
Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb
közösségek írásban tehetnek javaslatot
március 8-ig arra, ki kapja az elismerést.

A Kiscelli utcai posta mûemlék épületben
található, a belsõ felújítást a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal engedélyezte.

A két olimpiai bajnok úszó nyerte el
2012-ben az év sportolója címet a
sportújságírók szavazatai alapján.28

Risztov és Gyurta az év sportolója

XIX. évfolyam 1. szám                  Megjelenik kéthetente              2013. január 8.
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Óbuda Kultúrájáért Díj

6
Megújult a Kiscelli Posta

Új autók a rendõrségnek 

Két gépjármûvel segíti a kerületi rendõrkapitányság munkáját Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az autókat Bús
Balázs polgármester adta át Horváth Antal kapitányságvezetõnek                                                RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Közmeghallgatás
a járásról 

és a tankerületrõl
Az év elejétõl jelentõs
változások történtek a
közigazgatásban: lét-
rejöttek a járások és a
tankerületek.
Ezek a változások ad-
ták a témáját a tavaly
december 17-ei rendes
évi közmeghallgatás-
nak, amelyen Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának vezetõi
tájékoztatták a megje-
lenteket a részletekrõl
az Óbudai Kulturális
Központban.

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Visszatekintés

A francia eredetû promenád
szó sétányt, sétálásra alkal-
mas területet jelent. A
Kolosy téren és környékén
az Óbudai Promenád fejlesz-
tése - melyrõl lapunkban fo-
lyamatosan tájékoztattuk
olvasóinkat - tavaly novem-
ber végére befejezõdött, ez-
zel Észak-Buda egyik leg-
hangulatosabb környéke im-
már saját promenáddal, az-
az sétánnyal büszkélkedhet.

Mint arról beszámol-
tunk, a Kolosy téri

piacot a rekonstrukció ré-
szeként felújították (egye-
bek mellett 420 négyzet-
méter felületû hõvédõ
üvegtetõre cserélték le a
korábbi vászontetõt, mely
alá gázsugárzót építettek,
így télen az egész csarnok
fûthetõ), átadták az eme-
leti részen Óbuda-Újlak
Kulturális és Információs
Központját, a Civil Házat.
Itt több mint 100 négyzet-
méteren a kerületben mû-

ködõ civil szervezetek ta-
lálhatnak otthonra. Az
Óbudai Promenád fej-
lesztése során megszépült

tereket, utcákat pedig az
Újlaki Karácsonyi Vásár-
ra látogató sokaság népe-
sítette be.

Az oldalt összeállította Klug Miklós

2012 beruházása: Óbudai Promenád

Jöjjön ki Óbudára! – a megújult városközpontba

Gyepszigetekkel tarkított macskaköves díszburkolat, szökõkutak, padok, kandeláberek. Télen sétára, tavasztól
egy kis megállásra, pihenésre hív mindenkit az Óbudai Promenád.  A megszépült Kolosy tér és az egyik szökõkút

Üvegtetõ alatt a felújított Kolosy téri piac

Nagy hangsúlyt helyeznek Óbudán a
helyi közösségek megerõsítésére. 
A rekonstrukciót követõen olyan talál-
kozási teret kaptak vissza a környé-
ken élõk, mely múltban gyökerezõ for-
mai és közösségi hagyományokat kö-
vet, ám a XXI. század követelményei-
nek is megfelel

Kevesebb lett a parkoló, több a zöldfelület

A döntés a III. kerüle-
ti védmû elõkészí-

téséhez, megvalósításá-
hoz és használatbavéte-
léhez közvetlenül szük-

séges eljárásokat érinti,
így például a vízügyi,
környezetvédelmi, terü-
letrendezési és általános
építésügyi hatósági eljá-

rásokat. A hatósági dön-
tések fellebbezésre való
tekintet nélkül végre-
hajthatók. A védmû vég-
leges nyomvonalát 2011
augusztusában hagyta
jóvá a Fõvárosi Köz-
gyûlés, eszerint a gát há-
rom különbözõ szaka-
szon, eltérõ módon
épül. A 3,1 kilométeres

szakasz ter-
v e z é s é r õ l
szóló szerzõ-
dést tavaly
szeptember-
ben írták alá. 

Az építést
tavasszal kez-
dik, a munká-
latok két éven
belül befeje-
zõdnek. A be-
ruházás mint-
egy 2,6 milli-
árd forintba
kerül, amely-
bõl 1 milliárd
forint állami
forrás.

Kiemelt ügy a római-parti védmû

Hosszú évek óta várnak a Római-parton és környékén élõk a mobilgátra

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügy-
gyé nyilvánította a kormány a római-parti árvízvédelmi
védmû megvalósításával kapcsolatos közigazgatási ha-
tósági eljárásokat - olvasható a Magyar Közlönyben
megjelent kormányhatározatban. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_01.qxd  2013.01.04.  12:24  Page 2



2013/1. szám Önkormányzat
3

A Dacia Duster te-
repjárók egyikét, a

négy kerék meghajtásút,
kifejezetten a hegyvidé-
ki terepre szánta az

ajándékozó, mivel a
rendõröknek korábban
gondot okozott feljutni a
hegyre a városi közleke-
désre szánt autókkal. 

Bús Balázs az alkalmat
megragadta arra is, hogy
a városrészben szolgála-
tot teljesítõ rendõröknek,
mentõsöknek és kataszt-
rófavédõknek pénzjutal-
mat adjon. Összesen
154-en részesültek kará-
csony elõtt elismerésben.

(mizsu)

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. számú egyéni vá-
lasztókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További infor-
mációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerület) országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fo-
gadóórára elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Új autók a rendõrségnek 

Bús Balázs polgármester rendõröknek, mentõsöknek és katasztrófavédõknek adott át
pénzjutalmat  

Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat
alapított, melynek odaítélé-
sét és átadását rendeletben
szabályozta.

„A cím adományozható mind-
azoknak a kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ személyek-
nek, csoportoknak, akik Óbu-
da-Békásmegyer kulturális
életének fejlõdéséhez kima-
gasló teljesítményükkel vagy
életmûvükkel hozzájárultak.“
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a
képviselõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó -
minõsített többséggel elfogadott határozatában
dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérke-
zett javaslatok alapján - a kulturális, civil és kisebb-
ségi bizottság véleményének figyelembe vételével -
hoz meg. Díjazásban évente csak egy személy,
vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrász-
mûvész „Oszlopok“ címû kisplasztikája; díszokle-
vél és bruttó 600.000 Ft összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysoro-
zaton, május 4-én adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással
együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek és
egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat
zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Csoportjának cí-
mezve postai úton (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Javas-
lat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására“ megje-
löléssel 2013. március 8-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisz-
tikai referensnél kérhetõ.Tel.: 437-8834, e-mail: bor-
bely.rita@obuda.hu).

Befejezõdött az adventi idõszak, elmúlt a karácsony, de nem ürült ki a Fõ tér Óbuda
szívében. A korcsolyázni vágyók díjmentesen használhatják január végéig az önkor-
mányzat által felállított 18x24 méteres jégpályát. A feltételek ugyanazok mint tavaly:
lehetõség van korcsolyakölcsönzésre és korcsolyaélezésre, értékmegõrzõ és büfé mû-
ködik a pálya melletti sátorban 

Január végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bûnügyi térképen a fõvárosi kerületek
A rendõrség új bûnügyi térképe (http://bbterkep.police.hu/
mapdisplay/bu.html) szerint a budapesti kerületek
között elég nagyok a különbségek. Az I. és az V. ke-
rület, vagyis a pesti és a budai belváros gyakorlati-
lag minden bûncselekmény-kategóriában a legfer-
tõzöttebb területek közé tartozik. Ugyanez a helyzet
a Nagykörutat övezõ VI., VII., VIII. kerületekkel is.
Ezek a belsõ kerületek csak egyvalamiben nem
hozták a legrosszabb adatokat: kocsikat az egész
városban mindenütt nagyon sokat lopnak, kivéve az
V., VI. és a VII. kerületet.
Budapesten a XVI. kerület a legnyugodtabb kör-
nyék, de a XXII. is a legjobbak közé tartozik. A XIX.
kerület - Kispest és a Wekerle-telep - nem rossz
környék, de nagyon sok személy elleni erõszakos
bûncselekmény történik itt. A legtöbb betöréses lo-
pás a IX. és a X. kerületben történik, ellenben legin-
kább a III., IV., X., XI., XIII. és XXI. kerületben van-
nak biztonságban a lakások a betörõktõl.
Az adatokból az is kiderül, hogy a VIII. kerület a köz-
hiedelemnek megfelelõen valóban nem tartozik a
legbiztonságosabbak közé, de semmivel sem rosz-
szabb, mint a szomszédos kerületek. Nagy megle-
petés viszont Csepel, amely a többi kerülethez vi-
szonyítva szinte minden kategóriában átlag alatti
fertõzöttséget mutat. Itt viszonylag kevés a lakásbe-
törés, a közterületen elkövetett bûncselekmény és
minden más is.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata múlt év december
20-án két autót adományozott a kerületi rendõrkapitány-
ságnak. Az ajándékot Bús Balázs polgármester adta át
Horváth Antal alezredesnek, a kapitányság vezetõjének.
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Fórum

Akerületben létrejött
járási hivatal hatás-

körét és mûködési körül-
ményeit Kiss Anita jegy-
zõ ismertette. Mint mond-
ta, a járási rendszer nem
új keletû, hiszen csak
1983-ban szüntették meg
hivatalosan. A megyei és
a fõvárosi kormányhiva-
tal részeként mûködnek
a kerületi járások. Orszá-
gosan 175 hivatal ala-

kult, plusz a fõvárosban
a 23 kerületben 23 to-
vábbi hivatal. A kor-
mányzati szándék az
egyablakos ügyintézés
biztosítása az ügyfelek
számára. Ez azt jelenti,
hogy az állampolgárok

egy adott helyen, az év
végéig kialakítandó kor-
mányablakoknál tudják
majd hivatalos ügyeiket
intézni. Az eddigi ok-
mányirodákban alakítják
ki a járási hivatalok in-
tegrált ügyfélszolgálata-
it, azaz a járási kormány-
ablakokat. A lakosok az
államigazgatási ügyeiket
a kormányablakokban
intézhetik. 

A járási kormányhiva-
talok legfontosabb fel-
adata a megyeinél, illet-
ve a fõvárosinál alacso-
nyabb szinten intézendõ
államigazgatási felada-
tok ellátása lesz. Így
megvalósul az állam-
igazgatási és az önkor-
mányzati feladatok szét-
választása, a járások ki-
zárólag államigazgatási
területi egységet jelente-
nek majd. Elsõsorban
okmányirodai feladato-
kat, a gyermekvédelmi
és gyámügyeket, vala-
mint egyes szociális,
környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi igazga-
tási ügyek intézését ve-
szik át a településektõl a
járási hivatalok. A ha-
táskörök szétválasztásá-
nál kiemelt szempont
volt, hogy a helyi szabá-
lyozáshoz kapcsolódó,

mérlegelési jogkörbe
tartozó ügyek lehetõleg
maradjanak a kerületi
jegyzõnél. Ahol viszont
az adott ügyben az ál-
lamnak van egyértelmû-
en feladata, ott a kerüle-
ti járási hivatal tud majd
hatékonyabban intéz-
kedni. Január elsejével a
járási hivatalokhoz ke-
rültek az okmányirodák.
Az okmányirodák mel-

lett a járási hivatalokhoz
kerültek a fõvárosi, me-
gyei kormányhivatalok
szakigazgatási szervei-
nek helyi szervei is. A
járási hivatalokon belül
szakigazgatási szerv-
ként mûködik a járási
gyámhivatal, a járási ál-
lategészségügyi és élel-
miszer-ellenõrzõ hiva-
tal, a járási földhivatal
és a járási munkaügyi
kirendeltség. 

Ügyintézés ott,
ahol eddig 

Ami a gyakorlatot il-
leti: ügyet intézni to-
vábbra is a Harrer Pál
utca 9-11., a Váradi ut-
ca 15., illetve Békásme-
gyeren, a Medgyessy
Ferenc utca 4. szám
alatti irodákban lehet. A
jegyzõaszszony arra bá-
torította a kerületi pol-

gárokat, hogy nyugod-
tan érdeklõdjenek tele-
fonon akár az irodák-
ban, akár a polgármeste-
ri hivatalban, ha bi-
zonytalanok abban, ho-
va is forduljanak. Egy-
ben bemutatta a kerületi
járási hivatal vezetõjét,
Simon Józsefnét, aki ko-
rábban is a kerületben
dolgozott a Gyámhiva-
tal vezetõjeként.

A tankerület mûködé-
sérõl Tamás Ilona, tan-
kerületi vezetõ számolt
be. A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ

03. számú egységeként
mûködõ tankerület köz-
pontja a Zichy-kastély-
ban található (Fõ tér 1.).
A változás lényege,
hogy bár az iskolákat to-
vábbra is az önkor-
mányzat mûködteti, de a
fenntartó ezentúl az ál-
lam. Országosan 198
tankerület mûködik. 

Puskás Péter alpolgár-
mester mindehhez hoz-
záfûzte, hogy az új hiva-
talokban többségében az
önkormányzat korábbi
munkatársai dolgoznak.

Domi Zs. 

Cél az egyablakos ügyintézés

Közmeghallgatás a járásról és a tankerületrõl

Kelemen Viktória alpolgármester, Kiss Anita jegyzõ, Puskás Péter alpolgármester,
Theisz Bálint alpolgármester és Tamás Ilona tankerületi igazgató a tavaly december
17-ei közmeghallgatáson az Óbudai Kulturális Központban

A közmeghallgatáson a hallgatóságnak lehetõ-
sége nyílt kérdéseket feltenni az önkormányzat
illetékeseinek.

Óvodások a Dunán
Horváth „Indián“ Pál, az Óbudai SE elnöke, az okta-
tási és sport bizottság külsõ tagja beszámolt arról,
hogy ígéretének megfelelõen az elmúlt két évben 10
ezer gyereket vitt el „gályázni“ a Dunára. Idén újabb
ezerrel szándékozik megszerettetni a vízi sportokat,
köztük óvodásokkal is. - Az egyesület kinõtte régi te-
lephelyét, s egyben felajánlja azt az önkormányzat
számára - jelentette be Indián. A funkcióját vesztett
telephelyen egyébként az utóbbi években kétmillió
forintos fejlesztést hajtott végre. Puskás Péter alpol-
gármester megköszönte a felajánlást.

Termelõi piacról, járdáról 
Berke Györgyné (Búvár utcai lakos) mindenekelõtt
köszönetet mondott azért a sok rendezvényért,
amelyekkel az önkormányzat megörvendezteti a
nyugdíjasokat, illetve más korosztályba tartozókat.
Kritikát fogalmazott meg viszont a Huszti úti terme-
lõi piaccal kapcsolatban. Mint mondta, nagyon örül-
nek a környék lakói a friss, hazai ételeknek, italok-
nak, de nem értik, hogy miért kell olyan magas bér-
leti díjat kérni a gazdáktól, hogy azt alig tudják kiter-
melni. A másik felvetése pedig az volt, hogy a
Harrer Pál utcában található járdát meg kellene
végre rendesen építeni, mivel mára már szinte élet-
veszélyessé vált a gyalogosok számára.
Puskás Péter válaszában úgy fogalmazott, hogy az
önkormányzatnak is nagyon fontos a termelõi pia-
cok létrejötte - azért is kezdeményezték -, és sem-
miképpen nem nyerészkedni akarnak rajta, csak
nullszaldóra törekszenek. Ha a termelõk is jelzik,
hogy nem éri meg ekkora helypénzt fizetni, újratár-
gyalják velük a kérdést. A járdával kapcsolatos fel-
vetésre reagálva elmondta, hogy az önkormányzat
az úttestek felújítása után idén járda rekonstrukciós
programot indít. A munkálatokat a Pók utcai lakóte-
lepen kezdik, mert ott a legáldatlanabbak az állapo-
tok és remélhetõleg néhány év alatt mindenhova el-
érnek, ahol szükség van felújításra. D. Zs.

Hozzászólások

Évnyitó 
testületi ülés

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete soron
következõ ülését - a I.
féléves munkaterv sze-
rint - január 17-én 10
órától tartja a Városhá-
za tanácskozótermében.

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma január 21-én, hét-
fõn jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Röviden úgy foglalha-
tó össze a közoktatás

területén január 1-jétõl be-
következõ változás, hogy
a mûködtetõ az önkor-
mányzat, a fenntartó pe-
dig az állam. Óbuda-Bé-
kásmegyeren továbbra is
ugyanolyan színvonalon
szeretné mûködtetni az is-
koláit, óvodáit, mint aho-
gyan azt eddig is tette. 

A tankerület fenntartói
munkája döntõen a szak-
mai munkát jelenti, de a
munkáltatói jogköröket
is ez a grémium gyako-
rolja majd.

A szervezet a Zichy-
kastélyba költözik, a mun-
katársak jelentõs része a
korábbi oktatási fõosztály
személyi körébõl kerül ki.

- Mint arról már szó
esett, az állami irányítás,
fenntartás alapvetõen szak-
mai koordinálást jelent,
melybe beleértendõ a pe-
dagógusok és a nevelõ-
oktató munkát közvetle-
nül segítõk bérének, járu-
lékainak központi bizto-
sítása, bérfinanszírozása,
valamint a taneszköz-ellá-
tás és a külsõ szakmai el-
lenõrzés, a tanfelügyelet

támogatása - hangsúlyoz-
ta a tankerületi igazgató. 

