
Tanítási napokon 6-tól 8 óráig a Békás-
megyeri Közösségi Házban kaphatnak
reggelit a rászoruló gyermekek. 

Koszorúzással egybekötött megemléke-
zést tart az önkormányzat március 27-én
az író Beszterce utcai emléktáblájánál.

Kedvezményes üdülésen vehetnek részt
Siófok-Sóstón a III. kerületi nyugdíjasok
az önkormányzat támogatásával.7

Balatoni nyaralás nyugdíjasoknak

XIX. évfolyam 6. szám                Megjelenik kéthetente              2013. március 18.

2
Rászoruló gyermekek reggeliztetése

5
Gelléri Andor Endrére emlékeznek

Az „Óbudaiak Egészségéért Közösen” címmel egészségnapot szervez ingyenes szûrõvizsgálatokkal a
Szent Margit Rendelõintézet március 23-án a Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõben FELHÍVÁS A 11. OLDALON

Iskolai beíratás
Idén április 8-a és 9-e az általános isko-
lai beíratás napja. Az iskolaválasztást a
nyílt napok mellett szakmai rendezvé-
nyek és kiadványok segítik. Az iskolai be-
iratkozáshoz személyi igazolvány nem
kell a gyermekeknek.

TUDNIVALÓK A 2. OLDALON

A Szent Margit Kórházat 2008 január-
jában a Fõvárosi Önkormányzat ak-

kori vezetése a Szent János Kórház és
Észak-budai Egyesített Kórházai elneve-
zésû összevont intézménybe integrálta. A
Margit Kórház egészen 2012 végéig tag-
intézményként mûködött. A fõvárosi és a
helyi önkormányzat jelenlegi vezetésének
nyomására, hosszabb tervezési idõszakot
követõen, idén január 1-jétõl teljes jog-
körrel visszakapta önállóságát. A leválás-
ról, a jövõbeni tervekrõl, lehetõségekrõl
dr. Badacsonyi Szabolccsal, az egészség-
ügyi intézmény megbízott fõigazgatójá-
val beszélgettünk. INTERJÚ A 10. OLDALON

Egyre jobb lehet az ellátás a Margitban 

Visszakapta kórházát
a III. kerület

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Egészségnap ingyenes 
szûrõvizsgálatokkal 

A z Óbudai Futófesztivállal rajtol
április 7-én a Hajógyári-szigeten a

„2×3 Mozdulj rá!”, hat állomásból álló
szabadidõs sportesemény-sorozat, Tóth
Tamás kétszeres ezüstérmes paraolim-
pikon úszó fõvédnökségével. A rendez-
vényeket bemutató sajtótájékoztatót már-
cius 18-án tartják a Spider Falmászó
Klubban. Errõl lapunk következõ, április
2-án megjelenõ számában tudósítunk. 

A PROGRAMSOROZAT ÁLLOMÁSAI ÉS IDÕPONTJAI

A 3. ÉS A 28. OLDALON

2×3 Mozdulj rá!
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Szociális – Oktatás – Felhívás

Az Összefogás Óbudáért
Egyesület önkéntesei már-
cius 18-tól várják azokat a
gyermekeket, akik reggeli
és tízórai nélkül indulnak
iskolába.

Atérítésmentes regge-
liztetés tanítási napo-

kon 6-tól 8 óráig történik a
Békásmegyeri Közösségi
Házban, ahol nemcsak fi-
nom reggelivel, forró ka-
kaóval, de jó szóval és sok
szeretettel várnak minden
gyermeket.

Az egyesület célja,
hogy egyetlen tanulónak

se kelljen korgó gyomor-
ral beülni az iskolapadba.

Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület adomá-
nyokból tartja fenn a
programot. Köszönettel
várnak minden nagylelkû
adományt az OTP Bank
11703006-20077301

számlaszámra a „regge-
liztetés” szó feltüntetésé-
vel, illetve a személyi jö-
vedelemadó 1 százaléká-
nak felajánlását, a
18151400-1-41 adószám
megjelölésével. (Bõvebb
információ: +36-30-200-
3115.)

A z Óbudai Pedagó-
giai Napokat már-

cius 11-tõl 27-ig rende-
zik. Az idei program té-
mája az erkölcsi neve-
lés. Az ünnepélyes
megnyitót a Veres Péter
Gimnáziumban tartot-
ták. Köszöntõt Marekné

dr. Pintér Aranka, a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ elnö-
ke mondott. A program-
ban szakmai elõadáso-
kat és iskolai bemutató-
kat rendeznek a kerület
több intézményében. A
rendezvény idején a Pe-

dagógiai Szolgáltató In-
tézetben (Szérûskert ut-
ca 40.) kiállítás lesz a
kerületi rajzversenyek
díjnyertes alkotásaiból.
A program fõvédnöke
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármes-
tere.

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2010-ben helyi elismerést alapított civil szer-
vezetek részére, mely a képviselõ-testület döntése
alapján Balázs Lajos Óbudai Civil Díj néven kerül
átadásra 2013-tól, Balázs Lajos tiszteletére és emlé-
kére, aki a Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület alapítója-
ként végezte áldozatos munkáját a kerületi gyerekek
érdekében hosszú éveken át.
Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata terüle-
tén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület pol-
gárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló
színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe
vevõk általános elégedettsége mellett legalább 3
éve folyamatosan végzi.
Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ lakos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet ne-
vét, székhelyének címét, a szervezet jegyzésére jo-
gosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és
lakcímét, illetve székhelyének címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzju-
talommal jár. A díjazott szervezetrõl a képviselõ-
testület dönt a kulturális, civil és kisebbségi bizott-
ság 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 in-
formációt Locskainé Radnai Írisz nyújt a 437-8921-es
telefonszámon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail
címen.)

Bõvül a rászoruló gyermekek reggeliztetése

Érdemben az erkölcsi nevelésrõl

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ tájékoz-
tatása szerint a 03-as tan-
kerület fenntartásában
mûködõ (azaz a kerületi,
állami fenntartású) általá-
nos iskolákba a
2013/2014. tanévre április
8-án és 9-én 8-tól 18 óráig
lehet beíratni a tanköteles
gyermekeket.

Az elsõ évfolyamra
történõ beiratkozás-

kor be kell mutatni a
gyermek lakcímkártyáját
igazoló hatósági igazol-
ványt, a médiában megje-
lent téves tájékoztatással
szemben azonban szemé-
lyi igazolvány nem szük-
séges ehhez.
(Erre a szaktár-
ca rendelete
alapján készült
tájékoztató fi-
gyelmeztet.) A
lakcímkártya ön-
magában ele-
gendõ a gyer-
mek hiteles azo-
n o s í t á s á r a ,
ugyanakkor az
iskolák kérhetik
a gyermek szü-
letési anya-
könyvi kivona-
tát is, ez nem
jogellenes.

Az iskola-
érettség igazo-
lásához szük-
ség van még

óvodai szakvéleményre
vagy a nevelési tanács-
adó szakértõi vélemé-
nyére, illetve sajátos ne-
velési igényû gyerme-
kek esetében a Szakértõi
Bizottság szakvélemé-
nyére.

A felvételrõl elsõ fo-
kon az iskola igazgatója
dönt, elutasítás esetén a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ 03
Tankerületének igazgató-
jához lehet fordulni felül-
bírálati kérelemmel.

A tankerülethez tar-
tozó iskolák utcajegy-
zéke (körzete) az Irány-
tû címû kiadványban, az
óvodákban, az általános

iskolákban valamint a
http://obuda.hu/oktatas/
ovodai-iskolai-ugyintezes/
linken található.

A tankötelezettséggel
kapcsolatos szabályokról a
szaktárca tájékoztatójából
lehet részletesen tájéko-
zódni, a tankötelezettség-
rõl és a beíratásról hasznos
információk találhatók a
Pedagógiai Szolgáltató In-
tézet (PSZI) honlapján is.

Tájékoztatásért, segít-
ségért a tankerület mun-
katársaihoz is lehet for-
dulni a következõ címen
és telefonszámokon: KIK
03 tankerület 1033 Buda-
pest, Fõ tér 1., tel.: 437-
8868; 437-8896

Iskolai beíratás április 8-án és 9-én

A Pedagógiai Szolgáltató Intézet (PSZI) az iskolaválasztás idõszaká-
ban évek óta meghirdeti „Sulibörze” elnevezésû rendezvényét, me-
lyen az iskolák mutatkoznak be a szülõknek a PSZI Szérûskert utcai
telephelyén. A február 27-ei börzén 11 intézmény vett részt, az ér-
deklõdõk száma megközelítette a kétszázat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A képviselõ-testület szá-
mos rendeletet módosí-
tott, tervet hagyott jóvá,
pályázatokról és együttmû-
ködési megállapodásokról
döntött a február 28-ai ülé-
sen. A római-parti védmû-
vel kapcsolatban közös ál-
lásfoglalást adtak ki. 

A képviselõ-testület
számos szakmai

kérdésben hozott dön-
tést. Módosították töb-
bek közt az önkormány-
zat szervezeti és mûkö-
dési szabályzatát, a
rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támo-
gatásban való részesítés-
re vonatkozó rendeletet,
valamint I. fordulóban
egyhangúlag hagyták jó-
vá a helyi építészeti érté-
kek védelmérõl szóló
rendele t - te rvezete t .
Mindemellett társasház-
felújítási, és „zöld”-pá-
lyázat kiírásáról, együtt-
mûködési megállapodás
kötésérõl döntöttek. 

Megerõsített
közrend-védelem 

a Pók utcai 
lakótelepen

Az önkormányzat ve-
zetése, szakemberei min-
dent megtesznek annak
érdekében, hogy a kerü-
letben élõk biztonság-
ban érezhessék magu-
kat. A Pók utcai lakóte-

lepen az elmúlt idõszak-
ban azonban sajnálatos
módon megnövekedtek
a bûncselekmények. A
gépjármû feltörések és
lakásbetörések miatt, a
bûncselekmények visz-
szaszorítása, megelõzé-
se érdekében a testület
úgy határozott, hogy
megerõsíti a közterületi
rendészeti jelenlétet azo-
kon a területeken, ahol
térfigyelõ kamerák a lé-
tesítéshez szükséges
források hiányában nem
mûködnek. Ennek meg-
felelõen az Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyelete ezentúl iro-
dát bérelhet a Vízimol-
nár utca 48. szám alatt
található helyiségben.
Itt kihelyezett ügyfél-
szolgálat és panaszfel-
vételi iroda, valamint a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság körzeti megbí-
zotti irodája egyaránt
helyet kap. 

Új fenntartó 
a Kõrösiben
Mint arról korábban

hírt adtunk, a Mókus ut-
cai Andor Ilona Ének-
Zenei Általános és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola il-
letve a Szentendrei út 83.
alatt található Kõrösi
Csoma Sándor Két Taní-
tási Nyelvû Gimnázium
és Szakközépiskola fenn-

tartója megváltozik. Az
eddigi Tied a Jövõ Ala-
pítvány átadja a fenntar-
tói feladatot a Baptista
Szeretetszolgálatnak. A
képviselõk arról határoz-
tak, hogy a változást kö-
vetve, az önkormányzat

tulajdonában lévõ tanin-
tézmények épületeit, köz-
nevelési alapfeladat ellá-
tására 2013. szeptember
1-jétõl a korábbi haszná-
ló alapítványtól a Baptis-
ta Szeretetszolgálat in-
gyenes használatába ad-
ják át.

Díjazott sportolók
A képviselõk egyönte-

tûen támogatták, hogy
idén is elismerésben ré-
szesüljenek azok, akik
Óbuda sportmúltjához
és hírnevéhez sporttelje-
sítményükkel hozzájá-
rultak. Ennek elismeré-
seként Óbuda Sportolója
Díjat vehetnek át a Ke-
rület Napján. A díj éven-
te egy nõi és egy férfi
sportoló részére adható.
A második és harmadik
helyezettet emléklappal
jutalmazzák. Mindkét
elismerés pénzjutalom-
mal is kiegészül. Az ön-
kormányzat a korábbi

gyakorlatnak megfelelõ-
en a továbbiakban is
fontosnak tartja azok ki-
emelését is, akik tevé-
kenységükkel hozzájá-
rultak a kerület sport-
életének fellendülésé-
hez. A Hidegkuti Nán-
dor Emlékplakettet és az
ezzel járó pénzjutalmat
olyan edzõ vagy szak-
ember kaphatja, aki egy
kiemelkedõ sportered-
mény elérésében megha-
tározó szerepet játszott.

Támogatott
mobilgát-terv
A képviselõ-testület

állást foglalt a római-
parti védmûrõl, melynek
létesítését 1 tartózkodás
mellett minden képvise-
lõ támogatott. (Az állás-
foglalás szövegét, a ter-
vekrõl szóló hírösszefog-
lalót lapunk március 4-
én megjelent 5. számá-
ban adtuk közre.)

Sz.

Pályázatok és megállapodások 

Állásfoglalás a római-parti védmûrõl 

A parti sétány látványterve

A képviselõ-testület több
együttmûködési megálla-
podás megkötésérõl dön-
tött február végi ülésén. 

S zorosabbra fûzte
kapcsolatát a Külker

Evezõs Klubbal, mely ta-
valy ünnepelte 100 éves
fennállását. A helyható-

ság és a sportegyesület
céljai egybeesnek: bizto-
sítani az evezõs élet foly-
tonosságát Óbudán, tá-
mogatni az amatõr eve-
zõs versenyzést, a vete-
rán és túra-evezést, és
felkelteni a III. kerületi
fiatalok érdeklõdését az
evezõs sport iránt.

Ugyancsak a vízisport
népszerûsítésének szán-
déka állt a MULTI Sza-
badidõ Diák Környezet-
védõ és Vízisport Egyesü-
lettel kötött együttmûkö-
dési megállapodás mö-
gött. Az egyesület bizto-
sítani tudja a kerületi la-

Együttmûködés civil szervezetekkel

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Testületi ülés
Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Képviselõ-testülete so-
ron következõ ülését -
az I. féléves munkaterv
szerint - március 28-án
10 órától tartja a Vá-
rosháza tanácskozóter-
mében.

Kálvária 
szentelés

Az Óbuda-Hegyvidéki
Szentháromság Plébá-
nia meghívja, a Kiscelli
Kálvária elsõ szakaszá-
nak, a keresztútnak át-
adására és szentelésé-
re, melyet március 29-
én, nagypénteken 15
órakor rendeznek a
Kiscelli Templom elõtt
(a Kiscelli út és a
Doberdó út találkozásá-
nál). Köszöntõt mond:
Bús Balázs polgármes-
ter, a kezdeményezés
fõvédnöke. A keresztút
stációit felszenteli és
keresztútjárást tart Ta-
vas Gellért plébános.
Az eseményen részt
vesznek a támogató
szervezetek.

Keresztútjárás 
A Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesü-
let március 29-én,
nagypénteken várja az
érdeklõdõket a hagyo-
mányos két nyelvû (né-
met-magyar) keresztút-
járásra a Kiscelli Kálvá-
riastációkhoz. Találkozó
- a korábbi évek gyakor-
latától eltérõen - idén
15 órakor lesz a Kiscelli
Múzeum bejáratánál.

Megjelenésünk 
Lapunk következõ szá-
ma április 2-án, ked-
den jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. számú
egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fo-
gadóóráját. További információért hívja a polgármesteri titkársá-
got 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 Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell
jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

kosok számára az egészséges
életmódhoz szükséges sportolási
lehetõséget a Római-parton.

