
Az író születésének 135., halálának 80. évfor-
dulójára emlékezünk. Az önkormányzat em-
lékévet hirdet a kerek évfordulók alkalmából.

A Szent Margit Rendelõintézet ingyenes
egészségnapot rendez szûrésekkel márci-
us 23-án a Vörösvári úti szakrendelõben. 

A Lékai téri Boldog Özséb Templomban
rendeznek ingyenes Mária koncertet
március 16-án. (www.mariakoncert.hu)19

Ingyenes Mária koncert

XIX. évfolyam 5. szám                Megjelenik kéthetente              2013. március 4.

5
Krúdy-év az idei

11
Szürõvizsgálatok az egészségnapon

Hírösszefoglaló: Elfogadta a
római-parti árvízvédelmi mû
továbbtervezésérõl szóló ja-
vaslatot a Fõvárosi Közgyû-
lés 18 igen, 4 nem szavazat-
tal, 11 tartózkodás mellett a
február 22-ei ülésen. 

A Királyok útja-
Nánási út nyomvo-

nalon húzódó, 3,1 kilo-

méteres védvonalat há-
rom szakaszra osztva
tervezték, a nyomvonal
nagy részén alumínium
betonpallós szerkezetet
javasol a tervezõ. A mû-
szaki beavatkozásokkal
a part menti sáv rende-
zett lesz, nem történik
kisajátítás, a parti rekre-
ációs feltételek javul-

nak, a sólyapályákat to-
vábbra is lehet használ-
ni, az alumínium mobil-
fal mentén pedig sem-
milyen mûvi szerkezet
nem zavarja a part életét
az ármentes idõszakban.
A védmû magasságát
954 centiméterben hatá-
rozhatja meg a testület. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 2-3. OLDALON

Jóváhagyták a költségvetést,
folytatódnak a fejlesztések

Továbbtervezik a mobilgát építését

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Nagy többséggel elfogadta a képviselõ-testület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának idei költségvetését a Városháza tanácskozótermében tartott feb-
ruár 14-ei ülésen. A városatyák többsége az elismerés hangján szólt a büdzsé elõkészítésérõl és annak elõzetes egyeztetésérõl. TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON
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2013/5. szám2
Fókuszban a római-parti védmû

Amobilgát alakuló
építési tervérõl szá-

mos alkalommal hírt ad-
tunk. A Királyok útja-
Nánási út nyomvonalon
húzódó, 3,1 kilométeres
védvonalat három sza-
kaszra osztva tervezték: a
Pünkösdfürdõ és az Õr-
torony utca közötti mint-
egy 1330 méteres, az Õr-
torony utca és a
Rozgonyi Piroska utca
közötti 800 méteres, va-
lamint a Rozgonyi Piros-
ka utca és Nánási köz kö-
zötti 580 méter hosszú
szakaszra. Az elsõ és a
második szakaszra alu-
mínium betétpallós szer-
kezetet javasol a tervezõ,
a Rozgonyi Piroska utca
torkolatánál pedig a je-
lenlegi kerítés elbontásá-
val és új, vízzáró vasbe-
ton fal megépítésével
alakítható ki legcélsze-
rûbben a védmû.

A harmadik szakaszon
ugyancsak mobil, alumí-
nium árvízvédelmi fal
lenne, a tervezett nyom-
vonal a Kadosa utcáig
húzódna. A szakasz má-
sik felére a tervezõ a már
megvalósult telekfeltöl-
tések miatt nem javasolja
a védmû kiépítését, mert
az több mint százmillió
forintos költséggel járna,
és mindössze egy ingat-
lant védene. Jelezték azt
is: az ingatlan csak 830
centimétert meghaladó
tetõzésû árhullám esetén

lenne veszélyben, ami az
elmúlt száz évben öt al-
kalommal fordult elõ. Ha
az ingatlannal szomszé-
dos telket is feltöltik és
beépítik, megszûnik az
árvízveszély. 

954 centiméter
magas védmû 
Szeneczey Balázs vá-

rosfejlesztésért felelõs
fõpolgármester-helyet-
tes elõterjesztésében ar-
ra is kitér: a javasolt
mûszaki beavatkozások-
kal a part menti sáv ren-
dezett lesz, nem lesz
szükség kisajátításokra,
a parti rekreációs felté-
telek javulnak, a sólya-
pályákat továbbra is le-
het használni, az alumí-
nium mobilfal mentén
pedig semmilyen mûvi
szerkezet nem zavarja a
part életét az ármentes
idõszakban. A védmûvet

954 centiméteres ma-
gasságban határozhatja
meg a testület. 

Az Index arról írt, hogy
információi szerint helyi

jelentõségû védett termé-
szeti területté nyilvánítaná
a Római-partot a Vidékfej-
lesztési Minisztérium ja-
vaslatára a Duna-Ipoly
Nemzeti Park. Mint írták,
a hivatal a Védegylet meg-
keresésére reagált, mivel a
szervezet szerint a terve-
zett mobilgáthoz szüksé-
ges partátalakítások jelen-
tõs természeti értékeket
semmisítenének meg. 

Kritikus szakasz
a Római-part 
Erre reagálva Tarlós

István fõpolgármester és
városüzemeltetési helyet-
tese, György István a fõ-
város honlapján megje-
lent közleményben ki-

emelte: a védmûvet meg
kell valósítani! Felhívták
a figyelmet arra, hogy ár-
vízvédelmi szempontból
a Római-part Budapest

legkritikusabb szakasza,
a védmûvet már régen
meg kellett volna építeni.
Jelezték: a fõváros és a
kormány elõteremtette a
megvalósításhoz szüksé-
ges forrásokat, folyik a
tervezés. Hangsúlyozták:
a védmû megépítésének
megakadályozása például
a 2002-es árvízhez ha-
sonló esetben beláthatat-
lan következményekkel
járhat, amiért minden er-
kölcsi és jogi felelõsséget
a védmû megvalósítását
akadályozóknak kell vi-
selniük.

A Vidékfejlesztési
Minisztérium az MTI-
vel azt közölte: tévesen
jelent meg a sajtóban,

hogy a tárca javaslatára
a Duna-Ipoly Nemzeti
Park helyi védettséget
akarna adni a Római-
partnak. Sz. Cs.  

Továbbtervezik a mobilgát építését

- Hol kell fákat kivág-
ni, és melyik szakaszon
maradnak érintetlenül?

Mekkora mértékû kör-
nyezeti terhelést jelent
az építkezés? A mostani,

kavicsos, fövenyesnek
tartott partszakaszok
valóban eltûnnének? 

- A tervezett beavatko-
zás a Duna-parti részt
csak az I-es szakaszon
érinti. Itt lapos (1:5) ap-
rókaviccsal borított me-
deroldal kialakítása a cé-
lunk. Az Õrtorony utcá-
tól délre esõ szakaszon a
mobilfal a magántelkek
mentén húzódik, így a

Az elõterjesztés tárgyalása közben az ülésteremben több tüntetõ is jelen volt, akik a
védmû mellett demostráltak 

Csak ott vágnak ki fákat, ahol muszáj

Rendezettebb lesz a Római-part
Most, hogy hosszú évek után megépülhet a Római-partra tervezett mobilgát, „kisza-
badult a szellem a palackból”. A védmû létesítésével kapcsolatos érdekek és ellenér-
dekek feszülnek egymásnak. Az érintettek többsége egyszerre szeretne árvíz elleni
védelmet, életüket, házukat biztonságban tudni, ugyanakkor nem akarják elveszíteni
a Duna-parti sétány fáit, kavicsos fövenyét. De mi a helyzet valójában? Mit nyerhet-
nek és mit veszíthetnek a mobilgát-létesítéssel? - errõl kérdeztük Erdész Bélát, az
ERBO PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetõjét.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOTÓ: MAJTÉNYI MIHÁLY, BUDAPEST.HU
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Duna-part képe a beru-
házás miatt nem válto-
zik, a kérdésben feltéte-
lezett aggályok alaptala-
nok, a kavicsos, föve-
nyes partszakaszok a
part menti fákkal
együtt maradnak.

- Milyen látványban
lesz részük a Római-
parton járóknak a mo-
bilgát építési munkála-
tainak befejezését köve-
tõen? A rekreáció elma-
radásától tart a több-
ség. 

- Az építés befejezése
után ármentes idõben a
megépült 4 méter széles
sétányburkolatú szerviz-
út és annak szegélye
mentén a mobilfalat
megtámasztó terepszint-
be simuló úgynevezett
fejgerenda betonsávja
kivételével egyéb léte-
sítmény nem lesz látha-
tó. A rendezett széles sé-
tány, illetve a szükség
szerinti füvesítés, fásítás
a jelenlegi állapotokon
mindenképpen javít. 

Sz. Cs. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
lakossági fórumot rendezett február
14-én az Óbudai Promenádról. 

Puskás Péter alpolgármester
ismertette a projekt részlete-

it, amely a közterület rehabilitáci-
óját, a Kolosy téri piac felújítását
és a Civil Ház kialakítását foglal-
ja magában. Bár a Promenádot ta-
valy év végén már átadták, az ön-
kormányzatnak további tervei
vannak a terület fejlesztésével
kapcsolatban. - A cél, hogy bené-
pesüljön a Promenád és mind az
itt élõk, mind az idelátogatók,
mind pedig a kereskedõk is elége-
dettek legyenek - fogalmazott az
alpolgármester. 

Ajelenlévõ kereskedõk és helyi
közös képviseletek észrevételeire
és javaslataira reagálva elmondta,
az önkormányzat szakértõkkel fe-
lülvizsgáltatja azokat, és lehetõsé-
geihez mérten intézkedéseket tesz
ezek megvalósítására. 

Lakossági fórum az
Óbudai Promenádról

A fejlesztés még
nem ért véget

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A városrész kötelezettsé-
geinek teljesítését és fej-
lesztéseit fedezõ költség-
vetést 22 milliárdos fõösz-
szeggel, 0 forint forráshi-
ánnyal és mintegy 900
millió forint tartalékkép-
zés mellett szavazták meg
a képviselõk. 

Az elõkészítés során
több körben egyez-

tette a városrész vezetése
a pártok képviselõivel a
tervezetet. A költségvetés
bevételi oldalán összes-
ségében 3,7 milliárd fo-
rintos csökkenés mutat-
kozott, de az elkerülõ fel-
adatok miatt a 2013-as
költségvetés pozíciója
nem romlott az elõzõ
évekhez képest. (A pár-
tok képviselõinek költ-
ségvetésrõl szóló nyilat-
kozatai a 8-9. oldalon.)

Bõvülõ lakhatási
támogatás

Az önkormányzat az
idei költségvetés terve-
zésénél a tavalyi évhez
képest magasabb ösz-
szeget különített el szo-
ciális támogatásokra. A
gondoskodás minden
korosztályt érinti, az
újszülöttektõl egészen
az idõskorú óbudai la-
kosokig. 

Ebben az évben min-
den 2012. december 31-
e után született, III. ke-
rületi bejelentett állandó
lakcímmel rendelkezõ
újszülöttet, illetve csa-
ládját 5 ezer forint érté-
kû utalvánnyal és üd-
vözlõlappal köszönti az
önkormányzat. 

A tapasztalat szerint az
anyagilag bajba jutott
személyek, családok leg-
inkább átmeneti segély
formájában várják a se-
gítséget az önkormány-
zattól. Ennek megfelelõ-
en az erre fordítható ke-
retet 10 millió forinttal
növelték a döntéshozók.
A lakhatási támogatás
juttatásáról szóló törvény
változása miatt, sokan ki-
szorulhattak idén az erre
való jogosultságból. A
képviselõk ezért úgy
döntöttek, a jogosultsá-
got megalapozó jövedel-
mi határt felemelik, és a
rendszeres lakhatási tá-
mogatás összegét meg-
duplázzák, azaz 2500-ról
5 ezer forintra emelik.

Jóváhagyták a költségvetést,
folytatódnak a fejlesztések

Az önkormányzat-la-
kossági észrevételek hatá-
sára változtatni kívánt a la-
kossági kommunikációján
a múlt évben. Agondolatot
tett követte, melynek ered-
ményeképpen útjára indí-
tották a „Közel az embe-
rekhez” elnevezésû kam-
pányt. A városvezetés úgy
gondolta, a gazdasági ne-

hézségek idején is feladata,
hogy a lakossággal érez-
tesse, számíthatnak rá, az
óbudaiak mellett áll, és se-
gítséget nyújt a minden-
napokban. 

A kampány során az itt
élõk megfogalmazhatták
és eljuttathatták észrevé-
teleiket, javaslataikat, pa-
naszaikat a kerületet érin-
tõ bármely témában. A la-

kossági észrevételekben
megfogalmazódott javas-
latokra a költségvetésbõl
összesen 350 millió forin-
tot különített el a képvise-
lõ-testület. Számos pa-
nasz érkezett például böl-
csõdei lopásokról. A tes-
tület határozata szerint az
idei évtõl minden bölcsõ-
dét biztonsági kamerával
szerelnek fel.

Közel az emberekhez – lakossági észrevételek 

Afejlesztések között
kulturális és városfej-

lesztési projektek is szere-
pelnek. A III. kerület két
köztéri szoborral gazdago-
dik: a Krúdy-évre tekintet-
tel Szindbádnak, illetve a
futball legendának, Puskás
Ferencnek is emlékmûvet
állít a városrész.

Mûszaki fejlesztések ré-
szeként Csillaghegyen, az
Ürömi út-Dózsa György út
keresztezõdésében lámpás
csomópontot alakítanak ki,
mely jelenleg tervezés alatt
áll, a kivitelezés befejezése
év végére várható.
Békásmegyer-Ófalun, a
Templom utcánál park
épül, Kaszásdûlõn és Bé-
kásmegyeren pedig a Vá-
rosi Kertek Egyesülettel
együttmûködve közösségi
kertek létesülnek. A
Laborc árok csapadékvíz
elvezetésének II. üteme is

folytatódhat, megtörténik
majd a Vörösvári úti szol-
gáltatóház elõtti terület ren-
dezése, illetve a Római la-
kótelepnél az utak, járdák
kijavítása is.

Új közösségi ház
Kaszásdûlõn

A költségvetés lehetõvé
teszi, hogy idén is megtart-
sák a jól ismert kerületi
nagyrendezvényeket: az
Óbuda Napját, az Óbudai
Nyár programsorozatot és
az Óbudai Adventet.
Mindezeken túl az Óbudai
Kulturális Központ égisze
alatt új közösségi ház léte-
sül Kaszásdûlõn, a Pethe
Ferenc téren. 

A nagy sikernek örven-
dõ köztéri könyvespolc-
hálózat újabb két „Könyv-
Megállóval” bõvül. Meg-
újul az Óbudai Múzeum-
hoz tartozó Textilmúzeum.

Agyermekek étkezte-
tésérõl szélesebb

körben és jobb minõség-
ben gondoskodik az idei
évtõl a kerület vezetése.
Az önkormányzat eddig is
biztosította a gyermekek
meleg étkeztetését a több

mint két hónapos nyári
szünetben, ettõl az évtõl
azonban minden iskolai
szünetben kaphatnak me-
leg ebédet az azt igénylõk. 

Egyelõre kísérleti jel-
leggel, február 1-jétõl jú-
niusig az önkormányzat

mûködtetésében lévõ ke-
rületi oktatási-nevelési in-
tézményekben, az egész-
ségtudatosabb táplálkozás
elterjedése érdekében
többletköltség nélküli,
emelt szintû étkeztetés be-
vezetésérõl is döntöttek. 