- Az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma irányí-
tása alatt álló központi hi-
vatal, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ
az országban összesen
198 tankerületet és me-
gyeközponti tankerületet
hozott létre. A tankerüle-
tek illetékességi területe a
járásokhoz igazodik. Ezek
élére tankerületi igazgató-
kat neveztek ki. Felada-
tom, akárcsak a többi ve-
zetõé, többek közt az ille-

tékességi területemen mû-
ködõ köznevelési intéz-
mények irányítása, peda-
gógiai munkájuk koordi-
nálása, a kapcsolattartás
az intézményvezetõkkel,
pedagógusokkal és a köz-
nevelés más szereplõivel.
Az állam nem akarja el-
venni a szakmai irányí-
tást az önkormányzatok-
tól, hanem partnerségben
megerõsíteni. Azt szeret-
né, hogy ugyanolyan ren-
dezõelvek alapján szüles-
senek meg a csoportbon-
tásra, fejlesztési források-
ra, felújításra vonatkozó
döntések az ország min-
den pontján.

- Szakértõk egybehang-
zó véleménye, hogy a ke-
rületi oktatás színvonala
követendõ példa az or-
szágban. 

- Valóban ezek a visz-
szajelzések. Ez nagyon
sok szakember, pedagó-
gus munkájának eredmé-

nye. Tankerületi vezetõ-
ként legfõbb célomnak
ennek a kiemelkedõen
magas oktatási-nevelési
színvonalnak a megõrzé-
se. Sokan, sok helyen em-
lítik az óbudai „iskolapél-
dát“. Ugyanakkor orszá-
gosan is meg kell teremte-
ni azt a nívót, amely egy-
séges hozzáférést, esélyt
biztosít mindenkinek az
oktatásban, és meg kell
õrizni azt a sokféleséget,
amelyet a magyar oktatási
rendszer eddig elért, vala-
mint oda kell figyelni arra,
hogy a leszakadó térségek
többlet szakmai segítséget
kapjanak. 

- Mit jelent a változás a
diákok, szülõk számára?

- Törvénybe iktatták,
hogy a tanév során csopor-
tot, osztályt nem lehet át-
szervezni, megszüntetni,
és az iskolák érdemi mun-
káját nem érinti majd az
átadás-átvétel. A cél, hogy
a változásból a pedagógu-
sok és a gyerekek ne érez-
zenek meg semmit, vagy
kedvezõ változásokként
éljék azt meg - tette hozzá
Tamás Ilona. Sz. Cs.

Tamás Ilona a tankerületi átalakításról

Az óbudai oktatás: „iskolapélda“
Mint arról korábban hírt adtunk, 2013. január 1-jétõl az óvo-
dák kivételével állami fenntartásba kerültek az oktatási in-
tézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetõen szak-
mai koordinálást jelent, melyet a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KIK) végez. A feladatokat területi, szer-
vezeti egységekként tankerületek és megyeközponti tanke-
rületek, illetve annak vezetõi látják el. A III. kerület tanke-
rületi igazgatójának Tamás Ilonát, az önkormányzat oktatá-
si és kulturális fõosztályának vezetõjét nevezték ki, aki la-
punk munkatársának a változások lényegérõl nyilatkozott. 

Hírösszefoglaló: A fõvárosban 23 kerületi hi-
vatal alakult 2013. január 1-jével Budapest
Fõváros Kormányhivatalának kirendeltsége-
ként. A kerületi hivatalok alapját az okmány-
irodák adják, így a Kormányhivatal ügyfélszol-
gálatokkal kapcsolatos feladatai jelentõsen
megnövekednek. Ezáltal a Kormányhivatal kö-
zelebb is kerül az állampolgárokhoz.

Januártól a budapestiek elsõsorban az ok-
mányirodákban kerülnek majd kapcsolatba

a fõvárosi kerületi hivatalokkal. Az állampol-
gárok dolgát nagyban megkönnyíti majd,
hogy az okmányirodák ügyfélfogadási módja
egységesül. Az okmányirodák a már jól meg-
szokott helyükön maradtak. Budapesten folya-
matosan vezetik be a kétmûszakos ügyfélfo-
gadási rendszert, ahol az állampolgárok 20
óráig intézhetik ügyeiket. 

A területi közigazgatási reform távlati célja
az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügy-
felek számára, amelyet a 2013. év végére ki-
alakuló kormányablakok fognak megvalósíta-
ni. A fõvárosban jelenleg négy kormányablak
mûködik, de számuk jelentõsen megnõ az ott
elintézhetõ feladatokkal együtt. Országszerte
300 helyen, a fõvárosban minden kerületben
az okmányirodák bázisán jönnek létre a kor-
mányablakok, ahol több mint 2000 hatósági
ügyet lehet egy helyszínen elintézni.

A kerületi hivatalok személyi állományá-
nak alapját a kerületi önkormányzatok által

foglalkoztatott, az átvételre kerülõ államigaz-
gatási feladatokat ellátó köztisztviselõk, illet-
ve ezen feladatellátással összefüggésben a
funkcionális (például pénzügyi, üzemeltetési,
humán, belsõ ellenõrzési, informatikai) mun-
katársak adják. A személyi állomány legje-
lentõsebb részét az okmányirodai dolgozók
adják, õket követik a törvényben és a kor-
mányrendeletben meghatározott hatósági
ügyintézéssel foglalkozók, illetve a szociális
és a gyámügyi feladatokat ellátó munkatár-
sak. A fõvárosban 1398 személy és a hozzá

kapcsolódó státusz kerül át a Kormányhiva-
talhoz, így 2013-ban annak létszáma több
mint 4500-ra emelkedik.

A járási hivatalokat a hivatalvezetõ vezeti,
gyakorolja a járási hivatalok törzshivatalának
feladat- és hatásköreit, a napi mûködéshez
szükséges jogosítványokat a kormánymegbí-
zott által meghatározott keretek között. 

A hivatalvezetõket tavaly december köze-
pén nevezték ki. A III. kerületi járási hivatalt
Simon Józsefné vezeti, aki korábban a kerület
Gyámhivatalát irányította.

Járások Budapesten – a kerületi hivatalok kialakítása

Folyamatosan vezetik be a kétmûszakos ügyfélfogadási rendszert

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Felújítva adták át a Kiscelli
Postát tavaly november 12-
én. A változásokról Apáti-
Tóth Katától, a Magyar Pos-
ta Zrt. szóvivõjétõl kértünk
tájékoztatást. 

Megtudtuk: a Buda-
pest 3. számú, Kis-

celli Posta mûemléki be-
sorolású épület. Belsõ
korszerûsítése a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
engedélyével valósulha-
tott meg. A felújítások a
földszint átalakítását, bel-
sõ átépítését célozták.

A kivitelezés a tervezett
határidõre, október 30-ára
készült el, a posta a meghir-
detett idõpontban, novem-
ber 12-én nyitotta meg ka-
puit. A beruházás a teljes
földszint belsõ átépítésére,
540 négyzetméter alapterü-
letre terjedt ki, mely ezen-
túl úgynevezett nyitott-pul-
tos rendszerben mûködik.
A felújítás során tágas kö-
zönségtér, hét nyitott-bank-

pultos felvételi munkahely,
egy fõpénztár, három mun-
kahelyes hivatali kézbesíté-
si és letéti fiókbérlet, két
úgynevezett tömeges fel-
vétel, ügyfélszolgálat, nyi-
tott rendszerû postabolt,
valamint ezeket kiszolgáló
és ezekhez kapcsolódó rak-

tárak, irodák, közlekedõk
készültek el. Az ügyfél-fel-
vétel kapcsolatát ügyfélhí-
vó-rendszer biztosítja. A

közönségtérben, a nyitott
postaboltban az új kereske-
delmi szemléletnek megfe-
lelõen áru-gondolák, pol-
cok találhatók.

Új, teljes belsõépítésze-
ti átalakítás, dekoráció, bú-
torozás készült. Korszerû-
sítették az elektromos há-
lózatot, világítást. Új fûtõ-
testeket, klíma- és szellõz-
tetõ berendezéseket építet-
tek be, tûzjelzõ illetve va-
gyonvédelmi biztonsági
hálózatot létesítettek.

A megváltozott belsõté-
ri beosztásnak és funkció-
nak megfelelõ, új infor-
matikai hálózat készült.

A nyitott-pultos kialakí-
tás a postai dolgozóknak
és az ügyfeleknek egy-
aránt gyors, racionális ki-
szolgálást, civilizált, kor-
szerû és kellemes környe-
zetet biztosít. Sz. Cs. 

Korszerûbb épület, gyorsabb kiszolgálás

Megújult a Kiscelli Posta

Nyitott-pultos rendszert alakítottak
ki a Kiscelli Posta földszintjén

BÕVÜLT AZ ÓVODA TORNATERME. Új csoportszobával és nagyobb tornateremmel gaz-
dagodott a Vackor Óvoda Mókus tagóvodája

G yalogátkelõhellyel
gazdagodott a kerü-

let: a fõváros a helyi önkor-
mányzat és a lakosság kez-
deményezésére Rómaifür-
dõn, a Nánási út-Rozgonyi
Piroska utca keresztezõdé-

sében zebrát építtetett. A
folyamatosan növekvõ for-
galom miatt már régóta
esedékes volt a kialakítása.
A kivitelezési munkálato-
kat a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. végezte.

Új zebra a Nánási úton

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 idõ-
ben a hivatal épületében, a fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.) a Far-
kastorki lejtõ-Jablonka út-Laborc árok-Laborc utca-Jablonka út-Ér utca által hatá-
rolt területre; • a Mátyás hegyi út-Toboz utca-Nyereg út-22907/2 hrsz.-ú erdõterület
által határolt területre; • a Szentendrei út-Mátyás király út-Karácsony Sándor utca-
Fésûs utca által határolt 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, az-
az a Szentendrei út-volt esztergomi vasútvonal-Pomázi út-Törökkõ utca-Csillag-
hegyi út-Bojtár utca-Bécsi út-Fehéregyházi út-Hunor utca-Hévízi út-Bogdáni út ál-
tal határolt területre készülõ Kerületi Szabályozási Tervek megtekinthetõk.

Bús Balázs
polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az újonnan kialakított ba-
ba-mama szoba berende-
zéséhez szükséges játéko-
kat adott karácsonyi aján-
dékba a Jó Pásztor Anya-
otthonnak Harrach Péter,
a Kereszténydemokrata
Néppárt frakcióvezetõje
és Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
tavaly december 19-én. 

H arrach Péter el-
mondta: az anyaott-

honoknak kiemelkedõ
szerepe van a szociális és
családügyi ellátásban, a
nehéz helyzetbe került
szülõk - legtöbbször anyák
-, az ilyen otthonokban
kaphatnak átmeneti segít-
séget. Fontos, hogy az
érintettek olyan környe-
zetbe kerüljenek, ahol biz-
tosított számukra az
együttlét és a közösség
megerõsítõ jelenléte egy-

aránt. Úgy fogalmazott,
hogy az egyházi intézmé-
nyeknél az esetek többsé-
gében nagyobb érzékeny-

séget tapasztalnak a bajba-
jutottak megsegítésénél. 

A Jó Pásztor Anyaott-
hon 2004-ben nyitotta
meg kapuit. Fõ feladata,
hogy otthont nyújtson a
gyermeküket egyedül
váró, illetve nevelõ lá-
nyoknak, asszonyoknak.
Az otthon 12 családnak,
összesen 40 embernek
biztosít lakhatást, köz-
tük olyanoknak is, akik
párkapcsolati erõszak
elõl kerestek menedé-
ket, illetve nehéz anyagi
helyzetbe kerülteknek.
A kiszolgáltatott nõket
és gyermekeiket a Jó
Pásztor Nõvérek Rend
szakemberekkel közö-

sen fogadja, és nyújt  szá-
mukra segítséget. 

- A karácsony üzenete
mindnyájunknak szól.
Ekkor ünnepeljük a bet-
lehemi gyermek születé-
sét és a gyermekeket,
családokat és a szeretet

megnyilvánulását. Itt sok
gyermek van szülõjével.
A Jó Pásztor Anyaott-
honban lehetõségük van
arra, hogy nehéz helyze-
tük ellenére, közösen
megéljék a gyermek-
szülõ szeretetteljes, ben-
sõséges kapcsolatát. Re-
mélem, ehhez az öröm-
höz mi is hozzájárulunk
- fûzte hozzá Harrach
Péter. A játékok kiosztá-
sa elõtt az otthonban la-
kó gyermekek mûsorral
és saját készítésû ajándé-
kokkal lepték meg a két
politikust. 

Bús Balázs polgár-
mester jókívánságait
megfogalmazva a kö-
vetkezõket mondta: -
Azt kívánom nektek és
szüleiteknek, hogy ez az
átmeneti otthon valóban
csak átmenet legyen az
életetekben, és remélem
hamarosan saját ottho-
naitokban, családi kör-
ben élhetitek át az ün-
nep meghitt pillanatait. 

Jótékony kangoosok 
Összefogtak a csillaghegyi Team Fitness teremben
edzõ, összetartó, vidám kangoo sportcsapat oszlo-
pos tagjai tavaly év végén, és jótékonysági ruhagyûj-
tést szerveztek a Jó Pásztor Anyaotthonnak. A kez-
deményezéssel „nyitott kapukat döngettek“, és az
olyan jól sikerült, hogy 22 zsák ruhát és számtalan
plüssállatot osztottak szét, 20 felajánló segítségével.
Popper Andrea, a Jó Pásztor Anyaotthon vezetõje
ezúton is köszöni a felajánlást, melyet az intézmény
lakói a tavaly december 18-án tartott karácsonyi ün-
nepségen vehettek át.

Bohár Endréné, Luca néni tavaly december 18-án töltötte be 100. életévét. Az idõs hölgyet
Kelemen Viktória alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében a Cat-Otthonban  

5,2 százalékkal emel-
kedtek a nyugdíjak janu-
ár 1-jétõl, az emelés
alapja a tavaly decem-
berben folyósított, no-
vemberben visszamenõ-
leg 1,6 százalékkal nö-
velt összeg - tudatta
közleményében az Em-
beri Erõforrások Mi-
nisztériuma.

Az emelést mindazok
megkapják, akik 2013.
január 1-je elõtt nyugdíj-
ban, korhatár elõtti ellá-
tásban, szolgálati járan-
dóságban, balett-mûvé-

szeti életjáradékban, át-
meneti bányászjáradék-
ban részesülnek. Az in-
tézkedés több mint 2,8
millió embert érint, köz-
tük a megváltozott mun-
kaképességûeket, és azo-
kat, akik korábban rend-
szeres szociális járadék-
ban részesültként nem
kaptak emelést. Emellett
növekszik az ellátása
azoknak a nõknek is,
akik a 40 munkában töl-
tött év után vonultak
nyugdíjba. Utóbbi 90
ezer embert érinthet.

Emelkedtek a nyugdíjak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ajándék játékok az anyaotthonnak
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Iskoláink – Oktatás

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

Zsonglõr bemutató a Béresben

Guinness rekordkísérletre vállalkozott a Dr. Béres
József Általános Iskola Alle Colors zsonglõr cso-
portja. A 25 perces mûsorban 40 lány próbált egy-
szerre zsonglõrködni tavaly december 14-én. S bár
a Guinness-bizottság ezt a kategóriát nem ismerte
el versenyszámnak, a bemutató kiválóan sikerült, a
lányok nagyon ügyesen dobálták a labdát.

Számítógépes tanfolyam 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler“ Egyesület „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik!“
címû tanfolyama január 29-én kezdõdik. (Jelentkez-
ni Neubrandt Olginál lehet a 06-30-221-4938-as te-
lefonszámon.) 

Hív a Bárczi, vár a Bárczi!
„Iskolanyitogató“ foglalkozásokra várják a leendõ el-
sõsöket és szüleiket a Bárczi Géza Általános Isko-
lába. Megismerkedhetnek az intézményben folyó
munkával és a leendõ elsõs tanító nénikkel. Várják
azokat a szülõket, akik gyermeküket elfogadó kö-
zösségben szeretnék tudni, és fontosnak tartják,
hogy a gyermekek megfelelõ segítséget kapjanak
az iskolai munkához, valamint lényegesnek tartják,
hogy az iskola a felhõtlen gyermekkor, az örömszer-
zés színtere legyen.
Programok Játszóházak: január 25-én 17-tõl 18
óráig; február 28-án 17-tõl 18 óráig. Nyílt nap: már-
cius 22-én 8-tól 12 óráig. (Cím: Bárczi Géza utca 2.
További felvilágosítás a 243-1509-es telefonszá-
mon. www.barczigai.sulinet.hu) 

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4,
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, ma-
gyarból. Lehetõség van a próbatesztek közös gya-
korlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás
matematika-fizika-kémia-magyar szakos tanárok-
nál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bárme-
lyik tantárgyból. Az általános- és középiskolás diá-
kokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs
kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap. www.obuda-
matek.hu)                                         Thalész-Kör

Az Árpád Gimnázium aulá-
jában szökõkutak fakad-
tak, tornyok emelkedtek a
magasba, nemzetközi vas-
úttársaságok kezdték meg
küzdelmüket, és néhány
kisebb atomerõmû lépett
mûködésbe. Mindez a fur-
csaság az iskola hetedik
társasjátékversenyén, a
játékasztalokon zajlott.

A z eseményen gye-
rekek és felnõttek

korosztályuknak megfe-
lelõ játékban tehették

próbára magukat (a leg-
fiatalabb 10, a legta-
pasztaltabb nevezõ 50
esztendõs volt). A részt-
vevõk mintegy húsz ok-
tatási intézménybõl ne-
veztek, még Püspökla-
dányból is érkezett egy
család a rendezvényre.

A nap folyamán ki-ki
kedvére versenghetett köz-
kedvelt játékokban, példá-
ul Catanban, Alhambrá-
ban, Carcassonne-ban, de
számos újabb kiadvány-
nyal (Repello, Fresco,

Pontos lépés) is megismer-
kedhettek a vendégek. A
Piatnik Budapest Kft. jó-
voltából tizenöten értékes
társasjáték-nyereménnyel
térhettek haza. A verse-
nyen öt bajnokot hirdettek.
Az öt különbözõ kategória
gyõztese 2012-ben: Icsei
Gergely, Németh Márton,
Harsay Lõrinc, Hrubó
Gergely, Antal Zoltán.