A Boldog Salamon Kör Köz-
hasznú Egyesülettel megkötött
együttmûködési megállapodás
az épületenergetikai fejleszté-
seket célzó, intézmény-felújí-
tási projektek tervezésében és
megvalósításában jelent elõre-
lépést. Az Európai Unió forrá-
saira (KEOP) benyújtandó ön-
kormányzati pályázás során
stratégiai partnereként vesz
részt a jövõben az egyesület. A
megállapodás a KEOP épület-
energetikai fejlesztéseket célzó
intézmény-felújítási projektek
lezárásával megszûnik.

A Szemirámisz Színházi,
Kulturális és Sportrendezvény
Szervezõ Non-profit Közhasznú

Kft. a korábban megkötött
megállapodás alapján részt vett
és vesz részt Óbuda-Békásme-
gyer mûvészeti értékeinek fel-
tárásában, gondozásában, a
nemzeti és a nemzetiségi kultú-
ra értékeinek megismertetésé-
ben. A támogatott szervezet
mûködteti az önálló társulattal
rendelkezõ Turay Ida Színhá-
zat. A megállapodás március
10-én lejárt, ezért a képviselõk
annak újrakötésérõl, és 5 millió
forintos támogatás odaítélésé-
rõl határoztak. Az elfogadott
megállapodás 2016. december
31-ig érvényes.

A megállapodásokon túl a
kerület kezdeményezte a Fõvá-
rosi Önkormányzatnál, hogy a
Tégla utca a jövõben Gelléri
Andor Endre író, novellista ne-
vét viselje. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

A korábbi rendelet szerint a
kerületben április 1-jével

tervezték elindítani a fizetõs
parkolási rendszert, ám ez 2-3
hónapot csúszik - a fizetõs par-
kolás bevezetése a kerület és a
fõváros közötti egyeztetések
függvénye.

A közterületi parkolás üze-
meltetését az Óbudai Parkolási

Kft. végzi majd. A fõvárosban
egyedülálló kedvezményeket
biztosít a helyi lakosok számá-
ra. Lakásonként két gépjármûre
lehet ingyenes várakozási enge-
délyt igényelni a lakcím szerin-
ti, illetve a környezõ utcákba,
ezen felül naponta másfél óra
ingyenes ügyintézési idõt kap
minden III. kerületi lakos.

• Az önkormányzata idén is meghirde-
ti társasház felújítási pályázatát, melyre
a kerületben lévõ társasházak és lakás-
szövetkezetek jelentkezhetnek. A keret-
összeget 72 millió forintban határozták
meg a képviselõk. Az elnyerhetõ legma-
gasabb összeg, a korábbi évek tapaszta-
latai alapján, 2 millió forint.

•Azöldfelület gondozási pályázat forrá-
saiért szintén a kerületben lévõ társasházak
és lakásszövetkezetek indulhatnak, de
csakis azok, amelyeknek nincs tartozásuk
az önkormányzatnak. Az elnyert pénzösz-
szeg kizárólag a lakóépület közvetlen kör-
nyezetében lévõ, közterületen fekvõ zöld-
területek gondozására, rendbetételére, ki-
alakítására és megtisztítására, ezen belül
növényültetésre, növénygondozásra, talaj-
javításra (indokolt esetben talajcserére),
valamint parképítési feladatok elvégzésére
fordítható. Az egyszeri, vissza nem téríten-
dõ támogatás felsõ határa 250 ezer forint.

• A képviselõ-testület minden évben
dönt a civil mûködési pályázat kiírásáról is.
Az elmúlt évhez hasonlóan az önkor-
mányzat, most is 20 millió forintos civil
alapot hozott létre, amelybõl eszköz és inf-
rastrukturális, valamint humánerõforrás
fejlesztés céljából pályázónként 500 ezer
forint maximális támogatás nyerhetõ el.

• Idén is meghirdették a „Fogadj örök-
be egy zöldterületet!” elnevezésû pályá-
zatot a kerületi civil szervezeteknek. A ki-
írás célja, hogy az állampolgárokat is be-
vonják a közterületek rendbetételébe. A
közterületi zöldfelületek minõsége és álla-
pota jelentõs mértékben befolyásolja a he-
lyi lakosság közérzetét. Emellett a városi
környezetben élõ növények ápolása a kör-
nyezetvédelem egyik fontos területe. Ki-
zárólag olyan méretû terület örökbefoga-
dását támogatja az önkormányzat, mely-
nek gondozása ténylegesen megvalósít-
ható az örökbefogadó által legalább a tá-
mogatástól számított egy évig.

• Döntött a testület a kerületben mû-
ködõ oktatási, nevelési intézmények szá-
mára kiírható pályázatról is. A pályázat
célja a környezettudatos nevelés elõse-
gítése az általános és középiskolákban,
valamint az önkormányzati óvodákban.
Három tevékenységre, ezek közt a zöld-
felület gondozásra, komposztálásra, il-
letve a környezettudatos nevelést elõse-
gítõ tevékenységre lehet pályázni. Az el-
nyerhetõ legmagasabb támogatási ösz-
szeg: 200 ezer forint.

Pályázatok sora 

Csúszik a fizetõs parkolás bevezetése
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Beruházás – Közlekedés

Lassan végéhez ér a Zápor
utcai fûtõmû bontása. A
környéken élõket termé-
szetesen élénken foglal-
koztatja, hogy mi lesz a
bontás után, illetve, hogy
mi lesz a fûtõmû alatt
esetlegesen megbúvó ré-
gészeti leletekkel.

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata

ezúton arról tájékoztatja
a lakosságot, hogy a fû-
tõmû és a csarnok, vala-
mint melléképületeinek
bontására Budapest Fõ-
város Kormányhivatal
Mérésügyi és Mûszaki
Biztonsági Hatósága
adott engedélyt a Fõtáv
Zrt.-nek. Mivel a terület
védetté nyilvánított ré-
gészeti lelõhely, az eljá-
rásba az engedélyezõ
hatóságnak be kellett
vonnia a régészeti szak-
hatóságot is (a korábbi
Kulturális Örökségvé-

delmi Hivatalt, amely
ma Forster Gyula Nem-
zeti Örökséggazdálko-
dási és Szolgáltatási
Központ néven mûkö-
dik). A földmunkákkal
járó tevékenységeket te-
hát régészeti megfigye-

lés mellett végzik. A
megfigyelés célja annak
tisztázása, hogy a bontá-
si munka nem sért-e, il-
letve nem semmisít-e
meg vagy fed el régésze-
ti értékeket. A megfigye-
lés biztosítja továbbá a

földmunkák során eset-
legesen elõkerülõ érté-
kek szakszerû feltárását
és dokumentálását. 

Mint azt már korábban
megírtuk lapunkban, a
munkálatok befejezése
után a területet rendezik,

a talajt murvával, zúzott
kõvel borítják. Az ingat-
lan jövõbeli hasznosítá-
sáról még nem döntött az
ingatlan tulajdonosa, a
Fõtáv Zrt. Viszont az ér-
vényes Kerületi Szabá-
lyozási Terv (KSZT)
szerint a cél a területen
mûködõ üzemek funk-
cióváltásának elõsegíté-
se. A Fõtávnak tehát en-
nek értelmében kell az új
funkciót meghatároznia.
A KSZT alapján a telek
IZ-III/2 jelû, jelentõs
zöldfelületû intézmény-
területek építési övezeti
besorolásba tartozik. En-
nek megfelelõen kulturá-
lis, intézményi, irodai és
szolgáltatási funkciók is
létesíthetõk, viszont la-
kások építése nem meg-
engedett. Továbbá ter-
melõ tevékenység sem
végezhetõ itt 2015. de-
cember 31-e után. 

(d.)

Régészeti megfigyelés mellett 
bontják a Zápor utcai fûtõmûvet

Hírösszefoglaló: A Fõváro-
si Önkormányzat döntése
alapján kiírták a nyílt köz-
beszerzési eljárást 37 ala-
csonypadlós villamos be-
szerzésére. A szükséges
forrásokat biztosító uniós
támogatási szerzõdést ta-
valy decemberben írta alá
Tarlós István fõpolgár-
mester és Völner Pál ál-
lamtitkár.

Harminchét energia-
hatékony, alacsony-

padlós villamost szerez-
nek be, ezek közül 25 jár-
mû 32-36 méter hosszú,
12 pedig 52-56 méter
lesz. A beruházással az 1-
es, a 3-as, a 19-es és a 61-
es vonalon biztosítható
az alacsonypadlós ki-
szolgálás. Az új beszer-
zéssel kiválthatók a BKV
villamosflottájának leg-
öregebb, 40 évnél idõ-
sebb jármûvei.

Az érintett vonalak
infrastruktúrája az 1-es
és 3-as villamosok fej-

lesztése, valamint a bu-
dai fonódó villamosháló-
zat beruházásában újul
meg, illetve épül ki. A 26
centiméteres peronok a

mozgáskorlátozottaknak
lehetõvé teszik a közös-
ségi közlekedés haszná-
latát, nagyban megköny-
nyítik a babakocsival uta-

zó kisgyermekes anyu-
kák és az idõsebbek köz-
lekedését is. 

Az eljárásba beépítve
lehetõség nyílik további

87 jármû késõbbi megvá-
sárlására is. Az elsõ jár-
mûvek 2014 végén ér-
kezhetnek, az utolsók
2015-ben állhatnak utas-
forgalomba. A projekt-
ben 24 energiahatékony,
alacsonypadlós trolibuszt
is beszereznek, a közbe-
szerzési eljárás tavasszal
indulhat. 

37 alacsonypadlós villamost vásárolnak

Az 1-es vonalán is alacsonypadlós villamosokon utazhatnak majd 

A jármûbeszerzés költsége 43 milliárd forint,
ennek 99 százaléka uniós támogatás 

Elektronikus 
levelezési lista
vállalkozóknak

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerüle-
ti vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket érin-
tõ aktuális országos pá-
lyázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a
listára és értesülni a
friss pályázati lehetõsé-
gekrõl, írjon a következõ
e-mail címre: kiss.niko-
lett@obuda.hu, tel.:
437-8601.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
pályázatot hirdet „Civil mûködési pályázat

- 2013. év elsõ félév” címmel
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez
és létesítõ okiratában lefektetett alaptevékeny-
ségéhez való hozzájárulás, mind eszköz és inf-
rastruktúra, mind humán-erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2012.
január 1-je elõtt bejegyzett, és ott ténylegesen tevé-
kenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a
szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi szék-
hellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket
Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érde-
kében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2012. január
1-je elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett és az alap-
szabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfe-
lelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási ösz-
szeg: 500.000 Ft.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerez-
hetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a ci-
vil referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt Locskainé
Radnai Írisz civil referens a 437-8921-es telefonszá-
mon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2013. március 25. (hétfõ) 12 óra.

Az Óbudai Családi Tanácsadó
februártól ismét útjára indí-
totta a „Kreatív tehetség-
gondozás” elnevezésû cso-
portfoglalkozását. Az él-
ménypszichológiai elemek-
bõl felépülõ foglalkozásokra
azokat a gyermekeket vár-
ják, akik nyitottak a mûvé-
szetek és a kreativitás terén.
A tehetséggondozó foglalko-
zásokról Szatmáry Ildikó cso-
portvezetõt kérdeztük. 

A„Családi Kincsestár
Óbudán” - projekt-

ben megvalósított progra-
mok célja a hátrányokkal
küszködõ gyermekek és
családjuk integrációs esé-
lyeinek növelése, olyan
oktatási rendszeren kívüli
foglakozásokkal, melyek
kompenzálják a hátrányu-
kat, csökkentik magatar-
tási- és teljesítményzava-
raikat, beilleszkedési, tár-
sadalmi integrációs, csa-
ládi és életviteli problé-

máikat. Segítik továbbá a
megfelelõ társadalmi
minták elsajátítását, a
munka világára való fel-
készülést, és erõsítik a tár-
sadalmi részvételüket. 

- Mi volt a legjellem-
zõbb probléma a csoport-
foglalkozásra tavaly je-
lentkezett gyermekeknél? 

- Többségük nehéz csa-
ládi háttérrel érkezett. A

legjellemzõbb gondok
közt szerepel a szülõk vá-
lása, munkanélkülisége, a
család egészségügyi és
anyagi nehézségei. Sajnos
a nem megfelelõ családi
háttér hátráltatja a reális
önértékelés kialakulását,
sérül az úgynevezett cop-
ing-stratégia és a társas ha-
tékonyság. És akkor nem
beszéltünk még az assz-
ertivitásra való hajlamról.

- A foglalkozásokon a
gyermekeknek milyen fel-
adatokat kellett végrehaj-
taniuk?

- Mûvészi, önismereti
feladatokat, például szitu-

ációs játékokat, nonver-
bális gyakorlatokat. Példá-
ul mozgás, „zenélés”, raj-
zolás, történetírás, vers-
írás.

- Kiket várnak az új
tehetséggondozó cso-
portba?

- Elsõsorban a kamasz
korosztályt. Olyan gyer-
mekeket, akiknek fontos
a nyitottság, az érdeklõ-
dés az önismeret, a mû-
vészetek, illetve a krea-
tivitás terén.

- Mikor és hol tartják
a foglalkozásokat? 

- Április 25-ig hetente
egy alkalommal, csütör-
tökönként 16-tól 18.15
óráig várjuk a gyerme-
keket az intézmény Ví-
ziorgona utca 7. szám
alatti telephelyén.

(A térítésmentes csoport-
foglalkozásra jelentkezni a
250 1964-es telefonszámon,
illetve a cstan.info@kszki.
obuda.hu-n lehet. Az Óbu-
dai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ
címe: Váradi utca 9-11. E-
mail: cstan.info@kszki.
obuda.hu Honlap: www.
csaladikincsestar.hu.) 

Sz. Cs. 

Újraindult a kreatív tehetséggondozás

Hétköznapi Kincsestár tizenéveseknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Duna-parti védmûvek

A római-parti gát megépí-
tése mellett és ellene is
demonstráltak civil szer-
vezetek és lakosok a Du-
na-parton március 2-án. 

Hírösszefoglaló: Az ese-
ményen elhangzott, hogy
a Védegylet  és a VaLyo,
vagyis a Város és a Fo-
lyó csoport a Római-
part jellegének megvál-
tozásától tart, álláspont-
juk szerint a tervezett
védmû megépítése kör-
nyezetromboló lenne. A
megmozduláson a Pár-
beszéd Magyarországért
több parlamenti és bu-
dapesti képviselõje is je-
len volt. 

A VaLyo tagja, Tömör
Miklós a demonstráción
azt mondta: a mobilgát a
fõváros által elfogadott
változatban rossz helyen
van, a csoport a Nánási
út menti nyomvonalat
támogatná, illetve azt,
hogy ne közvetlenül a
parton húzódjon, hanem
a telektulajdonosoktól
vegyenek el területeket,
és a kerítések vonalában
épüljön meg a védmû.
Elmondása szerint el-
lenkezõ esetben a fák
nagy részét ki kellene
vágni a parton, és nem
szeretnék, hogy megvál-
tozzon a part, olyannak
szeretik, amilyen most. 

Mi a nagyobb 
környezetkárosítás?

A csoportosulástól né-
hány száz méterre csen-
des demonstrációt tar-
tott védõfelszerelésbe
öltözött, több helyi civil
szervezet képviselõje is,
akik transzparensekkel
adtak hangot vélemé-
nyüknek. 

Búzás Gyõzõ, a Ró-
mai-partért Egyesület
tagja azt mondta: szeret-
nék bemutatni, hogy

egy-egy árvíz után mi-
lyen vegyszerekkel fer-
tõtlenítenek a parton, és
annak milyen következ-
ményei vannak. - Hol
van itt az az amazonasi
érintetlen természet,
amelyet óvni kell a véd-
mûtõl, amikor ezt az õs-
természetet az elmúlt 10
évben háromszor klóroz-
ták rommá? Akkor most
mi a nagyobb környezet-
károsítás? - vetette fel. 