Jobb ellátás a gyermekek egészségéért
Kulturális, városfejlesztési projektek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az idei közmûvelõdési
cselekvési tervben ki-
emelt feladat a „Krúdy-év
2013” önkormányzati em-
lékév meghirdetése, mivel
az önkormányzat fontos
feladatának tekinti a ke-
rületi hagyományok ápolá-
sát, a kerülethez köthetõ,
illetve kötõdõ kiemelkedõ
személyek, alkotók kerek
évszámú születési és halá-
lozási évfordulóinak ün-
neplését. 

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zata méltó módon,
„Krúdy-év 2013” prog-
ramsorozatban kíván
megemlékezni az íróról,
aki élete utolsó három
évét töltötte Óbudán.
1930. május 28-án köl-
tözött családjával a
Templom utca 15-be
(Korona tér 1.), ahol ha-
láláig, 1933. május 12-
ig élt. (Egykori lakóhe-
lyén a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum talált ott-
honra., ahol állandó ki-

állítást nyitottak, „Ne-
kem soha sem volt ottho-
nom” címmel, az író
életének budapesti szín-
tereit bemutatva.) 

Idén Krúdy Gyula
születésének 135., halá-
lának 80. évfordulójára
emlékezünk. Az emlék-
év szervezésében az ön-
kormányzati fenntartás-
ban mûködõ közmûve-
lõdési és közgyûjtemé-
nyi intézmények, így
mások mellett az Óbu-
dai Kulturális Központ,
az Óbudai Múzeum, az
Óbudai Platán Könyv-
tár, az Óbudai Társas-
kör, valamint a Krúdy
Gyula Általános Iskola
is részt vesz. 

Az emlékévre prog-
ramterv készül, mely
többek közt szoborállí-
tást, koszorúzást, film-
vetítéseket, kiállításo-
kat, irodalmi szalonokat,
színházi bemutatókat,
gasztronómiai versenyt
és különbözõ pályázato-
kat is magában foglal.

Sz. Cs.

A kerületi idõsek
egészségének meg-

õrzéséhez a testület idén
is ingyenes uszodai bér-
letettel járul hozzá.
Szintén a szépkorúakra
és az iskolásokra gon-
dolva idén nyáron is a
Siófok-sóstói üdülõben
kedvezményes nyaralási
lehetõséget kínál a kerü-
let, ráadásul megújult
környezetben. A felújí-
tott apartmanok mosdó-
val, hûtõvel, tv-vel vár-
ják a pihenni vágyókat. 

Folytatódik az évente
tartandó kedvezményes
burgonyavásár és ehhez
hasonlóan, újdonság-
ként muskátli akciót is
hirdet az önkormányzat.
A civil szervezetek tá-
mogatása sem csökken.
A sportszervezetek ösz-
szességében többet for-
díthatnak a lakosság
egészségmegõrzését
célzó szolgáltatásaikra.
Idén újabb négy fitnesz-
park épül a városrész
közterületein.

Újdonság a muskátli akció

Az idõsekért, civilekért

Krúdy-év az idei

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartott megemlékezést február 24-én
az önkormányzat az Árpád Gimnázium melletti téren, a Katyni mártírok emlékmûvénél. Be-
szédet mondott Bús Balázs polgármester, az eseményen részt vett Varga Mihály miniszter

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tá-
mogatja a Római-part árvízvédelmének
mihamarabbi megoldását és üdvözli a Fõ-
városi Önkormányzat múlt héten született
döntését az árvízvédelmi gát megépítésé-
vel kapcsolatban.

Erre a döntésre már régóta várt a kerü-
leti és a Római-parthoz kötõdõ lakos-
ság. Sokan, hosszú évek óta küzdöttek
azért, hogy mindez megvalósuljon az
Önkormányzattól a helyi civil szerve-
zeteken át a partszakaszért elkötele-
zett magánszemélyekig bezárólag.
Számos kezdeményezés, aláírásgyûj-
tés és más támogató akció szervezõ-
dött a helyi szervezetek és sok ezer
olyan polgár részvételével, akik õszin-
tén szeretik a Római-partot.
2005-re Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata a Fõvárosi Önkormányzat-
tal közösen elkészítette azt a döntés
elõkészítõ tanulmánytervet, amelynek
megállapításai alapján a meghatározó
helyi civil szervezetek és a kerületi
politikai erõk, pártpolitikától függetle-
nül a partél mentén húzódó árvízvé-
delmi mû megépítését támogatták és
támogatják jelenleg is.
Tekintettel arra, hogy a Római-partra
vonatkozó szabályozásokkal kapcso-
latban rendkívül nagy a tájékozatlan-
ság, s ezért sok nyilatkozatban kevere-
dik például a hullámtér és az ártér, fo-
galma, illetve félreértések adódnak az

üdülõterület fogalmát illetõen is, érde-
mes ezeket mindenki számára érthetõ
módon tisztázni:
A jogszabályok értelmében nyílt ártér-
nek nevezzük azt a területet, amelyet a
folyók és patakok medrébõl kilépõ víz
- az árvíz - szabadon elönthet.
Mentesített ártér az olyan terület,
amelyet épített védõmûvek védenek a
folyók és patakok árvizeinek elöntésé-
tõl. (232/1996. (XII. 26.) Korm. ren-
delet 1.§ 5. és 6. pontja)
A 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 1.§
fogalommeghatározások 4. pontja ér-
telmében hullámtérnek hívják a fo-
lyók, vízfolyások partvonala és az ár-
védelmi fõvédvonal közötti területet.
A fentiek alapján ártér tehát az a terü-
let, melyet a folyó árvízei az árvízvé-
delmi mûvek megléte nélkül elöntené-
nek. Az árvédelmi töltések az ártér
egy részét mentesítik (védik) az árvi-
zektõl, ezért az ártérnek azt a részét,
melyet az ármentesítõ mûvek véde-
nek, mentesített ártérnek nevezzük.
Hullámtérnek nevezzük pedig a men-
tesítés elõtti ártér azon részét, mely a
töltésvonalon kívül a folyó felé esik.
Mivel a part vonala és a jelenlegi ár-
vízvédelmi vonal elválik egymástól, a
Római-part ezen szakaszának területe
a 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet 1.§
értelmében ma hullámtér.
A Római-part a jelenleg hatályos, Bu-

Az állásfoglalást a Jobbik kivételével minden párt 
és társadalmi szervezet képviselõje támogatta

Állásfoglalás a Római-part árvízvédelmének 
szükségességével és annak módjával kapcsolatban

FOLYTATÁS A 6. OLDALON
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Önkormányzat

dapestre vonatkozó településrendezési ter-
vekben a Településszerkezeti Terv szerint
belterületi üdülõterületen, az FSZKT sze-
rint üdülõterületek elnevezésû keretöve-
zetben, míg az ÓBVSZ szerint aprótelkes,
valamint kis- és nagytelkes üdülõterületek
építési övezetben, de hullámtéren helyez-
kedik el.
A Római-parton az üdülõterületekre (Ü-
III-A, Ü-III-K, Ü-III-N/1, Ü-III-N/2) az
alábbi elõírások vonatkoznak:
Az ÓBVSZ 116. § (3) bekezdése alapján a
tárgyi övezetek területén az alábbi funkci-
ók helyezhetõk el:
a) üdülõépület,
b) kereskedelmi szálláshely-szolgáltató
épület,
c) üdülõtábor, kemping,
d) sportépítmény,
e) vízisport építménye, csónaktároló, csó-
nakház,
f) vízisportot kiszolgáló karbantartó mû-
hely,
g) legfeljebb 500 m2

bruttó szintterületû kis-
kereskedelmi létesít-
mény,
h) önálló vendéglátó
épület,
i) rekreációt szolgáló
egyéb közösségi épít-
mény,
j) mûvelõdési és kultu-
rális épület,
k) közösségi szórakoz-
tató épület,
l) mélygarázs
(4) bekezdés alapján,
az övezetek területén
a) lakóépületet vagy – a
szolgálati lakás kivéte-
lével - lakófunkciót tar-
talmazó épületet,
b) önálló, nem a rekreá-
ciós vagy közösségi létesítményt kiszolgá-
ló irodaházat,
c) nem az idegenforgalmat vagy a rekreá-
ciót szolgáló közintézményt,
d) üzemanyagtöltõ állomást önállóan vagy
egyéb rendeltetésû épületben, illetõleg ko-
csimosót,
e) ipari, kisipari épületet,
f) önálló, nem a fõ rendeltetési egységet
szolgáló raktárépületet,
g) nagykereskedelmi épületet, illetõleg
rendeltetési egységet
elhelyezni, ilyen célra meglévõ épület
funkcióját megváltoztatni nem lehet.
Az elmúlt idõszakban számos olyan félre-
érthetõ és a III. kerületi Önkormányzat év-
tizedes hatósági munkáját bíráló nyilatko-
zat, vélemény látott napvilágot, amelyekre
feltétlenül szükséges reagálni:
- A Római-parton nem került kiadásra
olyan építési engedély, amely ne felelt vol-
na meg a jogszabályi elõírásoknak.
- Minden olyan építési engedély, amely la-
kófunkció kialakítására irányult, elutasí-
tásra került az építési hatóság részérõl, va-
gyis az Építési Hatósági Osztály kizárólag

az ÓBVSZ 116. § (3) bekezdésében foglalt
funkciójú épületek (üdülõépület is) építé-
sére adott ki építési és használatbavételi
engedélyt, lakóépületre nem.
- Ugyanakkor fontos azt is kihangsúlyozni,
hogy az építési hatóság a jogszabályoknak
és más vonatkozó elõírásoknak megfelelõ
építési engedélyek kiadását nem tagadhat-
ja meg.
A tervezett mobilgát megépítése nem az
üdülõknek álcázott többszintes „lakóépüle-
tek” megvédése miatt indokolt.  A „lakópar-
kok” fejlesztõi az épületek alatti földterüle-
tet jelentõsen megemelték, így ezek a léte-
sítmények a jelenlegi körülmények között is
teljes árvízvédelmet élveznek, ezért ezen in-
gatlanok tulajdonosai Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat felé egyszer sem szorgal-
mazták a mobilgát megvalósítását.
Szükséges megjegyezni azt is, hogy - a ke-
rület lakóövezeteiben élõ állampolgároktól
eltérõen - az üdülõingatlanok tulajdonosai
az üdülõövezetre vonatkozó adózási sza-
bályok szerint teljesítik adófizetési kötele-

zettségeiket.
A Csillaghegyen élõk és a Római-partra lá-
togatók sokszor a közterületi fejlesztések
elmaradását kérik számon rajtunk. Sokan
fölháborodva kérdezik, hogy a Római-part
miért nem olyan, mint a Kopaszi-gát?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata csak
akkor költhet közpénzt egy terület, így a
Római-part fejlesztésére is, ha annak a te-
rületnek a védelmét, illetve állapotának
megõrzését is biztosítani tudja. A Római-
part jelenlegi hullámterében, a folyamatos
árvízi veszélyeztetettség miatt mindezek a
fejlesztési feltételek nem teljesültek, nem
teljesülhettek.
A Római-part árvízvédelmének erõsítése
feltétlenül szükséges azért is, mert a terü-
leten még a múlt század elsõ felében meg-
szerzett lakhatási engedélyek birtokában,
jogszerûen élõ több mint száz polgár élet
és vagyonbiztonságát minden körülmé-
nyek között meg kell teremteni.
Hasonlóképpen szavatolni kell a parton
mûködõ sportegyesületek vagyonbizton-
ságát és a sportcélú ingatlanok megfelelõ
védelmét a Duna idõszakos áradásától.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
képviselõ-testület 2012. szeptember 13-ai
ülésén az alábbi állásfoglalást, szempont-
rendszert alakította ki a gátépítéssel kap-
csolatban:
Az önkormányzat fontosnak tartja a
Nánási út Királyok útja menti fõ árvízvé-
delmi vonal megtartását és a nyomvonalon
kiépített fõvédmû megerõsítését, annak ér-
dekében, hogy a hatályos jogszabályokban
elõírt mûszaki követelményeknek megfe-
lelve a területen élõk élet- és vagyonbiz-
tonságát szolgálja.
Az önkormányzat támogatja a Fõvárosi
Közgyûlés Római-partot érintõ turisztikai-,
sport-, rekreációs területek fejlesztésére és
védelmére vonatkozó kiemelt, összfõváro-
si érdekeket szolgáló célkitûzéseit és fej-
lesztési döntéseit.
Az önkormányzat a Római-part ter-
mészetközeli állapotának, a turisztikai,
sport és rekreációs jellegének megõrzését
tartja fontosnak és összhangban a
21/2006. (I. 31.) Korm. rendeletben fog-

laltakkal, nem támo-
gatja a parton a lakó-
funkció megjelenését,
illetve a terület bármi-
lyen jellegû átminõsíté-
sét és nem szándékozik
változtatni az ezzel
összefüggésben kiala-
kított helyi adóztatási
gyakorlaton sem.
Az önkormányzat szor-
galmazza a Fõvárosi
Önkormányzat felé,
hogy a mobilgát meg-
építése esetén a parti
gát által védett ingatla-
nok értékének növek-
ményét érvényesítse a
Fõváros az ingatlantu-
lajdonosoknál.
Az önkormányzat

mindezeken túl támogatja - a Fõvárosi
Közgyûlés 2385/2011. (08. 31.) Határoza-
tával összhangban - hogy a mobilgát elõ-
készítés során a parti sávban lévõ vala-
mennyi fáról felmérés és favédelmi terv
készüljön.
Egyúttal üdvözöljük Tarlós István fõpol-
gármester úr legutóbbi törvénymódosítási
kezdeményezését, amely azt célozná, hogy
a Római-partot olyan övezetbe lehessen
sorolni, ahol kizárólag sport- és rekreációs
célú építmények emelhetõk, mivel ez teljes
mértékben összhangban van az elõbbiek-
ben bemutatott törekvéseinkkel és célja-
inkkal.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ha-
tározottan és egyértelmûen elutasítja, hogy
a Római-part árvízvédelme biztosításának
ügyét bármely politikai erõ az önös ha-
szonszerzés céljára használja, abból politi-
kai tõkét kovácsolni igyekezzen.
A tervezett árvízvédelmi létesítmény össz-
hangban van kerületünk korábban elfoga-
dott határozataival, ezért Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata egyértelmûen támo-
gatja a védmû mielõbbi megépítését.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALRÓL

A parti sétány látványterve
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AMagyar Civil Becsü-
letrendet 2011-ben

létrehozó Ars Humanica
Hungarica Kör a tisztes-
ség, az önzetlenség, a segí-
tõkészség szép példáit ju-
talmazza évente egy alka-
lommal. Fehér Sándor a ta-
valy januárban zátonyra
futott Costa Concordia lu-
xushajó magyar áldozata,
„kapta” posztumusz a Ma-

gyar Civil Becsületrend dí-
ját. Ahegedûmûvész a bal-
esetet követõ mentésben
segített, tragédiáját feltehe-
tõen az okozta, hogy men-
tõmellényét átadta egy
gyereknek, megmentve
ezzel az életét. 

Amásik díjazott az oszt-
rák RE.F.U.G.I.U.S. egye-
sület, amely annak a majd-
nem kétszáz zsidónak az

emlékét ápolja, akiket a
burgenlandi Rohoncon
(Rechnitz) Batthyány
Margit grófnõ báli vendé-
gei öltek meg a náci német
hatalom végnapjaiban,
1945. március 24-én. Az
áldozatok máig ismeretlen
helyen nyugszanak, az
egyesület kutat a részletek
megismerése érdekében. 