(A korábbi találkozók-
ról is tájékozódhatnak a
verseny honlapján: www.
tarsasjatek.csztkft.hu.) 

Társasjátékverseny öt kategóriában

Vasútvonalak és függõkertek az Árpádban

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából 21. alkalom-
mal hirdeti meg a Pais De-
zsõ Általános Iskola vers-
és prózamondó versenyét
az óbudai diákoknak öt
kategóriában. 

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

tályos tanulóknak szaba-
don választott versbõl;
2. kategória: 3-4. osztá-
lyos tanulóknak szaba-
don választott prózából;

3. kategória: 5-6. osztá-
lyos tanulóknak szaba-
don választott versbõl;
4. kategória: 5-6. osztá-
lyos tanulóknak szaba-
don választott prózából;
5. kategória: 7-8. osztá-
lyos tanulóknak szaba-
don választott versbõl
kell felkészülniük.

Iskolánként minden
kategóriában 2 tanuló
jelentkezhet. A kerületi
középiskolák diákjaira
is számítanak. A verseny

ideje: január 21. 14.30
óra. Helye: Pais Dezsõ
Általános Iskola. Re-
gisztráció: a verseny
napján 13.45 órától. Je-
lentkezni lehet január
10-ig Ácsné Böcskei Ge-
orginánál. 

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

Vers- és prózamondó verseny 

Óvodások az „Erdõalján“
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola várja a 2013 szeptemberében elsõ
osztályba lépõ óvodásokat és szüleiket az Erdõaljás suliváró foglalkozások-
ra: február 6-án 16 órakor; március 13-án 16 órakor. A leendõ tanító néni be-
mutató óráját megnézhetik április 10-én 8 órától. (Elérhetõség: 250-3269; e-
mail: erdoalja-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.erdoalja.sulinet.hu Cím: Er-
dõalja út 5.) 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A szervezõk úgy szá-
moltak: a több

napra elegendõ tartós
élelmiszercsomaggal
szerényen, de ki lehet
tartani az ünnepek végé-
ig a legszegényebb csa-
ládoknak is. A sorban ál-
lók nemcsak meleg ebé-
det, hanem tartós élel-
miszercsomagot és játé-
kokat, valamint egy kis

édességet is kaptak. A
decemberi, kiemelt élel-
miszer- és ajándékosztá-
son bárki igénybe vehet-
te az adományozók se-
gítségét. A Vörösvári
úton, a Flórián térhez
közeli Faluház elõtti te-
rületen 12 órától várták
a nélkülözõket. A kez-
désre már kétszázan áll-
tak sorban. 

Az Ételt az Életért
program önkéntesei Bús
Balázs polgármester kez-
deményezésére egész év-
ben osztanak ételt a III.
kerületben, Békásmegye-
ren és Kaszásdûlõn. Na-
ponta mintegy 450 adag
ebéddel segítik azokat a
sokgyermekes családokat
és nyugdíjasokat, akiket a
kerületi családsegítõ szol-
gálat szociális helyzetük
alapján erre kijelöl.

Meleg étel és ajándék a rászorulóknak

Hatszáz élelmiszercsomag, kétszáz sorban álló 
Az Ételt az Életért program, a Magyarországi Kris-
na-tudatú Hívõk szegényélelmezési missziója 600
adag meleg ételt és adománycsomagot osztott ki
tavaly december 22-én a Vörösvári úton. Az önkor-
mányzat régóta jó kapcsolatot ápol a krisnásokkal.
A karácsonyi ételosztásnál Bús Balázs polgármes-
ter is segített. 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idõsek klubjaiban tavaly december 14-e és
december 20-a között tartották a karácsonyi ünnepségeket. Így a Harrer Pál, a Ha-
rang, a Kiskorona, a Szérûskert, a Víziorgona (képünkön), a Zipernowsky, az Õszike, a
Hatvany Lajos és a Meggyfa utcai klubokban köszöntötték a karácsonyt 

Karácsony az idõsklubokban

A krisnások Óbuda mellett a fõváros szívében és vi-
déki városokban további, mintegy 6 ezer adag étellel
segítik a rászorulókat. Az Ételt az Életért Szegény-
élelmezési Program munkáját már telefonos ado-
mányvonalon keresztül is támogathatják. Az Adhat
Vonal több hálózatból hívható adományozási prog-
ram, amely egyszerre 250 forint adományt juttat a fel-
ajánlótól a hívott szervezet számára. A szegényélel-
mezési missziót a 13600-as telefonszámon, a 33-as
kódon keresztül segíthetik. A 13600-as hívószámon
az operátor-hang bejelentkezése után kell megadni a
szervezet kódszámát (33). Ez az összeg 1 rászoruló
ebédjének minimum elõállítási költsége.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

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

É ppen ezért jó hír
volt a közelmúltban

a kormánynak az az in-
tézkedése, mellyel 10
százalékkal csökkentet-
te a lakossági gáz és vil-
lamos energia árát 2013.
január 1-jétõl. Ez egy át-
lagos család számára
40-50 ezer forintos meg-
takarítást jelent évente,
ami havonta 3-4 ezer fo-
rintot 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 energia-
szolgáltatóknak 90 mil-
liárd forintos, míg a
költségvetésnek 23,5
milliárd forintos bevé-
telkiesést jelenthet.

Az intézkedés hatályát
kiterjesztették a távfûtésre
is, tehát a panellakások-
ban élõk is 10 százalékkal
kevesebbet fizetnek ki fû-
tésre januártól. D

Tíz százalékkal kevesebb

Csökkenõ gáz, villamos
energia és távhõ ár 
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Egészségügy

Az Óbudai Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
(KEF) rendezvényei mindig valamilyen meglepe-
téssel szolgálnak. A tavaly decemberi, Óbudai
Társaskörben tartott összejövetelen Friedrich
Nietzsche filozófiai mûvének, az Imígyen szóla
Zarathustrának a részleteit adták elõ a Mér-
földkõ Rehabilitációs Otthon gyógyulófélben
levõ szenvedélybetegei.

A z elõadás célja az volt, hogy közelebb
hozza a szenvedélybetegek világát az

egészséges emberekhez. Az elõadás és az
utána folytatott beszélgetés segített megér-
teni a meghívott gyermekvédelmi szakem-
bereknek és hozzátartozóknak a betegek
lelkiállapotát, a drogozáshoz vezetõ út kü-
lönbözõ állomásait és a gyógyulás külön-
bözõ stációit is - mondta Sárosi Mária, a
programot szervezõ Kék Pont Drogkonzul-
tációs Központ és Alapítvány koordinátora. 

Az elõadást követõen az alkalmi színé-
szek beszéltek arról, mi sodorta õket ebbe
a szomorú helyzetbe. Többnyire veszé-
lyeztetett gyerekek voltak, akikkel nem
törõdött a család - legalábbis saját beval-
lásuk szerint ezért fordultak a könnyû
örömöket ígérõ kábítószer felé. Ám van,
aki csupán kíváncsiságból próbálta ki a
szert, mindössze 12 évesen. Hosszabb-rö-
videbb ideig tartó szerhasználat után
azonban mindegyikük úgy döntött, ön-
ként szokik le róla, csakhogy ez segítség
nélkül nem megy. 

Kiss András, a Baranya megyei Ko-
vácsszénáján mûködõ Mérföldkõ Rehabi-
litációs Otthon vezetõje többek között ez-
zel a színházterápiával gyógyítja a nála
jelentkezõket. Játék közben ugyanis fel-
színre kerülnek a negatív élményeik,
rossz emlékeik, és ez nagy lépés azok fel-
dolgozása felé. Az otthon tíz éve várja a
gyógyulni akarókat. A 16 személyt befo-
gadó intézményben felnõttek, tehát 18
évesnél idõsebbek tölthetnek néhány hó-
napot, legfeljebb egy évet. De fölfelé
nincs korhatár, 40, sõt 50 évesek is meg-
fordultak már a falak között. Az idekerü-
lõk 85 százaléka felépül, és újra be tud il-
leszkedni a társadalomba. 

Az elõadást Mózes Sándor rendezte, aki
visszatérõ alkotótárs Kovácsszénáján. 

mizsu

Színházterápiával a gyógyulásért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Összeállította: Domi Zsuzsa

A hóeltakarítás, síkosság-mentesítés 
az ingatlantulajdonos feladata

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy „a fõváros köztisztaságáról szóló, 48/1994.
(VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint az ingatlan tu-
lajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti járda, továbbá a kocsiút közöt-
ti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítésérõl, hóeltakarításáról és síkosság-mentesítésérõl.“
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt, hogy az ingatlana elõtti közte-
rületet tegye rendbe, végezze el a hóeltakarítást, és tegye járhatóvá az érintett
közlekedési felületeket! 
Az önkormányzat nem tud felelõsséget vállalni az ingatlankezelõ vagy tu-
lajdonos helyett az esetlegesen kialakuló balesetveszély miatt.
Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a téli idõszakban a veszélyes helyzetek
számának csökkentésében, és tegyen eleget a jogszabályban foglalt kötele-
zettségeinek.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

A kéménytisztítás idei ütemterve 
utcáról utcára

Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás 2013. évi ütemezése a III. kerületben
(a kötelezõ közszolgáltatásokról szóló, 1995. évi XLII. törvény és a 27/1996.
(X.30.) BM rendelet szerint).

A munkavégzés tervezett helyszínei
Január: Csillaghegy-Római-Pünkösdfürdõ-Békásmegyer egyedi kémények
tisztítása (szilárd fûtés); Bécsi út, Kiscelli utca, Árpád fejedelem útja által hatá-
rolt terület.
Február: Kiscelli utca, Váradi utca, Vörösvári út által határolt terület.
Március: központi kémények ellenõrzése, Kiscelli utca, Váradi utca, Vörösvári
út, Szentendrei út által határolt terület.
Április: Szentendrei út, Vörösvári út, Bogdáni út által határolt terület.
Május: Kiscelli utca, Nyereg utca, Szépvölgyi út, Virág Benedek utca, Bécsi út
által határolt terület.
Június: Máramaros utca, Királylaki út, Erdõalja utca, Nyereg utca által határolt
terület.
Július: Királylaki út, Máramaros utca, Kiscelli utca, Bécsi út, Testvérhegyi út,
Jablonka utca, Erdõalja út által határolt terület.
Augusztus: Kalászi út, Római-part, Mátyás király út, Szentendrei út által hatá-
rolt terület.
Szeptember: Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja köz, Bécsi út által hatá-
rolt terület.
Október: Római-part, Pünkösdfürdõ utca, Szentendrei út, Mátyás király út
által határolt terület; központi kémények ellenõrzése.
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa György utca által határolt terület.
December: egyedi kémények tisztítása (szilárd fûtés); Szépvölgyi út, Árpád fej-
edelem útja, Vörösvári út, Bogdáni út által határolt terület.

Körülbelül a tél felénél tar-
tunk. Ilyenkor érdemes át-
nézni, átválogatni azokat a
zöldségeket, gyümölcsöket,
amelyeket még a nyáron
vagy õsszel gyûjtöttünk be és
tettünk el télire. Egyben fon-
tos áttekinteni, hol érdemes
tartani ezeket, hogy minél
tovább megmaradjanak és
felhasználhatók legyenek.

Az almát, a körtét, a
birseket és a naspo-

lyát minél hûvösebb, fagy-
mentes helyiségben kell tá-
rolni, mert a lebomlási fo-
lyamatok annál lassúbbak,
minél alacsonyabb a tároló
léghõmérséklete. A Jona-
tán alma fekete-foltossága
egyértelmûen arra utal,
hogy túl meleg számára az
adott telelõhely, úgyhogy
jobb, ha hidegebbre tesz-
szük. A birset külön helyi-
ségben ajánlatos tartani,
mert erõs illatát a többi
gyümölcs is átveheti.

A dió, a mandula és a
mogyoró jól tûri a hideget,
viszont a nedvességet an-
nál kevésbé. Ezért száraz,
jól szellõzõ kamrában
vagy a padláson szétterítve
tartsuk! Ha megfelelõ he-
lyet tálunk számukra, nem
avasodnak meg.

A gyökérzöldségeket
(sárgarépa, fehérrépa, pasz-
tinák, retek, cékla) na-
gyobb mennyiségben pin-
cében, nyirkos homok kö-
zött kell tárolni. Kisebb
tételt érdemes megtiszto-
gatni, felaprítani és mû-
anyag zacskóban a hûtõ-
szekrénybe tenni.

A káposztafélék (fejes-
káposzta, kelkáposzta,
karfiol, karalábé) ugyan-

csak pincében telelnek
jól. Megoldás még, ha a
kertben 40-50 centiméte-
res mély árokba, fejjel le-
felé helyezzük el, és csak
a felhasználásuk elõtt
emeljük ki õket. A leveles
(fodros) kel teljesen télál-
ló, a szabadban maradhat,
a leveleit folyamatosan le-
het szedni.

A burgonyát pincében,
vagy veremben ajánlatos
elhelyezni, de megfelel erre
a célra a nagyobb vízóra-
akna is. A gumókat két-há-
romhetenként át kell vizs-
gálni, mert a romló, pené-
szedõ, rothadó krumplik az
egész zsákot megfertõzik.
Meleg helyen már a tél kö-
zepén kicsíráznak. Ezeket a
csírákat a gumóról mielõbb
le kell tördelni, mert sok vi-
zet és tápanyagot vonnak
el, ennek következtében
fonnyadt, ráncos, íztelen
lesz krumplink.

A vöröshagymát száraz
kamrában vagy a padláson
kiterítve lehet tárolni. A
fagy nem árt neki, de a fa-
gyott hagymát nem szabad
mozgatni, mert gyorsan
megrohad.

A fûszernövények (pet-
rezselyem, zeller, rozma-
ring, bazsalikom, bor-
sikafû, majoranna, ka-
kukkfû stb.) szárítva,
szellõs, hûvös helyen so-
káig felhasználhatók ma-
radnak.

A fokhagymát és a csí-
põs pirospaprikát, fûzérbe
kötve a kamrában akasz-
szuk fel! Az erdõn-mezõn
gyûjtött gombákat - alapos
ellenõrzés után - megszá-
rítva lehet tárolni.

d. zs.

Hogy sokáig
friss maradjon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

A z eset után legköze-
lebb a Madzsar Jó-

zsef utca egyik társashá-
zának liftjében táskájá-

nak átadására szólított fel
egy nõt, aki ennek nem
tett eleget, így a férfi kés-
sel többször megszúrta,

majd értékeit megszerez-
ve elmenekült a helyszín-
rõl december 7-én. A nõ
nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett. 

Idõközben a rendõrök
azonosították az elköve-
tõt, P. Tamást, akit
Pócsmegyeren fogtak el
december 11-én. A tettes

kihallgatásakor beis-
merte a bûncselekmé-
nyek elkövetését. A la-
kásán tartott házkutatás
során a rendõrök megta-
lálták a decemberben el-
követett bûncselekmény-
kor viselt ruháját. 

A férfi azzal is gyanú-
sítható, hogy õ volt az,

aki az Amfiteátrum utca
egyik társasházának lift-
jében az elõbbi esetekhez
hasonlóan értékeinek át-
adására szólított fel egy
nõt tavaly október 21-én.
Ebben az esetben a sér-
tett eleget tett a felszólí-
tásnak. A tettes súlyos
büntetésre számíthat. 

Elfogták a liftes gyilkostMint arról korábban hírt adtunk, ismeretlen tettes a
Raktár utca egyik társasházának liftjében több késszú-
rással életveszélyesen megsebesített egy nõt, még ta-
valy november 7-én. A sértett késõbb a kórházban el-
hunyt. Azóta a nyomozók kiderítették, a pócsmegyeri 22
éves P. Tamásnak több hasonló tett is van a rovásán. Ál-
dozatait megsebesítette, majd az értékek megszerzését
követõen elmenekült a helyszínrõl. 

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt foly-
tat eljárást ismeretlen tet-
tesek ellen, akik tavaly
november 15-én 8 és
16.30 óra között a Solymár
utcai bölcsõde elõterében
leláncolt babakocsit el-
lopták. 

A z eltulajdonított ba-
bakocsi narancs-

sárga és kék színû, maci
mintás, négy kisebb ke-
rékkel felszerelve. A ke-
rekek felni részén is na-
rancssárga színû macife-
jek voltak. Sérülés, a
fentebb felsoroltakon
kívül különös ismertetõ-
jegy nem látható rajta. 

A bölcsõde elõterében
lévõ kamera rögzítette
az elkövetõket. A baba-
kocsi lopás elsõ számú
gyanúsítottja nagyjából
160-165 centiméter ma-
gas, derékig érõ hajú,
középen két oldalra el-
választott barna hajú
lány. Rózsaszínû mele-
gítõ felsõt és fekete me-
legítõnadrágot viselt,
utóbbinak bal szárán
nagy rózsaszínû „R“ be-
tû látható. Lábán fekete
fûzõs bõr cipõt volt. 

A tettes társa 20-22 év
közötti, alacsony lány,
sötétbarna, vállig érõ,
copfba fogott hajjal, haj-
ráffal. Öltözete: fekete,
derekánál csatos kabátot,
fekete, hosszúszárú csiz-
mát, fehér testhez simuló
nadrágot, valamint a vál-

lán keresztbevetve szíjas
fehér táskát hordott.

Aki a képen látható
személyeket felismeri,
hívja a III. kerületi Rend-
õrkapitányság munkatár-
sait a 430-4700-as tele-
fonszám 138-as, vagy
115-ös  mellékén! 

