyük be a
hûtõbe. Ha megkötött, már le-
het is enni, ropogós marad a
pehely a csoki alatt.

Kukoricapehely csokiban
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Apróhirdetés

� TV és monitorszerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. 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 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269 Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� 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,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Riasztószerelés, kamerarendszer telepí-
tés hétvégén is. Ingyenes felmérés!
www.hazriaszto.hu, Tel.: 06(20)338-5882

� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)211-5719
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés

javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06-30-200-9905
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Kõmûvesmunkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok.
Tisztítás, festés. Határidõre, garanciával! Tel.:
06(20)234-0811
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempézés, padlóburkolás, kõmûves-
munkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153.
A fürdõszoba-specialista
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Ereszcsa-
torna tisztítás. Télen is. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, A tulajdonosok tájékoztatása negyedéven-
ként a pénzügyi helyzetrõl. Tel.:. 240-4209;
06(30)462-2830. simon.dubecz@t-online.hu

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron
kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet! Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Bu-
dapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon:
06(30)222-3016

� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat.

� 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
� 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
� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése.
Tel.: 06(20)481-4646, www.allergia.bormar-
ta.hu
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646

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

� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Számlaképes angol-német szakos tanárnõ
gyermek- és felnõttoktatást, korrepetálást vál-
lal. Tel.: 06(30)397-6070. E-mail: cserje-
sine@t-online.hu
� Angol és francia magán nyelvórák tapasz-
talt nyelvtanárnõnél, rugalmas órarend, akci-
ós áron. Tel.: 06(30)595-0498
� Németoktatás, Németországban végzett
tanárral, munkavállalásra, nyelvvizsgára fel-
készítés, korrepetálás, cégoktatás. Tel.:
06(30)922-5853
� Némettanítás a Gyógyszergyár utcában.
Gyakorlott, diplomás tanárnõnél, 4000 Ft/90
perc. Tel.: 06(30)457-1773
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Békásmegyer hegy felõli oldalán, az Õszi-
ke u.-ban, elsõ emeleti, erkélyes, 36 nm-es,
egyszobás lakás azonnali költözéssel eladó.
Érdeklõdni lehet: 06(30)203-4722
� Energetikai tanúsítvány készítése akció-
san! Érdeklõdni: 06(30)703-4882, www.ener-
getikatanusitas.com

� Iroda kiadó kedvezményes áron! Kiváló
megközelítés, parkolás, ingyenes reklámlehe-
tõség Óbuda egyik legforgalmasabb fõútvo-
nalán. 15-90 nm felújítva. Kérjen árajánlatot:
06(20)943-9619
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõtársat
keresek tornateremként mûködõ lakásba.Tel.:
06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szénvásár! Borsodi dió, kocka-darabos,
rostált dara, henger szén brikett, lengyel és
orosz dió, német brikett, bükkábrányi lignit
kedvezõ áron! Részletekrõl érdeklõdjön: Tí-
már Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent László
u. 6. Tel.: 26/363-900

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

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154

� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10000 Ft-ig. Ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284
� 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

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Mûszaki (gépészeti) ismeretekkel német
(angol) nyelvtudással rendelkezõ üzletkötõt
keresünk. Tel.: 06(30)977-2357
� Pénzügyi ismeretekkel rendelkezõ mun-
katársat keresünk, heti 1-3 napos elfoglaltság-
gal. Német nyelvtudás elõny. Tel.: 06(30)977-
2357
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ!
Tel.: 06-(20)956-4084
� Óbudai okleveles bébiszitter diáklány
gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: 06(30)665-
9408
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

Egyéb

Állás

Számítógép

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10000 Ft. Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19. Tel.:
317-9938, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651.
Tekintse meg interneten a Loui’s Galériát!

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. 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

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obu-
damatek.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, szemölcsök eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

�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

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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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

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 (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár:
+ 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 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@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na, 06(30)602-0094
� Elég a magányos estékbõl? Mi megtaláljuk
Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

� Békásmegyeri társasházban távfûtéses,
21 nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó.
Érdeklõdni lehet a 06(70)272-3855-ös telefo-
non.
� Raktárhelyiség  20 nm-es a Kolosy téren
eladó/kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Békásmegyeren bevezetett rövidáru üzlet
bérleti joga árukészlettel eladó. Tel.:
06(30)302-4120
� Kiválóan hasznosítható, csúcstechnológi-
ákkal felszerelt üvegportálos üzlethelyiség és
raktár (70+18 nm) eladó. 19,9 MFt+áfa-ért.
Tel.: 06(20)511-5610

Üzlet

Társkeresõ

A hidegre fordult idõjárást felké-
szülten várja a fõvárosi védelmi
bizottság. Megtették a szükséges
intézkedéseket, hogy az együtt-
mûködõ szervezetek bármilyen
váratlan helyzetben hibátlanul
tudjanak teljesíteni.

Í géreteik szerint a katasztrófa-
védelem az elmúlt tél tapasz-

talatai alapján, az átszervezés
után még hatékonyabban dolgoz-
hat idén télen. Eddig, a korábbi
évekhez képest, jelentõsen keve-
sebb volt a fagyhalál. Akatasztró-
favédelmi igazgatóság 50 terep-

járót készített fel, amelyekkel a
legzordabb idõjárás esetén is ele-
get tudnak tenni a feladatoknak.
A mûszaki felkészülés mellett a
lakosság tájékoztatására is ki-
emelt figyelmet fordítanak, nem-
csak veszélyhelyzet esetén. 

Az egészségügyi intézmények,
kórházak is készen állnak, és bár-
milyen esetben el tudják látni a
betegeket, sérülteket. A felkészü-
lésbe a hivatásos, szakmai szerve-
zetek mellett a karitatív, önkéntes
szervezeteket egyaránt bevonták. 

A rendõrség szintén felkészült
a télre: két felszerelt betegszállí-
tót indítanak útnak, a körzeti
megbízottak sûrûbben járõröznek
a külterületeken és a hétvégi há-
zas területeken. A rendõrök, köz-
terület-felügyelõk, civil és karita-
tív szervezetek munkatársai
együtt járják majd az utcákat,
aluljárókat. A rendõrök tájékoz-
tatják a rászorulókat az ellátási le-
hetõségekrõl, a  hajléktalan-szál-
lókon pedig baleset- és bûnmeg-
elõzési oktatást tartanak.

Szeretettel várjuk Önöket 
III. kerületi Bowling Clubunkban 

• 6 bowling pálya
• szombatonként élõzene
• magyaros és nemzetközi konyha, SÜLT HEKK
• rendezvények,babazsúrok,

céges partik teljes körû lebonyolítása
• karácsonyi halászlé 
• december 31-én óriási szilveszteri buli
Érdeklõdés, asztal- és pályafoglalás: Biliárd Kft.
Bp., III. Nánási út 65-67., 06-1-240-0355, 06-30-864-5562,
0630-755-3683, www.evezossorkert.hu