A Fehér Sándor család-
jának, valamint az osztrák
egyesületnek átadott díj
egy Kiss György Mun-

kácsy-díjas szobrász- és
éremmûvész által tervezett
és készített emléktárgy,
amely védelmezõ és se-
gélykérõ emberi kezeket
ábrázol. 

Az ünnepség egyik
szervezõje, Kuthi Csaba
elmondta: azért férnek
meg az Ars Humanica
Hungarica Körben egy-
más mellett az eltérõ vi-
lágnézetû személyiségek,
mert gondolkodásmódtól
függetlenül mindenki

egyetemesnek tartja a hu-
mánum értékeit. Az egye-
sület tagjai többek között
Böjte Csaba ferences szer-
zetes, Bölcs István újság-
író, Fabiny Tamás evangé-
likus püspök, Görgey Gá-
bor író, Halász Judit szín-
mûvész-elõadómûvész,
Kányádi Sándor költõ,
Radnóti Sándor esztéta,
Schweitzer József nyugal-
mazott fõrabbi és Tulassay
Tivadar gyermekorvos,
akadémikus. Sz.

Még egy hétig visznek egy tál fõtt ételt a rászoruló idõsek otthonaiba az Edutus Fõis-
kola hallgatói. Két hétig tartó akciójukat február 25-én kezdték a Bécsi út 324. szám
alatt található intézmény 6-os épületében. A nyitóeseményen dr. Bartók István, a fõis-
kola rektora mondott köszönetet az önkénteseknek. Az ételosztás a Junior Vendéglátó
Zrt. közremûködésével és a III. kerületi önkormányzat támogatásával valósulhat meg 

Ételt visznek a rászoruló idõseknek

Fehér Sándornak, a Costa Condordia balesetében tavaly
elhunyt hegedûmûvésznek Posztumusz Magyar Civil Be-
csületrend díjat ítéltek. A kitüntetést a mûvész testvé-
re, Fehér Róbert vette át az Óbudai Társaskörben tartott
rendezvényen február 10-én. Az ünnepségen Paul Gulda
bécsi zongoramûvész és Iván Ildikó, a Magyar Állami
Operaház magánénekese lépett fel.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Posztumusz becsületrend a hegedûmûvésznek

ÖSSZEFOGÁS AZ ÓBUDAIAK EGÉSZSÉGÉÉRT. Az Összefogás Óbudáért Egyesü-
let, a Szent Margit Rendelõintézet és a Magyar Vöröskereszt Budapest Budai
Régiója ingyenes egészségnapot rendezett nemrégiben az Óbudai Kulturális
Központban. Különféle szûrõvizsgálatokon vehettek részt az érdeklõdõk,
majd dr. Striker Sándor PhD tanszékvezetõ egyetemi docens (ELTE PPK) elõ-
adását hallgathatták meg a minõségi öregedés és a tanulás összefüggésérõl

GYÛJTIK A HASZNÁLT RUHÁT. A Harrer Pál utcai óvodához használt ruha
konténert helyeztek ki. A Magyar Vöröskereszt munkatársai arra kérik a
lakosokat, ne dobják ki a feleslegessé vált ruhadarabjaikat, inkább
dobják a gyûjtõbe! Ezzel a kis mozdulattal sok rászorulón segíthetnek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Vélemények a költségvetésrõl

Kiss László, a Magyar Szo-
cialista Párt frakcióvezetõ-he-
lyettese: - Frakciónk tartózko-
dott a költségvetési rendeletre
vonatkozó szavazásnál. Ezzel
azt kívántuk kifejezni, hogy
egyrészt elismerjük az önkor-
mányzat vezetésének, pénz-
ügyi szakembereinek munká-
ját, az egyeztetésre való törek-
vést. Amivel abszolút nem ér-
tünk egyet az a törvényi keret.
Az állam jóval több forrást
vont el, mint amennyi feladatot
itt hagyott.

Az egyik legrosszabb kor-
mányzati döntésnek azt tart-
juk, hogy az állam átvette az
iskolák fenntartását a kerüle-
tektõl, csak a mûködtetést
hagyták helyben. Ez botrá-
nyos állapotokat eredménye-
zett az oktatásban, már a kez-
detektõl. Tehát hiába töreked-
nek helyi szinten a képviselõk
az oktatás-nevelés színvonalá-
nak megtartására, ha felülrõl
ilyen szinten belenyúlnak egy
addig jól mûködõ rendszerbe.
A költségvetésben több mint
érdekes dolgokat produkálhat
az, hogy az önkormányzattól
szinte teljes egészében elvet-
ték a személyi jövedelemadó-
ból származó bevételeket,
ugyanakkor pont az iskolák
esetében a kerületnél hagyták
az oktatási intézmények kar-
bantartását, technikai feltéte-
leinek kezelését.

Nem tart-
juk reális-
nak a helyi
vagyongaz-
dálkodás in-
gatlanérté-
kesítésbõl
s z á r m a z ó
bevételi tervét. Véleményünk
szerint a jelenlegi gazdasági kör-
nyezet nem ad okot az optimiz-
musra. Frakciónk úgy véli, szük-
ség van a fizetõ parkolás beveze-
tésére, ezért nem értjük, miért
ilyen nehézkes az arra való átál-
lás. Ennek az ügynek jóval gör-
dülékenyebben kellene haladnia,
mivel az agglomerációból érke-
zõ autósok szinte ellehetetlenítik
az itt élõk szabályos parkolását.

Amit régóta nehezménye-
zünk, az a békásmegyeri lakó-
telep közterület-felújításának
elmaradása. Rossz állapotban
vannak az utak, járdák is. 

És végül, hogy ne csak a ne-
gatívumokról szóljunk, összes-
ségében el kell ismernünk a
helyi költségvetés készítõinek
munkáját. A rendeletbõl egyér-
telmûen kiolvasható az egyen-
súlyra való törekvés.

Van olyan terület, ami -
ahogy mondani szokták - he-
lyén van a kerületben. Ilyen a
kultúra és a sport. A kulturális
élet pezsgõ és a sportolási le-
hetõségek, programok kínálata
igen széles.

Sz. Cs. 

„Leginkább a törvényi feltételekkel
nem értünk egyet”

Szanyó Miklós, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
képviselõje: - A költségvetés
megszavazásától most is tar-
tózkodtam, bár elismerem,
hogy a rendelet készítõi maxi-
málisan kihasználták a rendel-
kezésükre álló lehetõségeket.
Minden elismerésem azért,
hogy a szûkre szabott keretbõl
kihozták, amit lehetett. A szûk
keret pedig továbbra is annak
az aggasztó forráselvonásnak
„köszönhetõ”, amelynek évti-
zedek óta a tanúi vagyunk. Pél-
daként, az elmúlt húsz évben a
személyi jövedelemadóból
származó bevételeket sziszte-
matikusan teljesen elvonták a
kerületektõl. Idén már nulla fo-
rintot kaptunk vissza! A gépjár-
mû-adónál is hasonlónak va-

gyunk a ta-
núi: valaha
a teljes ösz-
szeg hely-
ben maradt,
idén már
csak a 40
százaléka…

Párhuzamosan most nemcsak
pénzt, de feladatokat is elvon-
tak a kerülettõl, amellyel szin-
tén egyáltalán nem értek egyet.
Ez nem más, mint az önkor-
mányzatiság kigúnyolása néze-
tem szerint. A legnagyobb vesz-
teség az oktatást érte, hiszen az
iskolák fenntartása átkerült ke-
rületi hatáskörbõl államiba. Ha
ez így folytatódik, lassan egé-
szen kiürül az önkormányzati-
ság intézménye, hiszen nem
lesz ellátandó feladatunk.

Az elvonások szerencsére
nem érintik a szociális, a sport
és a kulturális életet. 

Problémának tartom a költ-
ségvetésben, hogy a vagyon-
hasznosításból, nevezetesen az
önkormányzati bérlakások, il-
letve a nagy értékû ingatlanok
eladásából túl nagy bevételeket
irányoz elõ. Ezek az elmúlt
években sem teljesültek, ráadá-
sul a csekély bevételeket nem
fejlesztésekre költötte a kerület
vezetése, hanem a lyukakat
tömködte be velük, miközben
az önkormányzat vagyona csak
fogy. Útfelújításra például az
eddigi elõirányzatoknak a
többszörösét kellene költeni,
mert olyan rossz állapotban
vannak a kerület útjai. Nem
elegendõ a kátyúkat foltozgat-

ni, teljes felújításra lenne szük-
ség sok helyen. 

Amire még szintén sokkal
több pénzt kellene fordítani, az
a bûnmegelõzés, illetve felderí-
tés. A közterület-felügyelet
fontos munkát végez, de meg-
felelõ eszközök hiányában nem
elég eredményes a tevékenysé-
ge. A legnagyobb szükség
megfelelõ kamerarendszer fel-
állítására lenne. Ahol már mû-
ködnek a kamerák - a Fõ téren
vagy Békásmegyeren - érezhe-
tõen csökkent a bûncselekmé-
nyek száma. Ugyanez például a
Pók utcai lakótelepen is megol-
dást jelentene, ahol elszaporod-
tak a gépkocsilopások és -
feltörések, illetve az egyéb
bûncselekmények.

d.

„A költségvetés megszavazásától
tartózkodtam”

Adózók figyelmébe
Ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóügyi osztály elérhe-
tõsége megváltozott. Az új cím: 1034 Budapest, Zápor utca 27.

Béres András, a Párbeszéd
Magyarországért képviselõje: -
Mielõtt a költségvetésrõl beszél-
nénk, hadd térjek ki egy mondat
erejéig arra, hogy ezentúl a Le-
het Más a Politika (LMP) helyett
a Párbeszéd Magyarországért
(PM) képviselõjeként veszek
részt a képviselõ-testület ülése-
in. Ez semmiféle szemléletvál-
tást nem jelent részemrõl,
ugyanazt fogom képviselni helyi
szinten, mint eddig.

Rátérve az eredeti kérdésre:
Szokatlan módon, megszavaztam
az önkormányzat idei költségve-
tését, annak ellenére, hogy az el-
lenzéki oldalon ülök. Azt gondo-
lom ugyanis, hogy a jelenlegi tör-
vényi környezet adta lehetõségek-
hez képest jó rendelet született. A
párbeszéd és a másfajta politizálás
jegyében azt tartom helyesnek, ha
nem az üléspont határozza meg az
álláspontot! Én a III. kerületi lako-
sok érdekének védelmében tettem
le képviselõi eskümet, és úgy vé-
lem, hogy a költségvetés az õ ér-
dekeiket szolgálja.

Számszakilag pedig minden-
képpen korrekt, átgondolt, fenn-
tartható. Ami számomra legin-
kább megnyugtató, hogy nulla
forráshiánnyal számoltak a rende-
let készítõi, tehát a helyi vezetés
arra törekszik, hogy ne adósítsa el
a kerületet. Emellett fontosnak tar-
tom megemlíteni, hogy a döntést
körültekintõ egyeztetés elõzte
meg, a polgármester részérõl.

Igaz, hogy az
új önkor-
mányzati tör-
vényt rossz-
nak tartom,
azonban ezt a
Parlament-
ben és nem a
kerületben kell bírálni. A vagyon-
gazdálkodás tételeiben egyes be-
vételeket ugyan felültervezettnek
vélek, de az ebbõl eredõ esetleges
hiány a tartalékból pótolható,
ahogy ez az elõzõ években is elõ-
fordult. Kiragadnék néhány pozi-
tív példát is; idén az eddiginél
több fejlesztésre nyílik lehetõség a
városrészben, emellett a közterü-
let-felügyelet fokozott jelenlétével
tovább növelhetõ a közbiztonság
színvonala. Amit nagyon helytele-
nítek, az az oktatás államosítása.
Ez azonban megint olyan kérdés,
melyben az önkormányzatnak
nemigen hagytak választási lehe-
tõséget, így próbálják minimali-
zálni a károkat.

A környezetvédelem terén a
kerületben partnerként kezeltek,
figyelembe vették javaslataimat.
Fontos kiemelni, hogy bár a lég-
szennyezettség mérése nem helyi
feladat, biztosítottak rá forrást a
költségvetésbõl. Így, ha esetleg a
megengedettnél magasabb lenne
a levegõ szennyezettsége, lehetõ-
ség van a lakosok azonnali, köz-
vetlen értesítésére. Ez számomra
mindenképpen megnyugtató elõ-
relépést jelent. Sz. Cs.

„Korrekt, fenntartható
költségvetés készült”

obuda_2013_05.qxd  2013.02.28.  15:50  Page 8



2013/5. szám Vélemények a költségvetésrõl – Felhívás
9

Puskás Péter, a Fidesz-
KDNP-frakció vezetõje: - A
frakcióvezetõk mindegyike el-
ismerte, hogy a lehetõségekhez
mérten kiegyensúlyozott, kor-
rekt költségvetés készült.  

Mint azt a testületi ülésen is
megválaszoltam a felvetések-
re, az ellenzéki vészjósoknak
nincs igazuk abban, hogy a for-
rásokhoz képest több feladat
maradt az önkormányzatnál, és
abban sem, hogy helyzetünk
évrõl évre romlik. 1998 óta va-
gyok képviselõ, de elmondha-
tom, hogy az idei költségvetés
tervezésekor könnyebb dol-
gunk volt, mint eddig bármi-
kor. A vagyongazdálkodással
kapcsolatban az elõzõ költség-
vetéseknél is elhangzott, hogy
túltervezett az ingatlanokból
származó bevétel. Ehhez ké-
pest, eddig mindig sikerült
egyensúlyban tartanunk a be-
vételi és a kiadási oldalt. 

Az önkormányzati rendszer-
ben sok változás történt, ami
meghatározó volt a költségve-
tés készítésekor. Ilyen többek
közt az oktatás szakmai irányí-
tásának állami kézbe adása.
Úgy gondoljuk, hogy hosszú
távon beigazolódik a kormány
döntésének helyessége. Hiszen
célja az országos aránytalansá-
gok megszüntetése, kiegyensú-
lyozása. Megnyugtató, hogy a
terület irányítását a kerületben
továbbra is azok a szakembe-
rek végzik, akik munkájukkal
erre a példaértékû színvonalra
emelték. 

Hosszú évek óta elõször fordul
elõ, hogy 900 millió forint tarta-
lékkal számolhatunk a költségve-
tésben. A korábbi években hozott
döntéseink is most érnek be.
Egyebek mellett, munkahelyeket
teremthetünk azzal, hogy megva-

lósult az
Óbudai Pro-
m e n á d ,
amely ren-
dezvények-
nek is helyet
ad majd. 

S z á m o s
f e j l e s z t é s
valósulhat
meg ebben az évben. Terveink
szerint lámpás keresztezõdést
létesítünk a csillaghegyi Dózsa
György utca és az Ürömi út
csatlakozásánál. Ez a városrész
közlekedésének egyik kritikus
pontja. Új kulturális központot
nyitunk a kaszásdûlõi Pethe
Ferenc téren. Ez a létesítmény
is hiánypótló. 