Közleményükben töb-
bek közt arra hívták fel
a figyelmet, hogy árvi-
zes idõszakban a terület
áramellátása szünetel.
Ennek következtében a
szennyvizek csatornahá-
lózatba emelése ellehe-
tetlenül. Az elárasztott
ingatlanok szennyvize
és kommunális hulladé-
ka a Dunába ömlik hete-
ken át. Kijelentették: tá-
mogatják a fõváros ter-
veit és a parti védmûvet
tartják szükségesnek. A
parti mobilgát mellett
kiállók szerint a folya-
matos árvizek pusztít-
ják, mossák a partot, ha
nincs partépítés, fejlesz-
tés, akkor teljesen „le-
amortizálódik, megszû-
nik a Római”, ami sen-
kinek nem lehet érdeke.

Szóltak arról is, hogy tu-
domásuk szerint a par-
ton körülbelül néhány
tucat fát kell majd ki-
vágni az építés miatt,
míg a másik, „fenti”
nyomvonalon mintegy
kétezret kellene.

Összefogtak a
sportegyesületek:
„Hol voltak eddig
az ellentüntetõk?”

A Római-parton, a
Római-partért dolgozó
sportegyesületi vezetõk
aláírásukkal ellátott le-
velet juttattak el a fõpol-
gármesterhez, kiállva a
mobilgát jelenlegi terve
mellett. Mint fogalmaz-
tak, a Római-parton va-
lóban mûködõ, helyben
tényleges tevékenységet
kifejtõ civil szervezetek
nevében enyhén szólva
is nehezményezik, hogy
a hangos kisebbséget az
egész civil társadalom-
mal egyenlõvé téve azt
állítják: a helyi civilek
tiltakoznak a védmû
megépítése ellen. A va-
lóság ezzel szemben az,
hogy az itt élõk, dolgo-
zók többsége örömmel
fogadta, hogy sok-sok
éves küzdelem után

végre megépülhet az év-
tizedek óta csak ígérge-
tett gát. „Értetlenül, mi
több: felháborodással fi-
gyeljük az utóbbi na-
pokban a Római-partot
hisztérikusan »megvé-
deni« kívánók egyre el-
képesztõbb akcióit. Hol
voltak ezek az emberek
akkor, amikor az árvíz-
tõl kellett védeni a kör-
nyéket, amikor Csillag-
hegy elöntése centiken
múlott csupán? …ami-
kor az árhullám levonu-
lása után a károkkal kel-
lett szembesülni, amikor
az egész környéket fer-
tõtleníteni, takarítani
kellett? Mi ott voltunk,
de velük nem találkoz-
tunk!… Egyesek érvelé-
se szerint: régen is jött a
víz, mégis minden mû-
ködött. Tényleg jött, 20
évenként, igaz, akkor
vitt mindent a mai
Szentendrei útig…”

Tudományos
szakvéleményre

várva
Tarlós István fõpolgár-

mester korábban is el-
mondta: a parti védmû
kialakítása 3-3,5 milliárd
forintba kerül. A Nánási

A fõváros az MTA és a BME szakvéleményére vár

Mobilgát pro és kontra

FOLYTATÁS A 9. OLDALONFOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A folyó megtanította a bu-
dapestieket az elmúlt év-
századokban az árvíz elle-
ni védekezésre: napjaink-
ra a fõváros teljes hosszán
kiépültek a védmûvek. 

Az egyik gyenge pon-
tot, a Margitszigetet

idén egy speciális gumi-
tömlõvel védik, a Római-
parton pedig hamarosan

megépül a mobilgát.
Védmû persze itt is van, a
Nánási és a Királyok útja
vonalában, amely komoly
erõfeszítések árán, de si-
keresen megvédte a part-
szakaszt 2002-ben és
2006-ban is. A Fõvárosi

Közgyûlés nemrégiben
úgy döntött, mobilgátat
építtet közvetlenül a part
mentén, mely mellett ki-
alakítanak egy négy méter
széles sétányt is. A beru-
házás költsége körülbelül
3,5 milliárd forint lesz. A

szükséges engedélyek be-
szerzése után õsszel köt-
nék meg a kivitelezési

szerzõdéseket. A gát 2014
õszére készülhet el.  

K. M.

út-Királyok útja vonalá-
ban lévõ gát megerõsíté-
se pedig ennek legalább
a duplájába, több mint 8
milliárd forintba kerülne.
A fövenyes partszakasz
nem fog eltûnni, a kavi-
csok és a kagylók sem. A
plázst észak felé meg-
hosszabbítják. A fákat
felmérték, és fásítási, fa-
védelmi program is ké-
szül. 

A fõpolgármester a
demonstrációkat meg-
elõzõ napon, március 1-
jén közleményt adott ki,
melyben a következõket
írta: „Az internetes sza-
vazással kapcsolatban
csak annyit mondhatok,
nem az a baj, ha valaki
nem tájékozott valami-
lyen esetben, de az igen,
ha nincs is komoly igé-
nye a szélesebb körû tá-
jékozódásra. Javaslom,

várja meg mindenki hig-
gadtan a Magyar Tu-
dományos Akadémia
és a Budapesti Mûszaki
Egyetem hivatalos szak-
véleményét. Úgy vélem,
az árvízvédelmi ügy ér-
zelmi kérdéssé fajult.
Nem olyan problémáról
van szó, amelyet két
szomszédos utcában
egymással szemben fel-
sorakozó két kisebb em-
bercsoport indulati ala-

pon eldönthetne, illetve
megoldhatna.” A város-
vezetõ a politikát való-
színûsítette az esemé-
nyek mögött, s úgy fo-
galmazott: „végül is va-

lakik 20 évig ígérték a
védmûvet, de nem épí-
tették meg, most pedig
úgy néz ki, hogy elké-
szül”. 

Sz. Cs. 

A mobilgát nem a lakóparkok
védelmét szolgálná

A római-parti védmû megépítése nélkül Óbuda nem
adhat felelõsen pénzt a terület fejlesztésére - jelen-
tette ki Bús Balázs polgármester. Jelezte, hogy gya-
koriak a panaszok amiatt, hogy szemetes, lepusz-
tult a part, és „nem úgy néz ki, mint a Kopaszi-gát”.
Hozzátette: nem költhetnek közpénzt olyan terület
fejlesztésére, amit évente kétszer elmos a víz.
Visszautasította, hogy a mobilgát a luxus lakópar-
kok védelmét szolgálná, mert egyrészt a védmû
még azok elõtt véget érne, másrészt az érintett in-
gatlanok elõtti partszakaszt az építkezéskor 9 mé-
ter magasan feltöltötték, tehát nincsenek is veszély-
ben. Ugyanakkor a legalacsonyabban fekvõ terüle-
teket, a part északi harmadát fel kell tölteni és ki kell
vágni néhány fát, de a látogatott részeken, az Õrto-
rony utcától délre csak minimális változás lenne, és
fásítási program is indulna.
A polgármester szerint bizonyos politikai erõknek
kapóra jöhet a mobilgát elleni kampány, könnyen le-
het az érzelmekre és az irigységre hatni, de felelõ-
sen nem lehet ezt képviselni. Megjegyezte azt is,
hogy javasolták a fõvárosnak: azon ingatlanoknál,
amelyeknek nõ az értékük a mobilgát megépítése
után, érvényesítsék a növekményt.

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

Épül a mobilgát a szentendrei Duna-parton

Védelmi vonal: 88,9 kilométer
árvízvédelmi fõvédvonal 

található Budapesten

Nagy árvizek 
• 2002: augusztus 19-én 848 centiméteren állt a Du-
na a fõvárosnál. A gondot a vízgyûjtõn lehulló renge-
tek csapadék jelentette. Ekkor mérték a legnagyobb
vízhozamot is a Dunán. 8230 köbcentiméternyi víz
folyt keresztül másodpercenként a folyómederben.
• 2006: április 4-én 860 centiméteren tetõzött a Duna
Budapestnél. Ez a legnagyobb észlelt jégmentes ár-
vízszint a fõváros történetében. A védekezésben ak-
kor mintegy 770 szakember vett részt, csak a Margit-
szigeten 210 ezer homokzsákot használtak fel.

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy április 5-ig a polgármesteri hi-
vatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca
2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-
ben, a fõépítészi és várostervezési 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-Ár-
pád híd-Duna folyam-Szépvölgyi út által hatá-
rolt területre
készülõ Kerületi Szabályozási Tervek megtekinthe-
tõk.

Bús Balázs
polgármester

Budapest mellett Szentendre is arra készül, hogy mobilgáttal óvja meg a várost a Duna
áradásakor. Az épülõ árvízvédelmi mûvet március 7-én mutatták be a sajtó képviselõinek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Interjú – Egészségügy

- Mi jellemezte az elmúlt hat évet? Ho-
gyan tudott fennmaradni a Margit Kór-
ház? - kérdeztük dr. Badacsonyi Szabolcs
megbízott fõigazgatótól.

- Úgy mûködött, mint a Szent János Kór-
ház telephelye, részlege, csak a korábbinál
kevesebb ágyszámmal. Most
már normalizálódott a helyzet,
azaz képesek vagyunk ma-
gunk, önállóan ellátni a bete-
geket. Úgy is fogalmazhatnék,
a Margit Kórház úgy vészelte
át ezt az idõszakot, hogy meg-
õrizte belsõ egységét, a dolgo-
zók jó része itt maradt, és sike-
rült úgy alkalmazkodni a hely-
zethez, hogy a kiválást követõ-
en is mûködõképes maradt az
intézmény. Gyakorlatilag 2010
áprilisa óta készítjük elõ a kiválást, Tarlós
István fõpolgármester felkérésére. Min-
dent egybevetve, a kiválási elõkészítése ta-
valy õsszel fejezõdött be. Most már kije-
lenthetem, hogy az átállás zökkenõmentes
volt a János és a Margit Kórház menedzs-
mentje folyamatos egyeztetõ munkájának
köszönhetõen. Az alapszakmákban az ellá-
tás helyszíne eddig is a Margit Kórház
volt. Az átmeneti idõszakot követõen ta-
valy július óta mûködik újra önállóan a se-
bészet és a szülészet-nõgyógyászat. A kór-
ház leválásával helyben látjuk el a sebé-
szet, belgyógyászat, kardiológia, gasztro-
enterológia, nephrológia, szülészet-nõ-
gyógyászat, onkológia terén a városrész-
ben élõket, mi több, az agglomerációból,
fõként a pilisi térségbõl, Szentendrérõl és
Visegrádról érkezõ betegeket is. Emellett
fejlõdésneurológiai, valamint mozgásszer-
vi és kardiológiai rehabilitációt igénylõ be-
tegek ellátását is biztosítjuk.

- Nem rendült meg a betegek bizalma a
helyi kórházi ellátásban, ebben a bizonyos
átmeneti idõszakban?

- Egyáltalán nem. Az a tapasztalatom,
hogy a kórháznak rendületlenül jó a híre.
Különösen a szülészeti, a vesebeteg-ellátó
és az onkológiai osztályoknak. A vese-
centrum 3-as, azaz az ellátás színvonala
alapján a legmagasabb besorolású beteg-
ellátó hely. Úgy vélem, nem kell sok idõ,
hogy a belgyógyászat és a sebészet is mél-
tó legyen régi nagy híréhez. Hozzáteszem,
ez eddig sem az orvosainkon múlt. A szü-
lészet, nem túl szép szóval „forgalma”
nem változott 2007 óta. Évente 1600 kis-
mama itt ad életet gyermekének. Elmond-
hatjuk, hogy az egyik legnépszerûbb szü-
lészet Budapesten a Margit Kórházé. Ez
abból is adódott, hogy az elhivatott szü-
lész-nõgyógyászaink nálunk maradtak.
Úgy szerzõdtek a kórházzal, hogy közal-
kalmazotti jogviszonyuk megszûnte után
is itt, helyben láthassák el a szülõ kisma-
mákat.

- Fénykorában körülbelül 500 ággyal
mûködött a kórház. Mennyivel csökkent ez
a szám az elmúlt években?

- A kórház valamivel több, mint 500 fé-
rõhellyel mûködött. Jelenleg 456 ágy áll
rendelkezésre. Ez semmiképp nem okoz

gondot, inkább úgy fogalmaz-
nék, hogy átalakult az ellátás.
Kétszáz ágy biztosított külön-
bözõ krónikus betegeknek, re-
habilitációra váróknak, illetve
256 az úgynevezett aktív ágyak
száma. 

- Mi a helyzet az orvosokkal?
Nincs hiány jó szakemberek-
bõl?

- Sebészbõl kevés van. Fo-
lyamatosan vesszük fel azokat
a sebészorvosokat, akik megfe-

lelnek a feltételeinknek. A többi osztályon
nincsenek ugyan sokan, de a feladatukat
tisztességgel el tudják látni. Ettõl függetle-
nül majdnem mindegyik osztályra vettünk
fel orvosokat, így a sebészetre, az intenzív
osztályra, a kardiológiára és még a szülé-
szet-nõgyógyászatra is. Folyamatosan pró-
báljuk a létszámot normalizálni, és igazíta-
ni a feladatokhoz. 

- Milyennek ítéli a kórház általános álla-
potát?

- A korábbi eszköz-elvonás elsõsorban a
gazdasági-mûszaki területet érintette. Az ellá-
tást veszélyeztetõ hiány nincs. A Margit Kór-
ház nincs rossz általános állapotban. Pályáza-
ti pénzbõl 2007-ben és az azt követõ évben
felújították a gasztroenterológiai, az ápolási
és a mozgásszervi rehabilitációs osztályt is. A
szülészet valamint az onkológiai osztály ala-
pítványi forrásokból újulhatott meg. Az inten-
zív osztály eszközparkjának korszerûsítésére
már rendelkezésre állnak a szükséges forrá-
sok. Inkább elõbb, mint utóbb, szeretnénk

korszerûsíteni a betegszobákat, új ágyakat,
bútorokat beszerezni. Emellett néhány, térítés
ellenében igénybe vehetõ VIP-szobát szeret-
nénk kialakítani, ahol hotel minõségû ellátást
tudnánk biztosítani. Az ebbõl származó bevé-
telt visszaforgatnánk a kórház mûködtetési
színvonalának emelésére. 

Ami viszont komoly gondot jelent, az a
kórház rendkívül elavult közmûvezeték-
rendszere. Lényegében a ‘70-es évek vége
óta amortizálódik. Felújítását szakaszosan
igyekszünk elvégeztetni. Terveink szerint a
nyílászárók cseréje, az épületek energetikai
korszerûsítése pályázat útján valósulna meg.
Az infrastrukturális fejlesztés is céljaink közt
szerepel. A következõ 3-5 évben szeretnénk
megújítani a kórház majd’ teljes eszközpark-
ját. A mûtõk korszerûsítése is kiemelten fon-
tos. Új radiológiai, röntgen és ultrahang be-
rendezésekre is szükségünk van. Ami egé-
szen biztos, hogy idén már új mammográfiai
készülékkel vizsgálhatják a hozzánk érkezõ
hölgyeket. Mindenképpen szeretnénk elérni
azt, hogy a szûrésre való jogosultságot is
megszerezzük. Erre jók az esélyeink, ezt már
kezdeményeztük az ÁNTSZ-nél. Ha ez meg-
valósul, a városrész nõi lakosainak nem kell
bemenniük a János Kórházba, hanem itt,
helyben részt vehetnek a szûrésen.

Az idei év elsõsorban az informatikai
rendszer fejlesztésérõl szól, hiszen egy
önálló rendszert kellett kialakítanunk. En-
nek további fejlesztésével szeretnénk elér-
ni, hogy a leleteket a háziorvosok, szakor-
vosok és a kórház orvosai számára egy-
aránt elérhetõvé tegyük. A napokban ké-
szül el a kórház új, önálló honlapja is, me-
lyet olvasva a lakosok láthatják, hogy mely
betegségekkel hová fordulhatnak. 