Felkészült a télre a fõváros

Kiemelt figyelmet fordítanak 
a lakosság tájékoztatására

Felhívjuk a III. kerületi ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1-
jétõl 4 hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (bõr alá
ültetett mikrochip) megjelölve tartható a kedvtelésbõl tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II. 26.)
kormányrendelet 2013. január 1-jétõl hatályos 17/B. § 10. be-
kezdése értelmében.
Ha kutyája már rendelkezik transzponderrel, állatorvosa segítsé-
gével ellenõrizze, hogy az eb adatai szerepelnek-e az országos
elektronikus adatbázisban. Amennyiben nem, úgy az állat tartó-
ja köteles az adatokat 2012. december 31-ig a magánállator-
vossal az adatbázisban regisztráltatni.
Az országos adatbázisban történõ nyilvántartás segítségével az
elveszett, elkóborolt állatok teljes biztonsággal beazonosíthatók
és visszajuttathatók gazdájukhoz, valamint a felelõtlen, állatukat
kidobó, elhagyó ebtartók fellelhetõk és felelõsségre vonhatók.
Ezért is fontos, hogy a kutyája adataiban bekövetkezõ bármely
változást (új tulajdonos, tartási hely változása, elkóborlás, elhul-
lás stb.) 8 napon belül be kell jelenteni magánállatorvosánál,
aki azt az adatbázisban regisztrálja.
A központi adatbázisban történõ regisztrációt a tulajdonos is le
tudja ellenõrizni a www.petvetdata.hu honlapon. Ha megadja
kutyája chipszámát, megjelennek a keresõben az eb adatai.
Amennyiben nincs regisztrálva, nem ír ki adatokat a program.
Amennyiben az állattartó a jogszabályi elõírások ellenére nem
végezteti el a mikrochippel történõ megjelölést, úgy legalább
45.000 forint összegû állatvédelmi bírsággal sújtható. A mikrochip
meglétét a jegyzõ, a járási állat-egészségügyi hivatal, a közterü-
let-felügyelõ és a rendõr is ellenõrizheti.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Az ebek egyedi azonosítóval
(mikrochip) történõ megjelölése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Rendelet – Felhívás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének 58/2012. (XI.
30.) önkormányzati rendelete1 az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások
lakbérének megállapításáról szóló, 40/2009. (IX. 30.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói jogkörében el-
járva, a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekez-
désében meghatározott feladatkörében, a lakások és helyiségek bérletére, vala-
mint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII.
törvény 3. § (1) bekezdésében és 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, figyelemmel az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális hely-
zet alapján történõ bérbeadásának lakbér-megállapítási elveirõl, a lakásfenntartá-
si támogatás elveirõl, valamint a lakásépítés támogatásának rendszerérõl szóló,
17/2006. (IV. 14.) Fõv. Kgy. rendelet irányadó rendelkezéseire, az önkormányzat
tulajdonában lévõ lakások lakbérének megállapításáról szóló, 40/2009. (IX. 30.)
rendelet módosításáról a következõket rendeli el:
1. § Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások lakbérének megállapí-
tásáról szóló, 40/2009. (IX. 30.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. § (4)
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(A költségelven bérbe adott lakások lakbére a (3) bekezdésben meghatá-
rozott feltételek figyelembevételével az alábbiak szerint alakul:)

Komfortfokozat Lakbér
Ft/m2/hó

Összkomfortos 603,-
Komfortos 552,-
Félkomfortos 355,-
Komfort nélküli 247,-
Szükséglakás 200,-

2. § Az Ör. 5. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint a szociális helyzet alapján
megállapított lakbér mértéke az alábbiak szerint alakul:)

Komfortfokozat Lakbér
Ft/m2/hó

Összkomfortos 391,-
Komfortos 374,-
Félkomfortos 242,-
Komfort nélküli 186,-
Szükséglakás 162,-

3. § Az Ör. 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(A lakbértámogatásra való jogosultság fennállása esetén a lakbértámo-
gatással csökkentett lakbér az alábbiak szerint alakul:)
Komfortfokozat Lakbér

Ft/m2/hó
Összkomfortos 274,-
Komfortos 262,-
Félkomfortos 169,-
Komfort nélküli 130,-
Szükséglakás 113,-

4. § (1) Jelen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján va-
ló kifüggesztéssel történik.
(3) Jelen rendeletet az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hirdetõtábláján, illetve
az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.
Kiss Anita Bús Balázs
jegyzõ polgármester1 ELFOGADVA: 2012. NOVEMBER 29.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 57/2012. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendelete1 az önkormányzati tulaj-
donú nyugdíjasházban lévõ lakások bérbe-
adásáról és lakbérének megállapításáról szó-
ló, 19/1998. (IX. 16.) rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvé-
nye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkor-
mányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény
1. § (3) bekezdésében meghatározott feladat-
körében, a lakások és helyiségek bérletére, va-
lamint elidegenítésükre vonatkozó egyes sza-

bályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény
3. § (1) bekezdésében és 86. § (2) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel
az önkormányzati tulajdonban álló lakások
szociális helyzet alapján történõ bérbeadásá-
nak lakbér-megállapítási elveirõl, a lakásfenn-
tartási támogatás elveirõl, valamint a lakásépí-
tés támogatásának rendszerérõl szóló,
17/2006. (IV. 14.) Fõv. Kgy. rendelet irányadó
rendelkezéseire, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ lakások lakbérének megállapításáról
szóló, 40/2009. (IX. 30.) rendelet módosításá-
ról a következõket rendeli el:
1. § Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasház-
ban lévõ lakások bérbeadásáról és lakbérének
megállapításáról szóló, 19/1998. (IX. 16.) ren-

delet 7. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak sze-
rint módosul:
„(1) A nyugdíjasházban lévõ összkomfortos la-
kások lakbére 435.-Ft/m2/hó.
(2) a lakbértámogatással csökkentett lakbér
mértéke 304.-Ft/m2/hó.“
2. § (1) Jelen rendelet 2013. január 1. napján
lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szoká-
sos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel történik.
(3) Jelen rendeletet az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. hirdetõtábláján, illetve az Óbuda Újságban
is közzé kell tenni. 
Kiss Anita Bús Balázs
jegyzõ polgármester

Javaslatokat várnak egy készülõ Kerületi Szabályozási Tervhez
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a kerületi tár-
sadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított, 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy az önkor-
mányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet:
Budapest III. kerület Toronya utca - Zúzmara utca - Zúzmara köz - Táborhegyi lép-
csõ által határolt terület.
A Kerületi Szabályozási Terv (továbbiak: KSZT) készítésének célja, hogy rendezze a tervezés
alá vont területen a jogi telekhatárok és a használati telekhatárok közötti ellentmondásokat.
A KSZT várható hatása, hogy megteremti a terület közmûfejlesztési lehetõségét, vala-
mint a közlekedési rendszer biztonságosabb kialakításának lehetõségét több közterüle-
ti szakaszon.
A KSZT várható hatása továbbá, hogy rendezõdnek a korábbi részletes rendezés alapján el-
indított, de nem végigvezetett fejlesztési folyamat miatt kialakított, mára már okafogyottá vált
szabályozások a Zúzmara utca Farkastorki út csatlakozásánál.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti készülõ tervvel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp., III. Hídfõ utca 18.) 2013. janu-
ár 3-ig juttassák el!
A terv megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az újságban meg-
jelenõ felhívással. Bús Balázs