Idén a békásmegyeri lakóte-
lep egészére vonatkozó közte-
rület-rendezési tervet készí-
tünk, jövõre pedig meg is
kezdjük annak megvalósítását,
így megújulhatnak a járdák és
a közterek. 2013-ban elkészül-
nek a békásmegyeri Heltai Je-
nõ téri Vásárcsarnok felújítási
tervei. A beruházás megvalósí-
tása meghaladja önkormányza-
tunk anyagi lehetõségeit, de
minden követ megmozgatunk
annak érdekében, hogy forrást
szerezzünk a projektre. 

Szintén idén készül el a Pók
utcai lakótelepen a lakosok ál-
tal régóta sürgetett járda és
parkolóhely építés is, mely az
ottani közlekedési gondokat
fogja orvosolni. Ebben az év-
ben megújul a Vörösvári út és
az Ágoston utca közötti tér,
ahol a szolgáltatóház és a ren-
delõ is található. 

A fentiekbõl egyértelmûen
látszik, hogy számos régi prob-
lémát tudunk orvosolni. 2013
Óbuda-Békásmegyer éve lesz!

Sz. Cs. 

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a
kerületben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkormányzat
által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy
részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levele-
zõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségek-
rõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek
jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szerveze-
tekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@ obuda.hu e-mail
címen.

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. szá-
mú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja
fogadóóráját. További információért hívja a polgármesteri titkár-
ságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerület) országgyû-
lési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtökén
16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fi-
desz-irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen
be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Mihalik Zoltán, az „Itt
Élünk” Egyesület képviselõje:
- Nem szavaztam meg a költ-
ségvetést, mert ugyanazt a
rossz tervezési gyakorlatot
folytatja az önkormányzat,
mint az elõzõ években. A pol-
gári többség szerint a költség-
vetési helyzet jobb 2013-ban -
hiszen több nettó központi tá-
mogatást kapunk -, csakhogy a
piaci helyzet semmit sem ja-
vult. Gondolok itt arra, hogy a
költségvetésünk ismét a saját
tulajdonban levõ ingatlanok ér-
tékesítésébõl származó bevéte-
lekre alapoz, miközben évek
óta nem sikerül a tervezett be-
vételeket elérni az eladások-
ból. S mivel a piaci környezet
nem változott az elõzõ évekhez
képest, a bevételi számok irre-
álisak. Eddig is csak azért sike-
rült teljesíteni a bevételi tervet,
mert év közben zároltunk bizo-
nyos kifizetéseket, vagyis a ki-
adásainkat csökkentettük. A
számok nyelvén mindez úgy
jelentkezett, hogy miközben
2012-ben 1,8 milliárd forint
volt a vagyonhasznosításból
tervezett bevétel, addig mind-
össze 773 milliót sikerült telje-
síteni. Idén pedig a tavalyinak
a kétszeresét tervezték be! Ho-
gyan is teljesülhetne?

De bizonyos soron a kiadá-
sok is elszaladnak. Gondolok
itt a közterület-felügyelet fi-
nanszírozására, amely évek óta
egyre többe kerül. Örvendetes,
hogy saját hatáskörben létreho-

zott az ön-
kormányzat
egy ilyen
szervezetet,
mely hasz-
nos munkát
is végez. A
felügyelet
folyamato-
san növeli
ugyan a bevételeit, csakhogy
ennél nagyobb mértékben bõ-
víti is a létszámát, ami viszont
elviszi a pluszbevételeket. Rá-
adásul a végtelenségig nem le-
het növelni a büntetések szá-
mát sem. Számokban ez annyit
jelent, hogy miközben tavaly
266 millió forintjába került a
kerületnek a közterület-fel-
ügyelet mûködtetése, idén már
488 milliót szavazott meg a
testület. Ezt még akkor is sok-
nak tartom, ha ebbõl az összeg-
bõl 163 millió forintot a hama-
rosan bevezetendõ fizetõs par-
kolás felállítása indokol. 

A harmadik ellenvetésem a
költségvetéssel kapcsolatban a
közbeszerzésekre vonatkozik.
Sajnos,  ebben a ciklusban so-
sem jött ki az önkormányzat a
pályázatokon nyert pénzbõl,
mindig jelentõsen többe került
egy-egy beruházás, mint
amennyivel a közbeszerzéskor
kalkuláltak. Ez pedig pluszki-
adásokat ró a kerületre, ami
még akkor sem elfogadható, ha
a polgári oldal képviselõi sze-
rint a költségvetésben jelentõs
tartalékok vannak. D. Zs. 

„Irreálisak a bevételi számok” „Több fejlesztésre nyílik lehetõség”

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma március 18-án,

hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a

www. obuda.hu honlapon.

Felhívás Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
adományozására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezeteknek. A testü-

let január végi döntése alapján ezt a kitüntetést Balázs Lajos

Óbudai Civil Díj néven adják át 2013-tól, Balázs Lajos tiszteleté-

re és emlékére, aki a Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület alapítója-

ként végezte áldozatos munkáját a kerületi gyermekekért hosszú

éveken át. FELHÍVÁS A 30. OLDALON
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Ebben a beszámolóban - ha ez némiképp elke-
rülhetetlen is - nem elsõsorban a múlt taglalá-
sát tûztük ki célul, inkább csak tényszerû vá-
laszt szeretnénk adni arra az ismétlõdõ szoci-
alista vádaskodásra és handabandázásra, mi-
szerint „Budapest fejlõdése leállt, a város el-
veszítette önállóságát”. 

Úgy látszik, a fõvárosi szocialisták nem
sokat változtak.

Mindenekelõtt azt szeretnénk tisztázni,
hogy teljesen felesleges erõlködés naponta
számon kérni a fõváros városvezetésén a
Parlament által hozott törvények végrehaj-
tását. Ez nem mérlegelés kérdése. Különö-
sen nem olyan primitív és erõltetett köríté-
sekkel, mint például, hogy a fõváros „aján-
lotta fel” a kórházait az államnak - miköz-
ben a budapesti fõpolgármester talán az
egyetlen, aki még a mai napig sem írta alá
az átadásról szóló megállapodást. 

A Népszabadság egyik újságírója - leg-
alábbis a látszat erre utal - mintha egyene-
sen arra szakosodott volna, hogy hetente
legalább kétszer a valóságot brutálisan el-
torzító írásokkal gondoskodjék fájdalom-
csillapításról a 2010 elõtt leszerepelt fõvá-
rosi szocialisták számára. Érzelmileg erre
hangolódott. Vegyük röviden sorba (a tel-
jesség igénye nélkül), mi a helyzet az olyan
k i t é t e l e k k e l ,
mint például
„felbontották,
majd újrakötöt-
ték az Alstom
szer zõdés t !”
(Tekintsünk el
attól is, hogy a
szerzõdés fel-
mondásáról -
talán ijedtében
- még a Demsz-
ky-féle közgyû-
lés döntött az
utolsó pillanat-
ban.) Itt nem arról van szó, hogy ugyanazt
a szerzõdést helyeztük volna újra hatályba.
Kihagytuk az olyan passzusokat, mint pél-
dául, hogy nem terhelné felelõsség a szál-
lítót, ha a szerelvények nem kapnak mûkö-
dési engedélyt (amit még az MSZP-SZDSZ
kormány alatt tagadott meg a hatóság).
Kevesebb, mint felére csökkentettük az elõ-
legfizetés mértékét, viszont jelentõsen
emeltük a szállítót terhelõ kötbéreket, visz-
szaszereztük a teljesítmény nélkül kifizetett
50%-os (!) mértékû elõleget. A szerelvé-
nyek forgalomba állítása pedig folyik. Azt
is állítja a hölgy, „leállítottuk” a CET és a
Rác fürdõ beruházást. Ez azonban így ha-
zugság, az egyén spirituális állapotából
adódó alacsonyrendû érzelmi kitörés. 

A CET esetében egy máltai strandon be-
jegyzett offshore cégre bízták a beruházást.
Egy nyolc és félmilliárdos beruházásért
cserében 31 milliárdot akartak végül is ki-

fizetni valakinek. Ezt tisztelettel megaka-
dályoztuk. Érdekes módon ezt az említett
újságíró sohasem kifogásolta.

A Rác fürdõ ügye pedig jelenleg is nyo-
mozati szakaszban van. Az utóbbi kategó-
riára való hivatkozás mellõ-
zésével elegendõ annyit meg-
jegyezni, hogy az MSZP-
SZDSZ által kötött szerzõdé-
sek felülvizsgálatával (4-es
metró szerzõdései, CET, Víz-
mûvek privatizációja stb.)
minden egyes esetben tízmil-
liárdos nagyságrendû pénze-
ket szereztünk vissza a város-
nak, a Vízmûveket pedig
visszavásároltuk. 

Annyiban igaza lehet a
Demszky Gábor és Horváth
Csaba csúsztatásait ismétel-
getõ kommunikátornak, hogy „az új veze-
tésnek elegendõ lesz befejezni, amit Dem-
szkyék elkezdtek”. Valóban így van. Azt
befejezni anélkül, hogy a városnak súlyos
anyagi kárai keletkeznének, önmagában is
némi elismerésre tarthat számot. Ami pe-
dig az írásunk fõ célja, nézzük hát, mi a
helyzet a „fejlõdés leállásá”-val. Elsõsor-
ban is nem tudjuk, milyen fejlõdésrõl van
szó, mert hogy az egyébként nagymérték-
ben elfuserált 4-es metrón kívül 2010 ok-
tóberében még elõkészítve sem volt sem-
mi. (Hacsak a 25-50 éves BKV jármûve-
ket, a 18 éve meseszerûen ígérgetett ró-
mai-parti árvízvédelmi mûvet, a 14 éve
ígérgetett aquincumi hidat, vagy a 20 éve
halogatott M3-as metró hosszabbítást,
gázgyári kármentesítést - amikkel semmi
nem történt - nem akarják valami retorikai
fordulattal ide sorolni. Esetleg kiegészítve
az MSZP-SZDSZ által oly „bravúrosan”

kezelt hajléktalan problémával. Talán az
MSZP által felvetett szociális bérlakás
kérdést gondolhatják még ide - 20 év alatt
egyetlen bérlakást sem építettek. Ez utób-
bit fõként az egykor ingyenes közlekedést,

japán magánmetrót és Duna
alatt hosszában alagutat ígér-
getõ Demszky-helyettes  - ön-
magát most vadonatúj alter-
natívaként jegyzõ Horváth
Csaba reklamálja, aki úgy-
mond „rendbe tette” a BKV-
t.) Ehhez képest viszont, a fent
már részben említett kármen-
téseken kívül 2010. október
óta a következõ projektek in-
dultak be a Fõvárosi Önkor-
mányzat keretén belül. A lista
- hely hiányában - nem is tel-
jes, és érdemes azt is figyelem-

be venni, hogy a jelenlegi fõváros pénz-
ügyi szempontból önhibáján kívül nehéz
idõket él. 
1. Folyamatban lévõ támogatott projektek
(a fõvárosi cégek fejlesztései nélkül):
1.1. Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó
1.2. Az 1-es és 3-as villamosok infrastruk-
túrájának teljes felújítása és az 1-es meg-
hosszabbítása
1.3. A budai fonódó villamoshálózat
1.4. Villamos- és trolibusz jármûfejlesztés;

I. ütem
1.5. Az elektronikus jegyrendszer bevezeté-

se
1.6. A fõvárosi házhozmenõ szelektív hul-

ladékgyûjtési rendszer kialakítása 
1.7. Hulladékgazdálkodási rendszer kör-

nyezetbarát technológiájának bõvítése
1.8. Római-parti árvízvédelmi mû
1.9. Széll Kálmán tér felújítása

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Budapest és a fejlõdés
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1.10. A Rákóczi híd közvilágításának át-
alakítása 

1.11. Csepeli gerincút
1.12. Király- és Rudas fürdõk felújítása, és

a többi fürdõ gépészeti felújítása
1.13. Budapest és az agglomeráció dunai

vízi közlekedés megteremtése
1.14. III. kerületi és csepeli kerékpárháló-

zat 
1.15. Margitsziget felújítása (szökõkút, ró-

zsakert)
1.16. Margitsziget Szabadtéri Színpad és

Víztorony felújítása 
1.17. Ebben a ciklusban már eddig is több

mint száz alacsonypadlós buszt és
trolit állítottunk forgalomba. 

Mindezekbe a 4-es metró rendkívüli ne-
hézségekbe ütközõ 2014. évi befejezését és
a Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-
elvezetési Projektjének (43 milliárd forint)
korábban teljesen elhanyagolt beindítását
még nem is vettük figyelembe. 

A BKISZ projekt tárgyában - amely Bu-
dapest teljeskörû csatornázását jelenti - a
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság az
elsõ ütem tekintetében a közelmúltban po-
zitív támogató döntést hozott. 

2. A következõkben megemlített fejlesz-
tések pénzügyi fedezete még nem adott, de
nem szeretnénk a korábbi MSZP-SZDSZ
városvezetés hibájába esni. Ennek lényege
az volt, hogy a Demszky-féle, Podma-
niczky-tervnek nevezett kívánsággyûjte-
ménybõl mûszakilag gyakorlatilag semmi
nem volt elõkészítve, mire az uniós pénzek
lehívhatóvá váltak. 

Ezért a fõváros és cége a BKK már most
teljes erõvel dolgozik a 2014-tõl elérhetõ
uniós pénzek megszerzésére irányuló pro-
jektek mûszaki elõkészítésén. Budapest -
elõreláthatólag - pesszimista számítás sze-
rint 250, optimista számítás szerint 350-
400 milliárdra kalkulálhat tömegközleke-
dési fejlesztésre 2014 és 2020 között. 

1-es prioritású, már a kormány által is
támogatott, készülõ projektek például az
M3-as metró 15-20 éve elmaradt rekon-
strukciója, a 42-es villamos hosszabbítá-
sa, a millenniumi földalatti rekonstrukció-
ja, vagy a Deák tér - Lehel tér közti villa-
mos összekötés. 

Folyik a mûszaki elõkészítése olyan -
nem közlekedési  - projekteknek is, mint a
dunai partszakaszok átfogó fejlesztése, az
új hulladékhasznosító mû létesítése, a bu-
dapesti gyógyfürdõk komplex energetikai
felújítása, vagy a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykert tematikus bõvítése. 

A napokban fejezte be egyébként a Fõ-
városi Önkormányzat fõépítészi irodája
Budapest 2030-ig szóló hosszútávú fejlesz-
tési koncepciójának elkészítését is. Hiába
volt 2003-ban egy - már akkor is elavult -
városkoncepció, hiszen közel harminc éve
most elsõ ízben épül a Budapest teljes te-
rületére végzett teljes körû helyzet elem-
zésre.

Budapest, 2013. február 18.
György István Tarlós István
fõpolgármester-helyettes fõpolgármester 

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

Ahogy az elõzõ években, tavaly
is végeztek betegelégedettségi
vizsgálatot a Szent Margit Ren-
delõintézet szakrendelõiben. Az
eredmények jók, a szakrendelé-
sekre érkezõk elégedettek az el-
látás színvonalával.

A2012-es betegelége-
dettségi felmérés egyik

fontos területe az elõjegyzé-
si lehetõségek igénybevéte-
lének vizsgálata volt. A
megkérdezettek 64 százalé-
ka érkezett idõpontra, ez a
2011-es vizsgálathoz képest
7 százalékkal több. Az elõzõ
évhez képest 15 százalékkal
nõtt azoknak a száma, akik
telefonon kértek elõjegy-

zést; a személyes és az e-
mailes lehetõség mellett
még mindig ez a legnépsze-
rûbb formája az idõpont-
egyeztetésnek. Átlagosan a
Csobánka téri szakrendelõ-
ben van mód a legrövidebb
idõn belül bejutni a vizsgá-
latokra, míg a legtöbb idõ a
Tüdõgondozóban telik el az
idõpont-egyeztetés és a vizs-
gálat között.