- Gondolom nem vagyok egyedül, aki
még mindig nincs teljesen tisztában azzal,

Egyre jobb lehet az ellátás a Margitban 

Visszakapta kórházát a III. kerület 

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ha egy kerületi lakos kórházi ellátásra szo-
rul, végül is hova utalják be? A Margitba
vagy a Honvédkórházba?

- Alaphelyzetben hozzánk. Ez esetfüggõ.
Most nyilván nem a sürgõsségi, ügyeleti
ellátásról beszélünk. A háziorvos, illetve a
járóbeteg-szakrendelõ orvosa dönt arról,
hogy például a Szent Margit Rendelõinté-
zet ambuláns mûtõjében elvégezhetõ be-
avatkozásról van-e szó vagy a Margit Kór-
ház valamelyik fekvõbeteg osztályán kell-
e ellátni a pácienst. A Honvédkórházba
csak speciális vizsgálatot, kezelést igény-
lõ esetben kerülnek a betegek, melynek
szükségességérõl, jogosultságáról a mi or-
vosaink döntenek. Hangsúlyozom, a III.
kerületben élõk területileg illetékes kórhá-
za a Margit Kórház. 

Az eddig elmondottakhoz mindenkép-
pen szeretném hozzáfûzni, nagyon sokat
köszönhetünk a helyi és a Fõvárosi Önkor-
mányzat vezetésének azért, hogy a kórház
önállóvá válhatott. Tarlós István fõpolgár-
mester és Bús Balázs polgármester min-
dent megtett annak érdekében, hogy az
egészségügyi intézmény megmaradjon, és
reményeink szerint korszerûsödjön. A kór-
ház menedzsmentje együttmûködésre tö-
rekszik a fõvárossal és a kerülettel egy-
aránt, és igyekszünk méltóak lenni a meg-
elõlegezett bizalomra. Bízunk benne, hogy
erkölcsileg és anyagilag egyaránt számít-
hatunk támogatásukra a lakosok kiegyen-
súlyozott egészségügyi ellátása érdekében. 

Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

„Egészséges táplálkozás és a fizikai teljesítménynövelés” címmel tartott elõadást prof. dr.
Bakanek György táplálkozási szakértõ, sportorvos az Óbudai Sportakadémián, az Óbudai Szociá-
lis Szolgáltató Intézményben

Cukorbetegek klubja 
„A cukorbetegek veseszövõdményei és
a magas vérnyomás” címmel dr. Lengyel
Zoltán diabetológus fõorvos (Szent
Margit Kórház) tart elõadást március 21-
én 15 órai kezdettel a Békásmegyeri
Cukorbetegek Klubjában, a Boldog
Özséb Plébánia emeleti nagytermében.
(Cím: Lékai Bíboros tér 8-10.)

ELÕJEGYZÉS SZAKRENDELÉSEKRE. Elõ-
jegyzés kérhetõ e-mailben az elojegyzes@
obudairendelok.hu címen, telefonon vagy akár
személyesen is, munkanapokon 8-tól 20 óráig. Idõ-
pontot foglalni telefonon 8-tól 20 óráig lehet a 388-
8384-es, illetve a 388-7760-as telefonszámon
mindkét szakrendelõbe. A Csobánka téri rendelõ
közvetlen elõjegyzési telefonszáma 454-7506,
amely munkanapokon 9-tõl 15 óráig hívható.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Talán ön a legtöbbet
Magyarországon tévé-
ben szereplõ ember. Mi
lehet ennek az oka?

- A híradók bulváro-
sodása miatt az embe-
rek koncentráltabban
kapják a véres, balese-
teket mutató híreket,
így a mentõket mindig
megtalálják. Az egész
ország területén napi
kétezer esetet látunk el,
de ezek alig néhány szá-
zaléka tragikus kimene-
telû, legtöbbször sikerül
az életmentés. A hír-
adókba viszont szinte
csak a negatív kerülhet
be, hiszen sajnos a jó hír
az nem hír. 

- Hogyan lett mentõ-
tiszt?

- Világéletemben men-
tõ akartam lenni. A
Szent István körúton
laktunk, és folyton kér-
tem a szüleimet, hogy
menjünk a Markó utcá-
ba mentõautókat nézni.
Otthon pedig sámlin áll-
tam az ablak elõtt, és
nyilvántartást vezettem
az elhaladó mentõko-
csikról. Még egy füze-
tem is volt, amiben a
mentõtisztektõl gyûjtöt-
tem autogramokat. A
gimnázium után azonnal
elkezdtem dolgozni,
mentõápolói, majd men-
tõtiszti felsõfokú képe-
sítést szereztem. Nagy
tévhit, hogy a mentõ-
tiszt mást se csinál, csak
folyton újraéleszt. Való-
jában fõleg helyzeteket,
konfliktusokat oldunk
meg, amit viszont a fõis-
kolán kevésbé tanítottak
meg. Ezért késõbb men-

tálhigiénikus végzettsé-
get is szereztem. Mérhe-
tetlenül tisztelem az
összes mentõ kollégá-

mat, hiszen mindannyi-
an nagyon megterhelõ
munkát végeznek, na-
gyon kevés pénzért,
gyakran nehéz körülmé-
nyek között. Hordágyat
cipelnek, és ha kell, az
autóroncsba mászva kö-
tik be az infúziót. Ha
úgy hozza a szükség, le-
csillapítják az agresszív
embereket, életet men-
tenek. Visszatérve az én
életemre, mindig érde-
kelt az üzleti világ is,
ezért egy idõben orvos-
látogatóként, majd mar-
ketingesként is dolgoz-

tam egy multicégnél,
eközben viszont nem
hagytam fel a mentõzés-
sel sem. Késõbb egy
újabb diploma megszer-
zése után kikötöttem a
PR, a kommunikáció te-
rületén. Aztán 2001-ben
az Országos Mentõszol-
gálat fõigazgatója visz-
szautasíthatatlan ajánla-
tot tett. Persze nem
anyagilag, hanem a hi-
vatás, a feladat szépsé-
gét tekintve. 

- Manapság hogy telik
egy napja? Hogyan tud-
ja összeegyeztetni a mun-

káját a magánéletével?
Pláne, hogy most még
táncol is.

- Általában az irodám-
ban vagyok, válaszolok
a rengeteg e-mailre, a
megállás nélkül érkezõ
telefonhívásokra, na-
gyobb balesetnél kime-
gyek a helyszínre, de
emellett rendezvényeket
szervezünk, kimutatáso-
kat készítünk és a többi.
Elõfordul, hogy még es-
te is bent vagyok, és
van, hogy hétvégén is
pörgök. Jó néhány hete
pedig rohanok a tánc-

próbákra, Csillaghegy-
re. Aztán rohanok haza a
fürdetésre besegíteni, de
ez nem mindig sikerül.
Azért igyekszem minél
több idõt imádott csalá-
dommal tölteni. Az
együtt töltött idõ inten-
zitásában hiszek. 

A Szombat esti lázban
való szereplésen hezitál-
tam egy keveset, de vé-
gül igent mondtam, töb-
bek közt azért, mert így
talán megtanulhatok
végre táncolni. Elhatá-
roztam, hogy a tánclépé-
seket, amit Práger
Kittytõl tanulok, megta-
nítom a feleségemnek is.
Adrienn egyébként az el-
sõ perctõl kezdve támo-
gatott a kérdésben. Ter-
mészetesen a mentõszol-
gálattal egyeztettem, mi-
elõtt igent mondtam.
Eleinte tétováztam, hogy
ez a fajta fellépés össze-
fér-e a munkámmal, hi-
szen a szóvivõi szerep
mégiscsak a hitelességre
épül. Kérdéses volt szá-
momra az is, hogy egyál-
talán menni fog-e a tánc?
Soha nem voltam egy
Fred Astaire, de igyek-
szem jól teljesíteni. A fõ-
nökeimet sem volt nehéz
meggyõzni arról, hogy
azért ez nem egy üres,
bohóckodós mûsor, ha-
nem valódi teljesítményt
igénylõ verseny, ahol
tényleg mindenki igyek-
szik a maximumot nyúj-
tani. De be kell valljam,
az igazi elismerés a fele-
ségemet illeti, hogy ezt a
helyzetet ilyen jól tole-
rálja, és érzi, teret kell
engednie ennek az ambí-
ciómnak is. 

Szóval, nagyon fontos
számomra a család. Ko-
rábbi kapcsolatomból
született Dani fiam már
16 éves, szinte barátok
vagyunk, sokszor van
nálunk. Feleségemmel,
Adriennel 8 éve élünk
együtt. Egy autóverse-
nyen ismerkedtünk
meg, és már a rajt pilla-
natában tudtuk, hogy
ebbõl bizony komoly

szerelem lesz. Azóta
megszületett Ádi és
Aliz. Ádám fiam három
és fél éves és valami el-
képesztõ, mennyi min-
dent tanulok tõle. A
másfél éves Alizkával is
egyre jobban kommuni-
kálok, ahogy szép las-
san növekszik. A fiúk
mellett teljesen újszerû
érzés egy tündéri kis-
lánnyal foglalkozni. 

- A családi fészekra-
káskor miért döntöttek
Óbuda mellett?

- Négy évvel ezelõtt
költöztünk a Tábor-
hegyre. Azért esett a vá-
lasztásunk a III. kerület-
re, mert a városban van,
de valahogy mégsem.
Közel a természet,
ugyanakkor minden
könnyen elérhetõ. A kis
társasházi lakásunknak
van kertkapcsolata, ami
a gyerekek miatt nagyon
jó, de azért a közeljövõ-
ben szeretnénk egy ki-
csit nagyobb lakásba,
esetleg házba költözni,
mert a mostani ottho-
nunk szûkös lesz, ahogy
nõnek a csemeték. Min-
denképpen szeretnénk a
kerületben maradni, a
váltás azonban nem lesz
egyszerû, mert egy
önálló kertes háznak
azért borsos ára van.
Száz szónak is egy a vé-
ge, nagyon szeretünk a
városrészben élni. Élet-
teli, szerethetõ, nagyon
sok jó hely van. Nagyon
szeretek például szom-
bat délelõttönként a
Vörösvári úti piacon vá-
sárolni, beszélgetni. Da-
ni fiammal kedvenc piz-
zánkért a Kolosy térre
járunk. Most egy ideje
nem fordultunk meg a
környéken, és meglepet-
ten konstatáltuk milyen
hatalmas fejlõdésen
ment át a terület. Na-
gyon szép lett. És ösz-
szességében is szemmel
látható a folyamatos fej-
lõdés Óbudán. Nem kell
messzire mennünk, ha
jól akarjuk érezni ma-
gunkat. Szeberényi Cs.

Gyõrfi Pál, aki nemcsak a szavak embere 

Amikor a mentõtiszt táncra perdül
Több mint egy évtizede majd’ mindennap láthatjuk a té-
vében és hallhatjuk a rádióban. A tévéinterjúkban mindig
viseli a jellegzetes piros kabátját, amit éppen ezért ál-
landóan a kocsijában tart. Ez hitelességének egyik esz-
köze. 24 órában végzi hivatását, emiatt viszont összemo-
sódik a magánélete és a szakmája, de azt mondja, ezt jól
viseli. A szóvivõk bálján nemrégiben átvehette a szakma
egyik legnagyobb elismerésének számító „Szavak
embere”-díjat. Amellett, hogy a hét minden napján reg-
geltõl estig dolgozik, három gyermek édesapja. És ha ez
kevés lenne, most még táncra is perdült a Szombat esti
lázban. Az Óbudán élõ Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszol-
gálat szóvivõje hivatásáról, mindennapjairól mesélt.

obuda_2013_06.qxd  2013.03.14.  14:56  Page 17



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

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

Óbudán is ölt 
a „néma gyilkos”
A mentõk már nem tudtak
segíteni egy 50 éves fér-
fin, aki szénmonoxid-mér-
gezés miatt halt meg III.
kerületi lakásában márci-
us 2-án. Egy 60 éves nõt
életveszélyes állapot-
ban szállítottak kórházba
ugyanarról a helyszínrõl.
Egyelõre nem tudni, mi
okozta a tragédiához ve-
zetõ szivárgást.

Két évet is kaphat
az állatkínzó

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság állatkínzás miatt
vádemelési javaslattal fe-
jezte be a nyomozást L.
Károly ellen, aki éheztette,
elhanyagolva tartotta
mindkét szemére vak ku-
tyáját. Az állatot „hatósági-
lag lefoglalták” elszállíttat-
ták, azonban a gondos el-
látás ellenére az eb pár
hónappal késõbb elpusz-
tult. A hatóság által kiren-
delt szakértõ véleményé-
ben elõadta, hogy a gon-
datlan, erõsen elhanyago-
ló, méltatlan bánásmód és
tartási körülmények közre-
játszottak az eb maradan-
dó egészségkárosodásá-
ban. Az állat szenvedett,
folyamatos fájdalommal
élt együtt.A felelõtlen állat-
tartó akár két évig terjedõ
szabadságvesztéssel is
számolhat.

Tetten ért 
bolti tolvaj

Lopás miatt vették õrizet-
be T. József 63 éves bu-
dapesti lakost a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság
munkatársai február 11-
én. A férfit a Csobánka
tér egyik üzletében a biz-
tonsági õr lopáson érte,
a rendõrök kiérkezéséig
a helyszínen tartotta. Az
eljárás során fény derült
arra, hogy a gyanúsított
január végétõl több alka-
lommal követett el ha-
sonló jellegû bûncselek-
ményt.

• Gázolásos közlekedési bal-
eset helyszínét biztosították a III.
kerületi Polgárõr Egyesület tagjai
a Városfal utca és a Szentendrei
út keresztezõdésénél a rendõrök
megérkezéséig nemrégiben. 

• Befejezték a bûnmegelõzési és
áldozatvédelmi kérdésekkel foglal-
kozó elõadássorozatuk elsõ üte-
mét, melynek az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény nyolc, idõ-
seket gondozó klubja adott otthont. 

• Folytatják a rendészeti té-
májú osztályfõnöki órák tartá-
sát a Veres Péter Gimnázium V.
osztályosainak. 

• A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Miklós utcai központjá-
val együttmûködve, az egyesület
járõrei hetente háromszor élelem-
mel és forró teával látják el a ke-
rületben élõ hajléktalanokat. 

• A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság által tartott januári és

februári közbiztonsági akcióban
is több mint egy tucat polgárõr
vett részt önálló, illetve rendõrrel
és közterület-felügyelõvel közös
szolgálatban. 

• Az egyesület részt vett a csil-
laghegyi farsangi felvonulás és

Schirilla György Duna-átúszá-
sának biztosításában. 

• Rendszeresen tájékoztatják a
hatóságokat az illegális szemétle-
rakatokról, megrongált közleke-
dési táblákról, padokról és egyéb
rendellenességekrõl.

A polgárõrök eseménynaplójából

A kerületünkben is nagy számban megtalálható óvóhelyek annak ide-
jén háborús veszélyek esetére alkalmazható életvédelmi létesítmé-
nyekként szolgáltak. Ma a lakosságot elsõsorban természeti, ipari, ci-
vilizációs veszélyek fenyegetik, ezek hatásaitól való védelemre ezek
az óvóhelyek nem alkalmasak. Az évek múlásával ezeknek a létesít-
ményeknek az állapota nagymértékben leromlott, viszont karbantartá-
sa, felújítása a tulajdonosok feladata, ami aránytalan költség ráfordí-
tással járna. Jogi szempontból pedig korlátozza a tulajdonosoknak az
ingatlannal való rendelkezési jogát. Az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság javasolja, hogy a védelmi képességek hiánya miatt a
350 m2 alatti óvóhelyeket szüntessük meg.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere ezért felhívással
fordul az óvóhellyel rendelkezõ építmények tulajdonosaihoz, hogy jelezzék
megszüntetési igényüket. A szükséges adminisztrációs feladatok és az
ügyintézés menetének megismerése érdekében kérjük, hogy a kerületi
óvóhelyek megszüntetésének igényét a tulajdonosok jelezzék a polgari-
vedelem@obuda.hu e-mail címen vagy a védelmi és közbiztonsági iroda
elérhetõségein. (Telefonon: 437-8637. Személyesen: 1033 Fõ tér 2. II/16.)