polgármester

1 ELFOGADVA: 2012. NOVEMBER 29.

Levelezõlista 
civil szervezeteknek

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

levelezõlistát üzemeltet a kerületben

mûködõ civil szervezetek számára. Az

önkormányzat által végzett napi pályá-

zatfigyelés keretén belül felajánljuk,

hogy részükre folyamatos tájékoztatást

nyújtunk elektronikus levelezõrendsze-

rünkön keresztül a különbözõ pályáza-

ti lehetõségekrõl és a civil szervezete-

ket érintõ egyéb hasznos információk-

ról. Ha igénylik az önkormányzat szol-

gáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni

Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport

és civil szervezetekkel foglalkozó refe-

rensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-

mail címen.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének 51/2012. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete1 az egyes helyi
adókról szóló, 49/2008. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében, a helyi adókról szóló,
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján az egyes helyi
adókról szóló, 49/2008. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról a követ-
kezõket rendeli el:
1. § (1) Az egyes helyi adókról szóló,
49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Ör.) 2. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adókötelezettség a helyi adókról
szóló, 1990. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Htv.) 
11. § (3) bekezdésében foglaltakra terjed
ki.“
2. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
„3. § Az adó alanyára a Htv. 12. § (1)-(3)
bekezdésében foglaltak az irányadók.“
3. § Az Ör 4.§ (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Mentes az építményadó alól
a) a magánszemély tulajdonában lévõ, ki-
zárólag lakás céljára használt lakás, lak-
rész.
b) a kerületben élõ és/vagy alkotó képzõ-
mûvészek, iparmûvészek használatában
lévõ nyilvántartott mûtermek közül azok,
amelyeknek nagysága a 60 m2-t nem ha-
ladja meg, és amelyekben a Magyar Kép-
zõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségé-
nek vagy a Magyar Alkotómûvészek Or-
szágos Egyesületének tagjai kizárólagosan
alkotnak,
c) az a lakásszövetkezet és társasház, ahol
a lakásszövetkezet vagy a társasház tulaj-
donában lévõ helyiségek bérbeadásából
származó bevételeket a lakóépület - KSH
által meghatározott definíciónak megfelelõ
- felújítására fordítják.“
4. § Az Ör 5. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
„5. § Az adókötelezettség keletkezésére,
változására és megszûnésére vonatkozó
szabályozást a Htv. 14. § (1)-(4) bekezdé-
se tartalmazza.“
5. § Az Ör 6. § (2)-(6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az adó mértéke - a (3)-(5) bekezdés-
ben foglalt kivétellel - 1 550 Ft/m2/év. 
(3) A 3000 m2-t meghaladó - a kereskede-
lemrõl szóló törvényben meghatározott -
bevásárlóközpontok, üzletek után, továb-
bá a Római-parton (Aranyhegyi-patak-
Nánási út-Királyok útja-Barát-patak-
Duna folyam által határolt terület) lévõ
épületek, épületrészek után, valamint a
zenés táncos rendezvények mûködésének
biztonságosabbá tételérõl szóló kormány-
rendelet szerinti zenés táncos rendezvé-
nyek céljára használt - a kormányrendelet

1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában megha-
tározott kivételekkel -, legalább 250 fõ
befogadására alkalmas épület, épületrész
után a fizetendõ adó mértéke 1 722
Ft/m2/év. 
(4) A csónaktároló, valamint a magánsze-
mélyek tulajdonában lévõ garázs, gépjár-
mûtároló után fizetendõ adó mértéke: 
1 400 Ft/m2/év. 
(5) A magánszemélyek tulajdonában lévõ
külterületi építmények után fizetendõ adó
mértéke: 1 000 Ft/m2/év.
(6) Amennyiben az adóztatott ingatlan a
(3)-(5) bekezdésben foglalt feltételek kö-
zül többnek is megfelel, az adóztatásnál a
kedvezõbb adómértéket kell figyelembe
venni.“
6. § Az Ör. 8. §-a  helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„8. § Az adó alanyára a Htv. 18. §-ában
foglaltak az irányadók.“
7. § Az Ör 10. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„10. § Az adókötelezettség keletkezésére,
változására és megszûnésére vonatkozó
szabályozást a Htv. 20. § (1)-(3) bekezdé-
se tartalmazza.“
8. § (1) Az Ör 11. § (2)-(4) helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az adó mértéke - a (3)-(5) bekezdé-
sekben foglaltak kivételével 130 Ft/m2/év.
(3) A 3000 m2-t meghaladó - a kereskede-
lemrõl szóló törvényben meghatározott -
bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tarto-
zó telkek után 260 Ft/m2/év.
(4) A magánszemélyek tulajdonában álló
telkek - Óbuda-Békásmegyer Városrende-
zési és Építési Szabályzata szerint - beépí-
tésre szánt övezetbe esõ része után fizeten-
dõ adó mértéke: 100 Ft/m2/év.“
(2) Az Ör. 11. §-a következõ (5) bekezdés-
sel egészül ki:
„(5) A külterületi telkek - Óbuda-Békás-
megyer Városrendezési és Építési Sza-
bályzata szerint - beépítésre nem szánt
övezetbe esõ része, és a magánszemélyek
tulajdonában álló belterületi telkek beépí-
tésre nem szánt övezetbe esõ része után fi-
zetendõ adó mértéke: 60 Ft/m2/év.“
9. § Az Ör 11/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11/A. § Az adókötelezettségre és az adó
alanyára a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pont-
jában foglaltak az irányadók.“
10. § Az Ör 11/B. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11/B. § Az adómentességek körét a Htv.
31. § (1) bekezdés a)-d) pontja szabályoz-
za.“
11. § Az Ör 11/C. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11/C. § Az adó alapja a megkezdett ven-
dégéjszakára esõ szállásdíj, ennek hiányá-
ban a szállásért bármilyen jogcímen (pél-
dául: üdülõhasználati jog) fizetendõ ellen-
érték (például: üzemeltetési költség).“
12. § Az Ör 11/E. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11/E. § Az adókötelezettségre és az adó
alanyára a Htv. 24. §-ában foglaltak az
irányadók.“

13. § Az Ör 11/F. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„11/F. § Az adókötelezettség keletkezésé-
re, és megszûnésére vonatkozó szabályo-
zást a Htv. 25. § (1)-(3) bekezdése tartal-
mazza.“
14. § (1) Az Ör 11/G. § c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(11/G. § Mentes a magánszemélyek kom-
munális adója alól:)
„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 állandó lakosként beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást
nem adják részben vagy egészben bérbe;“
(2) Az Ör 11/G. § d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
(11/G. § Mentes a magánszemélyek kom-
munális adója alól:)
„d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja
(több jogosult esetében legalább az egyik
jogosult) az év elsõ napján az Önkormány-
zat illetékességi területén állandó lakos-
ként bejelentett lakóhellyel rendelkezik.“
15. § Az Ör 12. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„12. § (1) Az építményadó, a telekadó és a
magánszemély kommunális adója - vállal-
kozónak nem minõsülõ - magánszemély
alanya mentesül a bevallás-benyújtási kö-
telezettség alól abban az esetben, ha az
adóalanyt adófizetési kötelezettség nem
terheli.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kö-
telezett köteles olyan nyilvántartást (ven-
dégkönyvet) vezetni, amibõl megállapítha-
tó az eltöltött vendégéjszakák száma és a
fizetett szállásdíj összege.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás-
nak tartalmaznia kell a vendég nevét, cí-
mét és az eltöltött vendégéjszakák számát,
a szállásdíj és a beszedett adó összegét.“
16. § Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép
hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos
módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján való kifüggesztéssel történik. A
rendelet szövegét az Óbuda Újságban is
közzé kell tenni.
17. § Az Ör. 9. §-ának felvezetõ mondat-
részében, a 9. § b) pontjában a „Hatv.“ szö-
vegrész helyébe a „Htv.“ szöveg lép.
18. § Hatályát veszti az Ör. 1. bevezetõ ré-
szében a „(továbbiakban: Hatv.)“ szöveg-
rész 2. 9. § c) pontja; 3. 3/A. fejezete; 4.
12/A-D. §-a és a 12/A-D. §-t megelõzõ al-
cím.
Kiss Anita Bús Balázs
jegyzõ polgármester1 ELFOGADVA: 2012. NOVEMBER 29.
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Pályázat – Felhívás