A Vörösvári úti szakrende-
lõbe érkezõk 81 százaléka, a
Csobánka téri rendelõt igény-
bevevõk 90 százaléka, a Tü-
dõgondozóba látogatóknak
pedig 78 százaléka öt percen
belül sorra került a betegirá-
nyítónál. A várakozási idõ a
Csobánka téren csökkent, a
Tüdõgondozóban valame-

lyest megnyúlt, a Vörösvári
úton pedig hasonló, mint az
elmúlt évben. A várakozási
idõ tekintetében a Vörösvári
úton nincs jelentõs változás, a
Csobánka téri rendelõben vi-
szont ma már kevesebbet vár-
nak a betegek mielõtt behív-
ják õket a vizsgálatra. Általá-
nosságban elmondható, hogy
az idõpont nélkül érkezõk
hosszabb várakozásra kell,
hogy számítsanak. A megkér-
dezettek szerint a vizsgálatra
történõ behívás során az elõ-
jegyzési, illetve az érkezési
sorrendet betartják a rendelõ-
intézet munkatársai.

A kérdõívet kitöltõk túl-
nyomó többsége elégedett az

egészségügyi személyzet bá-
násmódjával, és az egy be-
tegre fordított idõvel. A tava-
lyi eredményekhez viszo-
nyítva a Vörösvári úton dol-
gozó betegirányítók megíté-
lésében figyelhetõ meg jelen-
tõs javulás. A betegek 82,6
százaléka véli úgy, hogy

megfelelõen tájékoztatták a
betegségével kapcsolatban.

A felmérésben részt vevõk
véleménye tavaly óta tovább
javult a kerület szakrendelõi-
rõl, a legnagyobb arányú ja-
vulás a betegek tájékoztatá-
sában figyelhetõ meg. A
megkérdezettek túlnyomó
többsége, 97 százaléka aján-
laná másoknak is a Szent
Margit Rendelõintézetet.

- A betegeinktõl érkezõ ja-
vaslatok, észrevételek jelentõ-
sen segítik a munkánkat -
hangsúlyozta dr. Thomka
György, a Szent Margit Ren-
delõintézet ügyvezetõ igazga-
tója. - Megvalósult ötlet töb-
bek között, hogy a fizikoterá-

pián néhány hónapja már hét
órától fogadnak betegeket, így
a kezelések még munkaidõ
elõtt elvégezhetõk. Az érdek-
lõdõk pontosabb tájékoztatása
érdekében pedig idén tavasz-
szal megújul weboldalunk és
a várótermekben elhelyezett
monitorok mûsora is. d.

Pozitív vélemények, elégedett betegek

A Vörösvári úti szakrendelõben áthelyezték az elõjegyzési irodát a fõbejárattól a jobb oldali folyosó végé-
re, így a betegeknek már nem a folyamatosan nyíló fotocellás ajtók között, a huzatban kell várakozniuk

Együtt az Óbudaiak Egészségéért Közösen
Ingyenes egészségnapot szervez a fenti címmel a Szent
Margit Rendelõintézet március 23-án a Vörösvári úti
szakrendelõben.
9-14 óra között a következõ szûrésekkel, vizsgálatokkal
várják az érdeklõdõket: csontsûrûség vizsgálat; In-Body
testösszetétel mérés; koleszterinszint mérés; anyajegy-
szûrés; COPD mérés - Hány éves a tüdõ?; CO mérés -
Kilégezett szénmonoxid-mennyiség mérése; vérnyomás-
mérés, vércukormérés; urológiai szûrés - Nem csak férfi-
aknak!; látóélesség vizsgálat; szájüregi szûrés; hallás-
vizsgálat 50 év felettieknek; táplálkozási tanácsadás.

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

Vádat emeltek az
ellenõr-verõ ellen
Közfeladatot ellátó sze-
méllyel szembeni erõszak
bûntette miatt vádemelési
javaslattal zárta le a nyo-
mozást Sz. Pál ellen a III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság. A férfi ököllel arcon
vágott egy jegyellenõrt,
aki felszólította õt utazási
jogosultságának igazolá-
sára az Árpád hídi HÉV-
megállóban, még tavaly
augusztusban. Az ütés
következtében T. Zsolt
nyolc napon túl gyógyuló
sérülést szenvedett.

Teherautóból
pakoltak volna 
Lopási kísérlet miatt, la-
kossági bejelentés alapján
értek tetten a III. kerületi
járõrök három férfit az Am-
fiteátrum utcában a közel-
múltban. A tettesek egy
Seat Inca típusú teherautó
hátsó ablakát távolították
el, azzal a céllal, hogy a
jármû csomagterébõl
szerszámgépeket, szer-
számokat, Dissous, illetõ-
leg oxigén hegesztõ pa-
lackot lopjanak el.Az elkö-
vetõket a járõrök akadá-
lyozták meg az autóban
található több százezer fo-
rintnyi érték eltulajdonítá-
sában, így a rongálással
okozott kár „csupán” tíz-
ezer forint.

Halálra gázolt
egy nõt a HÉV
A szentendrei vonalon,
az Árpád fejedelem útjá-
nál halálra gázolt egy nõt
a HÉV február 19-én. A
Batthyány tér felé közle-
kedõ HÉV-járat eddig
tisztázatlan körülmények
között gázolta el az isme-
retlen személyazonossá-
gú nõt, aki a helyszínen
életét vesztette.A baleset
körülményeit a rendõrség
vizsgálja. A H5-ös HÉV-
vonalon a baleset miatt a
Margit híd budai hídfõje
és Filatorigát megálló kö-
zött jó darabig csak egy
vágányon közlekedtek a
járatok.

Atûzoltó, katasztrófa-
és polgári védelmi

szakképzések rendszere
az elmúlt években folya-
matos változásokon ment
keresztül. Az átalakítás
legmélyebben a tûzoltó
képzések rendszerét érin-
tette. Az egységes rend-
védelmi képzés, majd a
ráépülõ szakképzési mo-
dulok rendszerében elsõ-
ként kiképzett mintegy
kétszáz újonc tûzoltó feb-
ruár második felében fe-
jezte be vizsgaidõszakát.
A megmérettetést sikerrel
teljesítõ hallgatók beosz-
tott tûzoltókká váltak. A
Tûzoltó II. szakképzés
végzett hallgatói ünnep-
ségen búcsúztak február
19-én a képzésüknek ott-
hont adó Laktanya utcai
Katasztrófavédelmi Ok-
tatási Központtól. 

Munkába állnak az új képzési
rendszerbõl kikerült tûzoltók 

Hírösszefoglaló: Tíz évre
ingyenes használatba
kapta a BRFK a Záhony ut-
cai Hotel Retro Budapest
épületét - hozta meg egy-
hangú döntését a Fõvárosi
Közgyûlés február 22-én.
A szállodát továbbképzé-
sekre és rendõrök elszál-
lásolására használhatják.

A fõváros 100 száza-
lékos tulajdonában

lévõ, több mint 7 ezer
500 négyzetméteres in-
gatlanon lévõ 2 ezer 400
négyzetméteres fõépüle-
tet rendõrök budapesti
elhelyezésére és tovább-
képzések helyszínéül
használhatja a BRFK. Az
elõterjesztésben foglal-
tak szerint a fõváros vá-
rospolitikai szempontjait
és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata érdekeit
is szem elõtt tartják: „a
rendvédelmi szervek fo-
kozott jelenléte erõsen
indokolt” a III. kerület
kiesõ lakónegyede köz-
biztonságának javítása
érdekében. 

Rendõrbázis a Retro Hotel

Egy Rómaifürdõn élõ lakos
szerkesztõségünknek cím-
zett levelében a szom-
szédjával történt botrá-
nyos esetre hívta fel fi-
gyelmünket. 

A nyugdíjas hölgy el-
panaszolta szom-

szédjának, hogy kutya-
sétáltatás közben inzul-
tus érte a Duna-parton,
az Evezõs sörkert köze-

lében február 10-én kora
délután. A néni házi
kedvence játszani pró-
bált egy kutyával, me-
lyet egy pár sétáltatott.
A másik eb „hölgy” gaz-
dája azonban elzavarta a
játékos állatot, majd kia-
bálva ugyanezt akarta
tenni az idõs hölggyel
is, aki félelmében tele-
fonon próbált segítséget
kérni. A férfi ezen feldü-

hödve fellökte a nyugdí-
jas asszonyt, aki segítsé-
gért kiáltott, mire az ag-
resszív pár eltûnt. A sér-
tett lemaradva, óvatosan
követte õket egy dara-
big, mire a durva párból
a nõ visszafordult és
megfenyegette a bántal-
mazott hölgyet: ameny-
nyiben feljelenti õket,
komolyabb elbánásra
számíthat. 

Vasárnapi terror a Duna-parton

Összeállította
Szeberényi Csilla

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Összeállította Domi Zsuzsa

Idén tavasszal folytatódik
az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és az Óbudai
Egyetem közös szervezésé-
ben 2010-ben útjára indí-
tott Óbudai Zöld Szabad-
egyetemi elõadássorozat. 

ABécsi úti campuson
már több éve folyik a

megújuló energiatermelés
eszközeinek laboratóriumi
bemutatása, mint például a
mikrogridek, smart háló-
zatok, szélturbinák, nap-
elemek, napkollektorok,
tüzelõanyag cellák vagy
vízerõmûvek. 

A KMOP-2010-
4.3.1/B, „A felsõoktatási
tevékenységek színvona-
lának emeléséhez szüksé-
ges infrastruktúra fej-

lesztés az Óbudai Egye-
temen” támogatási pro-
jektben a megújuló ener-
giaforrások alkalmazásá-
hoz kapcsolódó mûszer
és gyakorlati mérõhely

kapacitás fejlesztés való-
sult meg. Az egyetem
óbudai campusának Szõ-
lõ utcai B épületében
komplex mérési környe-
zetet alakítottak ki a te-

rek felújításával, vala-
mint az infrastruktúra
fejlesztése által. A tavaszi
elõadások ebben a kör-
nyezetben folynak majd.

Helyszín: Óbudai

Egyetem B épület, Szõ-
lõ utca 4. I. em. aula.

2013. március 14-én 17
órakor: napelemek alkal-
mazása, laboratóriumi
gyakorlat. Elõadó: Dr. Ká-
dár Péter. Laboratóriumi
mérésvezetõ: Fejes Imre.

2013. április 18-án 17
órakor: biomassza fel-
használás. Elõadó: Dr. Ká-
dár Péter. Elõadó és mé-
résvezetõ: dr. Bakosné
Diószegi Mónika.

2013. május 16-án 17
órakor: vízerõmûvek, tá-
rozós erõmûvek. Elõadó:
Dr. Kádár Péter. Laborató-
riumi mérésvezetõ: Fejes
Imre.

(Az elõadások látogatá-
sa ingyenes, de érdemes a
berki. zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu e-mail címen re-
gisztrálni.) 

Az Óbudai Zöld Szabadegyetem tavaszi szemesztere

Új helyszínen az elõadások

Két városi-közösségi kert Óbudán az idén
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Városi Ker-
tek Egyesülettel együttmûködve két közösségi kert
létrehozását tervezi a békásmegyeri, illetve a ka-
szásdûlõi lakótelepen.
A két terület: Békásmegyer Duna felõli részén a Kirá-
lyok útja-Juhász Gyula utca találkozásánál fekvõ zöld
terület; és Kaszásdûlõn a Boglya utca-Szérûskert
utca-Búza utca között fekvõ zöld területen.
Két lakossági fórumot tartunk a kertek alapításával
kapcsolatban.

Kaszásdûlõ kert:
Idõpont: március 11-én 18 órakor.
Helyszín: Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola,
Szérûskert utca 40.

Békásmegyeri kert:
Idõpont: március 13-án 18 órakor.
Helyszín: Zipernowsky Károly Általános Iskola,
Zipernowsky utca 1-3.
A lakossági fórumon elõadást hallgathatnak meg az
érdeklõdõk a kertek történtérõl, az alapítás folya-
matáról, a kertek mûködésérõl, a közösségépítés
folyamatáról és természetesen elkezdõdik a jelent-
kezõk regisztrációja. Mindkét kertben valószínûleg
30-40 darab 7 m2 ágyás alakítható ki.
A városi kert nem csak kertészkedésrõl szól, sokkal in-
kább közösségépítésrõl, erõs szomszédsági közössé-
gek fejlesztésérõl. A közösségépítés része a kertalapí-
tásnak, egy éven át tartó fejlesztési folyamat, amelynek
a célja, hogy a kertészekbõl összetartó, egymásra és a
környezetre figyelõ közösség váljon, amely képes lesz
a jövõben is mûködtetni a kertet.A kerteket hosszú táv-
ra tervezzük, célunk, hogy az elkövetkezõ években ál-
landósuljon a kertmûvelés, valódi közösségekké válja-
nak a kerttagok. Amennyiben érdekli a városi kertész-
kedés, amennyiben ön is szeretne ágyást az egyik
óbudai városi kertben, kérjük, jöjjön el az elõadásra!
(www.avarositanya.hu; www.obuda.hu)

Zöldfelület gondozási és társasház felújítási pályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta, így idén is meghirdeti a zöldfe-
lület gondozási pályázatot a Környezetvédelmi Alap terhére a III. kerületben lé-
võ társasházaknak és lakásszövetkezeteknek, valamint  a társasház felújítási
pályázatot, mind általános társasházi felújítási munkák, mind pedig életveszély
elhárítása érdekében végzendõ felújítási munkák támogatására.
A pályázatokat a képviselõ-testület a február 28-ai ülésén fogadta el. Lapunk-
ban ezek teljes tartalma ezt követõen, március 18-án jelenik meg.
A pályázati dokumentációk az elfogadást követõen beszerezhetõk a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), vagy letölthetõk az önkor-
mányzat honlapjáról (www.obuda.hu). A pályázatokkal kapcsolatos felvilágosítást
a pályázat-elõkészítõ és koordinációs irodától kérhet. (Pályázati referens: Horváth
Krisztina. Telefonszám: 437-8576. E-mail: horvath.krisztina@obuda.hu) 

Az Országos Erdészeti Egye-
sület a 2013-as év fájának a
házi berkenyét választotta.
Az év fájának az adott évben
nagyobb figyelmet szentel az
erdészeti szakma, a kutatók,
de még az erdei iskolák is. 

Szeptemberben érik a
termése. Az egykor

hazánkban is sokfelé ter-
mesztett erdei gyümölcs
felhasználása Európa több
részén reneszánszát éli.
Nálunk leginkább a termé-
sébõl fõzhetõ pálinka is-
mert. Egy házi berkenyét
már az 1055-ben kelt tiha-
nyi alapítólevél is említ
helymeghatározási céllal.
Egyedei igen magas, 400-
500 éves kort is képesek
megélni. Természetes vi-
szonyok között a közép-
hegységi cseres-tölgyesek

és mészkedvelõ,
melegkedvelõ töl-
gyesek fafaja,
amely a déli lejtõ-
kön érzi igazán jól
magát. Lassan nö-
võ fa, amely akár
a 25-30 méteres
magasságot is el-
érheti. Magyaror-
szágon a gyü-
mölcsfák körében
viszonylag késõn,
húszéves kora kö-
rül hozza elsõ ter-
méseit. Mindezek
ellenére elterjedt a
Kárpát-medencé-
ben, jellemzõen
azokon a vidékeken, ame-
lyek szõlõ és mandula ter-
mesztésére alkalmasak.
Termése mellett figyelem-

re méltó a lombja, amely
õsszel narancssárgás-piro-
sas színével kápráztat el
minket. (d.)