Babakocsi-tolvajok

Álellenõrök „kaszálnak“ a fõvárosban
Az elmúlt hónapokban legalább 10 olyan eset történt, amikor nem a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) alkalmazásában álló ellenõr bírságolt meg utaso-
kat. Vélhetõen egy banda tagjai hamis karszalaggal, igazolvánnyal saját zseb-
re dolgoznak. Az ellenõrök igazolványát az utasnak minden esetben jogában áll
ellenõrizni - tudatta a BKK. Akár rendõrt is hívhat, amennyiben kérésére az el-
lenõr nem igazolja személyazonosságát. A jegyellenõrnek mindig az új, lila kar-
szalagot kell viselnie, emellett pedig az ellenõri kitûzõt.

Gépjármûvek közterületi tárolása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén
megnõtt a jogtalanul tárolt gépjármûvek száma. A „letárolt“ au-
tók célpontot nyújthatnak az autófeltörést elkövetõknek, illetve
rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 30/2010. (VI. 4.) Fõv. Kgy. ren-
delet 49. § (1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-használati hozzájárulás
nélkül közterületen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem
tárolhatók. A gépjármû üzemben tartója az üzemképtelenné vált
jármûvet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a
közterületrõl. 
(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-használati hozzájárulás nél-
kül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármû üzemben tartója a
tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás fõútvonalra és tömegközleke-
dés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott
idõre - legfeljebb 90 napra - a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó rendele-
tei szerint, díj ellenében adható ki.“
Aszabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 29. §-a alapján „köz-
terület a tulajdonos személyétõl, illetve a tulajdonformától függetlenül
minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számá-
ra korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehetõ, ide-
értve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közfor-
galom elõl el nem zárt részét is.“
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ közterületek használatáról és rendjérõl
szóló, 30/2004. (VII.1.) rendeletének 15. § kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármû:
- az a jármû, amely mûszaki állapota miatt üzemképtelen;
- az a jármû, amely egyedi azonosító jellel (rendszám) nem rendelke-
zik;
- az a jármû, amely nem rendelkezik érvényes okmányokkal:
a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.“
Minden gépjármû tulajdonos vagy üzembentartó ellenõrizze a gépjár-
mûve forgalmi engedélyének érvényességét, illetve az autó mûszaki ál-
lapotát.
Elõször a gépjármûre piros felszólító matricát helyezünk fel, majd le-
vélben keressük meg a tulajdonost/üzembentartót. Amennyiben a két
felszólítást követõen is közterületen található a gépjármû és nincs érvé-
nyes forgalmi engedélye, vagy továbbra is forgalomképtelen állapotú,
abban az esetben hatósági elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy üzemképtelennek minõ-
sülõ gépjármûve közterületen való tárolását mielõbb szüntesse
meg!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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A rendõrök tavaly
december 10-én
délután elfogták K.
József budapesti la-
kost, aki megalapo-
zottan gyanúsítható
azzal, hogy a III. ke-
rületben október
22-e és november
28-a között három
alkalommal rabolt
ki kis élelmiszer-
boltokat, oly mó-
don, hogy az eladót késsel megfe-
nyegetve kényszerítette a bevétel
átadására. 

A z elkövetõrõl, K. József-
rõl több esetben készült

kamerafelvétel, mely az or-
szágos rendõrségi belsõ leve-
lezõ-rendszeren volt látható a
nyomozók számára. Ennek
alapján a BRFK IX. kerületi
nyomozói jelezték, hogy fel-
tehetõen a szóban forgó tet-
test hallgatták ki korábban,
más bûncselekmény miatt,
ezért megadták a feltételezett

elkövetõ pontos
személyi adatait.
Ezt követõen sike-
rült megállapítani
a gyanúsított tar-
tózkodási helyét,
akire a „bûnügyes“
rendõrök lecsaptak
az egyik helyszí-
nen. 

A bûncselekmény
elkövetésekor hasz-
nált kés, és az utol-

jára viselt ruházat az épület
elõtti szemeteskukából került
elõ, attól a gyanúsított éppen a
nyomozók kiérkezésekor pró-
bált megszabadulni. Az eddigi
adatok alapján alaposan feltéte-
lezhetõ, hogy az elkövetõ nem
csak Óbudán, hanem az I., V.,
VII., VIII., XI., XIII. és a XIV.
kerületben is hasonló módszer-
rel rabolt ki kisboltokat.

Az ügyben nyomozó rendõrök
várják az esetleges további sér-
tettek jelentkezését a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság köz-
ponti telefonszámán! 

Késsel fenyegette az eladókat 

Rács mögött 
a bolti sorozatrabló 

Vaddisznók belterületen
A vaddisznó, az õz, a nyest, a borz vagy a róka egyre aktívabb
jelenléte észlelhetõ nemcsak az erdõterülettel közvetlen határos
utcákban, telkeken, hanem a települések belsõ régióiban is.
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nagyobb szám-
ban fordul elõ, hogy a lakosok vaddiszócsaládokkal, kisebb kondá-
val találkoznak. Ezek az állatok méreteiknél és habitusuknál fogva
félelmet, akár sérülést is okozhatnak a velük kontaktusba kerülõkkel.
1. A lakosok, ingatlantulajdonosok kötelessége az ingatlan vagy telek
határolókerítésének állapotfenntartása, illetve gyommentesítése. El-
hanyagolt, rossz mûszaki állapotú kerítés nem fogja megakadályoz-
ni a disznók betörését. Az állatok - amennyiben kondában járnak - a
territóriumon belül váltókon közlekednek.A váltók melletti bozótos, el-
hanyagolt, magas aljnövényzetû terület kiváló búvóhelyet jelent a
konda számára. Ezért ezeket a területeket karban kell tartani.
A jelenlegi csapadékhiányos idõszak miatt elõfordul, hogy az ál-
latok a kerti tavakban dagonyáznak, fürdenek. A nem megfelelõ
mûszaki állapotú kerítés nem állja útját a szomjas jószágnak.
2. Kérjük, ne etessék a vadállatokat, sem konyhai sem zöldhulla-
dékokkal, sem száraz pékáruval! Hiszen ezek az egyébként in-
telligens állatok gyorsan megtanulják, hogyan szerezhetnek élel-
met minél kevesebb energiával. Azokról a területekrõl, ahova a
lakosok etetéssel odaszoktatták õket, szinte lehetetlen termé-
szetes közegükbe visszaszoktatni a vaddisznókat.
Meg kell szüntetni az ideiglenes, és az állandó etetési tevékenységet.

3. A vaddisznók családokban élnek, nevelik utódaikat. A malacos
koca (anyaállat) vehemensen védi utódait, akár élete árán is óv-
ja õket. Amennyiben ilyen állat jelenlétét észleljük, semmi esetre
se közelítsük meg az anyát, és ne zavarjuk meg utódai gondozá-
sában! Ilyenkor jó eséllyel ellenünk fordul az anya, természetes
ösztöneit követve óvja malacait.
4. A kertes ingatlanokon élõk, illetve családi házas övezetben la-
kók, ahol közel van az erdõhatár a lakott részekhez, gyakran ala-
kítanak ki komposztáló dombokat, vagy kerítésen kívül helyezik
el a lehullott gyümölcsöt, kerti hulladékot. Az ilyen lerakatok ter-
mészetes gyûjtõhelyei a földigilisztáknak, kisrágcsálóknak, ame-
lyek a vaddisznó részére ízletes élelemforrást jelentenek.
Mindkét deponáló megoldás erõsen vonzza a vaddisznókat. A
hulladék szakszerû kezelése segít az állatok távoltartásában.
5. Létezik kimondottan vadvédelmi kerítés is. Érdemes olyan kerí-
téstípust választani, amely nemcsak az õzek, szarvasok, nyulak,
rókák behatolása, hanem a vaddisznók betörése ellen is véd. Az
internetes világhálón több típusával is találkozhatunk, ilyen például
az Ursus AS Super, a Tetra-Vad, a Salgó vagy az Agritex vadháló.
Az erdõgazdaság a természetes szelekción túl kilövéssel szabá-
lyozza az állományméretet, etetõket-itatókat alakít ki az állatok
részére az erdõ mélyebb pontjain, valamint folyamatosan üze-
melteti a vadbefogókat.
Kérjük, megfelelõ magatartással minden lakos segítse környeze-
tünk védelmét, és vegyen részt a probléma kezelésében, megol-
dásában!                                                Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata

A családi házas övezetben gyak-
ran járnak faárusok teherautók-
kal. Többségük vélhetõen becsü-
letes munkával szeretne profithoz
jutni, akad azonban köztük jó né-
hány csaló is. Alábbiakban egy
Csillaghegyen történt esettel hív-
juk fel a fával tüzelõ lakosok fi-
gyelmét arra, mire vigyázzanak
vásárláskor.

E gy kandalló-fát árusító,
erõs fizikumú férfi szinte

ráerõszakolta portékáját egy 87
éves, törékeny, idõs, magányo-
san élõ emberre tavaly decem-
ber 12-én. A fél mázsa, nyirkos
fáért 25 ezer forintot követelt
társával együtt. Amikor a bácsi
átadott egy húszezrest, a tette-
sek egyike pillanatok alatt ki-
cserélte a bankjegyet egy ezres-
re, majd bizonygatták igazukat.
A fél mázsa fáért végül 44 ezer
forintot sikerült kicsikarni a pó-
ruljárt öregtõl. 

A lopott fát többnyire nagy,
zártszekrényes teherautóba te-
szik, onnan kínálják. Amennyi-
ben nem elõre rendelt tüzifát
vásárolnak, ne egyedül lépje-
nek kapcsolatba az árusokkal!
Ne említsék, ha egyedül élnek.
Lehetõség szerint kérjenek se-
gítõül erõteljes, határozott fér-
fit. Ha utcai árustól veszik a
fát, az eladóval elõre írassák
fel mit, mennyit és mennyiért
adnak át. A lakást zárják be a
rakodás idejére, a biztonság
kedvéért. Amelyik árusnál
nincs mérleg, attól eleve ne ve-
gyenek fát. Hogyha van rá le-
hetõség, ellenõrizzék a vásárolt
mennyiség mértékét. Az érin-
tettek tartsanak otthon ezres
bankjegyeket, hogy a fizetés-
nél egyenként lehessen odaad-
ni az összeget, ezzel megelõzik
az átverést. Érdemes felírni a
teherjármû rendszámát, típu-
sát. 

Idõs emberek a csaló 
faárusok célpontjai

Az oldalpárt összeállította: Szeberényi Csilla
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Szépirodalom

Amikor újra találkoztak, csak álltak
egymással szemben az utca forgatagában
és hasukra tett kezükkel röhögtek egymá-
son. A magasabb kopasz lett, szakállas és
szemüveges, a kisebbik nem nõtt meg,
csak hatalmas pocakja lett és õsz haja. Õk
röhögtek, az emberek meg nézték õket, két
idiótát, mi bajuk lehet?

- Hogy te milyen csúnya lettél! - röhö-
gött fel a Köpcös.

- Hát nálad, van-e otthon tükör, pókem-
ber?

A két csúnya ember alig tudta abba-
hagyni a röhögést. 

Húsz éve nem látták egymást. Húsz év-
vel ezelõtt a legjobb barátok voltak. Amo-
lyan országosak. S nem kevés ideig:
együtt nõttek fel, legjobb barátként ott, a
kerületben, a harmadikban. 

Miután végül csak kiröhögték magu-
kat, ittak egy sört egy kis talponállóban,
és közben eldöntötték, hogy elmennek a
kerületbe csatangolni egy kicsit. Metróra,
villamosra szálltak, majd a Flóriánon
meg le. 

- Itt nem nagyon változott semmi! -
mondta a Kopasz, aki idõközben elköltö-
zött innen, majd néhány éve újra vissza-
jött. - Csak befestettek egy-két házat. De
egyébként semmi…

- Ne szidd a kerületet! - szólt rá szigorú-
an a Köpcös. - Legalább van, ami állandó!
S nekünk ez jó!

Nem vitatkoztak össze. A Kopasz rá-
gyújtott egy cherrys szivarkára. 

- Régen nem bagóztál! - csodálkozott rá
a Köpcös. 

A Kopasz vállat vont: - Régen nem volt
ekkora beled!

- Való igaz! - hagyta helyben a Köpcös,
és a változások örömére rendelt még két
sört.

Amikor megitták, a Kopasz kérdezte
meg:

- S most?
- A rakpartra, hogy ott van-e még az

LGT-felirat. Aztán a sziget, hogy kacsáz-
nak-e még a kövek?

Hát persze, hová is mehettek volna más-
hová?

Megremegett a kezük egy kicsit, amikor
meglátták a rakpart kövén a réges-régi fel-
iratot, amit õk csináltak réges-rég. 

Összekapaszkodtak, hogy meg tudjanak
állni a reszketõ örömtõl.

- Gondoltad volna? - könnyesedett el a
Köpcös szeme.

- Hát ezt nem! 
- A Padok sincsenek már meg a Harrer

elõtt.
- Nem is baj, milyen lenne már, ha most

mások üldögélnének a Padjainkon? 
Ezzel nem lehetett vitázni, mert az tény-

leg milyen lett volna már? A Padok mégis-
csak az õ padjaik voltak, ha húsz éve volt is!

A sziget partján még voltak kavicsok.
Kopasz is, Köpcös is fel-felvettek egyet-
egyet, méregették, súlyozták, feldobták,
elkapták, majd egymásra néztek.

- Te dobtál azóta?
- Miért, te sem?
Összenevettek, megölelték a másikat.
- Gyerekeid vannak, azokkal se? -

csudálkozott a Köpcös. 
A Kopasz bólintott. 
- Tanítottam õket, de az nem ugyanaz!

Érted?
A Köpcös értette. 
Nem volt vita, mással egyszerûen nem

lehet kacsázni. Se itt a harmadikban, se
máshol. Bemelegítették a jobb karjukat,
derékban kicsit meghajoltak és dobtak.
Mindketten elég ügyetlenül. Ismét össze-
nevettek.

- Negyvenes taták, ha összejönnek, mi?
- Azám!
A negyedik-ötödik dobások már reme-

kül pattogtak a víz felszínén, mintha a kö-
vek és a Duna kezdett volna visszaszokni
hozzájuk. 

- No, akkor vérre! - határozott nagyot a
Köpcös.

- Tízzel, ahogy szoktuk!
Siklottak a kövek a hullámokon, volt,

hogy húszat is. Két kiskölök távolról cso-
dálta a két nagykölyköt. Egymás után dob-
ták a köveket, ki-ki a másik eredményét
tartotta észben. 

Háromszor tízes meccset játszottak, az-
tán úgy belesajdult a negyvenes karjuk,

hogy abba kellett hagyni a dobálást. A két
kiskölök csalódottan vette tudomásul,
hogy a bácsik nem dobálnak tovább. 

A Köpcös nyert, ahogy az volt húsz év-
vel ezelõtt is.

- A fene! - mondta a Kopasz, de minden
harag nélkül. Megszokta, hogy veszít. Már
amennyire ezt meg lehet szokni. 

A Kopasz a hátizsákjába nyúlt, elõvett
két zacskót. Úgy tartotta õket, mint afrikai
vadász az oroszlántrófeát.

- Szötymagtotyi!
A Köpcös rávágta: - A Táncoslábú? Ott

a Polgár sarkon… Mennyit röhögtünk sze-
gény nyomorékon! Rohadtnak éreztük
magunkat, de jókat röhögtünk!

- Hogy Táncoslábú még beszélni sem
bírt rendesen: „Szötymagtotyi!“.

Felnevettek, bontották a tökmagot, her-
segett a szotyi. A régi módi szerint a vízbe
köpték a héjakat, és az egykor volt árusra
emlékeztek.

- Jaj, de jó látni téged! - érzékenyült el a
röhentés után a Köpcös.

- Húsz éve hapsikám! Húsz éve! - sóhaj-
tott a Kopasz és két dobozos sört varázsolt
elõ a saját zsákjából. 

Kiszisszentették a sörök zárófülét, ösz-
szekoccintották a dobozokat, és nagyot
húztak belõle.

- Nagyon eltûntél! Ahogy jött az a nagy
szerelem… rendesen tettél rám! - nézett
aztán szemrehányón a Köpcös a Kopaszra.
Az értetlenül nézett vissza rá.

- Hülye vagy! Addigra már egyfelõl
nem laktam a kerületben, másfelõl te meg
veszettül sportolgattál, külföldre jártál. És
Ildid meg nem jött velünk sehová, teljesen
elzárt tõlünk!

- Mondjuk, ez így volt, tényleg! - hagy-
ta jóvá a Köpcös.

- Na, akkor? - nézett rá elégedetten a
Kopasz. 

- Mit „na, akkor“? Eltûntél, azt kész!
Tettél rám, maradjunk ennyiben!

Kacsakövek

Mohácsi Zoltán: Kacsakövek címû mûvével nyerte el a zsûri tetszését.
Ön hogyan mutatná be kerületünket? 
Várjuk azokat az írásokat, amelyeket Óbuda ihletett. Ez lehet helytörté-
neti, lehet egy híres óbudai személlyel kapcsolatos történet, de akár egy
pillanatnyi hangulat papírra vetése is minimum 2500, maximum 7500 ka-
rakter terjedelemben. Bármely korosztályba is tartozik, ha tele a fiókja
szép, vicces, esetleg megindító írásokkal, vagy ha csak most készül írni,
ne habozzon, tegye meg és küldje el nekünk! Csatolhat fotót is írásához. 

A beérkezett mûveket bizottság értékeli, és a leginkább tetszõ alkotá-
sokat jutalmazza. Néhány ezek közül felkerül Óbuda-Békásmegyer hon-
lapjára, és az Óbuda Újságban is megjelenik. 
A legjobb írást beküldõk közül a sorsolással kiválasztott szeren-
csés, egy két fõre szóló, 16 ezer forint értékû vacsorakuponnal is
gazdagodik, amelyet a Pastrami étteremben válthat be. Sorsolás:
2013. január 24.
Az írásokat a tollforgatok@obuda.hu címre várjuk.