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt., mint megbízott,
egyben meghatalmazott által képviselt Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata nyilvános, két-
fordulós pályázatot hirdet, a következõ tarta-
lommal: 
1.) A pályázat célja 
A pályázat elsõ fordulójának célja az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló,
1033 Budapest, Fõ tér 2. szám alatti ingatlanban
lévõ 18351/1/B/8 hrsz-ú, 522 m2 (a pinceszinten
284 m2, a földszinten 238 m2) alapterületû, nem
lakás céljára szolgáló helyiségcsoport vendéglá-
tó üzletté történõ átalakítását, felújítását és mû-
ködtetését célzó fejlesztési koncepció kidolgozá-
sa. A pályázat kiírója számára legkedvezõbb
koncepciót benyújtó egy, illetõleg kettõ pályázó-
val az önkormányzat a pályázat második fordu-
lójában tárgyalást kíván lefolytatni. A kétfordu-
lós pályázat nyertesével az önkormányzat az in-
gatlan - nyertes pályázó általi - átalakítása, felújí-
tása és azt követõ mûködtetése céljából határo-
zott idejû bérleti szerzõdést kíván kötni. A ven-
déglátó üzlet kialakításának és mûködtetésének
alapvetõ célja, hogy a Fõ tér, mint Óbuda köz-
pontja közösségi, kulturális centrum szerepét
erõsítse, a hely szellemének megfelelõ színvona-
lú és árszintû szolgáltatással továbbá szórakozá-
si lehetõség biztosításával.
2.) A bérlemény adatai 
Tulajdonos: Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata (székhely: 1033 Budapest, Fõ tér 3., törzs-
szám: 0118069, KSH szám: 15503004-7511-
321-01, képviseli: Bús Balázs polgármester).
Bérbeadó: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (szék-
hely: 1033 Budapest, Szentlélek tér 7., cgj.: 01-
10-047113, adószám: 23445079-2-41, képvise-
li: Szendrõdi Tamás vezérigazgató).
A bérlemény címe: 1033 Budapest, Fõ tér 2. 
A bérlemény helyrajzi száma: 18351/1/B/8.
A bérlemény alapterülete: 522 m2.
A bérlemény elhelyezkedése: az ingatlan az
épület Fõ tér felõli homlokzatán rendelkezik
bejárattal, a középsõ fekvésû kapubejárótól bal
kéz felé esik, pinceszint + földszinti elhelyez-
kedésû, a pinceszinten a teljes utcafronton két-
és a baloldali telekhatáron részben hátrahúzó-
dóan egytraktusos, a földszinten a fõhomlokzat
baloldalát elfoglalóan valamint a baloldali te-
lekhatáron az udvari homlokzat mögött csak-

nem teljes egészében végighúzódóan egytrak-
tusos kialakítású.
A bérlemény jelenlegi mûszaki állapota: az in-
gatlan jelenleg a tartószerkezetekig visszabon-
tott állapotú. Az ingatlan mûszaki állapotáról
készített dokumentáció a pályázat mellékletét
képezi. A bérlemény átalakítására illetõleg tel-
jes körû felújítására (ideértve a pinceszinten ve-
gyi falszigetelés, szárító vakolat és padozati ta-
lajnedvesség elleni szigetelésének elkészítését
továbbá az épület szennyvíz alapvezeték-háló-
zatának kiváltását) a nyertes pályázó köteles.
Funkciók: a pályázat kiírójának célja a fent
megjelölt bérlemény vendéglátó üzlet funkció-
jú átalakítása, felújítása és bérleti jogviszony
keretében történõ mûködtetése. 
Gépek és felszereltség: a bérlemény mûködésé-
hez szükséges felszereltséget a nyertes pályázó-
nak szükséges biztosítania. 
3.) A pályázókra vonatkozó feltételek 
A pályázási jogosultság 
Pályázatot nyújthat be bármely természetes
vagy jogi személy, valamint jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ gazdasági társaság. Az al-
kalmas pályázó formailag és tartalmilag hiány-
talan pályázati dokumentációt nyújt be. A pá-
lyázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pá-
lyázati feltételek elfogadásáról, ezen kívül vál-
lalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és
aláírási címpéldányt kell csatolnia. A pályázó-
nak tudomásul kell vennie, hogy a pályázat el-
készítésével és benyújtásával kapcsolatos költ-
ségek kizárólag a pályázót terhelik. 
4.) A pályázatok benyújtásának módja 
és határideje 
A pályázatok benyújtásának határideje, 
helye és módja 
A pályázatokat 2013. február 18-án 16 óráig le-
het benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál, feladó
megjelölése nélküli zárt borítékban, magyar nyel-
ven, két eredeti példányban (cím: 1033 Budapest,
Szentlélek tér 7.). A borítékra kérjük ráírni: „Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata, Fõ téri ven-
déglátó üzlet pályázat“. A titkárság nyitva tartá-
sa: munkanapokon és munkaidõben (hétfõ: 8-tól
18, kedd-csütörtök: 8-tól 16.30, péntek: 8-tól
12.30 óráig). Egy pályázó csak egy pályázatot
nyújthat be. Hiánypótlásra lehetõség nincs. 

A pályázatok benyújtásának 
formai követelményei 
A kötelezõen benyújtandó dokumentumokat és
a betartandó formai követelményeket a teljes
körû pályázati felhívás tartalmazza.
5.) A pályázatok értékelése 
Pályázatok bontása 
Apályázatok bontása zártkörû. Abontás ideje és he-
lye: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztálya (cím: 1033 Budapest, Szent-
lélek tér 7.)., határidõ: 2013. február 18-án 17 óra.
A pályázatok elbírálása 
A pályázat nyílt, kétfordulós. A pályázat elsõ
fordulójában benyújtott pályázatok elbírálásá-
ról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Pénzügyi, Tulajdonosi és Városfejlesztési Bi-
zottsága dönt, és a pályázókat írásban értesíti az
eredményrõl legkésõbb 2013. március 18. nap-
jáig postai úton. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése,
vagy a pályázat kiírójának a szerzõdéstõl törté-
nõ késõbbi elállása esetén a pályázat következõ
helyezettjével szerzõdést kössön.
A pályázat érvényessége 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a két-
fordulós pályázatot, annak bármely szakaszában,
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A
pályázatra jelentkezõk a pályázatuk benyújtásá-
nak tényével tudomásul veszik, hogy ilyen eset-
ben semmiféle igénnyel nem léphetnek fel a pá-
lyázat kiírójával szemben, és a jelen pályázati
felhívás feltételeit magukra nézve kötelezõ jel-
leggel elfogadják. A pályázó tudomásul veszi,
hogy beadott pályázata érvénytelen, amennyiben
a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban
és a jogszabályokban meghatározott pályázási
formai és tartalmi feltételeknek. 
6.) Tartalmi bírálati szempontrendszer
A pályázat második fordulóját képezõ tárgya-
lásra meghívásra kerülõ pályázó illetve pályá-
zók kiválasztása az elsõ fordulóban benyújtott
pályázatok értékelése alapján, a bírálati szem-
pontokban megfogalmazott követelményeknek
való megfelelés mentén történik.
• mûszaki ajánlat minõsége: a bérlemény átala-
kítási/felújítási tervei (terv, fizikai kialakítás,
csatolt átalakítások) funkcionalitás, mûszaki
megfelelõség és esztétikum alapján értékelve,
valamint a tervezett beruházás kalkulált értéke,
• szolgáltatások színvonala: a vendéglátó üzlet-
ben a Pályázó által nyújtott szolgáltatások, ter-
mékek mennyiségi és minõségi színvonala (pl.
áruválaszték, étkezési utalványok elfogadása,
kártyás fizetés stb.), ár-érték aránya; a forgal-
mazni kívánt termékek átlagára, illetõleg a bér-
lemény mûködtetésével kapcsolatos elképzelé-
sek jellege, minõsége.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen pályázati fel-
hívás nem teljes körû.
Az ingatlan megtekintéséhez idõpont egyeztet-
hetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468),
félfogadási idõben: hétfõ 14-tõl 18, szerda 8-tól
16, csütörtök 8-tól 13 óráig. 
A teljes körû pályázati felhívás valamint az in-
gatlan mûszaki állapotáról készített dokumen-
táció a jelzett címen vehetõ át, továbbá letölthe-
tõ a www.ovzrt.hu honlapról.