Az év fája a házi berkenye
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Iskoláink – Oktatás

Tanárok hangversenye

Az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai ad-
tak hangversenyt február 15-én az Óbudai Társaskör-
ben. A koncert elõtt a képzõmûvésztanárok kiállítását
láthatták az érdeklõdõk az elõtérben

Öregdiák találkozó
Az Árpád Gimnázium várja minden volt diákját a
hagyományos öregdiák találkozóra, március 5-én
18 órára. Ebben az évben a zenei élet kiválóságait
illeti a fõszerep.

Mozgás a köznevelésben, 
mozgás a Szellõben

Szakmai napot rendeztek a fenti címmel elõadások-
kal, kerekasztal-beszélgetésekkel, bemutató foglal-
kozásokkal február 20-án az Óvoda, Általános Isko-
la, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény szervezésében, a Szellõ utcai intézményben.
Fõbb témakörök voltak: mozgásterápia; képesség-
fejlesztés; logopédia; a téri orientáció és finommoz-
gás fejlesztése; korai fejlesztés; autizmus; gyógyeu-
ritmia; törvényi változások.

Középiskolai és érettségi 
elõkészítés, korrepetálás

Szaktanárokkal, a Vörösvári úton! Lehetõségek:
ötödikes és hetedikes tanulók felkészítése a követ-
kezõ tanév központi, középiskolai felvételijére.
Érettségi elõkészítõ közép- és emeltszinten, min-
den tantárgyból. Bukásmegelõzés, féljegyek javítá-
sa, korrepetálás. Matek-fizika-kémia-magyar korre-
petálás, tehetséggondozás minden délután és
szombat délelõtt max. 2-3 fõs kiscsoportban, vá-
lasztható idõpontban. (Tel.: 06(20)946-2027,
www.obudamatek.hu)                        Thalész-Kör

A Baptista Szeretetszolgálat
és Óbuda kapcsolata nem
újkeletû.

Aszervezet az elmúlt
években aktívan

részt vett a lakosság életé-
ben: 2010-ben az önkor-
mányzattal együttmûköd-
ve 5000 fõnek osztott ki
élelmiszert. Részt vett az
Óbuda Napok rendezvé-
nyén, ahol az érdeklõdõk
megismerkedhettek a Sze-
retetszolgálat munkájával.
APais Dezsõ Általános Is-
kolával több akciót is lebo-
nyolított: az iskola által
összegyûjtött adományt az
árvízzel sújtott területen
élõ gyermekek táborozta-
tására fordította. Az iskola
„Hozz egy füzettel vagy
ceruzával többet!” elneve-
zésû megmozdulása során
összegyûjtött tanszereket a
Szeretetszolgálat munka-
társai juttatták el az árvíz-
károsult település, Felsõ-
zsolca két általános iskolá-
jába. A Szeretetszolgálat
könyvadománnyal gazda-
gította az oktatási intéz-
ményt. 

Az idei évtõl újabb
ponton kapcsolódik a
szervezet és a kerület
munkája, élete: a Baptista
Szeretetszolgálat fenntar-
tásában mûködik tovább
szeptembertõl a több
mint 100 éves Kõrösi

Gimnázium. A Szeretet-
szolgálat az iskolában (a
már eddigi angol, német
és orosz mellett) kínai két
tanítási nyelvû középis-
kolai képzést indít (két
kéttannyelvû és egy álta-
lános képzés kezdõdik).
A Kõrösi Gimnázium
azért (is) egyedülálló,
mert hazánkban ez az is-
kola volt az elsõ magyar-
orosz két tanítási nyelvû
gimnázium. 

Az iskola diákjai nyelv-
gyakorlás céljából külföl-
di utakon vehetnek részt.
Az új nyelvet, a kínait
olyan, egyetemen is okta-
tó tanárok fogják tanítani
a diákoknak, akik nem
csak a nyelvet, hanem a
kulturális kincseket is
megismertetik a fiatalok-
kal. Noha az országos kö-
zépiskolai jelentkezési
határidõ lejárt, várják a je-
lentkezõket. 

Baptista kézben 
a Kõrösi Gimnázium 

Kínaiul is tanulhatnak a diákok 
a több mint 100 éves Kõrösiben 

Az Óbudai Egyetemen feb-
ruár 19-én és 20-án 15. al-
kalommal rendeztek állás-
börzét. 

Az egyetemisták és a
fõiskolások átfogó

képet kaptak a vállalatok
által nyújtott lehetõségek-
rõl, a hazai munkaerõpiac
elvárásairól és a gazdasá-
gi élet jelen állapotáról.
Természetesen a vállala-
tok képviselõi is tapaszta-
latokat gyûjthettek az új
generáció felkészültségé-
rõl, a munkahelyekkel
szembeni elvárásairól. A
szervezõk az egész ország

mûszaki jellegû felsõok-
tatási intézményébõl vár-
ták a végzõsöket, de az al-
sóbb évfolyamos hallga-
tókat is. A börzét két hely-

színen tartották: február
19-én a Tavaszmezõ utcai
G épületben, február 20-
án pedig a Bécsi úti Neu-
mann János épületben. 

Állásbörze nemcsak végzõsöknek 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Megvalósult és megvalósulatlan álmok
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. A május 5-ig látogatható tárlat vá-
logatást nyújt Erdély István, Gönczi Gebhardt Tibor, Haranghy
Jenõ, Repcze János, Rottler István és Tuszkay Márton reklámter-
veibõl. (A kiállítás hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig tekint-
hetõ meg. Cím: Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai kérdések” cím-
mel folytatódik a bibliai elõadás-sorozat. Az érdeklõdõket kedden-
ként várják az ÓKK-ba. „Ti is el akartok-e menni?”; „Isten teljesen
szabadnak teremtett?” címmel március 5-én; „A kilence pedig hol
van?”; „Miért hiányzik sokszor a hála az életünkbõl?” címmel
március 12-én; „Te akarsz-e nagyokat?”; „Mi lehet a helyes célja
a mai kor emberének?” címmel március 19-én hallhatnak elõ-
adást. Elõadók: Kecskeméti János, Filep György. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Szõnyegrejtély
Gulyás Judit textiltervezõ iparmûvész fenti címû kiállítása már-
cius 31-ig látható a Békásmegyeri Könyvtárban. (A bibliotéka
hétfõn, szerdán és pénteken 13-tól 19, kedden és csütörtökön
10-tõl 16, szombaton 9-tõl 14 óráig látogatható. Cím: Füst Milán
utca 26.)

Felvétel a Dalkörbe 
A „Braunhaxler” Dalkör soraiba vár énekelni szeretõ hölgyeket és
urakat. Felvételi meghallgatás a Dalkör próbáin: március 11-én,
március 18-án, március 25-én 17.30-tól 18.30 óráig az Elsõ Óbu-
dai Általános Iskolában. (Cím: Vörösvári út 93.)

Tizenkét kedd Don Boscoval al-
címmel Szalézi Akadémia indult
az Óbudai Kulturális Központban
február 12-én. 

A z elsõ elõadás témája a
szalézi pedagógia titka

volt. Az eseményt Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere nyitotta meg. A ren-
dezvény-sorozatra továbbra is
várják az érdeklõdõket.

Az év végéig minden hónap
második keddjén jelentkeznek
az elõadás-sorozat egy-egy
rendezvényével a Magyaror-

szágon idén centenáriumukat
ünneplõ szaléziak az Óbudai
Kulturális Központban. 

A Szalézi Akadémia nyitó
eseményét február 12-én tartot-
ták „Az oktatás és az egyház -
Miért hatékony a szalézi peda-
gógia?” címmel. Az eseményen
Alberto Bottari de Castello ér-
sek, az Apostoli Szentszék ma-
gyarországi nunciusa, dr. Khirer
Vilmos pápai prelátus, az óbudai
Szent Péter és Pál Fõplébánia-
templom plébánosa és P. Ábra-
hám Béla szalézi tartományfõ-
nök tartott elõadást. 

Szalézi Akadémia

A 2013-as esztendõ Krúdy
Gyula éve, május 12-e halá-

lának 80., október 21-e születésé-
nek 135. évfordulója. Aközismert
magyar író életének utolsó éveit
Óbudán élte és itt halt meg. A
múlt évben megalakulásának 30.
évét ünneplõ Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör kötelességének érzi, hogy
elõsegítse Óbuda-Békásmegyer
ifjú és felnõtt lakosainak e jelen-
tõs évfordulóban való részvételét,
az író életének, valamint a Kör te-

vékenységének megismerését. E
célok megvalósítása érdekében a
Kör felajánlja, hogy szívesen se-
gíti és közremûködik a kerületben
lévõ oktatási intézmények, civil
szervezetek és nyugdíjas klubok
megemlékezéseinek, irodalmi
estjeinek vagy író-olvasó találko-
zóinak megszervezésében. 

(Egyeztetni Király Lajossal, a
Kör elnökével a 704-5893-as tele-
fonon és a kiralylajos47@hot-
mail.hu e-mail címen tudnak.)

Segít a szervezésben 
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_05.qxd  2013.02.28.  15:50  Page 19



2013/5. szám20
Pályázat

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

A meghirdetett ingat-
lanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény
értelmében a Magyar
Államot minden más
jogosultat megelõzõ,
valamint az egyes ál-
lami tulajdonban lévõ
vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény
értelmében a Fõváro-
si Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti
meg.
Az ajánlatnak tartal-
maznia kell a pályázó
adatait, a vételárat,
a fizetés módját és
idejét, valamint a
pályázó nyilatkoza-
tát a pályázati felhí-
vásban foglalt felté-
telek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a
pályázat benyújtásá-
tól számított 60 napig
köteles tartani. A pá-
lyázaton azon aján-
lattevõk vehetnek
részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befi-
zetik az önkormány-
zat letéti számlájára.
(Számlaszám: Raiffe-
isen Bank Zrt.
12001008-00140645-
00100001.) A pályá-
zati biztosíték befize-
tését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat
zárt borítékban 2013.
március 18-án (hét-
fõn) 12 óráig lehet
benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Ér-
tékesítési Osztályán
(cím: 1033 Bp., Fõ tér
1. I./20.).
Az ajánlat benyújtásá-
hoz formanyomtat-
vány letölthetõ a
www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy szemé-
lyesen átvehetõ a fen-
ti címen.
A pályázat bontása
2013. március 18-án
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám
alatt, az értékesítési osztály hivatalos helyiségé-
ben 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 és a www.
ovzrt.hu honlapra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály
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Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete 2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapított, mely-
nek odaítélését 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 hozzájá-
rultak.”
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; díszoklevél
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 javasla-
tokat zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális
Csoportjának címezve postai úton (1033 Budapest,
Fõ tér 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj ado-
mányozására“ megjelöléssel 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).

Magyarok és haditengeré-
szet? Az a kép él bennünk,
hogy szárazföldi nép va-
gyunk. Sajnos ez nagyjá-
ból igaz is, de hagyomá-
nyosan nagyon sok közünk
van a tengerhez és a hajó-
záshoz. Sõt, a haditenge-
részethez is!

M ár az Árpád-házi
királyok is szer-

veztek adriai hajóhada-
kat. Azzal pedig, hogy a
török hódoltság másfél
évszázada után Mária
Terézia Fiume városát
„különálló testként”
visszacsatolta a magyar
királysághoz, a magyar-
ság közvetlen kijáratot
kapott a tengerhez. Az I.

világháborúig a fiumei
kikötõ gyors ütemû, lát-
ványos fejlesztése, a nagy-
ipari jellegû magyar ten-
geri hajóépítés kialaku-
lása, az egyre több ma-
gyar (hadi-)tengerész
jellemezte a következõ
korszakot.

Az Osztrák-Magyar
Monarchia haditengeré-
szetének történetébõl az
innováció szempontjá-
ból legizgalmasabb epi-
zódokat mutatja be a
Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat Hajózás-
történeti, Modellezõ és
Hagyományõrzõ Egye-
sület „Innováció az
Osztrák-Magyar hadi-
tengerészetnél” címû

kiállítása. A tárlaton el-
sõsorban magyar vonat-
kozású érdekességeket
mutatnak be - illeszke-
dõen a helyszínt biztosí-
tó Óbudai Egyetemhez -
, fõleg olyanokat, ahol
valamilyen mûszaki fej-
lesztés játszotta a fõsze-
repet.

A kiállítást az egye-
tem Bécsi úti aulájá-
ban láthatják az érdek-
lõdõk, rendezésénél
szempont, hogy a tablók
annyi információt bizto-
sítsanak, ami két óra
alatt befogadható. Min-
den tabló tartalmaz egy
webcímet is, ahol az
adott témához több in-
formáció is elérhetõ. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A kormány 2013. január 1-
jétõl 10 százalékos rezsi-
csökkentésrõl döntött,
amely elsõ körben a föld-
gáz, a távfûtés és az áram
árát érintette. Az elsõ
csökkentett számlákat
már megkaptuk február
elején. Ezekben a januári
fogyasztásunk ára szere-
pel - tíz százalékkal csök-
kentve. 

A rezsicsökkentéssel
mindenki jól jár -

mondta Menczer Erzsé-
bet fideszes országgyû-
lési és önkormányzati
képviselõ. - Ebbõl az in-
tézkedésbõl is látható,
hogy a kormány elköte-
lezetten képviseli az
emberek érdekeit és sze-
retné jobbá tenni az éle-
tüket. Soha nem volt
még arra példa, hogy

egy kormány emelés he-
lyett csökkentené a la-
kosság terheit.
Emlékezzünk
csak vissza,
hogy 2002-
2010 között
300 százalékkal
emelték meg a
szocialista kor-
mányok a gáz
árát. Magyaror-
szág ma jobban teljesít,
mint a múltban, ennek is
köszönhetõ ez az intéz-
kedéssorozat.

- A hatósági árak
csökkenésének eredmé-
nyeként több pénzt ma-
rad a családoknál. S bár
a számlák ma még talán
túl bonyolultak, de az
egyszerûbb, átláthatóbb
formán már dolgoznak a
szakemberek. Annyi
azonban már látható,

hogy a tavalyi árakhoz
képest mindenképpen

k e v e s e b b r õ l
szólnak az érin-
tett számlák -
erõsítette meg a
k é p v i s e l õ -
asszony. 

Akik nem ér-
tenek valamit a
számlájukban,
forduljanak bi-

zalommal a Fidesz 10.
számú választókerületi
irodájához a 06-1-367-
8791-es telefonszámon,
ahol munkatársaim szí-
vesen segítenek az ér-
deklõdõknek,  vagy hív-
ják a 06-80-205-386-os
zöldszámot. Itt szakem-
berek segítenek eliga-
zodni a sorok között. Ha
itt sem kapnak kérdése-
ikre megnyugtató vá-
laszt, akkor a Kormány-

hivatal Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyeletéhez le-
het fordulni. 

S bár a 2012 decem-
beréig felhalmozott díj-
hátralékokra, ki nem fi-
zetett számlákra ez a
csökkenés még nem vo-
natkozik, de a kifizeté-
sükben mindenképpen
segít az, hogy januártól
már kisebb összegeket
kell befizetni.