Írjon és nyerjen! Tollforgatók figyelem!
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Gyorsabban kezdett folyni a Duna, hara-
gos zöldebb lett a vize. A Kopasz ingerült
lett.

- Mondom, hülye vagy!
Nézték a Dunát, kortyolták a sört, ma-

gukban értetlenkedtek. Amikor vagy öt
perc után kiértetlenkedték magukat, a Ko-
pasz megkérdezte:

- És mostanság mit dolgozol? Még a ré-
git?

- Fenét, abbahagytam! Már nem a szak-
máról szólt, hanem csak az emberek levé-
telérõl. Zöldségelek egy pirinyó boltban,
de még az éhenhaláshoz is kevés. Hát te?

- Segédmunka, a terület leépítés elõtt
eggyel. 

- A te eszeddel?
- Hamvas Béla is raktáros volt…
Egymásra néztek, és egyszerre vigyo-

rodtak el. Valahogy szent lett a béke. 
- Lúzerek a Duna-parton, kavicsot do-

bálnak és negyven év kevés volt, hogy va-
lamire jussanak! - röhögött a Köpcös.

A Kopasz nem állta meg tiltakozás nél-
kül.

- Dehogy: van két gyerekem, válás után
nálam maradtak, megjelent két köny-
vem… Új asszony van, plusz egy fél gye-

rek, akkora szerelem, mint a Mount Eve-
rest!

A Köpcös megdöbbenve nézett rá, lema-
radt az elején: - Elváltatok? Könyved je-
lent meg? Író lettél? És segédmunkát vég-
zel? 

- Így valahogy, a sorrend felcserélhetõ.
- Mi meg együtt maradtunk Ildivel.
A Kopasz elismerõn mosolygott. 
- Huszon…
- …öt éve!
- A mindenit! - csapott a tenyerébe a Ko-

pasz és megborzolta a Köpcös õsz üstökét.
- Gombócból is, mi? - büszkélkedett a

Köpcös. - Igaz, utálva imádjuk egymást. 
Hallgattak kicsit.
- Induljunk! - állt fel a Köpcös. - Idõ

van!
Elindultak, s közben sorolták a közös hí-

vószavakat, az utcák, terek, neveit, a Szige-
tet, a nagy röhögéseket, a közös zenéket, a
koncerteket, a barangolásokat, a lányokat,
itt a halhatatlan és felülmúlhatatlan harma-
dikban, így sétáltak egyet a múltjukban is.
Aztán egy idõ után elhallgattak és csendben
bandukoltak csak egymás mellett, két
negyvenes, egykori barát, csak szemük járt
és csak bólogatással beszélgettek. Zajlott,

zsibongott körülöttük az élet, élte délutáni
életét a harmadik kerület, a szép idõben
zsúfolásig telt a fõtéri KisDréher terasza.
Csak õk voltak csendben.

A Köpcös csak a Flóriánnál, az 1-es
megállójában nézett rá a Kopaszra. Az
meg rögtön elértette a Köpcös pillantását.
A Köpcös kedvesen sajnálnivaló volt. A
Kopasz a vállaira tette a kezét, és mélyen
a szemébe nézve, nagy meggyõzõdéssel
mondta:

- Tudod, hogy visszajöttem ide. Vissza
kellett jönnöm. Tudod, hol lakom - muta-
tott egy szemközti házra. - S tudd, hogy az
ajtó…

- Tudom! 
- „Louis, azt hiszem, ez egy gyönyörû

barátság kezdete...“
A Köpcös elvigyorodott:
- De úgy legyen ám, Rick Blaine! -

mondta és sarkon fordulva felszállt a villa-
mosra. 

A Kopasz elindult haza, ott, a harmadik-
ban, ami mindig az otthona volt, akkor is,
amikor nem lakott ott.

Nem nézett vissza egyikük sem. 
Barátok voltak újra. 

Mohácsi Zoltán 

A legjobb táncegyüttesek
közt a Kincsõ

Kiváló minõsítést ért el a Kincsõ Néptánc-
együttes a Hagyományok Házában tartott
Országos Minõsítõ Fesztiválon tavaly no-
vember 18-án. Ezzel az eredménnyel a
felnõtt táncegyüttesek legjobbjai közé ke-
rült.

Születésnapi irodalmi est
Az Óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör szü-
letésnapi irodalmi esttel köszönti az új
évet január 10-én 16.30 órai kezdettel. Az
eseményen Szénási Sándor István költõt
köszöntik a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalon-
jában. (Cím: Mókus utca 22.) 

Várostörténeti tárlat
Újra megnyílt a Várban a Budapesti Törté-
neti Múzeum állandó várostörténeti kiállí-
tása „Fény és árnyék“ címmel. Rengeteg
új tárgy, ötletes gyereksarok, érdekes té-
mák lokálpatriótáknak és turistáknak egy-
aránt. Köztük a fürdõkultúra emlékeit be-
mutató tárló, ahol a Csillaghegyi Strand-
fürdõrõl készült egykori plakát is látható.

Részletek egy sárga 
magánéletébõl

Kalas Zsuzsanna festõmûvész tárlatát
Barkóczi Flóra mûvészettörténész nyitja
meg a fenti címmel január 18-án 18 órakor
az Óbudai Kulturális Központ San Marco
Galériájában. Közremûködik a Duende
Duo. (A kiállítás február 1-jéig, hétközna-
pokon 9-tõl 16 óráig ingyenesen látogat-
ható. Cím: San Marco utca 81.) 

Könyvbemutató
Békásmegyeren, az Õszike utcai idõsek klub-
jában Tálas Ernõt, a Stockholmi Svéd Királyi
Opera tenorját, Jászladány díszpolgárát mu-
tatta be az „Énekes életem“ címû könyv alap-
ján Kanizsa József író, költõ, az Óbudai Krúdy
Gyula Irodalmi Kör titkára a közelmúltban. 

M egtudhattuk miért lett énekes, miért
éppen Svédországban és kikkel, vi-

lághírû operaénekesekkel énekelt szerte a
világban. Nyugdíjas éveit Budapesten töl-
ti, a Krúdy Körrel járja az országot, a
szomszédos országok magyar lakta terüle-
teit. Nem csak opera részleteket énekel
magyarul, németül, olaszul vagy svédül,
hanem a szép magyar dalokat, nótákat, vi-
rágénekekkel, népdalokkal örvendezteti
meg a közönséget.

Bánkúti Ágnes és Kiss Mihály táncos
egyedüli magyar senior latin párosként

17. helyen végzett a franciaországi Rouen-
ben rendezett Senior I. Latin Világbajnoksá-
gon tavaly december 1-jén.

Eredményük kiváltképp azért rendkívüli,
mert a 22 ország által delegált 41 páros al-
kotta nagyon erõs mezõnyben érték el ezt.
Bánkúti Ágnes és Kiss Mihály a Casablanca
TSE színeiben hat éve képviseli hazánkat a
Nemzetközi Táncszövetség (WDSF) által
rendezett társastánc-versenyeken, amelye-
ken legtöbbször döntõsök lettek, és kétszer
álltak már a dobogó legmagasabb fokán
2010-ben. Tavalyi legjobb eredményüket a
bolognai versenyen érték el, amikor csupán

egy „hajszálnyival“ csúsztak le az aranyér-
mes helyrõl. 

Az edzéseken és versenyeken való rész-
vétel magas költsége és a sportág gyenge
honi támogatottsága miatt a párosnak nincs
lehetõsége annyi megmérettetésen indulni,
mint külföldi ellenfeleiknek. Ez komoly
hátrányt jelent, hiszen így nagyon nehéz
tartani a lépést a folyamatosan fejlõdõ él-
mezõnnyel. Éppen ezért jelent hatalmas
teljesítményt ez a helyezés. (sz. cs.)

Megjelent Szabó László Tibor új novelláskötete,
melyet az Óbudán élõ Gyimesi László költõ, író
mutat be január 22-én 18 órai kezdettel a Kos-
suth Klubban. A kiadvány a helyszínen megvá-
sárolható, dedikáltatható. (A Kossuth Klub cí-
me: VIII. kerület, Múzeum utca 7.) 

Énekes életem

Óbudai táncosok sikere
a világbajnokságon
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Pályázat

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg.
A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára, számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és
a pályázatokat zárt borítékban 2013. január

21-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.). 

A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtat-
ványon történik, mely személyesen átvehetõ a
fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.

A pályázat bontása 2013. január 21-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám
alatt, az értékesítési osztály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet

tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatáro-
zottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni, illetve a helyiségek megtekin-
téséhez idõpont egyeztethetõ az értékesítési
osztályon a 437-8639-es, a 437-8899-es vagy a
437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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Himalaya sóval töltött kis-
párnákat kaptak ajándékba
a Váradi utcai Meseerdõ
Óvodába járó gyerekek, szü-
leik és a Szülõfórum összefo-
gásának köszönhetõen ta-
valy december 11-én. 

Az ajándékozással egy
idõben tartott fóru-

mon elhangzott: egy óvo-
dás édesapja, nevezetesen
Péter Zoltán ötlete alapján
jött létre a Szülõfórum,
mely a kisgyermekek testi-
lelki-szellemi fejlõdéséhez
szükséges eszközök egy
részét ingyen biztosítja tá-
mogatási programja révén.
Munkájuk célja a Magyar-
országon mûködõ óvodák
nevelõ-fejlesztõ pedagógi-
ai munkájának támogatá-
sa. Ennek érdekében létre-
hoztak egy internetes por-
tált, amin keresztül a szü-
lõk lehetõséget kapnak ar-
ra, hogy elismerjék annak
az oktatási intézménynek
a pedagógiai munkáját,
melybe gyermekük jár.
Egyúttal módjuk van arra,
hogy közösségi összefo-
gással támogassák az adott
bölcsõdét, óvodát. A Szü-
lõfórum céljai megvalósí-
tásához hazai cégek segít-
ségét is fogadja, igénybe

veszi. Így sikerült már
több, nagy értékû ado-

mánnyal megajándékozni
bölcsõdéket, óvodákat. A
folyamat lényege, hogy az
adott bölcsibe, oviba járó

kicsik szüleinek a fórum
honlapján nyílik lehetõsé-

ge arra, hogy szavazatával
elismerje az intézmény
munkatársainak tevékeny-
ségét. Amelyikre a legtöbb

szavazat érkezik, adott idõ-
szakban az „viheti el a pál-
mát“, az aktuális nyere-
ményt. Mindez, döntõen a
szülõk összefogásán mú-
lik. Az ötletgazdák nagy
örömére eddig a budapesti
óvodák 50 százaléka csat-
lakozott az interaktív sza-
vazójátékhoz. 

A tavaly december ele-
jén zárult szavazáson a

Váradi utcai Meseerdõ
Óvoda nyert, több mint
1100 szavazattal. Az aktu-
ális nyereményt a Hima-
laya Trans Kft. biztosította.
A73 ezer forint összértékû
sópárna-csomagokat Haj-
dú Eszter, a cég ügyvezetõ-
je adta át, egyúttal ismer-
tetve a termék pozitív élet-
tani hatásait az egészség-
megõrzés, felsõ légúti be-
tegségekbõl való gyorsabb
kilábalás terén.

Az eseményen Tamás
Ilona, az önkormányzat
oktatási és kulturális fõosz-
tályának vezetõje, tankerü-
leti igazgató köszönetét fe-
jezte ki Bús Balázs polgár-
mester nevében is mind-
azoknak, akik aktív szere-
pet vállaltak az összefo-
gásban, illetve elsõsorban
dr. Kovács Antalnénak, az
óvoda vezetõjének, az in-
tézmény színvonalas mû-
ködéséért. 

(A szervezet munkájáról
bõvebben a www.szulofo-
rum.hu-n olvashatnak.) 

Sz. Cs.

Szülõi összefogással az ovisok egészségéért

Sópárnák ajándékba

A Szülõfórum a kisgyermekek 
testi-lelki-szellemi fejlõdéséhez 
szükséges eszközök egy részét 

ingyen biztosítja 

Kiemelkedõen kedvezõ intézményi rész-
ösztöndíj- és mentorprogramban nyújt se-
gítséget a Zsigmond Király Fõiskola
(ZsKF) a felsõoktatásban tanulni vágyók-
nak. Adott feltételek mellett a gazdasági
képzésben, a meghirdetett szakokon a szo-
kásos önköltségi díj közel felét átvállalja a
fõiskola.
Pótolva a gazdasági képzésben elmaradt
állami finanszírozású helyeket, a ZsKF
gazdaságtudományi területen, nappali ta-
gozaton, alapképzésben a következõ sza-
kokon saját részösztöndíjas képzést indít:
gazdálkodási és menedzsment; pénzügy és
számvitel; nemzetközi gazdálkodás; embe-
ri erõforrás; gazdaság-informatika. 
A saját részösztöndíj azt jelenti, hogy a
Zsigmond Király Fõiskola saját erõforrásai
terhére elengedi a szokásos önköltség kö-
zel felét azoknak a hallgatóknak, akik vál-
lalják, hogy teljesítményükkel megfelel-
nek a meghatározott feltételeknek az aláb-
biak szerint.
A félévenként fizetendõ önköltség összege
115 ezer forint mindaddig, míg vagy eléri a
4,5-öt a hallgató elõzõ félévi eredménye
(kreditindexe); vagy a tanórák/foglalkozá-
sok több mint 80 százalékán (igazoltan)

részt vett. (Amennyiben a hallgató nem
tesz eleget a követelményeknek, a további-
akban teljes önköltséget fizet.)
A Zsigmond Király Fõiskola ezzel a prog-
ramjával olyan magasan képzett évfolya-
mot kíván az intézményi részösztöndíjra
jogosult hallgatóiból alkotni, akik nem
csupán a munkaerõpiacra kikerülve képe-
sek nívós és értékteremtõ munkakörökben
elhelyezkedni, de
az ott nyújtott tel-
jesítményükkel a
fõiskola szakmai
hírnevét is öregbí-
tik.
Az eddigi eredmé-
nyek alapján a
ZsKF vezetõsége
a 2013-as felvételi
eljárás keretében
ismét megnyitja a
részösztöndíjas
helyeket a gazda-
ságtudományi te-
rületen, nappali
tagozaton tovább-
tanulni vágyók ré-
szére. Azokat a fi-

atalokat várják, akik nemcsak „egy papírt“
akarnak szerezni, hanem képességet arra,
hogy megállják a helyüket a munkahe-
lyükön, megfelelõ bérért és pozícióban
tudjanak elhelyezkedni akár itthon, akár
külföldön, és ezért hajlandók aktívan cse-
lekedni. A felvételt nyert fiatalok tanulását,
munkáját minden szakon mentorok támo-
gatják. 

Részösztöndíjas képzés a Zsigmond Király Fõiskolán

Egyedülálló program Óbudán a piacképes diplomáért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� 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! Garanci-
ával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-0269,
Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Vízmérõk
cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok cseréje,
mosógépek, mosogatógépek bekötése! Minden,
ami vízszerelés! Nonstop! Tel.: 06(20)217-5117
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Redõnyösmûhelybõl reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempézés, padlóburkolás, kõmûves-
munkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153.
A fürdõszoba-specialista 
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
�Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek, mo-
sogatógépek bekötése, mosdók, csapok, kádak

cseréje garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel!
Tel.: 06(30)954-9554. www.vizoraguru.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakkozás,
festés, 10 év garanciával. Tel.: 06(30)990-1778

� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
�Társasházak közös képviselete, kezelése, könyve-
lése 23 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mûszaki,
irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387, 06(30)932-
2637, befokkt@gmail.com, www.befokkt.hu
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tól 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.
callantorna.hu

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Angolórák minden szinten, diplomás, gyakorlott
tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� 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
�Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-
matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást, vizs-
gafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.: 242-
6826; 06(30)617-1828
� Angol és francia magán nyelvórák tapasz-
talt nyelvtanárnõnél, rugalmas órarend, akciós
áron. Tel.: 06(30)595-0498

� 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
� Rómain 87 nm-es, 2+2 1/2 szobás, déli
fekvésû, dupla komfortos, panorámás, I. em-i
lakás garázzsal vagy anélkül eladó. Ingatlano-
sok kíméljenek! Tel.: 06(20)929-5885

� Iroda kiadó kedvezményes áron! Kiváló meg-
közelítés, parkolás, ingyenes reklámlehetõség
Óbuda egyik legforgalmasabb fõútvonalán. 15-90
nm felújítva. Kérjen árajánlatot: 06(20)943-9619
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� 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

� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron bú-

torokat, festményeket, órákat, porcelánokat,

szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, ruhane-

mût, bizsukat, írógépet, könyveket, hagyatékot.

Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-(30)308-9148

� 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

� Középfokú közgazdasági végzettséggel,

sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-

csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:

06(20)310-8476

� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,

táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,

kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-

készítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-

lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:

06(20)310-8476

� Gyermekfelügyeletet, házimunkát vállal

gyakorlott, fiatalos nagymama. Tel.:

06(70)381-8282

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ

XII. kerületben. Társkeresés Ausztria  és Német-

ország felé is. R. Zsuzsanna 06-30-602-0094

� Felsõfokkal, nyelvvizsgával rendelkezõ

1946-os, sportos, zeneszeretõ nõ keres bará-

tot, barátnõt. Tel.: 06(20)386-7828

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� 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

Egészség

� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let. A tulajdonosok tájékoztatása negyedéven-
ként a pénzügyi helyzetrõl. Tel.: 240-4209,
06(30)462-2830; simon.dubecz@t-online.hu

Szolgáltatás

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
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Biztosan sokan emlékeznek
még az egykori reklámra,
amelyet az áruház 36 évvel
ezelõtti átadásakor sugár-
zott a tévé: „A Flóriánba
mentem…“ S miközben az-
óta már sok egykori állami
áruház bezárta kapuit, meg-
lepõen jól megy a sora a to-
vábbra is állami - fõvárosi
önkormányzati - tulajdonban
maradt Flóriánnak.