Felhívás óvóhelyek megszüntetésére

Az Ürömi utca egyik lépcsõházának ka-
pucsengõjét nyomkodta hosszasan egy
férfi január 23-án délután. Az elsõ épü-
letbe nem jutott be, ezért továbbment,
majd több másik lépcsõháznál is pró-
bálkozott, sikerrel. Bement, majd rövid
idõn belül távozott is. Ez feltûnt a kör-
nyéken szolgálatot teljesítõ rendõrök-
nek, akik egy idõ után megállították a
gyanúsan viselkedõ embert.

Anyomozók a legközelebbi
HÉV-megállóban igazoltatták

V. Balázs 34 éves gyõri lakost. Ruhá-
zata átvizsgálásakor nadrágja zsebé-
bõl közel kétszázezer forint került
elõ. Aférfi azzal az ürüggyel csönge-
tett be a lakásokba, hogy az ott lakók
hozzátartozóinak számítógépet ho-
zott, melyet a helyszínen ki is fizette-
tett. A férfi nem ismerte el a bûncse-
lekmény elkövetését, a gyanúsítás el-
len panasszal élt. A nyomozók az el-
járás során megállapították, hogy a
csalót több rendõrkapitányság kö-
rözte hasonló bûncselekmények el-
követése miatt, illetve azért, mert a
kiszabott börtönbüntetésének letölté-
sét nem kezdte meg. 

Kéretlen 
számítógép

Összeállította Szeberényi Csilla
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Összeállította Domi Zsuzsa

A Fõvárosi Közgyûlés már
tavaly döntött a Margitszi-
geti Szabadtéri Színpad és
a szökõkút felújításáról,
február végén pedig meg-
szavazták a két beruházás
támogatási szerzõdésének
megkötését is. 

Amunkálatokra több
mint egymilliárd fo-

rintot fordítanak: a színpa-
dot 700 millió forintból
építik újjá - felét az állam,
felét pedig az önkormány-
zat állja -, a szökõkutat pe-
dig 400 millióból. 

A színpad - amely már
balesetveszélyessé vált! -
új acél tartószerkezetet kap

és új színpadtechnikát, ki-
cserélik a díszburkolatot és
a homlokzatot is. A tervek
szerint a nyári szabadtéri
színházi szezonra elké-
szülnek a munkákkal. 

A szökõkút medencé-
jét teljesen átépítik, ki-
cserélik a vízgépészetet,
a fény- és hangjátékot és
térfigyelõ-rendszerrel
védik a jövõben az eset-
leges rongálásoktól. 

A két nagy felújításon
kívül a rózsakert is meg-
szépül. Újjáépítik a bur-
kolatot, felújítják a per-
golarendszert és új vi-
rág- és zöldágyásokat
alakítanak ki. 

Megújuló Margitsziget

Akonténereket és a
kukákat nem elég

kiüríteni, néha ki is kell
mosni, hogy megszaba-
duljanak a szennyezõdé-
sektõl. Szerencsére, egy
korszerû, kifejezetten erre
a célra szakosodott mosó-
autó már képes elvégezni
az emberek helyett ezt a
munkát is. A kocsiba épí-
tett berendezés biztosítja
a kukamosáshoz szüksé-
ges percenkénti 152 liter
60 Celsius-fokos vizet. A
gép mûködése közben
erõs mosókefék segítik a
legmakacsabb zsírszeny-

nyezõdések eltávolítását.
A kukamosás illatosított,
fertõtlenítõszeres öblítés-
sel fejezõdik be, mely
egy ideig védi a kukákat,
a konténereket a baktériu-
mok, lerakódások újbóli
megtelepedésétõl. A mo-
sáshoz szükséges mosó-
vizet a gép saját tartályá-
ból veszi. A kukamosás
folyamán keletkezõ pisz-
kos vizet a berendezés
tartályában gyûjti, úgy-
hogy nem szennyezi a la-
kóház környezetét. Egy
kuka átlagos mosási ideje
mindössze 1-2 perc. 

A kukákat is mossák

SZELEKTÍVEN OTTHON IS. A hulladékgyûjtõ szige-
tek március végével megszûnnek a fõváros egész te-
rületén, helyettük a házakon belül helyeznek el szelek-
tív kukákat a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. munka-
társai. Színük alapján könnyen eligazodhatunk, hogy
melyikbe mit helyezhetünk el: a sárgába a mûanyagot
és a fémet, a kékbe a papírt rakhatjuk csak. Az üvegek
számára továbbra is fenntart a fõváros néhány hulla-
dékgyûjtõ szigetet. A családi házakhoz 120, a társas-
házakhoz 240 literes kukákat telepítenek – ingyen.

Fogadj örökbe egy zöldterületet! 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata - a kerület Környezetvédelmi Alapjának
terhére - zöldfelület örökbefogadására lehetõséget adó pályázatot hirdet a fen-
ti címmel a kerületben mûködõ civil szervezetek részére.
A támogatható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag
a civil szervezet mûködési területén, közterületen fekvõ zöldfelületek rendbeté-
telére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növény-
gondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére),
parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbetett terület folyamatos gon-
dozására, takarítására fordítható.
Az elnyerhetõ támogatás maximális összege: 200.000 forint.
A támogatás feltétele: 30 százalék önrész biztosítása, amely lehet az elvég-
zendõ munka értéke is.
A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthetõ a www.obuda.hu internetes
oldalon, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest,
Fõ tér 4.).
A pályázatról további információt nyújt: Locskainé Radnai Írisz civil referens a
437-8921-es telefonszámon, vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2013. április 5. (péntek) 12 óra.

A legtöbb embernek kevés
ideje jut az otthonára, de
azért szeretne szép növé-
nyekkel büszkélkedni.
Összegyûjtöttünk néhány
olyan cserepes zöldet,
amely kevés törõdést igé-
nyel és még azt is bõsége-
sen meghálálja.

A törpebors egy tö-
mör, bokrosodó

szobanövény, egyenle-
tes húsos levelei egy-
szerre letisztultak és
modernek, s ugyanakkor
jól mutat bármilyen má-
sik növény mellett. Vi-
rágot ugyan csak na-
gyon ritkán hoz, ám ha
mégis, akkor hosszúkás,
tölcsér-szerû, világos
bimbókkal kápráztat el
minket. Mivel húsos le-
veleiben képes elraktá-
rozni a vizet, csak akkor
öntözzük, ha a földje
már kissé szikkadt. Ha
havonta tápoldatozzuk,
akkor nagyon szépen
fejlõdik. Kétévente pe-
dig ültessük át egy-két

centivel nagyobb cse-
répbe. Szereti a párás
meleget, így télen se
hagyjuk 18 fok alá csök-
kenni a környezete hõ-
mérsékletét. Nyáron
akár az erkélyre is kite-
hetjük, de ne a tûzõ nap-
ra, inkább félárnyékba.
Mivel különösebb gon-
dozást nem igényel, iro-
dában, munkahelyen is
nevelhetõ.

A díszes zebralevél a
rendkívül változatos le-

vélmintázatával és azok
formájával tûnik ki a
szobanövények sorából.
Zölden is nagyon muta-
tós, ám megfelelõ gon-
dozással virágzásra bír-
hatjuk. Sárga vagy na-
rancssárga virágai gyö-
nyörûen virítanak. Na-
pos, fényes, közepesen
meleg helyen szeret a
legjobban élni. A lágy
vizet igényli. Ezt egy-
szerûen elõállíthatjuk,
ha az öntözõvízbe egy
csipet szódabikarbónát
teszünk. Örökzöld nö-

vény, a magas páratar-
talmat kedveli, így cél-
szerû leveleit rendszere-
sen permetezni.

Az ananász nemcsak
gyümölcsnek szép, de
akár a szobánk dísze is

lehet. Egyesek a zöldsé-
gesnél beszerzett darabot
ültetik földbe, de valójá-
ban a virágosnál speciáli-
san erre a célra termesz-
tett növény a szebb. Eg-
zotikus, mutatós szoba-
dísz. A levelei élénk szí-
nûek, a szélein töviseket
növeszt. A hosszúkás le-
velek tõrózsában állnak
és oldalra hajlanak. A la-
za, tõzeges, tápanyagban
szegény talajt kedveli. A
túlöntözést nem bírja, így
elég két-háromnaponta
locsolni. Leginkább fél-
árnyékban érzi jól magát,
kedveli a meleget. Cél-
szerû egyenletes, 18-25
fok között tartani a kör-
nyezete levegõjét, mert
ha ennél hidegebb helyen
áll, könnyen elpusztul-
hat. d.

Igénytelenek és szépek

Pályázat civil szervezeteknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Egy est a Fodrosért, egy est a közösségért
Negyedszer rendeztek alapítványi estet a Fodros
Általános Iskola javára a Csillaghegyi Közösségi
Házban február 16-án. A telt házas esemény, me-
lyen több ismert személy is fellépett, a közösség-
építés és az oktatási intézmény támogatásának je-
gyében telt. A közönség szórakoztatását az iskola
jelenlegi és „öreg” diákjai, valamint neves mûvészek
vállalták. Nem maradt el a bátor, „mindenre elszánt”
tanárok produkciója sem, akik ezúttal népszerû
sanzonokat adtak elõ. A programban árverés is
szerepelt, melyen a tanulók, pedagógusok és a tá-
mogatók által felajánlott tárgyakra lehetett licitálni.
Az est bevételét az intézmény fejlesztésére, a rá-
szoruló diákok támogatására fordítják.

Két suliban zenéltek a Muzsikások

„Rendhagyó énekóra MOL-ban” címmel adott kon-
certet a Muzsikás együttes március 1-jén a Fodros-
ban, majd a Dr. Béres József Általános Iskolában. A
Muzsikás együttes tagjai évekkel ezelõtt elhatározták,
hogy évente 50 koncertet adnak ingyenesen általá-
nos- és középiskolákban. Mára már túlvannak a 350.
rendhagyó órán. Diákoknak szóló mûsoraikban a világ
nagy koncerttermeiben tartott repertoárból válogat-
nak, melyben a magyar népzenérõl, hangszerekrõl,
hagyományokról kaphat ízelítõt a közönség.

1 % 1 % 1 %
• Az Ágoston Mûvészeti Óvoda Ágról-Ágra Alapít-
ványa köszöni támogatóinak a személyi jövedelem-
adó 1 százalékát, melyet az óvoda udvarának felújítá-
sára fordítottak. (Adószám: 18122246-1-41). * Kas-
tély Óvoda Alapítványa (adószám:18090941-1-41).
• A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriuma
köszöni a 2011. évi személyi jövedelemadóból fel-
ajánlott egy százalékokat. A befolyt összeget a Mus-
tármag Keresztény Óvoda Általános Iskola és Gimná-
zium iskolai rendezvényeire, az oktatás színvonala-
sabbá tételére, tanulmányi kirándulások támogatásá-
ra, sportrendezvényeken való részvételre, a diákok
jutalmazására fordították. A felajánlásokat továbbra is
köszönettel várják. (Adószám: 18082793-1-41.)

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

„Ne azon tanakodj,
hogy mid nincs; azon
törd a fejed, hogy mit
kezdhetsz azzal, amid
van!”

A Miklós téren 1926-ban
kezdte meg mûködését a
fõváros elsõk között meg-
nyitott bentlakásos gyógy-
pedagógiai intézménye,
amely napjainkig neveli,
tanítja a tanulásban aka-
dályozott gyermekeket. A
fenti Hemingway idézet
annak a Marton Tiborné
intézményvezetõnek a pe-
dagógiai ars poeticája,
aki 36 éve igazgatója a
Miklós téri iskolának.

- Intézményünk a III.
kerületi tankerülethez
tartozó közös
igazgatású, ne-
velési-oktatási
feladatokat ellá-
tó iskola, kollé-
gium, gyermek
és lakásotthon.
Közel kilenc év-
tizedes mûkö-
désünk ellenére
az óbudaiak körében
sem ismert tevékenysé-
günk, hiszen korábban a
Fõvárosi Önkormányzat
volt a fenntartónk. Az
idei tanévben autista cso-
portot is indítottunk,
emellett integráltan értel-
mileg akadályozott gyer-

mekeket is nevelünk-ok-
tatunk. A tanulásban aka-
dályozott gyermekek ér-
telmi és morális fejlesz-
tésén keresztül a társa-
dalmi integrálásra törek-
szünk. Ezt a célt szolgál-
ja az Officina Bona tan-
tervcsalád részévé vált
Komplex Személyiség
és Magatartásfejlesztõ
Program is, amit intéz-
ményünk IMIP munka-
csoport vezetõje dolgo-
zott ki. A személyiség-
fejlesztéshez hasonlóan
órarendbe illesztve fo-
lyik az egyéni fejlesztés:
felzárkóztatás és tehet-
séggondozás. Mindezek
azt a célt szolgálják,
hogy tanulóink egyéni
érdeklõdésének és ké-

p e s s é g e i n e k
megfelelõ pá-
lyaorientációja
zökkenõmentes
legyen - hang-
súlyozta Mar-
ton Tiborné. 

- Intézmé-
nyünk folya-
matos üzem-

módban a nap 24 órájá-
ban mûködik. Kollégiu-
munkban 31, iskolánkba
járó tanulónak tudunk
helyet biztosítani. Dél-
utánonként többféle
szakkör mûködik: sport
és tömegsport, informa-
tika, nyelvmûvelõ és

versmondó, ének szak-
kör és zeneterápia. Ál-
landó programunk a heti
uszodalátogatás, havi
lovas terápia, valamint a
Marczibányi téri Mûve-
lõdési ház terápiás prog-
ramjai. Részt veszünk
az Európai Unió „Len-
dületben az ifjúság”
nemzetközi természet-
védelmi programjában.
Természetkedvelõ tanu-
lóink rendszeres Orszá-
gos Kéktúrázók. Isko-
lánk nevelõ-oktató mun-
káját szabadidõs tevé-
kenységét évek óta tá-
mogatja a Holland Ka-
mara és az Amerikai
Hölgyklub.

Lassan négy évtizede,
hogy küldetésemnek te-
kintem a ránk bízott
gyerekek szeretetteljes,
biztonságos légkörben
történõ fejlesztését. Mo-
dernizálódó világunk-
ban fontosnak tartom az
idõközben folyamatosan
megvalósított technikai
fejlesztéseket, de mind-
ezek közben egyetlen
pillanatra sem feledkez-
hetünk meg a humán,
emberi értékek erõsíté-
sérõl. 

(Az intézmény címe:
Miklós tér 5., Telefon-
szám: 453-4800, E-
mail: intezmeny@szt-
mik.hu;  www.sztmik.hu)

Autista csoport is indult

Bentlakásos gyógypedagógiai
intézmény a Miklós téren 
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Kiváló minõsítést ért el a
Kincsõ Néptáncegyüttes a
Hagyományok Házában tar-
tott Országos Minõsítõ Fesz-
tiválon. Ezzel az eredmény-
nyel a felnõtt táncegyütte-
sek legjobbjai közé került. A
részletekrõl Turcsánné Hor-
váth Anikó, az együttes ve-
zetõje számolt be.