Megtekinthetõ Kerületi szabályozási Tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2013. január 9-ig a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási
idõben a hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.)
• a Farkastorki lejtõ-Jablonka út-Laborc árok-Laborc utca-Jablonka út-Ér utca által
határolt területre;
• a Mátyás hegyi út-Toboz utca-Nyereg út-22907/2 hrsz.-ú erdõterület által határolt
területre;
• a Szentendrei út-Mátyás király útja-Karácsony Sándor utca-Fésûs utca által hatá-
rolt területre;
• a Csermák Antal utca-Botond utca-Határ út-Tündérliget utca által határolt területre;
• a Szépvölgyi út-Szélvész utca-Fergeteg utca-Gyík utca által határolt területre;
• a Szentlélek tér-HÉV-vonal-Hajógyár utca-Fõ tér által határolt területre, azaz a
Zichy-kastély területére;
• Kaszásdûlõ területére, azaz a Szentendrei út-volt esztergomi vasútvonal-Pomázi út-
Törökkõ utca-Csillaghegyi út-Bojtár utca-Bécsi út-Fehéregyházi út-Hunor utca-Hévízi
út-Bogdáni út által határolt területre készülõ Kerületi Szabályozási Tervek megtekinthetõk.

Bús Balázs
polgármester

Pályázati felhívás nem lakás célú helyiségek vendéglátó üzletté való átalakítására
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Fel nagy örömre! 
Rejtvényünkben Gárdonyi Géza fenti címû versébõl
idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 23.
sorokban. 
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: P.
R. R.). 14. Számolóeszköz. 15. Kerti növény. 16. Álta-
lános iskola. 17. L-lel a végén számítógépen társalog.
19. Seb. 20. Bobbi …, volt énekes. 21. Egyik megyénk.
22. Hangköz. 24. Pest megyei helység. 25. Ékezettel
fotós szûrõ. 26. Dísz. 28. Sínes cégünk. 29. Kambo-
dzsai, spanyol és kubai autók jele. 32. Forrasztószer-
szám. 32. Fások. 35. Konyhakerti növény. 37. Penelopé
nevében van. 38. Tehát. 39. Román és luxemburgi au-
tók jele. 40. Állóvíz. 41. Gyújtózsinór. 42. Angol törté-
net. 45. Bizmut, ittrium és kén vegyjele. 46. Objektum.
47. Villanófény. 49. E. K. Õ. 50. Hûséges fogoly (két
szó). 51. Szerves atomcsoport. 52. Dolgozz számítógé-
pen. 54. Nem csak finomság, de növény is.
FÜGGÕLEGES: 1. L. S. 2. Részben lángoló! 3. Fordí-
tott keverék. 4. Kén, amerícium és  oxigén vegyjele. 5.
Balhé. 6. Tova. 7. Vízi szárnyasok. 8. T-vel az elején rö-
vid û-vel ciripelõ. 9. Rongálj. 10. S. E. E. 11. Azonos zön-
gések. 12. A sivatag hajója végtagja. 13. Odapakoltat. 18.
Vajon az irányába? Fordítva. 21. Nagy számban. 22. A
Hegedûs a háztetõn fõszerepének alakítója. 23. Az idézet
második sora (zárt betûk: L. É. S. J.). 24. Nyit. 27.
Konyhakerti növény. 28. Üzemi munkás pejoratív kifeje-
zéssel. 30. Keleti fûszer. 33. Gyomnövény. 34. Fonott
szállítóeszköz. 36. Angol játékszer. 38a. Izmos, erõs. 43. O. G. B.
44. Afrikai népcsoport. 46. Régiesen tûzi. 47. Üss. 48. Német város.
50. Magyar, zambiai és japán autók jele. 51. F. Á. Ú. 53. Becézett
Edvárd. 55. A. E. 56. Dugó egynemû betûi. Ipacs László

A december 7-én megjelent, 
„Közeledik a tél“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„Hova lett a tarka szivárvány az égrõl, 
hova lett a tarka virág a rétrõl“.

„Az óbudai villamosvona-
lat a Bécsi út sarkáig 1907-
ben hosszabbították meg, de
ekkor még a Lajos utcán át ér-
te el az óbudai Fõ teret, majd a
Kórház utca-Szentendrei út
nyomvonalon kanyarodott ki
a Vörösvári útra. A Zsigmond
téri kiágaztatással 1913-ban
épült meg a Bécsi úton ugyan-
eddig a végpontig a másik
óbudai vonal.…“ - és még sok
óbudai vonatkozású érdekes-
séget olvashatnak a Kertész Z.
István „Hegyvidéki villamo-
sok“ címû kötetében. 

A három klasszikus villa-
mos-vonal történetét dolgoz-
za fel. A farkasréti, a hûvös-
völgyi és a sajnálatosan 35

éve megszûnt zugligeti járat-
ról és a többi budai villamos-
ról sok mindent megtudhat
az, aki kézbe veszi a bõven il-
lusztrált kötetet. Valószínûleg
igen elcsodálkozhatnak azon,
hogy a borítólapot díszítõ, 32
éve készült kép és a 97. olda-
lon az idén exponált színes
fotó ugyanazt a jármûvet mu-
tatja: az 1074-es számú,
1000-es típusú villamost. 

(A könyv megvásárolható
a BKV Deák téri Földalatti
Múzeumában vagy a na-
gyobb könyvesboltokban. Aki
csak a könyvet akarja meg-
vásárolni a Deák téri múze-
umban, annak nem kell külön
belépõjegyet fizetnie.)

Könyv a budai villamosokról
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Kicsi a szakosztály, de ered-
ményes. Ezt bizonyították a
III. kerületi TVE fiatal atlé-
tái, akik az év során remek
szereplésükkel több alka-
lommal felhívták magukra a
figyelmet. Az utolsó szabad-
téri versenyen (Budapest
Bajnokság) valóságos érem-
esõ hullott Hoffmann Teréz
tanítványai nyakába. 

Acsapat egy híján húsz
érmet „termelt“ (hét

elsõ, nyolc második, négy
harmadik helyezett), ezzel
több nagy klubot is meg-
elõzött az összetett pont-
versenyben. A legeredmé-
nyesebb atlétának ezúttal
is a tizenegy éves, nagyon
tehetséges Fodor Nikolett
bizonyult. Nikire már fel-
figyeltek a szakemberek,
nem véletlenül kapott
meghívást a Budapest és a
magyar korosztályos válo-
gatottba is. A sokoldalú

kislány fõ száma a magas-
ugrás, eddig minden ver-
senyen megelõzte ellenfe-
leit. Az idényzárón két
arany- és két ezüstérmes
helyezésével kiemelkedett
a mezõnybõl. Említést ér-

demel még a Boncz csalá-
di csapat, melynek tagjai -
Márton, Mária és a még
csak ötéves Ilona - négy
elsõ helyet szereztek.

Hoffmann Teréz, a si-
kerkovács edzõ büszke ta-

nítványaira. - Ebben az
évben sok versenyen vet-
tünk részt, melyek a gyer-
mekek számára sikerél-
ménnyel és versenyzési
tapasztalattal szolgáltak.
A Budapest Bajnokságon

az érmeken kívül sok ne-
gyedik, ötödik helyezé-
sünk is volt, ami azért is
értékes, mert az újonnan
hozzánk csatlakozó gyer-
mekek nagy várakozással
tekintettek a verseny elé.
Elsõ versenyükön igazán
kitettek magukért. Örü-
lök, hogy az atlétika és a
versenyzés szeretete újra
kezd éledni, az edzéseken
példás szorgalommal ké-
szül mindenki a téli fedett
versenyekre. 

A sikerek mögött egy
elhivatott, a sportágat és a
gyerekeket rajongásig sze-
retõ edzõnõ áll. Hoffmann
Teréz arra vállalkozott,
hogy Óbudán pezsgõ atlé-
tikai életet teremt és úgy
tûnik, ez a terve - az ered-
mények és a gyerekek lel-
kesedése alapján - hama-
rosan megvalósul. 