Tucatnyi teherlift, áru-
szállító alagút, több

száz parkolóhely, de még
légkondi is volt a Flórián-
ban, amikor 1976-ban
megnyitott Óbudán. Ahat-
vanas évek végén elindult
„plázaépítési“ hullámban
az akkori híradások szerint
440 millió forintból felhú-
zott üzletközpont kifeje-
zetten modernnek számí-
tott 35 évvel ezelõtt, mi-
közben olyan boltokkal
kényeztette a környezõ la-
kótelepek lakóit, mint a
Vasedény, a Röltex, a

Gelka, a Csemege és egy
jókora Centrum. 

A XXI. század plázái-
val és gyakorlatilag az
összes régi állami márka
kihalásával ez a modern-
ség elillant, de azért a
Flórián meglepõen jól
tartja magát. Fõvárosi tu-
lajdonról lévén szó, a fel-
újítására egyszerre sok
pénz sosem állt rendelke-
zésre, de több lépcsõben
az elmúlt tíz évben né-

hány százmilliós nagy-
ságrendben történtek fej-
lesztések, megújult a gé-
pészet, a világítás, a járó-
lapok és a tetõ is. Tavaly
nyáron pedig teljesen új
külsõt kapott az épület a
körülbelül 30 milliós be-
ruházás eredményeként. 

A fõvárosi tulajdon-
ban lévõ üzletközponton
egyébként a válság és a
választások elõtt vagy
négyszer próbáltak már

túladni, de ez végül egy-
szer sem sikerült. - Az elõ-
zõ ciklusban volt egy ki-
árusítási hangulat, a Flóri-
ánt és például a Tétényi ut-
cai piacot is el akarták ad-
ni, de szerencsére rosszul
írták ki a pályázatot, kife-
lejtették a parkolót, úgy
meg nem kellett senkinek
- idézte fel Dusnoki Iván, a
Flóriánt és egy sor buda-
pesti piacot üzemeltetõ
Fõvárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgató-
sága (Csapi) mûszaki
igazgatója. 

A budapesti ingatlanok
kezelésének a stratégiája
az utóbbi idõben megvál-
tozott, egy darabig most
biztosan nem adja el a fõ-
város a Flóriánt. Errõl
Baross Pálnak, a Buda-
pest Fõváros Vagyonke-
zelõ Központ 2010 õszén
kinevezett elnökének ha-
tározott álláspontja van. -
Az ingatlan ki van adva,
készpénzt termel, miköz-

ben a piacon most nem
lehet árában eladni. Ez
egy kiváló elhelyezkedé-
sû központ, késõbb sokat
nyerhet rajta Budapest
készpénzben és funkció-
ban egyaránt - nyilatkoz-
ta egy interjúban Baross,
akinek a nevéhez fûzõdik
egyébként - még az ING
Ingatlanfejlesztõ vezetõ-
jeként - az egykori Budai
Skála ledöntése és ugyan-
ott az Allee bevásárló-
központ felhúzása 2009-
ben. 

AFlórián a többi egyko-
ri állami nagyáruházakhoz
képest szerencsés helyzet-
ben van. A környékbeli la-
kótelep lakóira ma is sta-
bilan alapozhat, a közel-
ben nincs igazán konku-
rense, nagy parkolója van,
az üzletek mellett akad
szolgáltatási egység (pél-
dául konditerem) is, a bér-
be adható területek kihasz-
náltsága így 90 százalé-
kos. (ORIGO.HU ALAPJÁN)

Meglepõen jól tartja magát az üzletközpont 

A Flóriánban még most is sokan vásárolnak 

„Én elmennék, de nem
tudok, éppen a Goliban
ultizok!“ - énekli Nyakas
Laci a Lajos utca 100 cí-
mû örökzöld slágerében.
Na de mi az a Goli?

A világhírû Goldberger,
majd PANYOVA (Pamut-
nyomóipari Vállalat) törté-
netébe nem mennénk bele
részletesen (Moldova jól
megírta): elég az hozzá,
hogy nem is olyan régen a
Pacsirtamezõ-Fényes
Adolf-Nagyszombat ut-
cák által határolt terület
egészen a Dunáig, a Gold-
berger család által alapított
üzem(ek) fennhatósága
alá tartozott: a Perc utcai
bejárat alig egy pár éve
járható civileknek. A rend-
szerváltozással aztán az
óbudai textiliparnak is vé-
ge lett, a gyárépületeket
pedig fokozatosan vállal-
kozások vették át. Így ta-
láljuk itt a Kék és Vörös
Yukat, egy kerékpárüzle-
tet, meg a Sun Palace la-
kóparkot, a Budapest-
szerte imádott Pastrami ét-

termet. Na ezzel az épület-
tel, a volt Skála Sprinttel
szembeni szép sárga, nem-
rég tetõtérbeépítéssel kor-
szerûsített-felújított bérház
aljában van a Goldberg sö-
rözõ - illetve csak volt: de
a mai napig itt hirdeti a ház
oldalán az ottfelejtett cégér
ezt a régi kocsmát. 

Szóval a Goli egy igazi
jó pince étterem volt a
‘80-as évek végéig. Talán
több olvasó emlékszik az
eredeti enteriõrre: barna
lambériás oldalfalak és
barna tömörfa apácará-
csos boxok helyezkedtek
el a pinyó két oldalán.
Kellemesen meghitt fél-
homály uralkodott a box-
okban elhelyezett fali-
lámpáktól, az asztalt pi-
ros kockásterítõ borítot-
ta. Jó nagy adag ételek
voltak! A pince sok évig
a bezárás szomorú sorsá-
ra jutott, és nem is na-
gyon mertünk benne re-
ménykedni, hogy valaha
újra lenézhetünk ide.
Mígnem tavalyelõtt de-

cemberben a vidocqos
Kálmántól meg nem tud-
tuk, hogy új hely készü-
lõdik a sarkon és újra
meg is nyitotta kapuit a
Retro Sport Café és Pub
a teljes pincehelyiséggel
és egy, zártkörû kisebb
összejövetelek lebonyo-
lítására is kiválóan alkal-
mas különteremmel. 

Gyorsan járjunk kör-
be! Hosszú lépcsõsor le-
felé, de megéri: szépen
felújított beltér, rusztikus

falfestéssel, tiszta pulttal
és asztalokkal - egyene-
sen tovább újabb helyi-
ség a biliárdnak, flipper-
nek - innen lehet elvileg
a felsõ szinten elhelyez-
kedõ különszobába is
feljutni. Jobbra fordulva
egy szép nagy különter-
met találunk négyes-ha-
tos asztalokkal, a terem
végén a mellékhelyisé-
gekkel. 

Retró? Az emlékek és
a hely szelleme miatt

mindenképpen, de a je-
lenlegi állapot kicsit
még steril nekem. Na de
majd mi feldobjuk! És
erre minden lehetõsé-
günk megvan, mert most
már füstmentes környe-
zetben ihatjuk a kiváló
csapolt Pilsnert, nézhet-
jük lapostévén a sport-
közvetítéseket - hétvé-
gén akár éjjel két óráig -
ami azért lássuk be,
Óbudán ilyen kellemes
környezetben, elfogad-
ható árakon nem köny-
nyû. Egyszerûbb étele-
ket is lehet az étlapról
választani: melegszend-
vicset és pizzát is kapni
estig, aki pedig játszani
szeret, az mehet biliár-
dozni, flipperezni - talán
csocsó is van. 

Részemrõl sok sikert
kívánok az új Golinak -
remélhetõleg hamar be-
lakják a környékbeli öre-
gek és fiatalok, még élõ-
zenés összejöveteleket,
bulikat is el tudnék itt
képzelni... 

(FORRÁS: OBUDAKOCSMABLOG.HU)
Finomította: Sz. Cs.

Retro Sport Pub, avagy az ex-Goldberg sörözõ 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 53/2012. (XI. 30.) önkor-
mányzati rendelete1 az önkormányzat tulaj-
donában és kezelésében lévõ közutak nem
közlekedési célú igénybevételérõl

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló,
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében,
valamint a közúti közlekedésrõl szóló, 1988.
évi I. törvény 8. § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkor-
mányzat tulajdonában és kezelésében lévõ köz-
utak nem közlekedési célú igénybevételérõl a
következõket rendeli el:
1. Közútkezelõi hozzájárulás
1. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló, 1988. évi
I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 36. §-a alap-
ján a közút felbontásához, egyéb nem közleke-
dési célú elfoglalásához (a továbbiakban: nem
közlekedési célú igénybevétel)
a) közútkezelõi hozzájárulást
b) a tényleges munkák megkezdéséhez munka-
kezdési közútkezelõi hozzájárulást
(a továbbiakban együtt: hozzájárulás)
kell kérni.
(2) A hozzájárulás kiadásával, az egyes tilalmak
alóli felmentéssel kapcsolatos döntések megho-
zatala átruházott hatáskörben a polgármester
hatáskörébe tartozik.
(3) A közút nem közlekedési célú igénybevéte-
léért díjat kell fizetni.
(4) Ha a közutat nem közlekedési célból a keze-
lõ hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban
elõírt feltételektõl eltérõen vették igénybe, köz-
lekedési hatósági eljárás megindítását vonja
maga után.
(5) A hozzájárulás iránti kérelmet az igénybe-
vétel elõtt legalább 30 nappal, rendkívüli eset-
ben 72 órával elõbb kell benyújtani a Városüze-
meltetési Fõosztályra. 
(6) A kérelem minimális tartalmi követelmé-
nyei:
• közmûpecsételt helyszínrajz,
• mûszaki leírás,
• útbontás esetén jóváhagyott ideiglenes forga-
lomtechnikai terv,
• részletes fotódokumentáció a bontással érin-
tett közterület eredeti állapotáról, az eredeti ál-
lapot szerinti helyreállítási kötelezettség igazo-
lására
• az (1) bekezdés a) pontja esetén azon hatóság
megnevezése, amelynek engedélyezési eljárá-
sához a közútkezelõi hozzájárulást igénylik.
(7) A kérelmet és a mellékelt dokumentációt
írásban és elektronikus formában is be kell
nyújtani a hivatalhoz.
(8) Amennyiben az igénybevevõ olyan mértékû
közterületbontáshoz kér hozzájárulást, amely
munkát valamely ok miatt szakaszolni kell, a
hozzájárulást szakaszolva kell megadni.
2. § (1) A közút kezelõje a közútkezelõi hozzá-
járulást megtagadja a közutak igazgatásáról
szóló miniszteri rendelet 6. §-ában meghatáro-
zott esetekben, illetve szükség esetén a hozzájá-
rulásban a Kkt. 36. § (1) bekezdése alapján fel-
tételeket írhat elõ.
(2) Aközútkezelõi hozzájárulás egy évig érvényes.

(3) A közútkezelõi hozzájárulás a tulajdonosi
hozzájárulást nem pótolja, a jogszabályok által
elõírt további hatósági és egyéb engedélyek be-
szerzésének szükségességét nem érinti, és nem
mentesít az építési szabályok, a területre vonat-
kozó településrendezési tervben rögzített elõ-
írások megtartásának kötelezettsége és a mun-
kavégzés szabályszerûségéért való felelõsség
alól.
(4) Munkakezdési közútkezelõi hozzájárulás a
jogszabályok által elõírt további hatósági és
egyéb engedélyek megléte esetén adható. 
(5) Munkakezdési közútkezelõi hozzájárulás
alapján a munkákat csak akkor szabad megkez-
deni, ha annak folyamatos végzéséhez és befe-
jezéséhez a feltételek biztosítottak. A munka fo-
lyamatos végzésének feltételei akkor biztosítot-
tak, ha:
• rendelkezésre áll a munka gyors ütemû végre-
hajtásához szükséges anyag, gép és munkaerõ,
• a munka befejezése után haladéktalanul bizto-
sított a burkolat végleges helyreállítása.
3. § Az igénybevételt kérõ a hozzájárulás meg-
tagadása miatt vagy a megállapított feltételek-
kel szemben 
a) közútkezelõi hozzájárulás esetén a kézbesí-
téstõl számított 15 napon belül
b) munkakezdési hozzájárulás esetén a munka-
kezdés kezdeteként a munkakezdési hozzájáru-
lásban meghatározott idõpontot megelõzõ na-
pig
a közlekedési hatósághoz fordulhat.
4. § A munkavégzés befejezésére a hozzájáru-
lásban megjelölt határidõ indokolt esetben, ké-
relemre meghosszabbítható. Ilyen esetben a
magasabb díjat akkor is meg kell fizetni, ha az
külön munkakezdési közútkezelõi hozzájárulás
alapján történik, de tárgyi munka ugyanazon
szakaszára vonatkozik.
A hosszabbítási kérelmet legkésõbb a határidõ
lejárta elõtti munkanapon kell írásban, megfele-
lõ mûszaki indokolással benyújtani. Ennek el-
maradása, vagy késedelme esetén minden to-
vábbi tevékenység engedély nélküli munkavég-
zésnek minõsül.
2. Rendkívüli igénybevétel
5. § (1) Közútkezelõi hozzájárulás nélkül a köz-
utat nem közlekedési célból a Kkt. 38. §-ában
meghatározott esetben lehet igénybe venni (a
továbbiakban: rendkívüli igénybevétel).
(2) A munka megkezdését munkanapokon 24
órán belül, munkaszüneti napon az azt követõ
elsõ munkanapon írásban be kell jelenteni a Vá-
rosüzemeltetési Fõosztály felé, e-mail-ben vagy
telefaxon. A Fõvárosi Önkormányzat felé inter-
neten keresztül tett bejelentés nem helyettesíti
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
írásbeli értesítését. A bejelentésben meg kell je-
lölni a rendkívüli igénybevétel okát, pontos he-
lyét, méretét, a burkolat típusát, a helyreállítás
várható idõpontját, a helyreállítást végzõ meg-
nevezését, a helyreállításért felelõs személy ne-
vét, elérhetõségét. Az írásbeli bejelentés hiá-
nyában a rendkívüli igénybevétel engedély nél-
küli munkavégzésnek minõsül.
(3) A rendkívüli igénybevétel miatt szükséges
munkálatokat folyamatosan kell végezni, annak
befejezése után a helyreállítást azonnal meg
kell kezdeni, amelynek szükséges mértékét a 7.
§ elõírásai tartalmazzák.
(4) Ha a rendkívül igénybevétel nem fejezhetõ