- A kormány tovább
szeretné mérsékelni a

családok kiadásait, ezért
szándékai szerint július-
tól 10 százalékkal csök-
kenti a víz, a csatorna, a
szemétszállítás, a ké-
ményseprés, valamint a
palackos és a tartályos
gáz árát is. Meggyõzõ-
désem, hogy ezekkel az
intézkedésekkel érezhe-
tõen javulni fog a ház-
tartások anyagi helyzete
- jelentette ki Menczer
Erzsébet.

d. zs.

„A rezsicsökkentéssel mindenki jól jár”

A Monarchia haditengerészete 
az Óbudai Egyetemen

1 % 1 % 1 %
A Jövõbarát Alapítvány köszönetet mond min-
denkinek, aki a 2011. évi személyi jövedelemadó-
ja egy százalékát felajánlotta a szervezet javára. A
felajánlásokat a „fõzõ-suli” elnevezésû program-
ban élelmiszerre és a sport-játék programban
„Sport Poha-Rak” vásárlására fordították.Továbbra
is várják támogatásaikat a Jövõbarátok. (Adó-
szám: 18110458-1-41.)
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� 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! Garan-
ciával! 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
� 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig! Anyagbeszerzéssel, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153,
www.mesterur.hu
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Ajtórács készítést zárcserét, egyéb lakatos
munkákat vállal 92 óta mûködõ családi vál-
lalkozás. Tel.: 06(30)940-8616
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Irodák, intézmények, társasházak magánla-
kások teljes körû napi és nagytakarítása, szõnyeg-,
kárpit-, ablaktisztítás. Hívjon bizalommal. Tel.:
781-4021; 06(70)547-2584; 06(70)391-8976
� Lakások, intézmények, társasházak, ma-
gánlakások felújítása, festés, burkolás, kõmû-
ves munkák, tetõjavítás, hõszigetelés, gépé-
szeti munkák egyéb építõipari munkák.  Tel.:
781-4021;06(70)547-2584; 06(70)391-8976
� Kertápolás, kertépítés szakszerûen, ker-
tésztechnikustól 17 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor: 06(30)495-9862
� Gyógypedikûr! Egészségügyi végzettség-
gel, többéves szakmai tapasztalattal, szakterü-
letem a speciális elváltozások szakszerû kezelé-
se (tyúkszem, gombás-benõtt körmök, sze-
mölcs végleges megszûntetése, cukorbeteg láb-
ápolás) Szentendrei út 6. Tel.: 06(70)324-6770
� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Fakivágás, visszavágás, áglevágás szak-
szerûen, felelõsségvállalással, tuják, bokrok,
sövények visszavágása, telektisztítás, zöld-
hulladék elszállítás. Tel.: 06(30)933-5627
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Ereszcsa-
torna tisztítás. Télen is. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, javí-
tást, zárszerelést, küszöb készítést, szigetelést,
pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítá-
sát, falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet, A
tulajdonosközösség tájékoztatása negyedévenként
a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.: 240-4209;
06(30)462-2830, simon.dubecz@t-online.hu
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsze-
relés, burkolás, parkettás munkák magánszemé-

lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakkozás,
festés, 10 év garanciával. Tel.: 06(30)990-1778
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089

� 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

�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� Akupresszúra, talpreflexológia, lym-
phdrainage, gyógy, sport, keleti, wellness
masszázsok. Tel.: 06(70)356-2985
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Gyógymasszõr-reflexológus munkát keres
a III. kerületben és környékén. Igény szerint
házhoz megyek. Tel.: 06(20)315-9641
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Fogyjon fülakupunktúrával. Orvos álla-
potfelmérés. Személyre szabott program. III.
ker. Vörösvári út 29. II/5. Bejelentkezés:
06(20)481-4646

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)9590-134
� 6 hónapos pedagógiai asszisztens Okj kép-
zés a II. kerületben. 120.000 forint minden
költséggel, havi részletfizetés. 06(30)311-
2035. NY.SZ: 05-0219-04
� Német-angol nyelvtanítást vállal tanárnõ.
Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, társal-
gás. Tel.: 06(20)285-0713
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� Egymás fölötti lakások (29 nm+69 nm)
villában, telekrésszel, Sashegyen eladók. Tel.:
06(30)605-4091
� Római legszebb utcájában, régi, kertes tár-
sasházban, 2,5 szobás, 104 nm-es felújítandó
lakás eladó. Irányár 35 millió Ft. Tel.:
06(20)934-5581
� Ingatlanközvetítõ iroda nyílt! Békásme-
gyeren a Madzsar J. u. 1.-ben. Tel.:
06(30)480-9584; 06(20)399-6416
� Csillaghegyi kertes ház eladó! 120 nm,
amerikai konyhás, 3 szoba+nappali, kertkap-
csolatos, verandás+2 terasz. 20 nm-es épület-
tel, 2 kocsibeállóval. A telek 364 nm. Iár: 28,9
MFt. Tel.: 06(20)266-8681
� III. ker. 51 nm-es, 2 szoba, étkezõs, erké-
lyes lakás eladó. Tel.: 06(30)833-7969
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakásokat, háza-
kat keresünk leendõ és meglévõ érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342
� Tündérliget u. 2 em., panorámás lakás el-
adó, 41+25 nm-es saját tulajdonú, beépíthetõ
tetõtérrel. Egyedi mérõs. Konyhában beépí-
tett szekrény és kerámialapos tûzhely. Tároló-
val és garázshasználattal. Iár: 15,9 MFt. Tel.:
06(20)266-8681

� 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-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés, tel.: 06(30)201-9198

Egészség

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

Szolgáltatás

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%. Ne-

gatív: + 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

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.
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� 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
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-4154
� Arany - ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig. Ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Becsületes üzlet akkor jó, ha mind a két fél
elégedett! Felvásárlunk bútorokat, festmé-
nyeket, szõnyegeket, porcelánokat, régi pén-
zeket, ezüstöket, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 786-8224, 06(70)453-0062

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számlaképes rendszergazda vállalja szá-
mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor. Tel.: 06(30)213-8232

� Laptop, PC, monitor javítás, szerelés! Szá-
mítástechnika Szerviz. www.medcomp.hu,
tel.: 06-1-242-0412

� 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
� Átlag feletti jövedelmet, kötetlen munka-
idõt biztosítunk! Önálló munkavégzést, szá-
mítógépes ismereteket kérünk! Napsugár In-
gatlaniroda értékesítõket felvesz magas juta-
lékkal. Jel.: napsugar@ingatlan-hitel.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476
� Szórólapterjesztésre (postaládás) kere-
sek alkalmi jelleggel megbízható munkaerõt.
Tel.: 06(30)933-5627

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� III. ker. társasházban gondnoki, mobil-
gondnoki, gondnok-helyettesi, elektromos kar-
bantartói munkát vállalok. 20 éves gyakorlattal,
nagy rutinnal, villanyszerelõ szakmával, gép-
kocsival, vállalkozóival, számlaképesen. Tel.:
06(20)935-6033, willanyos@gmail.com

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria  és
Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094
� Elég a magányos estékbõl? Mi megtalál-
juk Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� Aranybánya! Felvásárlás! Arany:
6600-14700 Ft/g, ezüst: 160-470 Ft/g. XI.
ker. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-8224

Régiség

Elad-vesz
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Pályázat

A meghirdetett ingatlanokra a
nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosul-
tat megelõzõ elõvásárlási jog illeti
meg.

A helyiségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt felté-
telek elfogadására.

A pályázó ajánlatát a benyújtástól
számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt boríték-
ban 2013. március 18-án (hétfõn)
12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osz-
tályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./20.). 

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

A pályázat bontása 2013. márci-
us 18-án 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az ér-
tékesítési osztály hivatalos helyisé-
gében történik. A pályázaton részt-
vevõket levélben vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson, illetve, a
pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.  A
vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie a 23/1995.(XII.28.) Ör.
9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint.

A pályázattal kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást lehet kérni, illetve
a helyiségek megtekintéséhez idõ-
pont egyeztethetõ az értékesítési
osztályon a 437-8639-es, a 437-
8899-es vagy a 437-8679-es telefon-
számokon. 

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 álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának  értékesítésére
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Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel
azonban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szer-
vezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

NE LEGYEN MIND1!
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Pályázat – Felhívás

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

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értel-
mében a Magyar Államot minden más jogo-
sultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tu-
lajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
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 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.
március 18-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyúj-
tani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány

letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2013. március 18-án 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 vevõnek szer-
zõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást 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, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Megtekinthetõ Kerületi
Szabályozási Tervek 

Óbuda-Békásmegyer polgármestere ér-

tesíti az érintetteket, hogy március 4-e

és április 5-e között a polgármesteri hi-

vatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál

utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hiva-

tal épületében, a fõépítészi és városter-

vezési irodán (Hídfõ utca 18.)

• a Budapest, III. ker. Bécsi út-Pomázi

út-Törökkõ utca-Csillaghegyi út-Bojtár

utca által határolt területre, valamint 

• a Budapest, III. ker. Árpád fejedelem

útja-Árpád híd-Duna folyam-Szépvöl-

gyi út által határolt területre

készülõ Kerületi Szabályozási Tervek

megtekinthetõk.

Bús Balázs

polgármester
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Ritkán látjuk
Rejtvényünkben két magyar szerzõ mûvét ol-
vashatja. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõle-
ges 31. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Hubay Miklós darabja (zárt be-
tûk: Z. H. O. Z.). 13. Eposz jellegû történet. 14. Ele-
ge lett belõle. 15. Tönkre ment épület. 16. Az opera
szerint ez az egész világ. 18. Pl. a lottón hozzájuthat-
na. 20. Elmellõz. 22. Magyar, kambodzsai és olasz au-
tók jele. 23. Névelõs lerakódott zsír. 24. Nagyon meg-
keverve lelt! 25. Mágiái nagyobb része! 27. Duna-par-
ti város névelõvel. 28. Azonos magánhangzók. 29.
Idegen Mars. 30. Közép-kelet-európai folyó. 30. Po-
fon része! 32. Olasz férfinév. 34. A gallium vegyjele.
35. Kezelés-sorozat. 36. Rívó. 37. Az arany és a káli-
um vegyjele. 38. Nyomdában használatos. 40. Légy-
ottban van! 41. M. G. L. Á. 42. Becézett Erika. 43. We
…, mi vagyunk (angolul). 44. Törököknél volt divatos
hely. 46. Cirkuszi eszközre. 49. Névelõs kacsa. 50. E.
Á. K. 51. Rásüt. 53. Két kén között egy ittrium. 
FÜGGÕLEGES: 1. Hullok-e. 2. Galilei nevének má-
sik része. 3. Fordítva hagy el! 4. Egyiptomi államfõ volt.
5. Kiejtett mássalhangzó. 6. A rénium és a nitrogén
vegyjele. 7. Nógrád megyei helység. 8. Kongói város. 9.
Végek nélküli Henrik! 10. M. T. H. 11. Kárt okozhat.
12. Síkságok. 17. Keleti táblás játék fordítva. 19. Spa-
nyol autók jele. 21. Gyakori magyar családnév névelõ-
vel, fordítva. 23. Kicsi. 26. Jegyezz. 27. Firenze folyója.
29. Bátorkodá. 30. Lobogónk egyik színe. 31. Hunya-
di Sándor színdarabja (zárt betûk: E. E. S. R. S. E.).
32. Egyik halunk. 33. M. I. Y. 34. Egyik galériánk 35.
Régen kirakja. 37. Fordítva nyúlánk! 39. Megszabadul tõlem. 40. Érzet.
41. Bátorkodsz. 43. A szerb. 45. Egyik megyénk fele. 47. Becézett Eri-
ka. 48. Megkevert véredénye! 52. Személyes névmás. Ipacs László

A február 18-án megjelent, „Így élünk” címû rejtvényünk meg-
fejtése: „A város egy nagy közösség, ahol az emberek együtt le-
hetnek magányosak”.
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A Pais Dezsõ Általános Is-
kola több évtizedes, im-
már hagyományossá vált
kerületi kispályás labda-
rúgó-bajnokságát decem-
berben, illetve januárban
rendezte. A küzdelemben
részt vett a Pais Dezsõ, a
Zipernowsky Károly, a
Csillaghegyi, az Óbudai
Nagy László és a Med-
gyessy Ferenc Általános
Iskola. 

D ecemberben két al-
kalommal a fiúk

közül a III. és a IV. kor-
csoport versenyzett egy-
mással. Januárban szin-
tén két alkalommal az I.
és a II. korcsoport. A ja-
nuári küzdelembe a III.

korcsoportos lányok is
bekapcsolódtak. 

Az elsõ három helye-
zett kupát és arany-,
ezüst-, illetve bronzér-
met kapott, a 4., az 5. és
a 6. helyezett pedig ok-

levelet. Mindemellett a
legtöbb góllövõ is juta-
lomban részesült.

Aversenyek szünetében
a csapatokból egyénileg is
kipróbálhatták magukat a
részt vevõk a lövészeten és

a Darts célbadobó verse-
nyen is. A mérkõzéseket a
Pais iskola testnevelõ ta-

nárai vezették: Krámer
Aladárné Vali néni, Berta
László, Szél Sándor.

A versenyek végeredményeinek tabella
állása iskolák szerint 

I. korcsoport: 1.-2. osztály; Pais Dezsõ - 1. hely, Csil-
laghegyi - 2. hely, Medgyessy Ferenc - 3. hely,
Zipernowsky Károly - 4. hely.
II. korcsoport: 3.-4. osztály; Csillaghegyi - 1. hely,
Zipernowsky Károly - 2. hely, Óbudai Nagy László - 3.
hely, Medgyessy Ferenc - 4. hely, Pais Dezsõ - 5. hely.
III. korcsoport: 5.-6. osztály; Pais Dezsõ - 1. hely,
Óbudai Nagy László - 2. hely, Pais Dezsõ - 3. hely,
Csillaghegyi - 4. hely, Zipernowsky Károly - 5. hely,
Medgyessy Ferenc - 6. hely.
IV. korcsoport: 7.-8. osztály; Pais Dezsõ - 1. hely,
Csillaghegyi - 2. hely, Óbudai Nagy László - 3. hely,
Zipernowsky Károly - 4. hely, Medgyessy Ferenc -
5. hely.
Lány III. korcsoport: 5.-6. osztály; Csillaghegyi - 1. hely,
Pais Dezsõ - 2. hely, Óbudai Nagy László - 3. hely.