Kép és szöveg: 
Lovas A.

TVE sikerek a Budapest Bajnokságon 

Tizenkilenc érem az atlétikai idényzárón

A legújabb szám, a turbógerelyhajítás ifjú mesterei

A XVII. Telizsák Kupa ezúttal
is rengeteg élménnyel aján-
dékozta meg december 8-án
azt a 320 kézilabdát szeretõ
gyereket, akik részt vettek a
Kerék utcai csarnokban és a
Dr. Szent-Györgyi Albert ál-
talános iskola tornatermé-
ben rendezett tornán.

Nádori Pálné vezetõ-
edzõ emlékeiben

még élénken élnek az
1995. évi elsõ rendezvény
pillanatai, most tudja érté-
keli igazán az azóta eltelt
tornák létszámban és szín-
vonalban mutatkozó fejlõ-
dését. A két helyszínen a
zsúfoltság volt az úr: a pá-
lyán az egymást szünet
nélkül váltó csapatok, a
falak melletti padokból ki-
alakított „lelátón“ pedig a
szülõkbõl, gyerekekbõl
álló szurkolók foglaltak el
minden helyet.

Minél több játék
A Telezsák Kupa elsõd-

leges célja, hogy a gyere-
kek részére minél több já-
téklehetõséget biztosítson,
hiszen az edzéseken tanul-
takat játék közben lehet
„élesben“ gyakorolni,

használható tudássá érlel-
ni. Az is fontos, hogy a pá-
lyájuk elején tartó játéko-
sok összemérjék tudásu-
kat kortársaikkal, megta-
nulják a gyõzelem tudo-
mányát, vagy azt, hogyan
lehet feldolgozni a sikerte-
lenséget. A rendezõ Óbu-
dai Kézilabda Sportiskola
(ÓKSI) kitûnõ házigazdá-
nak bizonyult, a rengeteg
mérkõzést mindkét hely-
színen fennakadás nélkül
sikerült lebonyolítani. 

Nádoriné sokat várt a
tornától és a végén elége-
detten értékelt: - Az idei
eseményre az országos
döntõ legjobb csapataiból
sokan fogadták el a meg-
hívást, így sikerült nagyon
erõs mezõnyt toborozni.
Külön öröm számomra,
hogy  három fiú és két
lány csapatunk felvette a
versenyt a nagy kézilabda
egyesületek elleni csatá-
ban, bizonyítva, hogy
ezekbõl a tehetséges gye-
rekekbõl akár élvonalbeli

kézilabdázók is lehetnek.
A torna jól illeszkedett az
új versenyrendszerbe,
ugyanis az eddigi bajnok-
ságot a jövõben az egye-
sületek által szervezett
egymást követõ tornák
helyettesítik. 

Minél több 
sikerélmény
Acsapatok nem panasz-

kodhattak, hogy unalma-

san telt el a napjuk, hiszen
sorozatban játszották a
mérkõzéseket. Olyan
együttes talán nem is volt
a mezõnyben, amelyik
legalább egy mérkõzést ne
nyert volna, így sikerél-
ménybõl nem maradt ki
egyetlen játékos sem. 

A fárasztó nap végén
telt ház elõtt (voltak vagy
ötszázan) következett az
ünnepélyes eredményhir-

detés. A díjakat Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata képviseletében
Havadi Elza, a Magyar
Kézilabda Szövetség ré-
szérõl Vetési Iván elnök
adta át. 

A végén megérkezett a
Mikulás, tömött zsákjából
csak úgy dõlt az ajándék,
melybõl jutott minden
résztvevõnek.

Kép és szöveg: Lovas

XVII. Telizsák Kézilabda Kupa

Gólokkal tömték tele a zsákot
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Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2013-ban is egynapos ausztriai,

buszos sítúrákat szervez.
Idõpontok, helyszínek:

Január 6-án: Semmering/Hirschenkogel
Január 20-án: Semmering/Stuhleck
Január 27-én: Brunnalm
Február 10-én: Semmering/Stuhleck
Február 24-én: Semmering/Hirschenkogel
Március 3-án: Semmering/Stuhleck
Találkozás: a túra napján 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány té-
ren, visszaérkezés kb. 22 órakor.
Részvételi díj: 5900 Ft/fõ, 14 éves kor alatt 3900 Ft.
Bõvebb felvilágosítás: Rokon Sportszerbolt, 1039 Bp., Mátyás
király út 6. Tel.: 250-3038 vagy 06-20-450-3010.

Szeretettel várunk mindenkit!
www.rokonsport.hu 

Ausztriai sítúrák a Rokonnal

Már nem újdonság, hogy nincs
megmérettetés, ahonnan a Római
Sport Egyesület úszói siker nélkül
tértek volna haza. Legutóbb a Hód-
mezõvásárhelyi Nemzetközi Úszó-
versenyen brillíroztak: 36 csapat
570 versenyzõje közt 11 arany- és 7
ezüstérmet szereztek, emellett
számtalan helyezést értek el.

Anyári felkészülés után, az
õszi szezon második meg-

mérettetésén ismét jól teljesítet-
tek a Római SE úszói. A verseny
színvonalát két olimpiai bajnok
megjelenése emelte, Gyurta Dá-
niel és Risztov Éva londoni
aranyérmes úszóink. 

- Nagy motiváció volt ez szá-
munkra hiszen Gyurta Dani is
óbudai - mondta lapunknak Gye-
pes Lajos. - Jól indult a nap, a nõi
4-szer 50 méteres gyorsváltóban
elsõ helyen végzett Sarkadi Ré-
ka, Beták Anna, Kozma Fanni és
Ugróczky Nóra. Ezt az ered-
ményt Óbudának ajánljuk - tette
hozzá az RSE edzõje. - Nagyon
motiváltak voltak a versenyzõ-
ink és sorra nyerték az érmeket
az erõs mezõnyben.  

Könczöl Zsuzsi 50 méteren,
mellúszásban I. helyen végzett,

ezzel az idejével az országos
ranglista élére került, így már két
számban vezeti a korosztályos
ranglistát 50 és 200 mellen. 

Kiss Lili élete elsõ nemzetközi
versenyén, szintén 50 méteren,
ugyanebben a számban II. lett,
így az elsõ és a második helyet is
Gyepes Ádám szakosztályvezetõ
tanítványai foglalták el a dobo-
gón. 

Venyige Ádám és Sarkadi Ré-
ka 50 méteres eredményei által a
verseny legeredményesebb ver-
senyzõi lettek korosztályukban. 

Beták Anna 50 mellen szenzá-
ciós idõvel I. helyen végzett a
felnõtt mezõnyben. 

Az edzõk felhívták a figyelmet
Börcsök Dánielre, aki minden
mellúszó számot megnyert. 

Az egyesület vezetõi, Gyepes
Lajos és Gyepes Ádám nem vé-
letlenül büszkék tanítványaikra.
Versenyzõik: Beták Anna,
Sarkadi Réka, Kozma Fanni,
Ugróczky Nóra, Magyar Anna,
Primozic Karola, Könczöl Zsu-
zsi, Kiss Lilien, Udvardi Kata,
Bíró Lili, Venyige Ádám,
Tengler Dániel, Könczöl János,
Ugróczky Andris és Börcsök
Dániel. Sz. Cs.

Óbudai úszók az élen

Foci fiúknak, lányoknak
Az ASR-Gázmûvek MTE minden olyan 2001-2007 között szüle-

tett, focizni szeretõ fiút és lányt vár, akik mozgással, játékkal kí-

vánják eltölteni szabadidejüket. A csapatoknak heti két edzésük

van: szerdán és pénteken 16-tól 17.30 óráig. A Bozsik-program-

ban több torna szerepel, ahol NB I-es klubok utánpótlás-csapa-

taival is lesznek mérkõzések. A tagdíj 3.500 Ft/hó. Jelentkezni le-

het telefonon Ferenczi György (06-70-579-6082) és Széll Sándor

(06-20-474-2017) edzõknél, vagy edzések alatt a pályán. (Cím:

Sujtás utca 1-3.)