be - a magasabb szintû jogszabály által elõírt -
72 órán belül, a munkára írásban munkakezdé-
si közútkezelõi hozzájárulást kell kérni és a 72
órát meghaladó igénybevétel idejére díjat kell
fizetni.
(5) Amennyiben a rendkívüli igénybevétellel
érintett terület burkolatbontási tilalom alá esik,
úgy a helyreállítási kötelezettség és a garancia
átvállalása ezen munkavégzésekre is vonatko-
zik a 8. §-ban meghatározottak szerint.
3. Nem közlekedési célú igénybevételi díj
6. § (1) A közút nem közlekedési célú igénybe-
vételéért fizetendõ díj (a továbbiakban: díj)
mértékét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A hozzájárulás kiadásának feltétele a díj
megfizetésének igazolása.
(3) Ha az igénybevételt kérõ saját hibájából
nem veszi igénybe a kért területet, a megállapí-
tott díjat abban az esetben is meg kell fizetni.
(4) Az igénybevett terület mértékét úgy kell
megállapítani, hogy az tartalmazza a nyomvo-
nal, a kiszoruló föld, a szükséges elkerítés mér-
tékének területét, mint munkaterületet, vala-
mint a közútkezelõi hozzájárulásban engedé-
lyezett munkához szükséges felvonulási terüle-
tet is. 
(5) Ha a kérelemben megadott terület nagysága
a munka volumenéhez viszonyítottan megálla-
píthatóan nem valós, úgy azt az önkormányzat
részletezett számításai szerint kell megállapíta-
ni.
(6) Amennyiben a hozzájárulásban meghatáro-
zott területnél nagyobb mértékû az igénybevé-
tel, akkor az abba bele nem foglalt területen tör-
ténõ munkavégzés engedély nélküli munkavég-
zésnek számít.
(7) A díj szempontjából minden megkezdett
nap és m2 egésznek számít, ezért azt minimum
1 teljes napra és 1 m2 terület igénybevételére
kell megfizetni.
(8) Az igénybevételt kérõ mentesül a díjfizetési
kötelezettség alól:
a) önkormányzat megbízásából, vagy beruhá-
zásában végzett munkák esetén, továbbá ma-
gánerõs beruházás esetén, ha az olyan feladat
elvégzésére irányul, amely jogszabályban meg-
határozott kötelezõ, vagy önként vállalt önkor-
mányzati feladat
b) útpályát érintõ nyomvonalas munkák esetén,
ha a kopóréteg helyreállítása az útpálya teljes
szélességében megtörténik minimum 100 fo-
lyóméter hosszban. Amennyiben a helyreállítás
mértéke félpálya szélességben minimum 100
folyóméter hosszban történik, a teljes díj 50%-
a fizetendõ. 
(9) Aki - a rendkívüli igénybevétel kivételével -
a hozzájárulás iránti kérelmet nem az igénybe-
vétel elõtt 30 nappal, hanem azon belül adja be,
az a rendelet díjtáblázatában megállapított dí-
jon felül a díj összegének 20%-át is köteles
megfizetni.
(10) A befolyt nem közlekedési célú igénybevé-
teli díjak az Útügyi Alap bevételei, melynek
felhasználása csak az alábbi célra történhet:
a) a nem, vagy nem megfelelõen teljesített
helyreállítási kötelezettség esetén a további
szükséges munkálatok önkormányzat által tör-
ténõ elvégzésének finanszírozása,
b) a helyreállítási és garanciális kötelezettségek
vitás jogi eseteiben a szakértõi vélemények
megrendelése,1 Elfogadva: 2012. november 29.
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c) a hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulásban
elõírt feltételektõl eltérõ munkavégzések esetén
az önkormányzat kérelme alapján indított köz-
lekedési hatósági eljárás igazgatási szolgáltatá-
si díja.
4. Helyreállítási kötelezettség
7. § (1) Az igénybe vett területet a hozzájárulás-
ban meghatározott határidõre kell helyreállíta-
ni, eredeti állapotának megfelelõen. Burkolatok
esetén az eredeti vagy magasabb értékû, na-
gyobb teherbírású burkolattípus építendõ.
(2) Burkolt utak esetén a munkaárok szélétõl
számított 50 centiméter átfedéssel kell a kopó-
réteget helyreállítani, az aszfalt vágása az árok
szélével párhuzamosan, élvágóval történjen.
(3) Burkolt járdák kopórétegét teljes szélesség-
ben helyre kell állítani.
(4) A helyreállítási kötelezettség a nyomvonal-
lal érintett közterületi szakasz zöldterületeire,
növényzetére is vonatkozik, beleértve a felvo-
nulási területet is.
(5) A téli munkavégzési tilalom idõszakában
végzett rendkívüli igénybevételi munkák után
burkolattal ellátott utak esetén a szabvány sze-
rinti tömörítés biztosítása érdekében minden
esetben teljes talajcserét kell alkalmazni. A tel-
jes szerkezetû utak esetén a teherviselõ réteg
helyreállítása acélhálós betonnal, az aszfalt ko-
póréteg 50 centiméter átfedéssel történjen. Bur-
kolatlan útpálya bontása esetén szintén szüksé-
ges a talajcsere, szabvány szerinti tömörítéssel
és murvázással.
(6) A helyreállításért a kivitelezõ - esetleges fel-
számolása, megszûnése esetén a beruházó, il-
letve a közmûvezeték mindenkori tulajdonosa -
5 év kötelezettséget vállal, melyet saját költsé-
gére, közútkezelõi felszólítás alapján köteles
haladéktalanul elvégezni. Amennyiben ezen
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a szük-
séges munkákat az önkormányzat - a kivitelezõ
költségére - az Útügyi Alap terhére elvégezteti. 
(7) Amennyiben a helyreállítási és garanciális
kötelezettség teljesítését az igénybevételt kérõ
vitatja, az önkormányzat - az Útügyi Alap ter-
hére - szakértõt kér fel. A szakértõ díját az
igénybevételt kérõ viseli, amennyiben a szakér-
tõi vélemény alapján az önkormányzat állás-
pontja igazolódik be.
5. Téli munkavégzés tilalma
8. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévõ,
burkolt felületû közutak és járdák burkolatának
felbontása november 15-étõl március 15-éig
terjedõ idõszak alatt tilos, arra hozzájárulás ál-
talános szabályként nem adható.
(2) A tilalom alól kivételt képeznek az alábbi
esetek:
a) önkormányzat beruházásban végzett közér-
dekû munkavégzés,
b) rendkívüli igénybevétel, ha azt a 4. § (2) be-
kezdése szerint bejelentették.
(3) A közútkezelõ a tilalom alól felmentést
adhat kérelemre, méltányolható indok alap-
ján abban az esetben, ha a beruházó saját
költségére vállalja, hogy a téli munkavégzés
technológiai feltételeinek eleget tesz, mely
ideiglenes helyreállításként elfogadható a kö-
vetkezõ év március 15-ig. A következõ év
március 15-e után az elõírt határidõre a beru-
házó saját költségén elvégzi az eredeti állapot
szerinti helyreállítást. Amennyiben a végle-
ges helyreállítás kötelezettségének határidõre

nem tesz eleget, azt az önkormányzat - az
igénybevevõ költségére - az Útügyi Alap ter-
hére elvégezteti. A nem teljesítés a jövõbeni
felmentési kérelmek automatikus megtagadá-
sát vonja maga után.
(4) A felmentési kérelmet a 2. melléklet szerin-
ti formanyomtatványon kell benyújtani.
(5) Téli munkavégzési tilalom idõszakában ki-
adott hozzájárulás esetén - függetlenül attól,
hogy az burkolatlan felületen, vagy burkolt fe-
lületen, felmentés alapján történt - a díj teljes
összegének kétszeresét kell megfizetni. A ma-
gasabb díj megfizetése nem mentesít az ideigle-
nes és a végleges helyreállítási kötelezettség
teljesítése alól.
6. Burkolatbontási tilalom
9. § (1) Amennyiben teljes szerkezetû új útpá-
lya építését követõ ötödik év végéig burkolat-
bontási tilalom van érvényben, annak nem köz-
lekedési célú igénybevételére közútkezelõi
hozzájárulás nem adható. Felmentés kérelem
alapján kivételes esetben akkor adhat, ha
• a munka elvégzése halasztást nem tûrõ, jelen-
tõs közérdeket képvisel és a munka nem végez-
hetõ el más mûszaki megoldással és
• az erre az esetre meghatározott helyreállítási
kötelezettséget az igénybevételt kérõ teljesíti
továbbá
• vállalja, hogy a bontással érintett szakaszon a
kopóréteget a fél útpálya szélességében a
nyomvonal teljes hosszában, keresztirányú
bontás esetén az érintett szakasz félpályáját a
munkaárok szélétõl 15-15 méter hosszban hely-
reállítja.
(2) Útfelújítás, kopóréteg csere esetén, tekintet-
tel a jó állapotú útburkolatra, 5 év idõtartamon
belül a helyreállítási kötelezettséget a téli mun-
kavégzésre vonatkozó elõírások szerint kell el-
végezni.
(3) Teljes szerkezetû új, és felújított kopóréte-
gû, szõnyegezett útpálya esetén is a bontás
megkezdésével az engedélyes - üzemzavar el-
hárítás esetén a közmû tulajdonosa - vállalja,
hogy az út önkormányzattal szerzõdött kivitele-
zõjével kötött szerzõdésben vállalt jótállási és
szavatossági kötelezettség annak fennmaradó
idõtartamára áthárul a bontást végzõre. Ennek
mértékét minden esetben jegyzõkönyvben kell
rögzíteni, az útépítést, a bontást végzõ, vala-
mint a közútkezelõ megállapodása alapján.
7. Záró rendelkezések
10. § (1) Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép
hatályba. A kihirdetése a helyben szokásos mó-
don, a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
való kifüggesztéssel történik. A rendelet szöve-
gét az Óbuda Újságban közzé kell tenni.
(2) Hatályát veszti 
1. a helyi közutak nem közlekedési célú igény-
bevételéért fizetendõ díjak mértékérérõl szóló,
34/2004. (IX. 26.) önkormányzati rendelet,
2. az önkormányzat tulajdonában álló közutak
és a közutak részét képezõ járdák burkolatbon-
tási tilalmának, valamint a felbontott burkola-
tok helyreállításának szabályozásáról szóló,
23/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet, vala-
mint az azt módosító 55/2005. (XI. 30.) és
45/2010. (IX. 5.) önkormányzati rendelet.
11. § 2013. január 2-án hatályát veszti a 10. §
(2) bekezdése.
Kiss Anita Bús Balázs
jegyzõ polgármester

1. melléklet az 53/2012. (XI. 30.) önkormány-
zati rendelethez
A nem közlekedési célú igénybevételi díjak
mértéke
Alapdíjak:
Bontás helye Összeg (Ft/nap/m2)
útpálya 150
járda 100
padka 80
egyéb, burkolatlan terület 50
zöldterület, park 100
parkoló 100
Szorzószámok az igénybevétel idõtartamától
függõen:
Idõtartam Szorzószám
0-15 nap 1
15-30 nap 2
30 nap felett 3
Az igénybevétel teljes idõtartamára fizetendõ a
szorzószámmal növelt díj, a bontás elsõ napjától.
Szorzószámok az ideiglenes forgalomtechnikai
igénybevételtõl függõen (csak útpályát érintõ
nyomvonalas bontás esetén):
Módosítás mértéke Szorzószám
félpályás lezárás 1,5
teljes útzár 2
Egyéb pótdíjak:
Pótdíj jogcíme Szorzószám
téli munkavégzés 2
burkolatbontási tilalom alá esõ utak 5
A fizetendõ díj minimális végösszege 1000 Ft.
Az egyes esetekre meghatározott szorzószá-
mok engedélyenként összeadódnak.

2. melléklet az 53/2012. (XI. 30.) önkormány-
zati rendelethez
Kérelem téli munkavégzési tilalom alóli fel-
mentéshez
Kérelmezõ/engedélyt kérõ neve/címe/adószá-
ma:
Burkolatbontás helye:
Burkolatbontás kezdõ idõpontja:
…………….. év ……… hó …….. nap
Burkolatbontás befejezõ idõpontja:
…………….. év ……… hó …….. nap
Téli munkavégzés szükségességének indoka:

Kérelmezõ aláírásával vállalja az 53/2012. (XI.
30.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése
szerinti helyreállítási kötelezettséget az alábbi-
ak szerint:
A téli munkavégzés technológiai feltételeinek ele-
get tesz, mely ideiglenes helyreállításként elfo-
gadható a következõ év március 15-ig. A követke-
zõ év március 15-e után az elõírt határidõre a be-
ruházó saját költségén elvégzi az eredeti állapot
szerinti helyreállítást. Amennyiben a végleges
helyreállítás kötelezettségének határidõre nem
tesz eleget, azt az önkormányzat - az igénybeve-
võ költségére - az Útügyi Alap terhére elvégezte-
ti. A nem teljesítés a jövõbeni felmentési kérelmek
automatikus megtagadását vonja maga után.
Budapest, ………………….

………………………
kérelmezõ

A munkálatok a téli munkavégzési tilalom alól
mentesülnek a kérelemben meghatározott idõ-
pont alatt:
…………………
közút kezelõje
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Pályázat – Közérdekû

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyon-
ról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más jogosultat
megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdon-
ban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-

zat letéti számlájára, számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001. A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt borítékban 2013. ja-
nuár 21-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osz-
tályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy sze-
mélyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. január 21-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. sz. alatt,
az értékesítési osztály hivatalos helyiségében
történik. A pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a

legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõ-
en tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, il-
letve, a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési
díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágo-
sítást lehet kérni az értékesítési osztályon a 437-
8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, va-
lamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

1 % 1 % 1 %
A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriuma
köszöni a 2011. évi személyi jövedelemadóból fel-
ajánlott egy százalékokat. A befolyt összeget a Mus-
tármag Keresztény Óvoda Általános Iskola és Gimná-
zium iskolai rendezvényeire, az oktatás színvonala-
sabbá tételére, tanulmányi kirándulások támogatásá-
ra, sportrendezvényeken való részvételre, a diákok ju-
talmazására fordították. A felajánlásokat továbbra is
köszönettel várják. (Adószám: 18082793-1-41.)

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerület-
ben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkormányzat által végzett
napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folyama-
tos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül
a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ
egyéb hasznos információkról. Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatá-
sát, ezt szíveskedjenek jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és
civil szervezetekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.
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Aranyos szavak
Rejtvényünkben Arany János: Újévi köszöntõ címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 4. és a füg-
gõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Kambodzsai, thaiföldi és francia autók je-
le. 4. Az idézet eleje (zárt betûk: M. T. O. J. E. T.). 12. Ilo-
na, másként. 14. Knock out. 15. …-óráig. 16. Mindenfélék.
18. Gombafajta. 19. Foglalkozás. 20. Férfi szerep a „Vész-
helyzet“ címû televíziós sorozatban. 22. Kis Anna. 23. Az ar-
gon vegyjele. 24. Térkép. 26. Angol kor. 27. Éktelen nyak-
bavaló. 29. Kergettet. 30. Tengeri hal. 32. Kiejtett mással-
hangzó. 33 … Imre, neves zenészünk volt. 35. Amágnes föl-
felé húz. 37. Spanyol és olasz autók jele. 38. Orosz ûrállo-
más. 39. Feje egyik része. 40. Dúsító egynemûi. 41. Bár be-
tûi keverve. 43. Egy ideig foglaltat. 45. Ornamentika szélei!
46. Bór, vanádium és rubídium vegyjele. 48. Zairei, spanyol
és máltai autók jele. 49. Névelõs indaszerû növényrész. 51.
Hangosan mosolyogj. 53. Erõsen jusson a füledbe. 55. Ado-
loggal szorosan kapcsolódó. 57. Mintha ráöntötték volna.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt betûk:
N. L. V.). 2. Vissza talált! 3. Adás-vételnél merülhet fel. 4.
Díszes. 5. Ragadozómadár. 6. Para-tudományos dolgokkal
foglalkozó. 7. Egyik ízesítõ. 8. Ibi betûi keverve. 9. Rész-
ben álmodna! 10. Nõi név. 11. Karmester. 13. Évszak. 17.
Végek nélkül felrak! 18. Egyfajta elektromos mûveletet
végzett. 21. Kicsinyítõ képzõ. 24. Férfiruhán lehet, névelõ-
vel. 25. A Nana szerzõje. 28. Költõi mûfajág névelõvel. 29.
Frissít. 31. Nitrogén és vanádium vegyjele. 34. Elem! 35.
Németes éhség. 36. Arra a helyre való. 39. Becsapó. 42. Természeti
csapás. 44. Azonos mássalhangzók. 45. Kutyaházaid. 47. Nagy Dó-
zsás focista volt, Ferenc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egyhelyben tartóz-
kodott. 52. És a többi. 54. L. R. E. 56. Üres táj! Ipacs László

A 2012. december 20-án megjelent, 
„Fel nagy örömre!“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„Egyszerû pásztor arcra borulj, lélekben éledj és megújulj!“.

A meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI
törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ
elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig
köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára, számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001. A pályázati biz-
tosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2013.
január 21-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.). 

A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtatványon történik, mely sze-
mélyesen átvehetõ a fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu hon-
lapról.
A pályázat bontása 2013. január 21-én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ
tér 1. I./20. szám alatt, az értékesítési osztály hivatalos helyiségében tör-
ténik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb
ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvá-
nítsa.  A vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.
28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni, illetve a la-
kások megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ az értékesítési osztályon
a 437-8639-es, a 437-8899-es vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére

Bp., III. Attila u. 92.V. ép.fsz.1., 60805/E/1 hrsz.
Az ingatlan Római-part és Csillaghegy határában, az Attila-Csalma
utca sarkán, családi házas övezetben helyezkedik el. A lakás a tár-

sasház hátsó udvarán, önállóan elkerített lakóépületben található. Ez
az épület alápincézetlen, földszint+padlástér (nem tartozik a lakáshoz)
szinttagozódású.Tárgyi épület az ÓBVSZ által meghatározott építési
helyen kívül áll, ezért állagvédelmen, felújításon, korszerûsítésen kívül
más munka nem végezhetõ. Belmagasság 2,20 m, mely a hatályos
jogszabályok értelmében nem felel meg a lakás alapvetõ mûszaki

követelményeinek. A homlokzatmagasság nem növelhetõ, így a lakás
célú használat alapvetõ követelménye nem alakítható ki.

A lakás komfort nélküli, 38 m2 alapterületû, 1 szoba, elõszoba,
konyha, kamra helyiségekbõl áll.

Tulajdoni hányad: 38/1408.
A társasház közmûvei: víz, villany, gáz, szennyvíztároló.

A lakás közmûvei: víz, villany, szennyvíztároló, fûtése egyedi.
Irányár: 2.400.000 Ft (áfa mentesen).

Bánatpénz: 240.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.

Bp., III. Esõ u. 7. as. 1., 17460/2/A/1 hrsz.
Az ingatlan Belsõ-Óbudán, az Amfiteátrum mellett helyezkedik

el, hagyományos tégla építésû épület. A lakás 31 m2

alapterületû, 1 szoba, elõszoba, konyha, zuhanyzó-WC, kamra
helyiségekbõl álló komfortos lakás.

Teljes felújítást igényel.
Tulajdoni hányad: 32/570.

A befogadó épület (1943): összközmûves.
A lakás közmûvei: víz, villany, csatorna, gáz.

Irányár: 4.712.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000 Ft.
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint.
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Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2013-ban is 

egynapos ausztriai, buszos sítúrákat szervez.
Idõpontok, helyszínek:

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 téren, 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

A SYMA csarnokban hir-
dették ki tavaly december
20-án, kik lettek az öt ka-
tegória gyõztesei az év
sportolója választáson, a
sportújságírók döntése
alapján.

2 012 nõi sportolójá-
nak Risztov Éva

hosszútávúszót válasz-
tották - jelentették be a
díjátadó gálán -, aki 10
kilométeren végig ve-
zetve nyert a londoni
nyári olimpiai játéko-
kon. A második helyen
végzett Kozák Danuta,
aki két olimpiai aranyat
szerzett. A harmadik
Csernoviczki Éva csel-
gáncsozó lett, London
elsõ magyar (bronz)ér-
mese.

A tavalyi év férfi
sportolója Gyurta Dáni-
el, aki a londoni olimpi-
án 200 méteres mell-
úszásban világcsúccsal
nyert aranyérmet, Deb-
recenben Európa-baj-
noki címmel zárt, Isz-
tambulban pedig - a rö-
vidpályás világbajnok-
ságon - 200 méter mel-

len aranyérmet szerzett
(az isztambuli verseny-
rõl tavaly december 20-
án megjelent 24. szá-
munk sportrovatában
olvashattak bõvebben -
a szerk.) Az olimpián
lólengésben aranyérmes
Berki Krisztián (az elõ-
zõ két év gyõztese) ez-
úttal a második, míg
Szilágyi Áron kardvívó

(szintén London olimpi-
ai bajnoka) a harmadik
helyen végzett.