A Kincsõ Néptánc-
együttes már számos

kitüntetésben részesült,
legutóbb a szakmájukban
legnívósabb elismerést is
sikerült elnyerniük: a Nép-
táncosok Országos Minõ-
sítõ Fesztiválján a „Kivá-
lóan minõsült” címet. A
néptánc együtte-
seket idõszakon-
ként „újraren-
dezik” szakmai
színvonaluk alap-
ján. - Együtte-
sünk talán eddigi
legértékesebb el-
ismerésében ré-
szesült, mely
alapján a hazai és
határon túli ma-
gyar résztvevõk
közt Galát Péter:
„Jaj de szépen ha-
rangoznak” címû

koreográfiájával a VI.
helyre került. Ezzel a tánc-
cal a 2004-ben elhunyt,
szeretett táncosunknak ál-
lítottunk emléket, mely-
ben halotti rítusaink szo-
kásvilágából merítkezve
mutattuk be egy mérai
lány és egy györgyfalvi le-
gény tragikus történetét, a
kalotaszegi táncok fel-
használásával. A koreog-
ráfus a balladák szimboli-
kus eszközrendszerét
használta fel az érzelmek
mély rétegeinek elõhívá-
sára. Igazi, megtisztító ere-
jû elõadás született, melyet
a szakmai zsûri igen ma-
gas, 137,5-es pontszám-

mal jutalmazott. Akoreog-
ráfia megvalósításához az
együttes táncosai és taná-
rai, köztük Baloghné Vatai
Barbara, Fejér Erika,
Csiki Gergely és Galát Pé-
ter (és Turcsánné Horváth
Anikó - a szerzõ) szívvel-
lélekkel, tudásuk legjavát
adva járultak hozzá. A
györgyfalvai és mérai ru-
hákhoz szükséges anyagi
fedezetet pályázatokon és
az önkormányzat támoga-
tásával sikerült beszerezni,
melyet ezúton is szeret-
nénk megköszönni - tette
hozzá a Kincsõ Együttes
vezetõje. 

Sz. Cs. 

A Kincsõ a legjobb táncegyüttesek közt

Pápa Latin-Amerikából
Az argentin jezsuita Jorge Mario Bergogliót válasz-
tották meg az új pápának a vatikáni konklávén a bí-
borosok. A döntést a Szent Péter-bazilika erkélyérõl
a protodiakónus bíboros jelentette be március 13-án,
pár perccel 20.15 óra elõtt. Pápai neve Ferenc lett.
Õ a 266-ik pápa, és az elsõ, aki latin-amerikai or-
szágból érkezik a Vatikánba, bár vannak olasz fel-
menõi. Már 2005-ben is felmerült, mint lehetséges
jelölt. Fiatalon filozófiát és teológiát tanult. Buenos
Airesben pedig még bíborosként is a tömegközle-
kedést használta.

Növendékek hangversenye
A Megbékélés Háza hangversenysorozatában, Gu-
lyás Márta növendékeinek hangversenyén Mozart,
Schubert, Brahms és R. Strauss kamaramûvei
csendülnek fel március 25-én 19 órai kezdettel. (A
koncert ingyenes. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sarkán.)  

Dátumok
Várnagy Ildikó szobrászmûvész munkáiból nyílt kiál-
lítás a fenti címmel az Ökollégium Art Galériában.
Az alkotások március 27-ig tekinthetõk meg, hétköz-
naponként 10-tõl 18 óráig, illetve a https://picasa-
web.google.com/portart.v weboldalon. (Cím: Vécsey
János Leánykollégium, Szél utca 11-13.)

Megvalósult és megvalósulatlan álmok
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. A május 5-ig látogatható
tárlat válogatást nyújt Erdély István, Gönczi Gebhardt
Tibor, Haranghy Jenõ, Repcze János, Rottler István és
Tuszkay Márton reklámterveibõl. (A kiállítás hétfõ kivé-
telével naponta 10-tõl 18 óráig tekinthetõ meg. Cím:
Korona tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

A mester és tanítványai
A Békásmegyeri Közösségi Házban Szipál Márton
és tanítványai fotóiból rendeznek kiállítást. Szipál
Márton a XX. század egyik legszínesebb mûvész-
egyénisége, legendás fotómûvész, aki leghíresebb
képeit hollywoodi sztárokról, az elenganciáról és a
szépségrõl készítette. A kiállításon két tanítványa,
Börzsey B. Bálint és Fekete Éva képeit is láthatják
az érdeklõdõk. (Az alkotások március 18-tól 31-ig
tekinthetõk meg ingyenesen. Cím: Csobánka tér 5.)

Pentimento
Tuzson-Berczeli Péter festõmûvész „Pentimento” cí-
mû retrospektív tárlatát tekinthetik meg az érdeklõ-
dõk április 7-ig a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. (A kiállítás hétfõ kivé-
telével mindennap 10-tõl 18 óráig látogatható. Cím:
Korona tér 1., a volt Dugovics Titusz tér.)

Az Óbudai Társaskörben Portisch Lajos magyar ária-és dalestjét tûzték mûsorra febru-
ár 20-án este. Portisch Lajos, akit fõleg a sakk nemzetközi nagymestereként ismer-
nek, ezen az estén zenei oldaláról mutatkozott be, és operaénekesi tehetségével ma-
gyar szerzõk mûveit elevenítette meg. A mûsorban dalok, opera és operett áriák, du-
ettek váltották egymást. Közremûködött Zöld Ildikó (szoprán), zongorán Hegedûs Va-
lér kísért. Az Óbudai Széchenyi Kör szervezte a rendezvényt, amelyen részt vett Varga
Mihály miniszter is

Sakknagymester ária- és dalestje 
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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
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� 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
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, 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
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869

�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Gázkészülékek gyors javítása. Fégszerviz.
Gázszivárgás és CO mûszeres vizsgálat. Ta-
mási József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� 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.
� 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
� Társasházkezelés - valódi érdekképviselet,
A tulajdonosközösség tájékoztatása negyed-
évenként a pénzügyi helyzetrõl. Zápor u. Tel.:.
240-4209; 06(30)462-2830. simon.dubecz@t-
online.hu
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok.
Tisztítás, festés. Határidõre, garanciával! Tel.:
06(20)234-0811
� Fakivágás, visszavágás, áglevágás szak-
szerûen, felelõsségvállalással, tuják, bokrok,
sövények visszavágása, telektisztítás, zöld-
hulladék elszállítás. Tel.: 06(30)933-5627
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� 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

� Gyógypedikûr! Egészségügyi végzettséggel,
többéves szakmai tapasztalattal, szakterületem a
speciális elváltozások szakszerû kezelése (tyúk-
szem, gombás-benõtt körmök, szemölcs végle-
ges megszûntetése, cukorbeteg lábápolás) Szent-
endrei út 6. Tel.: 06(70)324-6770

� 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 ut-
cai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Akupresszúra, talpreflexológia, lym-
phdrainage, gyógy, sport, keleti, wellness masz-
százsok. Tel.: 06(70)356-2985

�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu

� Fogyjon fülakupunktúrával. Orvosi álla-
potfelmérés. Személyre szabott program. III.
ker. Vörösvári út 29. II/5. Bejelentkezés:
06(20)481-4646

� 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 Gyula
ortopéd-traumatológus fõorvos magánrendelése:
III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ: kedd 14.30-
17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-5613. Gyer-
mek-felnõtt mozgásszervi betegségek kezelése,
csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat

�AIII. kerületben frissítõ talpmasszázs és reiki
kezelés. Kérésre házhoz is megyek a környéken.
Tel.: 06(20)310-8476

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)9590-134
�Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti te-
matika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját
lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-5331
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Német-angol nyelvtanítást vállal tanárnõ.
Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, társal-
gás. Tel.: 06(20)285-0713
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@ freemail.hu

� Egri belvárosi másfél szobás lakásom
budapestire cserélem vagy eladom.
www.egrilakas.freewb.hu, 20/527-9569
� Eladó, vagy budapesti lakásra cserélhetõ,
90 m2-es családi ház a Karancs-völgyében,
Egyházasgergén. Tel.:06-30/382-1409
� Óbudán, Bogdáni úton téglaház 3. emeletén
egyszobás, 35 nm-es, gázkonvektoros lakás eladó.
Jó állapotú, üres, azonnal beköltözhetõ. Irányár:
8.500.000 Ft. Tel.: 368-6066, 06(30)559-3863
� 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. Iá.: 15,9 MFt. Tel.:
06(20)266-8681
� Budakalászon, Gerinc utcában örökpano-
rámás építési telek (1075 nm) eladó, ikerház
építésére is alkalmas. Tel.: 06(30)222-1986
� 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. Iá.: 28,9
MFt. Tel.: 06(20)266-8681
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakásokat, háza-
kat keresünk leendõ és meglévõ érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342
� Ingatlanközvetítõ iroda nyílt! Békásme-
gyeren a Madzsar J. u. 1.-ben. Tel.:
06(30)480-9584; 06(20)399-6416

� 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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� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� 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
� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
csillárt, hangszert, könyveket, bizsukat, csip-
két, kitüntetést, ezüstöt, kerámiát, szõrmét,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148

� 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
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,

karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� 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
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476

� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai
elõkészítés. Tel.: 06(30)481-7821
� III. ker. társasházban gondnoki, mobil-
gondnoki, gondnok-helyettesi, elektromos kar-
bantartói munkát vállalok. 20 éves gyakorlat-
tal, nagy rutinnal, villanyszerelõ szakmával,
gépkocsival, vállalkozóival, számlaképesen.
Tel.: 06(20)935-6033, willanyos@ gmail.com
� Nyugdíjas házaspár takarítói és kertész
munkát vállal Óbudán, Solymáron és környé-
kén. Tel.: 06(70)227-7041
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria  és
Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094

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

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

Markovics Ferenc:
Az a bizonyos kisördög
Harmincöt éve élek Csillaghegyen, egy, a századik évét betöltött
családi házban. Azok a rövid, igaz történetek, amelyekért most
tollat, pontosabban billentyûzetet ragadok, legalább tizenöt éve-
sek, de akad közöttük jóval korábbi is. Ami közös bennük, hogy
valamennyien Óbudán születtek. Ott, ahol az emberek ma is meg-
szólíthatják egymást, akár évõdve vagy tréfálkozva is…
Íme, következzék a bizonyság…

Halászlé a Siposban, télen (1997)
Szürke reggel, nem sokkal pitymallat után. A tegnap nagy igyeke-
zettel lehullott hó ma már csupán haldokló kupacokban, félretol-
va töpped, zsugorodik a régi Sipos Halászkert elõtti járdán. A be-
járat elõtt hatalmas, sóval teli zsák, a termetes, mackónak öltözött
éttermi dolgozó lapáttal, óriási lendülettel hinti szét a tartalmát.
Belém bújik az a bizonyos, s mellette elhaladva, odavetem:

- És akkor délben meg sótlan lesz a halászlé?
Behúzom a nyakam, hátha utánam zúdít pár kilónyit. Ezzel szem-
ben azt kiáltja:
- Téved, uram! Hajnalban, a biztonság kedvéért, már bedobtam
két lapátnyit a kondérba...
Visszapillantok, látom, hogy fülig ér a szája. Cinkosan összeka-
csintunk.
Jól indul ez a napunk...

Totál zokni... (1991)
Nagyjából félúton az antikvárium és Tiszekker órás üzlete között,
a Lajos utcai alagsorok egyik zugolyában, három lépcsõ mélyén
mûködik a zokni-bolt. Kizárólag fuszeklit és társait lehet itt kap-
ni, de azt mindenféle színben, formában, méretben és árban. A fa-
lakon körben polcok, temérdek lábfejvédõ holmival. A parányi
helyiség közepén asztal, mögötte ül a tulaj, meghatározhatatlan
korú férfiember, arcán mélységes utálattal a kinti nagyvilág iránt.
Fel sem néz érkezésemkor, elrebegett köszönésemre ügyet sem
vet, mereven bámulja az asztal közepét. Érzem, hogy voltaképpen
teljesen fölösleges vagyok, ezért gyorsan körbe vizslatom a kész-
letet, majd a kiválasztottat igyekszem arra a pontra helyezni, aho-
vá moccanatlan tekintete irányul. Anélkül, hogy a fejét megmoz-
dítaná, szenvedõ hangon felnyög:

- Hatvanban... moshatja...
Most bizserdül valami a gerincemben:
- Esetleg azért Gyöngyösön is?
Továbbra is mereven, szaggatottan, letargikus révületben:
- Imádom..., ha... a vevõimnek... humora van...
Leteszem a zoknin feltüntetett összeget, zsebre vágom az árut, el-
indulok a ki-járat felé. Távozóban, félszemmel hátrapillantva, el-
mormolok egy búcsúüdvözletet.
Némán fürkészi ama bizonyos pontot. Bár, lehetséges, hogy azon
túl pedig, a képzeletbeli lyukon át, talán egyenesen magát az uni-
verzumot?

Csak pontosan, szépen...  (1993)
Verõfényes, nyári nap. Langaléta, egyetemista kinézetû, farme-
res-pólós ifjú ember álldogál a Galagonya és a Lajos utca sar-
kán, elõtte masszív, háromlábú faállvány. Rajta a teodolit, csö-
ve a Tímár utca felé irányul, ahol idõsebb, kék overallos társa
szobrozik, égnek meredõ, kalibrált, végeláthatatlan léccel.
Egyezményes, rejtélyes kézjelekkel kommunikálnak. Nyilván-
valóan a fiatal a fõnök, mert intésére a korosabb rögvest, apró
lépésekkel sasszézik jobbra vagy balra. Minthogy feléjük hala-
dok, már messzirõl figyelemmel követhetem tevékenykedésü-
ket. Amikor a geodéta mellé érek, éppen befejezi a nyert érté-
kek beírását a viseltes munkanaplóba. És akkorra gerjed föl
bennem az okostóni:
- Nagyon kérem, ne felejtse el, hogy a világegyetem mostanában
tágulóban van!
Az ifjú ezredmásodperc alatt fordul felém, s már rá is vágja:
- Jaj, köszönöm, hogy szólt! Azonnal rádobok az eredményre né-
hány angströmöt!
Boldogan intek, õ is derûsen bólint. Megyek tovább. 
Megint leltem egy lelki társat, újdonsült jóbarátot...

A demarkációs vonal  (1990)
Eltünedezõben vannak a Kolosy tér környékén a házias jellegû ét-
keket kínáló, kicsiny kifõzdék, vendéglõcskék. Ezek egy részében
bevett szokás, hogyha fogytán a hely, a már ott ülõ vendég elé
vagy akár mellé is, egy ellentmondást nem tûrõ kérdés-kérés után
újakat ültet a pincér.
A második fogásnál tartok, amikor az asztalomhoz kísér két jól öl-
tözött, csinos, a húszas éveik vége felé járó hölgyet. Dünnyög va-
lamit, de közben már kihúzza a székeket, majd visszatolja alájuk.
Rám se nézve köszönnek, a kettejük közül is szemrevalóbb még
leülés közben egyetlen határozott mozdulattal visszatereli elém a
kissé elbitangolt söröskorsómat és a körmével ketté karcolja az
abroszt, tömör kísérõszöveggel:
- Ez a demarkációs vonal!
Majd, mint aki jól végezte dolgát, már fordul társnõjéhez, folytat-
ná a megkezdett beszélgetést, ha énemben menten föl nem buzog-
na a csillaghegyi legényvirtus:
- Bocsánatot kérek! Csak a miheztartás végett: ez a felezõvonal az
asztal alatt is folytatódik?
A hölgyek szeme villan, egy pillanatra meghökkennek, de látva
barázdáktól árkolt ábrázatomat,  mellé a derekam körül sokasodó
évgyûrûket, a másodperc töredéke alatt csalhatatlan nõi ösztönnel
felmérik, hogy alighanem tökéletesen ártalmatlan vagyok. Egy-
szerre nevetik el magukat.
- Természetesen!
De aztán, immár sokkal szelídebben: 
- Jó a töltött káposzta?
Biztosítom õket, hogy felséges. Õk is azt kérnek. Ez idõtõl kelle-
mesen csevegünk, s szinte sajnálom, hogy az ebédem végéhez ér-
tem. Mosollyal búcsúzunk...