Aranyérmet nyert Gyurta Dániel
200 méteres mellúszásban az isz-
tambuli rövid pályás világbajnok-
ságon. Gyurta az elsõ magyar
úszó, aki olimpiai bajnoknak, vi-
lágbajnoknak, Európa-bajnok-
nak, rövid pályás világbajnoknak
és rövid pályás Eb-gyõztesnek
mondhatja magát.

Az isztambuli világbajnok-
ság elõtt egyetlen magyar

rövid pályás úszó-világbajnoki
aranyérme volt Magyarország-
nak, még Szabados Béla szerez-
te 12 évvel ezelõtt Athénban. A
török nagyvárosban viszont a
harmadik napon már a harmadi-

kat is megszerezte a küldöttség,
köszönhetõen Gyurta Dániel-
nek, aki 200 méteres mellúszás-
ban legyõzte riválisait.

Gyurta jó rajtot követõen 50
méter után a brit Andrew Willis
mögött a második helyen állt,
fél távnál viszont már fél test-
hosszal vezetett. Az utolsó 50
métert testhossznyi elõnnyel
kezdte meg, és a végén 2:01.35-
tel, világbajnoki csúccsal csa-
pott a célba. Mögötte a a nyári
ötkarikás játékokon is ezüstér-
mes brit Michael Jamieson ért
célba, a nagymedencés világ-
csúcsot tartó japán Jamagucsi
Akihiro csak negyedik lett.

Gyurta Dániel 200 mellen világbajnok
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig a Csil-
laghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingye-
nes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap
harmadik csütörtökén (legközelebb december 20-án) 16-tól 19
óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart
ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18
óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást tart az MSZP
kerületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl
csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ fogadóóráját min-
den hónap elsõ péntekén 16 órától tart-
ja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában, illetve külön idõpont egyezte-
tésére is mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a 06-20-770-6593-as te-
lefonszámon jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

Az Óbudai Múzeum (a továbbiakban Kiíró) pá-
lyázatot hirdet a fíliájaként mûködõ Goldberger
Textilipari Gyûjtemény logójának és arculatá-
nak elkészítésére. A pályázatokat 2012. decem-
ber 31-ig lehet benyújtani. A nyertes pályázó
díjazása: bruttó 250 ezer forint.
A pályázat kiíró bemutatása 
Az Óbudai Múzeum-Goldberger Textilipari
Gyûjtemény 2012-ben fenntartóváltás után tel-
jesen átalakul, modern, innovatív szemléletû
korszerû eszközöket és technikákat elõnyben
részesítõ múzeummá vált. 2013-ban nyitja meg
kapuit újra „A Goldberger“ címû új állandó ki-
állítással, amely modern muzeológiai eszkö-
zökkel emléket állít az 1784-ben, Goldberger
Ferenc által alapított és több mint 200 éven át
fennállt textilgyár történetének. A néhány fõs
manufaktúraként induló üzemet, a család egy-
mást követõ generációi modernizálták, termé-
keivel világhírû vállalattá fejlesztették. A kiállí-
tás a gyár fejlõdésének bemutatása közben szá-
mos interaktív elem segítségével teszi megért-
hetõvé a textilnyomás technológiáját. 
A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely természetes,
vagy jogi személy, illetve jogi személy nélküli
gazdasági társaság. A természetes személyek
esetében feltétel a 18. életév betöltése.
A pályázat tárgya
Az intézmény hivatalos neve Óbudai Múzeum-
Goldberger Textilipari Gyûjtemény. A feladat a
Goldberger Textilipari Gyûjtemény név haszná-
latával arculattervezés.
A megtervezendõ arculati elemek: logó, név-

jegykártya, levélpapír, webdesign fõoldal terv.
Az arculatra vonatkozó elvárások
Az arculat legyen elegáns, XXI. századi, har-
monikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, mo-
dern formavilágú, markáns, könnyen megje-
gyezhetõ és felismerhetõ, a „múzeum“ filozófi-
ájához illeszkedõ, sablonoktól mentes.
A pályázaton való részvétel feltételei
Nevezési díj nincs. Egy pályázó több, maxi-
mum 3 darab pályamunkával is nevezhet. A pá-
lyázat egyfordulós.
A pályázó felelõsséget vállal azért, hogy a pá-
lyázat anyaga saját mûve, amellyel semmilyen
szerzõi és egyéb jogokat nem sért, továbbá ki-
jelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésbõl
adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén
a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az
eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre,
a pályázó köteles az elnyert díjat visszaszolgál-
tatni. Az Óbudai Múzeum a nyertes pályázat
anyagának felhasználására teljes és kizárólagos
jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát
és a szerzõ nevét nyilvánosságra hozza. A nyer-
tes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat
eredményhirdetését, illetve az értesítést követõ
5 napon belül a teljes pályázati anyagot a meg-
hirdetõ birtokába adja.
A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
Kötelezõen benyújtandó dokumentumok: az ar-
culat leírását, az ahhoz tartozó elemek terveit,
valamint a pályázó jeligéjét, és csatolt fájlban a
jelentkezési lapot a pályázó személyes adatai-
val. A megadott személyes adatokat a Kiíró ki-
zárólag a pályázathoz kapcsolódóan használja

fel, és azt bizalmasan kezeli, harmadik félnek
nem adja át.
A pályázati anyag elvárt formátuma
A beadott pályázat pdf formátumban, legfeljebb
7 MB méretben készüljön, amelyben az arcula-
ti elemekrõl készült mintaképek vektorosan,
vagy minimum 300 dpi felbontásban jpg formá-
tumban szerepeljenek. Pályázati jelentkezési
lap - az eredeti doc formátumban.
A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázat beadási határideje: 2012. december 31.
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani
az arculat@obudaimuzeum.hu címre, a levél
tárgya „Goldberger arculatterv pályázat“.
A pályázat elbírálása
A bírálóbizottság - a szerzõ kilétének ismerete
nélkül - 1 díjazottat választ a beadott pályázatok
közül. A Kiíró a nyertest e-mail-ben értesíti.
Díjazás
A nyertes pályázó díjazása: bruttó 250.000 fo-
rint, amelynek kifizetésérõl a Kiíró a nyertes
pályázóval kötött szerzõdés után intézkedik.
(További információk: Révész Nándor,
revesz.nandor@obudaimuzeum.hu, tel.: 250-
1020, Gálfi Ágnes, agnesg@obuda.hu, tel.:
250-1020.)

Pályázati felhívás arculattervezésre

JELENTKEZÉSI LAP
Pályázat jeligéje:
Név:
Születési hely, idõ:
E-mail cím:
Levelezési cím 
Telefonszám:
Egyéni vállalkozói igazolvány száma:
Felsõoktatási intézmény neve:

L. Simon László,
az Emberi Erõfor-
rások Minisztéri-
umának kultúrá-
ért felelõs ál-
lamtitkára or-
szágjáró körútjá-
nak óbudai állo-
másán a kor-
mányzati ciklus-
ban eddig elért
eredményekrõl,
az örökölt adós-
ságból adódó
gondokról be-
szélt telt ház
elõtt a Rozma-
ring Vendéglõ-
ben december 5-
én. Az esemé-
nyen részt vett
Menczer Erzsé-
bet országgyûlé-
si és önkormány-
zati képviselõ

Új helyen az
adóügyi osztály

Tájékoztatjuk önöket, hogy
2012. december 10-tõl az
adóügyi osztály elérhetõsége
megváltozott, az ügyfeleket
ezen idõponttól a Zápor utca
27.-ben várják. A költözéssel
kapcsolatos friss információk,
illetve az aktuális telefonszá-
mok a www.obuda.hu oldalon
megtalálhatóak lesznek.