Az év szövetségi ka-
pitánya Mocsai Lajos,
akinek irányításával a

férfi kézilabda-váloga-
tott a IV. helyet szerezte
meg a nyári játékokon.
Storcz Botondot, a ka-
jak-kenusok kapitányát
és Kiss Lászlót, az úszók
vezetõjét elõzte meg.

A legjobb edzõ Gyurta
Dániel trénere, Széles
Sándor. Õ Berki mesterét,
Kovács Istvánt és a Hon-
véd kajakostrénerét, Csi-
pes Ferencet körözte le.

A 2012. év csapata az
1000 méteren olimpiai
bajnok Dombi Rudolf,
Kökény Roland kajak-
kettes, a szintén olimpi-
ai aranyérmes nõi né-
gyes és a férfi kézilab-
da-válogatott elõtt.

A közönségdíjat - ezt
másodszor írták ki - a
túraautózás világbajno-
ka, Michelisz Norbert
nyerte el. (klug)

Risztov és Gyurta az év sportolója

Asztalitenisz mindenkinek!
A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ Sportegyesületnél
az asztalitenisz iránt érdeklõdõ gyermekek, szüleik, vala-
mennyi korosztály jelentkezését várják. Utánpótlás- és
szabadidõsport egyaránt ûzhetõ, érdeklõdés szerint. Is-
kolai helyszínek:Váradi, Medgyessy, Bárczi. (Jelentkezni
lehet Kelen Balázsnál a 06(70)314-0021-es telefonszá-
mon és a csmsz.sport@gmail.com e-mail címen.)
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Hírösszefoglaló: Tíz magyar érem
született a rövidpályás világbaj-
nokságon. Három arany-, négy
ezüst- és három bronzérem - így
zártak a magyar úszók tavaly év
végén Isztambulban. 

E zzel az USA (27 érem) és
Kína (11 érem) mögött a

harmadik helyen végeztünk, a
kínaiaknak csak egy ezüsttel
volt több érmük, mint a mieink-
nek. Az isztambuli rövidpályás
világbajnokságon összesen 25
nemzet sportolói vettek részt. 

A rövidpályás vb legjobb nõi
versenyzõje Hosszú Katinka

lett, aki minden számban, ame-
lyikben elindult, érmet szer-
zett. 200 pillangón és 100 ve-
gyesen világbajnok lett, 200
gyorson és 200 vegyesen
ezüstérmes, 400 vegyesen pe-
dig bronzérmes.

Gyurta Dániel 200 mellen
aranyérmet szerzett. Cseh
László három éremmel, de
arany nélkül zárt: 200 vegye-
sen bronz, 400 vegyesen és
200 pillangón ezüst. A magyar
csapat harmadik bronza pedig
Verrasztó Dávid nevéhez fûzõ-
dik, aki Cseh mögött lett har-
madik a 400 vegyesen.

Rövidpályás úszó világbajnokság 

A magyar csapat 
harmadik az éremtáblán

Négy egymást követõ vereséggel
kezdte a 2012-2013. évi NB III-as
labdarúgó bajnokságot a III. kerüle-
ti TVE. Már- már temetni kezdték a
fiatal játékosokkal teletûzdelt csa-
patot, ám Varga László edzõnek si-
került úrrá lennie a helyzeten. A
csapat lassan magasabb sebesség-
fokozatba kapcsolt, és ezután már
javuló teljesítménnyel az utolsó
helyrõl a 11.-re tornázta fel magát. 

Afelemásra sikeredett õszi
idény sok tanulsággal szol-

gált edzõknek és játékosoknak
egyaránt. Az ijesztõ kezdés sze-
rencsére nem bénította meg a já-
tékosokat, sokkal inkább dacot,
bizonyítási vágyat váltott ki belõ-
lük. Ezt jó érzékkel használta ki
Varga László, aki céltudatos mun-
kával lépésrõl lépésre építette fel
a megálmodott játékrendszert. 

A nagy fordulat
A Diósd elleni hazai gyõzelem

jelentette a fordulatot, ez a siker
törte át a lélektani gátat, elszállt a
kishitûség, a játékosok kezdték el-
hinni, hogy képesek felnõni az
NB III követelményeihez. Nehéz
feladat hárult az edzõre, akinek
egyrészt csapatot kellett építenie,
ugyanakkor az eredménykény-
szer is nyomta a vállát. Varga
László az edzéseken megkövetel-
te a gyakorlatok pontos végrehaj-
tását, amit a játékosoknak alkal-
mazni kellett volna a mérkõzése-
ken. A fiúk részérõl megvolt a

szándék, a végrehajtásban azon-
ban sokszor hiba csúszott. Az
idény végére ugyan javult a csapat
teljesítménye, de az induláskor ki-
tûzött célt (középmezõny) nem si-
került megvalósítani.

A tavaszi folytatás elõtt így néz
ki a Duna csoport tabellája: 11.
III. kerületi TVE 14 mérkõzés-
bõl 4 gyõzelem, 3 döntetlen, 7 ve-
reség, 22:26-os gólarány, 15 pont.
Innen bizony nem lesz egyszerû
az elsõ hat csapat közé kerülni,
akik a következõ bajnoki idényt is
az NB III-ban folytathatják.

Bíznak 
a bennmaradásban

Varga László azonban optimis-
tán látja a jövõt: - Sajnos, a rosszul
sikerült kezdéssel saját magunk-
nak nehezítettük meg a sorsunkat.
Késõn állt össze a játékunk, csak
az ötödik fordulóban tudtuk kez-
deni a pontgyûjtést, ám a folytatás-
ban megmutatta a csapat, hogy a
11. hely ellenére nem reménytelen
a helyzetünk. Nekünk rosszkor jött
a bajnokság átszervezése, hiszen a
csapatépítéshez idõre lett volna
szükségünk, ehelyett most az ered-
ménykényszer nehezíti a munkán-
kat. Jelentõs lemaradásunk ellené-
re nem beszélünk a kiesésrõl, to-
vábbra is bízunk az NB III-as tag-
ságunk megõrzésében. Ehhez vi-
szont az eddigieknél is alaposabb
felkészülésre, a játékosok odaadó
hozzáállására lesz szükségünk.
Amellett, hogy továbbra is számí-

tunk saját nevelésû fiataljainkra -
jelenleg Kovács Tibor, Lóska Csa-
ba és Lõrincz Ádám kap rendsze-
res játéklehetõséget -, célunk biz-
tos eléréséhez egy-két hiányposzt-
ra rutinos játékosokat kell igazol-
nunk a téli szünetben. Ha a fiúk át-

érzik a feladat súlyát és igazi kihí-
vásnak veszik a bennmaradás ki-
harcolását, továbbra is NB III-as
mérkõzéseket láthatnak a nézõk a
Hévízi úti pályán.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Labdarúgás • Gyenge kezdés után javuló folytatás

Nem eshet ki a Kerület!

A Kerület csapata a mûfüves pályán nem tudta mindig kihasználni a ha-
zai pálya elõnyét 
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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 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelent-
kezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-
fonszámon 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 (Job-
bik Magyarországért Mozgalom) országgyû-
lési képviselõ fogadóóráját minden hónap el-
sõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodában, illetve külön idõ-
pont egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel @jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos országgyû-
lési képviselõ fogadóórát tart.Az érdeklõdõk
a 06-20-770-6593-as telefonszámon jelent-
kezhetnek idõpont-egyeztetés céljából.

Váradi utcai Kormányablak
Az Integrált Kormányzati Ügyfélszolgá-
latnál - Kormányablak -, a Váradi Sán-
dor utca 15.szám alatt, hétköznap 8-tól
20 óráig várják a helyi és környékbeli
lakosokat. (Az intézhetõ ügyek teljes lis-
tája és a kapcsolódó ismertetõk megta-
lálhatók a www.kormanyablak.gov.hu
oldalon.)

Elektronikus levelezési
lista vállalkozóknak

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata kerületi vállalkozók ré-
szére elektronikus levelezési listát
mûködtet, melyen keresztül e-
mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályáza-
tokról. Amennyiben szeretne rá-
kerülni erre a listára és értesülni a
friss pályázati lehetõségekrõl, ír-
jon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu, tel.:
437-8601.

Allergiás? Asztmás? Gyakran beteg? 

VAN MEGOLDÁS: 
Egészségügyi SÓTERÁPIA az Indisonál

Az INDISO SPELEO SZÁRAZ SÓTERÁPIA számos légúti betegséget 
(asztma, allergia, krupp, bronchitis, krónikus obstruktív légúti betegség

/COPD/, fül-orr-gégészeti) elõz meg és kezel magas hatásfokkal, erõsíti az 
immunrendszert és a szervezet önregeneráló képességét. Asztma, allergia, COPD,
krupp esetén csökken a krízisek száma, intenzitása, javul a vér oxigén-ellátása!
Az INDISO sóterápia 100%-ban természetes, mellékhatásoktól mentes 
és biztonságos, hosszú távú megoldás a problémákra! 
Az INDISO SPELEO SÓTERÁPIA egészségügyi fizioterápia, 
ÁNTSZ engedéllyel, orvosi kontroll és szakasszisztencia 
mellett zajlik! 

MEGNYITOTTUNK, Szent Margit Rendelõintézet, 
Budapest, III. Csobánka tér 6. II. emelet
Bejelentkezés: 06 30 516 1437, 06 1 454 5700/284 mellék, e-
mail: obuda@indiso.eu
További információ: 
www.soterapiabudapest.hu, www.indiso.eu
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A Magyar Beutaztatók
Szövetsége (MABEUSZ)
tisztújító közgyûlést tar-
tott a belvárosi Zenit Ho-
telben. 

A szövetség tagjai a
Magyarországra

történõ turistaforgalom
lebonyolításának meg-
határozó szereplõi. A szervezet-
ben munkacsoportok tevékeny-
kednek, valamennyi tag aktív
munkát végez a vállalt terüle-
ten. Tevékenységük elsõsorban
a beutaztatást elõsegítõ megfe-
lelõ jogi és gazdasági környezet
kialakításában való együttmû-
ködés az állami intézmények-
kel. Aktív szerepet vállalnak a
marketingtevékenységben, pél-
dául közös akciók, study tourok
szervezése által, együttmûköd-
ve a nemzeti marketing szerve-
zetekkel. A beutazó turista for-
galom színvonalasabb és ver-
senyképesebb kiszolgálása ér-

dekében új, innovatív
termékeket kutatnak fel
és segítik piacra kerü-
lésüket. 

Az elnökség három
tagú: az új elnök Kál-
mán István (Liberty), al-
elnökök Baumann Irén
(Bridge Tours) és Kanel
Judit (Continental Tra-

vel), akit a tagság másodszor is
alelnökké választott.

Baumann Irén Óbuda 10-es
választókerületének egyéni ön-
kormányzati képviselõje, turisz-
tikai tanácsnok.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest III. ke-
rület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének 824/ÖK/2012.(XII. 13.) sz. 
határozata alapján a tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

ÓBUDÁN, AZ AMFITEÁTRUM ELNEVEZÉSÛ VÁROSRÉSZBEN, 
A PROMENÁD FEJLESZTÉSI TERÜLETÉN INGATLAN ELADÓ!

A Bp., III. ker. Bécsi út 74., 14735/1 hrsz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû in-
gatlan, terület: 1387 m2.
Övezeti besorolás: VK-III/2, városközponti terület.
Beépíthetõség: 80%, szintterületi mutató: 2,5-3 m2/m2.
A telken jelenleg egy félig elbontott, üres épületcsoport áll.
Közmû: telken belül az összes közmû megtalálható.
Minimálár: 163.865.185 Ft (áfa mentes). 
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 20.000.000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 21. (hétfõ) 12 óra.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000 Ft vételáron.
Az ingatlannal kapcsolatos részletes pályázati felhívás a www.obuda.hu honlapon olvasható. 
A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2013. január 21-én
(hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. értékesítési osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér
1. I./20.).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni személyesen az értékesítési osztályon vagy a
437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, valamint a követke-
zõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Óbuda turisztikai tanácsnoka 
a Magyar Beutaztatók Szövetsége alelnöke
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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

A Zápor utcába költözött
az adóügyi osztály 

Megváltozott az adóügyi osztály el-
érhetõsége: az ügyfeleket a Zápor
utca 27. szám alatt fogadják.
(A költözéssel kapcsolatos infor-
mációk, aktuális telefonszámok a
www.obuda.hu honlapon.)

Közvilágítási hibák
bejelentése

A közvilágítási hibákat jelenleg az
Elektromos Mûvek Nyrt. TeleCent-
rumában a 238-3838-as, vagy kizá-
rólag munkaidõben a 289-4070-es
telefonszámon és a bdk@bdk.hu
email címen lehet jelezni. A Buda-
pesti Dísz- és Közvilágítási Kft. sze-
relõi folyamatosan ellenõrzik az ut-
cák világítását, a kandeláberek ép-
ségét, de a hibák gyorsabb kijavítása
érdekében a lakosság bejelentése
nélkülözhetetlen.

Cukorbetegek klubja 
A Margit Kórházban mûködõ Óbu-
dai Cukorbetegek Klubjában január
8-án 16 órától tartják a soron követ-
kezõ összejövetelt. Dr. Halászlaki
Csaba endokrinológus az életmód-
kezelésrõl beszél. Kögl György pe-
dig a cukorbetegségrõl és a gom-
bás fertõzésekrõl tart elõadást.
(Cím: Bécsi út 132.)

obuda_2013_01.qxd  2013.01.04.  12:25  Page 31



2013/1. szám32
Mozaik – Hirdetés

Hahota 
A tengerész hazaérkezik a
hosszú útról. A kisfia gyana-
kodva nézi.
- Gyere csak közelebb hoz-
zám, én vagyok a papa!
A gyerek gyanakodva vála-
szol:
- Te is? 

* * *
A nyuszika a patak tükrében
piros pöttyöket nyomogat az
arcán. Arra sétál a róka. Jót
mosolyog a látványon:
- Mi van nyuszika, pubertás?
- Dehogy! Sörét.

* * *
Kovácsnéhoz vasárnap dél-
után becsöngetnek.
- Jó napot, asszonyom… Én
vagyok a zongorahangoló…
- És? Ki hívta magát?
- A szomszédok!

* * *
Két kasszafúró több órás, ke-
mény munkával feltöri a pán-
célszekrényt. Pénz helyett
csak cédulát találnak: „Õszin-
tén sajnálom, pechesek. Az
adóhivatal gyorsabb volt.“

* * *
- Azt máris megállapítottam,
hogy tojást evett reggelire -
mondja a természetgyógyász.
- Fantasztikus! Látszik raj-
tam?
- Igen. A nyakkendõjén…

* * *
- Most már elég - szól a háta
mögé az egyik utas.
- Hagyja abba a tolakodást!
- Elnézést - hangzik a válasz -,
nem tolakszom, csak idõn-
ként lélegzetet veszek.

* * *
Sofõr: - Ezerkétszázat mutat
az óra…
Utas: - Ennyire nem számítot-
tam. Visszavinne kilencszáz
forintig? Akkor még egy szá-
zast is tudnék adni borravaló-
nak.

* * *
- És a gyerekeid? Elégedett
vagy velük?
- Nagyon. A lányom pedagó-
gus lett, egyik fiam köztisztvi-
selõ, a másik mérnök. Most
kapott állást.
- És a negyedik?
- Vállalkozónál dolgozik test-
õrként. Õ tartja el az egész
családot!

* * *
- Negyven percig tart az utam
a lakástól az irodáig - mondja
a New York-i férfi.
- Autóval vagy metróval?
- Lifttel.

Szilágyi Áron volt a
vendég az Óbudai

Szalézi Rendnél. A lon-
doni olimpia elsõ arany-

érmesére rengeteg gyer-
mek és szülõ volt kíván-

csi. A kardvívó termé-
szetesen az aranyérmét

is elhozta, hogy megmu-
tathassa az érdeklõdõk-
nek. Agyermekek szám-
talan kérdéssel bombáz-
ták, amelyekre készsé-
gesen válaszolt.

B ús Balázs polgár-
mester és Fodor

Péter, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár fõigaz-
gatója együttmûködési
megállapodást írt alá a
Fõ téri könyvtárban ta-
valy december 18-án.
Ebben a sikeres Köny-
vet házhoz szolgáltatás
feltételeit újították meg
a III. kerületben idén
január 1-jétõl 2014. de-
cember 31-ig. (A meg-
állapodásról bõvebben
lapunk 2012. december
20-án megjelent 24.
számának 7. oldalán
olvashatnak.)

Folytatódik a Könyvet házhoz

Kardvívó olimpikon a Szaléziaknál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Új üzemeltetõ 
az óbudai MDF-piacokon

2013 januárjától az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
veszi át a kerületben mûködõ MDF-piacok
üzemeltetését. A piacok változatlan helyszí-
nen és változatlan nyitva tartási rendben mû-
ködnek tovább.
Pünkösdfürdõ utca, Medgyessy utca talál-
kozásánál lévõ parkoló. Nyitás: 2013. janu-
ár 5. (szombat), 6 óra. Üzemeltetés: minden
szombaton 6 és 14 óra között.
Vörösvári út 88-96. szám alatti parkoló.
Nyitás: 2013. január 5. (szombat), 6 óra. Üze-
meltetés: minden szombaton 6 és 14 óra kö-
zött (kivéve szombati munkanapokon, ekkor
vasárnap van piacnap).
A piacokkal kapcsolatos észrevételeiket a
termeloi.piac@ovzrt.hu e-mail címen várják,
illetve a következõ telefonszámon: 430-3498.
Szeretettel várnak minden kerületi lakost és nagy
örömmel várják a kerületbe érkezõ vendégeket is!
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