Így élünk mi errefelé, a Duna jobb partján, annak pedig az óbu-
dai szakaszán. S amíg e városrész lakói, a valamikori Ofen szel-
lemének örökösei barátságosak és derûsek, addig érdemes is. Mi-
nél tovább, az idõk végezetéig...         

(A pályázó Markovics Ferenc nyugdíjas fotográfus, Balázs Béla-
díjas, érdemes és kiváló mûvész.)

Lezárult január 24-én az önkormányzat „Tollforgatók” címû irodalmi pá-
lyázata. A beküldött mûveket bizottság értékelte, és a leginkább tetszõ
alkotásokat jutalmazta. Néhány ezek közül felkerült Óbuda-Békásme-
gyer honlapjára, és megjelent az Óbuda Újságban is.

Tollforgatók 
irodalmi pályázat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hahota
- Tudna adni nekem het-
venhat csótányt, egy
patkányt, tizenhárom
pókot, hét pincebogarat
és négy egeret? - kér-
dezi egy fiatalember az
állatkereskedésben.
- Egerem és patkányom
van - feleli a tulaj -, de a
többivel pillanatnyilag
nem szolgálhatok. Meg-
mondaná, mire kell
mindez?
- Nemsokára elköltö-
zöm - feleli a fiatalem-
ber -, és a fõbérlõ ra-
gaszkodik hozzá, hogy
a lakásban minden pon-
tosan úgy legyen, mint
amikor odamentem.

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

* * *
- Az egész kiállításon
egyetlen festmény volt,
amit meg lehetett nézni,
mégpedig a tied.
- Ez igazán kedves tõ-
led.
- A többi elõtt akkora tö-
meg volt, hogy nem fér-
tem oda.

* * *
- Anyu, nézhetem a té-
vét?
- Igen, kisfiam, csak ne
kapcsold be!

* * *
- Fordítva ült fel a lóra,
uram!
- Nem tesz semmit,
Jean, úgy is az ellenke-
zõ irányba megyek.

* * *
Néhány kérdés...
- Akarsz sokat keresni?
- Igen.
- Akkor jól elbújok.

* * *
- Hogy lehet 30 birkát
hatvan felé zavarni?
- Az M3-ason.

* * *
- Hogy hívják a lány csi-
gát?
- Csigabige!

* * *
- Mi van, ha a sündisz-
nó nem megy iskolába?
- Sünnap.

* * *
- Mi az? Bükkfán ül és
fütyül?
- Eltévedt fûzfánfütyülõ.

Húsvéti finomságok
RÁNTOTT TOJÁSLEVES
Hozzávalók: személyenként 1 tojás + 1 tojás, 1 evõ-
kanál liszt, kevés olaj, 1 teáskanál köménymag, só,
pár csepp ecet, pici pirospaprika.
Olajon pirítsuk meg a lisztet, szórjuk bele a köményt
és egy pici pirospaprikát, hogy színe legyen. Gyorsan
öntsük fel hideg vízzel, majd hagyjuk felforrni. Sózzuk
meg és keverjünk bele egy egész tojást (ez a leves to-
jásadagja), aztán személyenként egy tojást óvatosan
engedjünk bele úgy, hogy egészben maradjon. Ízlés
szerint fûszerezzük, ízesítsük például fekete borssal,
babérlevéllel, ételízesítõvel, vagy pár csepp ecettel.

FÕTT SONKA 
Hagyományosan
húsvéti étel, de van
bizonyos fortélya,
amit ha nem ismer a
háziasszony, nem
sikerülhet jól.
Hozzávalók 6 fõre:
1,2 kg hagyomá-
nyos füstölésû, kötözött sonka, a tálaláshoz 8 darab tojás,
ecetes torma.
A sonkát a fõzés elõtt fél napra hideg vízbe áztatjuk, hogy
ne legyen annyira sós. Az áztató vizet leöntjük, a sonkát
egy fazékba tesszük és annyi hideg vizet engedünk rá,
hogy ellepje. Lassú tûzön kb. 3,5 óra alatt puhára fõzzük.
A sonkát a fõzõlében hagyjuk kihûlni. A fõzõlé tetején
megdermedt zsiradékot kanállal leszedjük, s csak aztán
vesszük ki a sonkát a lébõl. Hûtõbe tesszük tálalásig (a
hálót akkor fejtjük le a sonkáról, miután kifagyott).
A sonka fõzõlevében elkészített fõtt tojást kínálunk mellé.

KOSZORÚ CSOKI- ÉS MARCIPÁNDARABOKKAL
Hozzávalók 4 fõre: 175 g puha vaj, 140 g liszt, 35 g bur-
gonyakeményítõ, 3 tojás, 140 g porcukor, 4 teáskanál
vaníliás cukor, 2 teáskanál méz, 1 teáskanál sütõpor,
csipet só, 1 citrom reszelt héja és leve, 1 evõkanál da-
rált kekszmorzsa, vaj a forma kikenéséhez.
A kuglóf formát kivajazzuk, és beszórjuk darált
kekszmorzsával, a sütõt elõmelegítjük.
A vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a keményítõt,
a vaníliás cukrot, a citrom héját és levét. A tojásokat
felütjük egy tálba, a porcukorral, a mézzel és csipet-
nyi sóval egy forrásban lévõ, gyöngyözõ vízzel teli
lábasba tesszük a tálat. A robotgéppel krémes állag
eléréséig habosítjuk. Majd levesszük a vízrõl, és
még kb. 10 percig verjük, egyben hûtjük is.
A tojásos keveréket több részletben hozzáadjuk a
vajhoz, majd fakanállal a sütõporral elkevert, átszitált
lisztet is beleforgatjuk. Belekeverjük a csokipasztil-
lákat és marcipánkockákat.
Elõmelegített, 160 fokos sütõben kb. 50 percig sütjük.

Meghívó a március 21-ei,
„Hal a házban” címû gaszt-
ronómiai bemutatóra.

O lgyai András, a hí-
res Gundel étterem

egykori fõséfje bemutató-
val és kóstolóval egybe-
kötött tanácsadást tart a
korszerû táplálkozás je-
gyében a folyami és ten-
geri halak elkészítésének
fortélyairól. A nagyböjt
idején a húst kiváltó -
igen sok vitaminban és
ásványi anyagban gazdag
- halas ételek egyszerû és
korszerû elkészítési mód-
jával ismerkedhetnek

meg a résztvevõk. Még a
legjobb háziasszonyok
számára is tud újdonságot
mondani a világot járt,
nagy tudású szakember.

Helyszín: CIVIL HÁZ,
Kolosy tér 2. (piac, ga-
léria). Idõpont: március
21. 17 óra.

(A nagy érdeklõdésre
való tekintettel a részvé-
tel elõzetes regisztráció-
hoz kötött. Regisztrálni
az info@osszefogasobu-
daert.hu e-mail címen,
vagy a 06-30-200-3115-
ös telefonszámon lehet.
A rendezvényre a belé-
pés ingyenes.)

Gasztronómia a Civil Házban

Halak elkészítése

Szotyori László festõmûvész munkáiból nyílt kiállítás az
Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában. A
képek március 22-ig tekinthetõk meg, hétköznapokon 9-
tõl 16 óráig. (Cím: San Marco utca 81.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata évek óta,
így idén is a Környezetvédelmi Alap terhére zöld-
felület gondozási pályázatot hirdet a kerületben
lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. 
A pályázati felhívást a kerület Környezetvédelmi
Alapjáról szóló 9/1997. (III. 6.) önkormányzati
rendeletben meghatározott szabályok szerint fo-
galmazták meg. A pályázaton elnyerhetõ legma-
gasabb összeg 250.000 forint, amely egyszeri,
vissza nem térítendõ támogatás.
Pályázatot azon társasházak/lakásszövetkezetek

nyújthatnak be, amelyeknek az önkormányzat felé
nincsen tartozásuk. Amennyiben a társasház/la-
kásszövetkezet korábban bármilyen önkormány-
zati támogatásban részesült és a megállapodást/tá-
mogatási szerzõdést nem az abban foglaltak sze-
rint teljesítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert
pénzösszeg kizárólag a lakóépület közvetlen környe-
zetében lévõ, közterületen fekvõ zöldterületek gon-
dozására, rendbetételére, kialakítására és megtisztítá-
sára, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra,

talaj javításra (indokolt esetben talajcserére), vala-
mint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.

* * *
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének a kerületben lévõ társasházak fel-
újításának pénzügyi támogatásáról szóló,
14/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete alap-
ján társasház felújítási pályázatot hirdet. 
Társasház felújítási támogatás igénybevételére
jogosultak a kerületben lévõ társasházak, priva-
tizált társasházak és lakásszövetkezetek, ha az
épület építési éve 
• 1945. elõtti, vagy
• telepszerû, többszintes lakóépület esetében a pályá-
zat benyújtása elõtt legalább 15 évvel épült és a laká-
sok száma legalább hat, vagy
• építési évtõl függetlenül tizenhat szintes.
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag
közös tulajdonban lévõ épületrészek (A)-(B)
bekezdésben meghatározott felújítási munkála-
taihoz vehetõ igénybe.
(A) Általános társasház felújítás esetén tá-
mogatott felújítási munkák:
a, az épület fõ tartószerkezeti elemeinek részle-
ges vagy teljes felújítása;
b, tetõ, tetõszerkezet héjalás, bádogozás, kémé-
nyek részleges vagy teljes felújítása;
c, födémek, függõfolyosók, erkélyek szerkezeti
felújítása;
d, homlokzat felújítása;
e, központi berendezések, kazán, felvonók, szellõz-
tetõ berendezések részleges vagy teljes felújítása;
f, épületgépészeti berendezések részleges vagy
teljes felújítása; 
g, az épület víz- és hõszigetelésének javítását
célzó munkák;
h, a társasházi tulajdonban lévõ közmûhálózat
felújítási munkái;
i, lépcsõház felújítása; 
j, a társasház külsõ utcafronti nyílászáróinak cseréje,
helyreállítása a közös tulajdonban lévõ területeken;
k, szeméttároló kialakítása, meglévõ szemétledobó
korszerûsítése;
l, gépkocsi tároló kialakítása a társasház belsõ
udvarán vagy pinceszintjén a pincehelyiség át-
alakításával.
(B) Életveszély elhárítás esetén az (A) bekez-
dés a)-j) pontokban meghatározott felújítási
munkák támogathatók.
(A) Általános társasház felújítás esetén egy tár-
sasháznak legfeljebb a tervezett munka teljes költ-
ségének ötven százaléka adható támogatásként, a
támogatás összege azonban nem lehet több 2 mil-
lió forintnál. A támogatás formája:
a) vissza nem térítendõ támogatás (max. 600.000 fo-
rint) vagy

b) 5 éves futamidejû kamatmentes kölcsön
(max. 1.400.000 forint).

(B) Kizárólag életveszély elhárítására szol-
gáló munkálatok esetében - a tervezett felújí-
tási munka teljes költségének huszonöt százalé-
káig, legfeljebb 500.000 forint erejéig - vissza
nem térítendõ támogatás adható. 

A pályázati dokumentáció beszerezhetõ a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), vagy le-
tölthetõ az önkormányzat honlapjáról. 

(A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a pályá-
zat-elõkészítõ és koordinációs irodától kérhet. Pá-
lyázati referens: Horváth Krisztina. Telefonszám:
437-8576. E-mail: horvath.krisztina@obuda.hu) 

Zöldfelület gondozási és társasház felújítási pályázat 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról
szóló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosultat megelõzõ, va-
lamint az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a
vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pá-
lyázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. Apályázó ajánlatát a pályá-
zat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) Apályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2013.
április 15-én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osztályán
(cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölt-

hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. április 15-én 12 órakor
a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az érté-
kesítési osztály hivatalos helyiségében történik. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû lici-
tet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskö-
tési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak szerint. 
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni az értékesítési osztályon a 437-8646-os és
a 437-8639-es telefonszámokon. 
Apályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ra, 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 az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Petõfi Sándor: 15-dik március, 1848  
Rejtvényünkben a költõ fenti címû versébõl idézünk. Meg-
fejtés a vízszintes 5. és a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Simára koptass. 5. Az idézet elsõ sora (zárt
betûk: D. S. Á.). 14. Kajálda. 15. Nagyon kedvelõ. 16. Cse-
cse-becse. 17. Luxemburgi, kambodzsai és albán autók jele.
18. Becézett Veronika fordítva. 19. Delelõ. 20. … Attila, szí-
nészünk, fordítva. 21. Megszégyenülõ. 22. Francium és oxi-
gén vegyjele. 23. Vissza vala fordítva! 25. Brit gyilkolás visz-
szája. 26. Rövid és hosszú magánhangzó. 27. Orosz Irén. 28.
Római négy és hat. 31. E. B. T. 32. Pozsgás növény. 35. Zenei
félhang. 37. Egyik folyónk. 38. Angolul forró. 39. Fluor és bór
vegyjele. 40. Zúzz vissza! 42. Jean. 44. Caola része! 45. Bang-
ladesi színésznõ. 46. Névelõs rend. 47. Szülõtlen visszája. 48.
… vera, aloé. 49. Régebbi Rakéta Regénytár fordítva. 50.
Londoni harmadik. 51. Kínai város. 53. Mátrai hegy. 55. Ba-
kó egyik szerszáma.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt betûk: L.
A. T.). 2. Körrel kapcsolatos. 3. Töltény tolvajnyelven. 4. For-
dított igefajta. 5. Övezik egynemû betûi. 6. Becézett Edvárd.
7. Geometriai fogalom. 8. Foszfor, kén és alumínium vegyje-
le. 9. Ö. Z. L. 10. Alulra. 11. Rajzfilm-figura. 12. Muzsikálom.
13. Vakbuzgó. 17a. Vadvirág. 20. Kifogy. 23. Angol karok. 24.
Shakespeare színmû. 27. Inez egynemû betûi. 29. Két volt!
30. Nõi név. 32. Bajonett. 33. Indulatszó. 34. Járóhely. 36.
Keskeny csík. 39. Hét Vezér … Kõszegen, névelõvel. 41. Ví-
ziaknában van! 43. Fordított duett. 44. Névelõs kardozó. 46.
Zsargon. 47. AHSL. 49. Spanyol, norvég és portugál autók jele.
50. Mihail …, szovjet-orosz sakkozó volt. 52. Kiad egynemû be-
tûi. 54. A gallium vegyjele. Ipacs László

A március 4-én megjelent, „Ritkán látjuk” címû rejtvényünk
megfejtése: „Egy szerelem három éjszakája; 

Fekete szárú cseresznye”.