Pais Kupa: kispályás labdarúgó-bajnokság 

Javaslatok az Óbuda Sportolója Díjra 
és a Hidegkuti Nándor Emlékplakettre

Kérjük a kerületi civil szervezeteket és a sportegyesületeket, hogy az Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata által alapított Óbuda Sportolója Díjra
szíveskedjenek javaslatot tenni.
1. A díj évente két fõ - egy nõi és egy férfi sportoló - részére adható. Emléklap
jár a második és harmadik helyezetteknek. Az adományozás feltétele, hogy az
abban részesítendõ személy: olimpiai vagy paralimpiai programban szereplõ
sportágban kiemelkedõ eredményt ért el; továbbá III. kerületi lakóhellyel rendel-
kezik; vagy a kerületben mûködõ sportegyesület sportolója. A díjjal férfi és nõi
kategóriában az elsõ három helyezett tüntethetõ ki, mellyel 150.000 forint, az
emléklappal második helyezés esetén 100.000 forint, harmadik helyezés ese-
tén 50.000 forint pénzjutalom jár.
2. Továbbá kérjük a kerületi civil szervezeteket, sportegyesületeket, valamint is-
kolákat, hogy az Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata által alapított Hidegkuti
Nándor Emlékplakettre szóló jelölésre szíveskedjenek javaslatot tenni. Az Em-
lékplakett: (2/a) a kiemelkedõ sporteredményt elõsegítõ; III. kerületi lakóhellyel
rendelkezõ, vagy a kerületben mûködõ sportegyesület vezetõjének, edzõjének;
vagy (2/b) a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedõ szakembernek ado-
mányozható. Az Emlékplakettel 500.000 forint pénzjutalom jár, melyben évente
egy sportszakember részesülhet.
A javaslatokat 2013. március 14-ig (csütörtök) a titkarsag@obudasport.hu e-
mail címen tehetik meg. A kitüntetéseket minden évben a Kerület Napján adják át.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

R édli András, az
Óbudai Egyetem

hallgatójának ismét do-
bogós helyet sikerült
szereznie egy rangos
párbajtõr világversenyen
január végén. Bronzér-
met nyert pályafutásá-
nak ötödik világkupa-
döntõjén az olaszországi
Legnanóban.

A legnanói versenyen
Andrásnak a 16 között az
olasz Gabriele Bino-val

kellett megküzdenie, akit
magabiztosan vert. A ne-

gyeddöntõben a kubai
származású, francia Ivan
Trevejót gyõzte le, majd az
elõdöntõben hat tussal ki-
kapott a késõbb aranyér-
mes svájci Max Heinzer-
tõl. Így sikerült a dobogó
harmadik fokára állnia.

András gõzerõvel készül
a nyárra, hiszen Zágrábban
Európa-bajnokság lesz, au-
gusztusban pedig Buda-
pesten rendezik a világbaj-
nokságot.

Bronzérmes egyetemi hallgató
a párbajtõr világkupán A Csillaghegyi Moz-

gás és Szabadidõ
Sportegyesületnél az
asztalitenisz iránt érdek-
lõdõ gyermekek, szüle-
ik, valamennyi korosz-
tály jelentkezését vár-
ják. Utánpótlás- és sza-
badidõsport egyaránt

ûzhetõ, érdeklõdés sze-
rint. Iskolai helyszínek:
Váradi, Medgyessy,
Bárczi. (Jelentkezni le-
het Kelen Balázsnál a
06(70)314-0021-es tele-
fonszámon és a
csmsz.sport@gmail.com
e-mail címen.)

Asztalitenisz mindenkinek! 

A III. kerületi TVE labdarúgó-csapata
mérkõzéseinek tavaszi sorsolása 

az NB III. Duna csoportjában
Március 9-én 14.30 óra:
III. kerületi TVE-
Videoton II.
Március 16-án 11
óra: Pénzügyõr-III.
kerületi TVE
Március 24-én 15
óra: Százhalombat-
ta-III. kerületi TVE
Március 30-án 15
óra: III. kerületi TVE-
RAFC 
Április 6-án 16 óra: Diósdi TC-Select-III. kerületi
TVE
Április 13-án 16 óra: III. kerületi TVE-Jászapáti VSE
Április 20-án 17 óra: Budafoki LC-III. kerületi TVE
Április 27-én 17 óra: III. kerületi TVE-XVII. kerületi
RTK-Vasló
Május 1-jén 17 óra: III. kerületi TVE-Viadukt SE
Biatorbágy 
Május 4-én 17 óra: Budaörs-III. kerületi TVE
Május 11-én 17 óra: III. kerületi TVE-Sárisáp TASK
Május 18-án 17 óra: Indotek Csepel FC-III. kerüle-
ti TVE
Május 25-én 17 óra: III. kerületi TVE-Érdi VSE
Június 1-jén 17 óra: ESMTK-III. kerületi TVE
(Az utánpótlás csapatok sorsolása és további informáci-
ók az egyesület hivatalos honlapján: www.tve1887.hu)
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb március 5-
én)17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király
út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb március 21-
én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz
4-es választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügy-
véd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén
(legközelebb március 14-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népház-
ban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-
lebb március 7-én) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társas-
házi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-
9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát
Dániel (Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom) országgyûlési
képviselõ fogadóóráját minden
hónap elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11. szám
alatti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

Felhívás Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
adományozására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezetek részére, mely a
képviselõ-testület döntése alapján Balázs Lajos Óbudai Civil Díj
néven kerül átadásra 2013-tól, Balázs Lajos tiszteletére és emléké-
re, aki a Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület alapítójaként végezte ál-
dozatos munkáját a kerületi gyerekek érdekében hosszú éveken át.
Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata területén bejegyzett
civil szervezet, amely a kerület polgárai érdekében kifejtett tevé-
kenységét kimagasló színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást
igénybe vevõk általános elégedettsége mellett legalább 3 éve fo-
lyamatosan végzi.
Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ lakos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhely-
ének címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve
székhelyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A
díjazott szervezetrõl a képviselõ-testület dönt a kulturális, civil és
kisebbségi bizottság javaslatának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Civil és
Nemzetiségi Napon - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2013. március 29-ig (péntek)
várják a következõ címre: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat,
civil referens, 1033 Budapest, Fõ tér 4.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt
Locskainé Radnai Írisz nyújt a 437-8921-es telefonszámon vagy
a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.)

Az Óbudai Egyetem 2011-
ben 463.872.386 Ft vissza
nem térítendő támogatást
kapott épületenergetikai ra-
cionalizálásra a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség KEOP
5.3.0/A pályázati konstruk-
cióba beadott projektötlete
alapján. Az épületenergetikai
fejlesztés az egyetem óbudai
telephelyén több mint négy-
száz fő oktatót és alkalma-
zottat, valamint három és
félezer hallgatót érint. A be-
ruházást a Bécsi út 96., vala-
mint a Doberdó út 6. alatti
oktatási és kollégiumi épüle-
tek rossz energetikai állapo-
ta indokolta.

A Kohéziós Alap társfinan-
szírozásával megvalósuló be-
ruházás célja az energiafel-
használás és az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásának
csökkentése, valamint az ala-
csonyabb üzemeltetési költ-

séggel rendelkező épületek
fenntartása. Emellett az épü-
letek új külseje sokkal jobban
beleillik környezetébe, a hall-
gatók és oktatók számára
magasabb komfortfokozatú
oktatási teret biztosít. 

A projekt megvalósítása so-
rán az érintett épületek 6.715
négyzetméteren külső falszi-
getelést kaptak, 3.425 négy-
zetméter lapos tetőszigetelés
valósult meg, valamint 2.794
négyzetméteren műanyag nyí-
lászárók kerültek beépítésre.

Az egyetem a beruházással
évi 4930 GJ energiát tud meg-
takarítani, mely összesen kb.
30 millió forint csökkenést je-
lent évente fűtési és karban-
tartási díjakból.

A projekt hozzájárul a klí-
maváltozás elleni küzdelem-
hez is, hiszen a fejlesztést kö-
vetően évente 280 tonna
üvegházhatású gázzal keve-

sebb kerül a levegőbe. Emel-
lett a hallgatók kulturáltabb
körülmények között tanul-
hatnak az óbudai telephe-
lyen.

A felújítási munkálatokat
2012. december 31-én fejezte
be a közbeszerzési eljáráson
nyertes ajánlattevő, a Zeron
Befektető Zrt. A projekt feb-
ruár végén zárult, de befejezé-
sével koránt sincs vége az épü-
letenergetikai fejlesztéseknek,
hiszen az egyetem Kiscelli és a
Nagyszombat utcai épületei-
nek energetikai felmérése és
projekt előkészítése jelenleg
folyamatban van.

Több mint 463 millió forintból újult meg 
az Óbudai Egyetem Bécsi úti és Doberdó úti épülete!

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.olah@par-
lament.hu e-mail címen jelentkezhet-
nek idõpont egyeztetés céljából. A kö-
vetkezõ fogadóóra témája: a római-
parti gát. A témához kapcsolódó meg-
jegyzéseit, észrevételeit megküldheti a
fenti elérhetõségek valamelyikére.
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
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Hétféle betegség étrendjéhez
alkalmazkodó diétás menük -
onkológiai, cukorbeteg, szív- és
érrendszeri, köszvényes, lisztérzé-
keny, epe és reflux - változatos,
ízekben gazdag kínálatával jelent
meg kerületünkben is a „Medirest
- diétaotthonra” szolgáltatás. 

Az egyszerûen hozzáférhetõ,
otthoni étkezési szolgáltatás
mögött, többéves gasztronómiai
fejlesztés, és az étrendekkel szem-
ben támasztott, az OÉTI -
Országos Élelmezés- és Táplálko-
zástudományi Intézet dietetikusai

által kidolgozott és ellenõrzött
elvárás rendszernek való megfelel-
tetés áll. Így az érintettek mostan-
tól otthonukban, munkahelyükön
is hozzájuthatnak a számukra
elõírt étrendhez alkalmazkodó
jóízû ételekhez.

Ha kíváncsi rá, tényleg lehet-e
jóízû, ami diétás, tegyen egy
próbát, éljen a Medirest - diéta-
otthonra nyitási kedvezményével!

További információt a www.
dietaotthonra.hu oldalon, vagy a
30/448-0000; 20/407-6212;
70/942-9599-es számokon kaphat.

Lehet-e jóízû, ami diétás?

AVáradi utca 15. szám alatt
eddig, ideiglenesen mûködõ

Kormányablak új helyen, a XI.
kerületben, a Budafoki út 59. szám
alatt (az 1. számú Körzeti Földhi-
vatal épületében) fogadja az ügy-
feleket. A legközelebbi (Kor-
mányablak) ügyintézõhely a XIII.
Teve utca 1/A-C épületben talál-
ható. A Kormányablakok ügyfél-
fogadási ideje: hétfõtõl péntekig 8-
tól 20 óráig. További Kormányab-
lakok: XIII. Visegrádi utca 110-

112., illetve VIII. Fiumei út 19/A.
(Bõvebb információ a www. kor-
manyablak.gov.hu honlapon.)

A Budafoki úton a Kormányablak

Helyreigazítás. Az önkormányzat
2012-es beszámoló kiadványában
tévesen jelent meg, hogy a Zemplén
Gyõzõ utca 3-8. szám alatti társas-
ház felújításához szükséges lakókö-
zösségi önerõ hitelfelvételét 100 mil-
lió forint keretösszegben támogatta
az önkormányzat.Valójában a képvi-
selõ-testület által meghatározott és
felkínált keretösszegben lévõ forrást
a Zemplén Gyõzõ utca 3-8. szám
alatti társasház nem vette igénybe.
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Hahota
A liftre várakozó Kisst kedé-
lyesen hátba veregeti a szom-
szédja:
- Gratulálok! Hogy magának
milyen kedves, jó humorú fe-
lesége van!
- Igazán?
- Komolyan. A múltkor mesél-
tem neki egy jó viccet, és úgy
nevetett, hogy majdnem lees-
tünk az ágyról.

* * *
Az elmegyógyintézet fõorvo-
sa megtudta, hogy az egyik
beteg megmentette annak a
társának az életét, aki a kád-
ba akarta ölni magát. Az or-
vos magához kérette a páci-
enst:
- Uram, bátor viselkedése mi-
att gyógyultnak nyilvánítom,
hazamehet. Ön nem tehet ró-
la, hogy az a szerencsétlen
késõbb felakasztotta magát.
- Nem õ tette, fõorvos úr! Én
akasztottam ki száradni.

* * *
Nászútra indul a házaspár:
- Drágám, nem viselkedhet-
nénk úgy, mintha régi háza-
sok lennénk? - kérdi az ifjú
asszony.
- Dehogynem, édes! De bírni
fogod egyedül a bõröndöket?

* * *
- Miért nem voltál tegnap isko-
lában? - kérdi a tanár Pistiké-
tõl.
- Tanár úr, kérem, edzésre
kellett mennem.
- Szóval neked a foci fonto-
sabb, mint a tanulás?
- Bocsánat, de gondolnom
kell a jövõmre is!

* * *
Nyuszika felhívja a hentest:
- Disznófüled van?
- Igen.
- Hát marhanyelved?
- Az is.
- És csirkelábad?
- Az is van.
- Hû, de ronda lehetsz.

* * *
Nekimegy egy busz a fának.
- Hogyan történhetett? - kér-
dezi a helyszínelõ rendõr.
- Fogalmam sincs! - válaszol
a sofõr. - Éppen a jegyeket el-
lenõriztem a busz végében,
amikor hallottam a csattanást.

* * *
A tanárnõ az elvont dolgok fo-
galmát magyarázza a gyere-
keknek.
- Elvont dolog az, amit nem
tudunk kézzel megfogni. Na,
Pistike, mondj egy példát!
- Izzó vasdarab.

Lapzártakor érkezett: Az önkor-
mányzat megbízásából félautoma-
ta újraélesztõ berendezést vásá-
rolt az Óbudai Közbiztonsági
Nonprofit Kft. a III. kerületi Rend-
õrkapitányság térfigyelõ-járõrau-
tójába. A közel 700 ezer forint ér-
tékû életmentõ eszközt február
27-én adta át Bús Balázs polgár-
mester Horváth Antal rendõrkapi-
tánynak a Fõ téren. A kezdemé-
nyezés egyedülálló a fõvárosban.

H orváth Antal alezredes az
eseményen elmondta: a

járõrözések során többször is
elõfordult már, hogy egy bal-
esethez elsõként a járõrautó ért
oda, vagy az utcán kellett segí-
teni a rendõröknek egy magate-
hetetlenül fekvõ emberen. Az
újraélesztõ berendezés tehát
nagy segítséget jelent, különö-

sen akkor, ha perceken múlnak
életek. A félautomata defibrillá-

tor használata laikusok számára
is könnyen elsajátítható, hiszen
a szerkezet nagy biztonsággal
instruálja a felhasználót. 

Gyõrfi Pál, az Országos Men-
tõszolgálat (OMSZ) kommuni-
kációs igazgatója méltatta a kez-
deményezést, ugyanakkor arra
hívta fel a figyelmet, hogy a mû-
szer használatához ajánlott bizo-
nyos szintû elsõsegélynyújtói és
újraélesztési ismeret. Ezért a be-
rendezés 100 százalékos bizton-
ságú használatát az OMSZ dol-
gozói által felajánlott oktatás ga-
rantálja. Hangsúlyozta: gyors,
idõben történõ beavatkozással
az esetek több mint felénél meg-
menthetõ lenne azoknak az éle-
te, akiknek leáll a szíve. 

A sajtótájékoztatón Bús Ba-
lázs polgármester elmondta: a
jövõben a tervek szerint az ön-
kormányzat gondoskodni kíván
arról, hogy minden kerületi jár-
õrautóba kerüljön újraélesztõ
berendezés. Sz. Cs.

Félautomata defibrillátort vásárolt az önkormányzat

„Minden járõrautóba kellene újraélesztõ berendezés”

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum havonként jelent-
kezõ, „Pici Maci kuckója” címû sorozatában február 10-én arra kérte a
meghívóban az eseményre érkezõket Kilin Ildikó színmûvész és Mollini
bûvész: farsang lévén öltözzenek jelmezbe, és most se felejtsék otthon
mackójukat! A gyermekek teljesítették a kérést, valamennyien jelmez-
ben érkeztek a meseelõadásra. (A gyermekelõadások további idõpont-
jai: március 10-én és április 14-én 10.30 órától. Cím: Korona tér 1. Bõ-
vebb információ: www.mkvm.hu) 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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