Fórum a Selyemgombolyítóban 
A Kereszténydemokrata Fórum vendége Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkormányzati képviselõ lesz 2013. január 8-án
18 órakor a Selyemgombolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.)

Félidõben Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. 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

Könyvelés
könyvvizsgálat, adóbevallás
cégeknek, társasházaknak,

magánszemélyeknek. 
Tel.: 06(30)984-8897; 388-4438

www.bendakonyveles.hu

Karácsonyi ételek és Szilveszter 
egy 110 éves gõzhajón a Dunán!

Ne fõzzön, inkább lazítson a karácsonyi ünnepek elõtt! Rendeljen 
különleges halételeket a 110 éves Muzeális Aquamarina hotel 
és rendezvénygõzhajó éttermébõl a Rozgonyi Piroska utcai (Rómaifürdõ)
hajóállomásnál!
1 liter halászlé elvitelre a belefõzött hallal 999 Ft, 
a hirdetés felmutatója 10% kedvezményben részesül.
Szilveszterezzen egy 110 éves muzeális cári gõzhajón 
a RÓMAI-PARTON, az AQUAMARINA Hotel és Rendezvényhajón.
A szilveszteri mulattság élõzenével, operettmûsorral, 5 fogásos 
vacsorával  12500 Ft/fõ és minden második fõt szállodánk 
egy üveg pezsgõvel ajándékozza meg.
Kövesse hajónkat és foglaljon a www.aquamarinahotel.hu weblapon, 
vagy a Facebookon! 
A hirdetés felmutatója 500 Ft kedvezményben részesül.
Egy személy  egy kupont használhat fel.
Elérhetõségeink:
+36-1-240-8288 vagy info@aquamarinahotel.hu e-mail címen.

F elhívjuk a lakosság fi-
gyelmét, hogy a fõváros

köztisztaságáról szóló, 48/
1994. (VIII. 1.) Fõvárosi
Közgyûlési rendelet 3.§ (1)
bekezdése szerint az ingatlan
tulajdonosa köteles gondos-
kodni az ingatlan elõtti járda,
továbbá a kocsiút közötti ki-
épített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, tisztántartásá-
ról, szemét- és gyommentesí-
tésérõl, hóeltakarításáról és
síkosság-mentesítésérõl.

Kérünk minden ingatlantu-
lajdonost vagy kezelõt, hogy
az ingatlana elõtti közterüle-
tet tegye rendbe, végezze el a
gyommentesítést, a lehullott
lomb összegyûjtését, és ahol
van szikkasztóárok, végezze
el annak kitakarítását is.

Kérünk mindenkit, hogy se-
gítse a kerület tisztán tartását, a
minket körülvevõ lakókörnyeze-
tünk gondozását, rendbetételét!

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

A hóeltakarítás, síkosság-mentesítés az ingatlantulajdonos kötelessége 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hahota 
Férj és feleség veszekszik:
- Próbálj meg gondolkodni egy
kicsit - kérleli a férj a feleségét.
- Még mit nem! Akkor megint
neked lesz igazad!

* * *
- Ismerõsnek tûnik az arca.
Hol láthattam?
- Talán a színházban - mond-
ja a színész.
- Az bizony, lehet. Hol szokott
ülni?

* * *
A rendõrõrsön megcsörren a
telefon.
- Halló, rendõrség? - kérdi a
„borízû“ hang.
- Igen - feleli a rendõrtiszt.
- Akkor maradjanak ott, ahol
vannak, különben ugrik a jo-
gosítványom!

* * *
A fiatal férjet otthagyja a felesé-
ge.Tíz hét múlva megjelenik a fe-
leség, és letérdel a férj lábai elé.
- Drágám, meg tudod bocsá-
tani, hogy elmentem tõled?
- Azt még megbocsátom,
hogy elmentél, de azt soha-
sem, hogy visszajöttél.

* * *
A szép fiatalasszony válópert
indít a férje ellen. A tárgyalá-
son sírva panaszkodik:
- Nem bírom tovább! Kérem
szépen, a férjem úgy bánik
velem, mint más a kutyájával!
- Verte magát? - kérdezi a bí-
ró részvéttel.
- Azt éppen nem, de azt akar-
ta, hogy legyek hû hozzá.

* * *
Mindig ezek a borzasztó
anyósviccek! Meg kell mon-
danom, én egészen jól kijö-
vök az anyósommal.
- Hol lakik?
- Dél-Afrikában.

* * *
Két férfi együtt iszik a kocs-
mában.
- Mi történt magával? - kérdi
az egyik.
- Éppen most hagyott el a fe-
leségem.
- És magával mi történt? -
kérdez vissza a másik.
- Az enyém meg visszajött.

* * *
- Tessék mondani, van elme-
beteg a családban?
- Igen, doktor úr, sajnos. A hú-
gom kikosarazta a gazdag
vállalkozót, és latintanárhoz
ment feleségül.

Karácsony második napján, de-
cember 26-án 10-tõl 16 óráig a
Német Kisebbségi Önkormányzat
és a „Braunhaxler“ Egyesület kö-
zös rendezésében folytatódik az
évszázados hagyomány, a Krump-
libúcsú a Duna-parton, a Rozma-
ring Vendéglõben.

Program
10-tõl 16 óráig a Rozmaring

Vendéglõben a „Braunhaxler“
Dalkör, a Nosztalgia Sramlize-
nekar és neves mûvészek re-

mek mûsorral gondoskodnak a
jó hangulatról.

12 órakor a jelenlegi Krum-
plikirály ünnepélyesen átadja
hivatalát a 2012. évi Krumpli-
királynak, aki megválasztja Ki-
rálynõjét. Ezt a népi „díszpol-
gári“ címet a „Braunhaxler“
Egyesület alapította, és mindig
azt a polgárt illeti meg, aki az
adott esztendõben a legtöbbet
tette Óbuda-Békásmegyerért.

A hagyományoknak megfe-
lelõen a sült krumpli libazsírral

és lilahagymával mindenkinek
ingyenes, de a Rozmaring Ven-
déglõ erre az alkalomra ked-
vezményes, rendkívüli étel- és
italválasztékkal várja a vendé-
geket.

(A nagy érdeklõdésre való te-
kintettel az elõzetes asztalfogla-
lás kötelezõ december 22-ig
Tauner Tibor fõrendezõnél a
368-6685-ös vagy a 06-20-257-
6393-as telefonszámon. Cím: Ár-
pád fejedelem útja 125., a HÉV
Tímár utcai megállójánál.)

Krumplibúcsú a Rozmaringban

A Heti Válasz Kiadó „Pest-budai
séták“ címmel jelentette meg azt
a kötetet, melyet az Erzsébet téri
Design Terminálban mutattak be
december 11-én. 

H uszonhárom kerület - hu-
szonhárom híres ember. A

„Pest-budai séták“ címû könyv
az 1,7 milliós Budapest új arcát
tárja az olvasók elé. Turisztikai
nevezetességek, kultúrtörténeti
szempontból fontos emlékek
és feltáratlan eldugott értékek,
neves személyiségek tálalásá-

ban - ahogy még senki sem lát-
ta. A sétakötet segítségével
igazi kalandtúrán vehetnek
részt az olvasók, különleges
helyszíneket fedezhetnek fel,
miközben megismerhetik ne-
ves emberek életének legfonto-
sabb színtereit.  

Óbudát Novodomszky Éva
televíziós mûsorvezetõ mutatja

be: „Az
biztos nem
szorul ma-
gyarázat-
ra, hogy
mitõl szé-
pek a nyári
esték a Ró-
m a i - p a r -
ton.“

Pest-budai séták 

Halász Csilla rovatvezetõ mutatta be a könyvet a sajtótájékoztatón

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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