Kedves Polgármester Úr!
Hónapok óta fogalmazgatom magamban ezt a levelet, és
végre megérett, valamint a körülmények is úgy hozták,
hogy meg tudom írni - a gyerekek alszanak, béke van és
csend… Engedje meg, hogy levelem, mintegy „Vásárlók
könyvébe” írt bejegyzés legyen. 
Köszönöm a Szent Margit Kórházat!
Köszönöm, hogy harcol érte, hogy szívén viseli a sorsát!
Mindkét gyerekünk itt született, és ha a jó Isten is úgy
akarja, leendõ gyerekeink is itt fognak. Pedig a kórház
nem divatos, nem is alternatív, ha nem veszem annak azt a
giga labdát, amin vajúdni lehet, vagy azt, hogy lehet láb-
tartó nélkül is szülni, ha az ember elég gyors…
A kórház ugyan régen elvesztette 115 évvel ezelõtti fé-
nyét, de talán ennek a fénynek a megmaradt pislákolá-
sa miatt éreztem úgy minden alkalommal, hogy isme-
rõs helyen járok.
Mert ugyanolyan átható ételszag terjeng a konyhájából,
mint amilyen óvodás koromban szívodott a ruhámba, a ha-
jamba, és felejthetetlenül az orromba is - és minden látoga-
táskor felidézõdik bennem valamely kedves, ovis emlék…
Anõvérek, szülésznõk egy része még mindig azt a nem ki-
fejezetten divatos, de ugyanannyira kényelmes, megkötõs,
térdig érõ, orrán-sarkán lukas cipõt hordja, mint annak ide-
jén az óvónénik (amúgy egészségügyi dolgozó koromban
nekem is volt olyanom, és ismétlem, amilyen nem túl
szép, annyira kényelmes az a lábbeli!), az orvosok egy ré-
sze most is klumpában jár, a szülészet elõtti debella gyur-
manõ pedig ugyanabban a szocialista stíluban készült,
mint a legtöbb társa amire, a ‘80-as évekbõl emlékszem.
A gyermekágyas részleg zuhanyzója olyan, mint egy
fröccsöntött ûrhajó-kapszula Pirx kapitány kalandjaiból,
akkora küszöbbel, amit még Armstrong is nehezen lépett
volna át a Holdon, nemhogy egy mezei kismama gátseb-
bel, vagy ne adj’ Isten császársebbel…
És gyanítom, hogy a várandós-gondozóban lévõ képeket
talán még nagyanyám is nézte… És én is szívesen nézem.
(Például elképesztõen sok Ladát és Trabantot számláltam
meg rajtuk, amíg az orvosra vártam.)
Mindkét gyerekünk gyorsan és könnyen született vá-
lasztott orvossal és szülésznõvel. Bárkivel volt dolgom a

vizsgálatok során, kedvesen, normálisan viselkedett és
persze igyekeztem én is normálisan viselkedni. Mindig
hangosan köszöntem, ahogy sok-sok évvel ezelõtt a szü-
leim tanítottak, és ez láthatóan többeket meglepettséggel
vegyes örömmel töltött el. Nem hisztériáztam, ha vár-
nom kellett, vagy valaki elém került. Igen gyakran mo-
solyogtam. 
És csodák csodájára mûködött. A szülés elõtti 6 hónap,
és az utána itt töltött 3 nap kifogástalan volt. Mind a
gyermekágyon, mind a csecsemõs részlegen dolgozók
kedvesek, lelkiismeretesek voltak. Pedig gyakorlatilag
szinte ugyanaz a 3 hullafáradt orvos, szülésznõ és cse-
csemõs dolgozott mindannyiunk meglepõdésére.
Rengeteget nevettünk. Pedig tele volt az osztály, nem
volt szabad ágy. (Azt külön ajándékként éltem meg,
hogy nagyon helyes szobatársaim voltak, akik megelé-
gedettségét ezúton továbbítom Önnek!)
Annyira jól éreztem magam bent, hogy a férjem Margaré-
ta Szállónak nevezte el a kórházat (biztosan Hrabal is így
tett volna!), ahol még Szépségszalon is található!!!
Az jutott eszembe, hogy indulhatna esetleg egy Margit
Kórházat örökbefogadó kampány: például, hogy „FO-
GADD ÖRÖKBE A 343-as SZOBÁT!”, és akkor lenné-
nek képek a szobában, meg információs táblák az újszülött
gondozásáról ábrákkal, óra, esetleg a beépített szekrények
kikerülnének a szobákból, hiszen használhatatlanok, ha
csak nem azt a célt szolgálják, hogy a mellette fekvõ kis-

mamában minden ajtónyitásnál
maradandó sérülést okozzanak.
Vagy, „FOGADD ÖRÖKBE A
GYEREKÁGYAS WC-T”!
Ugyanis így talán az említett
helyiség 2,5 WC-jébõl 3 lehetne
használható, és zárható. (Pilla-
natnyilag az egyik teljesen jól
zárható, de nem nyitható, és egy
szekrény „lakik” benne évek
óta. A másik kilincse jószerével
csak foggal tartható, a harmadik
ajtajának kerete pedig úgy meg
van vetemedve, hogy frissen
szült anya legyen a talpán, aki
egy kézzel, vállbedobással ki

tudja nyitni! Majd be tudja zárni…)
Mivel a kórházon és az önkormányzaton kívül álló okok
miatt ilyen szegény az eklézsia, segíthetnének a szülõk, hi-
szen mindnyájunk számára ebben a felfokozott érzelmi ál-
lapotban megnõ a kórház eszmei értéke. (Az nyílt titok,
hogy a kórház dolgozói pótolnak szükséges eszközöket
otthonról, vagy vesznek a saját pénzükbõl, hogy legyen…)
Kedves Polgármester Úr!
Szeretném kiemelni dr. Burik Zoltán nevét, aki mindkét
alkalommal olyan lelkiismeretesen végezte dolgát a vá-
randós gondozás és a szülés alatt, mintha csak a saját
gyermekérõl lenne szó! Azon kívül, hogy szerintem sze-
gény a kórház ügyelési rekordere, képes volt bilokálni,
ugyanis egyszerre szültünk ketten, és mindkettõnknél
ott volt! (Hát ilyen orvosai vannak a Szent Margit Kór-
háznak!) 
Valamint Szadovszky Gáborné szülésznõt, aki elképesztõ
szakértelme mellett végig olyan kedves és figyelmes volt
velem, mintha az édesanyám lenne. 
Továbbá dr. Téglás Emma neonatológus doktornõt, aki
mindig kedvesen és jókedvûen, nagy szeretettel segített
ottlétünk alatt.
Isten éltesse Önt és a Szent Margit Kórházat!
Kívánok sok sikert, jó munkát és kitartást az elkövetke-
zõkhöz!

Szeretettel:
Egy óbudai édesanya

Köszönet a Margit Kórház visszavételéért

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Venyige Ádám, a Római
Sport Egyesület úszója
ezüstérmet szerzett 50
méteres gyors váltóban,
az Országos Diákolimpia
döntõjében, felnõtt me-
zõnyben, a Dr. Csík Ferenc
Gimnázium színeiben. 

A z ország egyik leg-
rangosabb megmé-

rettetését a Komjádi
Uszodában tartották már-
cius elsõ hétvégéjén. A
megnyitón részt vett
Simicskó István, sportért
felelõs államtitkár, az ér-
meket mások mellett
Varga András, a Buda-
pesti Diák Sportszövet-
ség elnöke adta át.

- A versenyen nemcsak
az egyesületeknek, ha-
nem az iskoláknak is na-
gyon fontos, hogy a
sporteseményen elért ki-
magasló eredménnyel jó
hírünket vigyék az or-

szágban - mondta Gyepes
Lajos, az egyesület veze-
tõje, aki hozzátette: a Ró-
mai SE szinte minden év-
ben részt tudott venni az
országos döntõn. Idén
négy versenyzõvel képvi-
seltük Óbudát és egyesü-
letünket. Az 1996-os szü-
letésû Ádám 5 éves kora
óta úszik nálunk, Óbudán
született és itt is él. Több
nemzetközi és hazai ver-
seny gyõztese. Felkészí-
tésében nagy szerepet
vállalt Gruber Andrea
kondícióedzõ. Fiammal,
Gyepes Ádámmal együtt
büszkék vagyunk tanítvá-
nyunkra - jelentette ki a
vezetõedzõ.

Sz. Cs. 

Az RSE hozta jó formáját

Ezüst a Diákolimpiáról

Gyepes Lajos tanítványával, Venyige Ádámmal

Az Óbuda Kerékpárkölcsön-
zõ 2013. március 1-jén, im-
már negyedik éve újra meg-
nyitotta kapuját. A kerület
nonprofit kerékpárkölcsön-
zõje 75 darabos kerékpár-
parkja a hosszú tél folya-
mán alapos mûszaki rend-
betételen esett át. Így 30
darab férfi trekking, 20 da-
rab nõi trekking 15 darab
vadonatúj MTB, 2 darab or-
szágúti és 2 darab tandem
kerékpár várja a régi és az
új kerékpározókat.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tá-

mogatásának köszönhetõ-
en a kerületi lakosok to-
vábbra is négy éve válto-
zatlanul alacsony áron tud-
nak kerékpárt bérelni a

Berguson Kft. által üze-
meltetett Óbuda Kerékpár-
kölcsönzõben. 

Kerületi lakosok 200
Ft/hétköznap összegért
tudnak kerékpárt bérelni,
amennyiben munkába já-
rásra vagy hétköznapi
ügyeik intézésére ezt a
közlekedési formát vá-
lasztják. Hétvégén és
munkaszüneti napokon a
bérleti díj 200 Ft/óra. A
bérleti díj egyes típusok
esetében eltérhet. 

Újdonság, hogy a kerék-
párok belsõ gumiját de-
fektmentesítõ folyadékkal
töltötték fel, így jelentõsen
csökkenni fog majd a „leg-
népszerûbb” kerékpáros
probléma. További érde-
kesség, hogy kísérleti

üzembe helyeztek egy
olyan gumikkal rendelke-
zõ kerékpárt, ahol a levegõ
töltötte belsõ gumi helyett
kemény szivacs található. 

(A bérelhetõ kerékpá-
rokról illetve feltételekrõl
az www.obudakerekpar.hu
oldalon kaphatnak további
tájékoztatást. Nyitva tar-
tás: hétfõtõl péntekig 7-tõl
19 óráig, szombat-vasár-
nap 9-tõl 19 óráig. Cím:
1033 Budapest, Laktanya
utca 1/B; Telefon: +36-20-
207-3133.)

H a nem vagy fázós
és a tavaszt már Te

is inkább a szabadban
töltenéd, akkor focizz
nálunk és vedd igénybe
szezonnyitó akciónkat!

2013. március 4-tõl az
Óbudai Szabadidõparkban
található (20x40 m) mûfü-
ves focipálya 6.900 Ft/óra

díjon bérelhetõ, hétköz-
napokon 8-tól 21 óráig,
hétvégén 8-tól 16 óráig.

(Pályafoglalás az aláb-
bi elérhetõségeken lehet-
séges: Óbudai Tenisz
Klub, 1037 Budapest,
Laborc utca 2. 70/702-
3719, tenisz@obudai-
teniszklub.hu) 

Megtartjuk a múlt évi árakat!
Az Óbudai Tenisz Klub idén nyáron a múlt évi ára-
kon kínálja a teniszezõknek a pályabérlési lehetõ-
séget.
Nyitva tartás: hétköznap 7-tõl 22 óráig; hétvégén: 8-
tól 16 óráig.
Teniszpálya bérlet árak a nyári szezon (2013. 04.
15.- 2013. 10. 13.) 26 hetére:

7-11-ig 2.200 Ft/óra 57.200 Ft/bérlet
11-16-ig 1.700 Ft/óra 44.200 Ft/bérlet
16-22-ig 2.600 Ft/óra 67.600 Ft/bérlet

(Teniszpálya alkalmi jegyárak: bérletes óra díj + 200 Ft)

Defektmentesítõ folyadék a belsõkben Mozdulj ki és rúgj 
labdába 6.900 forintért!

Szeretné megvalósítani kitûnõ körülmé-
nyek között szabadidõs céges rendezvé-
nyét/sportnapját? Itt a kiváló lehetõség,
hogy bérbe vegye az Óbudai Szabadidõ-
parkunkat. 

F elszereltség: elsõ osztályú tenisz-
pályák; kis- és nagymedence

(STRAND); 2 darab strandröplabda
pálya; mûfüves focipálya; öltözõk; zu-
hanyzók; játszótér; asztalitenisz aszta-
lok; kültéri felnõtt fitneszpark; erdei

futókör; aszfaltos kosárlabda és foci
pálya; sátrak felállításához vízszintes
füves terület; fedett programokhoz fa-
ház. Befogadóképesség: maximálisan
2000-2500 fõ. (Cím: 1037 Budapest,
Laborc utca 2. Bérleti díjjal és további
információkkal kapcsolatban keresse
az Óbudai Sport Kft.-t.; Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit Kft. Tel.: 388-
9770, e-mail: szakasits.adel@obudas-
port.hu 1037 Budapest, Laborc utca 2.)

Óbudai Sport Kft.

Tervezze velünk a nyarat! 

Bérelhetõ szabadidõpark 
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb április 2-
án)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 április 11-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban
(Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fi-
desz 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 április 4-én) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társashá-
zi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus ut-
ca 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.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos ország-
gyûlési képviselõ fogadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36-20-770-6593-as telefon-
számon vagy a lajos.olah@parlament.hu
e-mail címen jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából. A következõ fogadó-
óra témája: a nõk helyzete Magyarorszá-
gon. A témához kapcsolódó megjegyzé-
seit, észrevételeit megküldheti a fenti elér-
hetõségek valamelyikére.

A „Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület tagjai, az emlékezõk
- a kitelepítés 67. évfordulója alkalmából - a békásmegyeri Szent Jó-
zsef Templomban a Varga Gábor atya által celebrált szentmisén közö-
sen imádkoztak február 24-én a még élõ és a már elhunyt kitelepített
békásmegyeriekért. A szentmisét követõen a templom falán elhelye-
zett emléktáblánál emlékeztek és koszorúztak. Az eseményen részt
vett Bús Balázs polgármester 

A Váradi utca 15. szám alatt
ideiglenesen mûködött

Kormányablak új helyen, a XI.
kerületben, a Budafoki út 59.
szám alatt (az 1. számú Körze-
ti Földhivatal épületében) fo-
gadja az ügyfeleket. A legköze-
lebbi (Kormányablak) ügyinté-
zõhely a XIII. Teve utca 1/A-C.

épületben található. A Kor-
mányablakok ügyfélfogadási
ideje: hétfõtõl péntekig 8-tól 20
óráig. További Kormányabla-
kok: XIII. Visegrádi utca 110-
112., illetve VIII. Fiumei út
19/A. (Bõvebb információ a
www.kormanyablak.gov.hu
honlapon.)

A Budafoki úton a Kormányablak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Könyvelés
könyvvizsgálat, adóbevallás
cégeknek, társasházaknak,

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

www.bendakonyveles.hu

1 % 1 % 1 %
A Jövõbarát Alapítvány kö-
szönetet mond mindenkinek,
aki a 2011. évi személyi jöve-
delemadója egy százalékát
felajánlotta a szervezet javá-
ra. A felajánlásokat a „fõzõ-
suli” elnevezésû programban
élelmiszerre és a sport-játék
programban „Sport Poha-
Rak” vásárlására fordították.
Továbbra is várják támogatá-
saikat a Jövõbarátok. (Adó-
szám: 18110458-1-41.)

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja közér-
dekû tanácsadási szolgáltatását.

Ö n társasház vagy lakás-
szövetkezet lakóközössé-

gében tulajdonosként, illetve
bérlõként él és érdeksérelem
érte? Vitája támadt a közös
képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel, netán az önkor-
mányzattal? 

Kérdései vannak, melyekre
nem kap választ? Nem ismeri
jogait, lehetõségeit, segítséget

szeretne? Ingyenes tanács-
adást biztosítunk, ahol gyakor-
ló társasházi és lakásszövetke-
zeti tisztségviselõk válaszolnak
kérdéseire.

Idõpont és helyszín: 
1. Békásmegyer, március

27-én 17-tõl 19 óráig, Békás-
megyeri Közösségi Ház
(Csobánka tér 5.).

2. Belsõ-Óbuda, március 28-
án 17-tõl 19 óráig, Lajos utca
113., földszint, északi oldal, la-
kásszövetkezeti iroda. (Elõze-
tes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás
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