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Új sportesemény-sorozatot indított útjá-
ra Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata,
„Szabadidõ, szeretem!” címmel.

Ófaluban, a Szent József Házban nyílik
meg március 29-én Budapest elsõ Tün-
dérkertje õshonos gyümölcsfákkal

Óbudai San Marco Szabadegyetem: dr. Za-
cher Gábor fenti címû elõadása március 31-
én hallható az Óbudai Kulturális Központban. 13

Mindennapi függõségeink

3
Szabadidõ, szeretem!

10
Tündérkert nyílik Békásmegyeren

Kedvezményes muskátli vásárlási akció: 2014. április 17. (csütörtök).  Részletek a következõ számban

Több mint háromszáz, az egészségéért tenni akaró érdeklõdõ vett részt az Egészségkörút Óbudán elnevezésû szûrõprogram-sorozat második állo-
másán, a március 8-án, a Nem csak nõknek! címmel rendezett egészségnapon a Békásmegyeri Közösségi Házban               BESZÁMOLÓ A 13. OLDALON

R ekord látogatottságú szezon után,
március elsõ hétvégéjén bezárt a

Fõ téri korcsolyapálya, március 3-án
pedig elkezdõdött az ingyenes úszás-
oktatás kerületi óvodások számára. 

RÉSZLETEK A 11. OLDALON

A vízügyi hatóság 
jelölje ki a nyomvonalat 

Tarlós István fõpolgármester az Országos
Vízügyi Hatósághoz fordul, hogy a szakma
és a tervezés mondja ki egzakt módon: a part
mentén vagy a Királyok útja-Nánási út nyom-
vonalon épüljön meg a római-parti védmû.

TUDÓSÍTÁS A 7. OLDALON

P olgármesteri kezdeményezésre, önkor-
mányzati támogatással a kerületi közép-

iskolások és a felsõoktatásban résztvevõ
hallgatók képviseletére megalakult Óbuda-
Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata. 

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Egészségnap – nem csak nõknek!

Ifjúsági önkormányzat Óvodások úszásoktatása
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Bús Balázs polgármes-
ter elsõként a Vasas

SC elnökének, Markovits
Lászlónak gratulált, hogy a
Vasas Óbuda csapata har-
madszorra is kupagyõztes
lett, ezzel õk is Óbuda
sportos hírnevét öregbítik.

A sport a közösségi
élet része 

- Amikor 2009-ben elin-
dítottuk az Óbudai  Egész-
ségolimpiát, az volt a cé-
lunk, hogy a kerületben a
lehetõ legtöbb egészséges
ember éljen. A sport na-
gyon fontos része ennek.
Ezzel a fiatalokat és az
idõs embereket is be tud-
juk vonni a közösségi élet-
be. Jelenleg 12 fitnesz-
park, illetve további 6 is
segít majd megõrizni akti-
vitásukat, míg az épülõ két
sportparkkal és egy jég-
csarnokkal a fiataloknak
szeretnénk teret biztosítani
a szabad sportolásra.
Mindemellett, nem önkor-
mányzati beruházásban
ugyan, de egy kalandpark-
kal gazdagodik a kínálat -
tette hozzá a polgármester.

Dr. Csepeli Zsuzsanna
meglátása szerint szükség
van a tömegsportokra,
ezért is szervez immár har-
madik alkalommal ingye-
nes sportrendezvény-soro-
zatot az Óbudai Sport
Nonprofit Kft. Tavalyelõtt
5 ezren, a múlt évi rendez-
vényen pedig már több,

mint 8 ezren vettek részt.
Idén azt tûzték ki célul,
hogy megduplázzák a
résztvevõk számát. Asport

kft. vezetõje elmondta,
hogy sok szervezés, mun-
ka áll az egyes események
mögött, de a célba érõk
mosolya és a sok elisme-
rés feledteti a nehézsége-
ket. Részletesen beszá-
molt a rendezvényekrõl,
amelyek közül kiemelte a
változásokat és újdonsá-
gokat. Idén külön díjazzák
azt az iskolát, amelybõl a
legtöbben vesznek részt az
eseményeken, az intéz-
mény összlétszámához
képest. Egyúttal a lako-

sokra is értékes nyeremé-
nyek várnak.

Sportos nemzet 
- A tavalyi Óbudai Fu-

tófesztivál nagy élmény
volt számomra - vette át
a szót Varga Mihály
nemzetgazdasági minisz-
ter. - A kormányról el-
mondható, valóban
sportbarát, hiszen szá-
mos olyan döntést ho-

zott, amely mind azt
szolgálta, hogy nemze-
tünk sportosabbá, egész-
ségesebbé váljon. Döntés
született a mindennapos
testnevelés bevezetésé-
rõl, kiemelt támogatás
biztosításáról a különbö-
zõ sportfejlesztésekhez,
valamint tanuszodák lét-
rehozásáról. Azonban he-
lyi szinten is segíteni kell
ezeket a törekvéseket. Az
embereket azzal ösztö-
nözném, ahogy a mondás
is szól: akinek nincs ideje
a mozgásra, annak elõbb
vagy utóbb idõt kell sza-
kítania a betegségre.

Simicskó István sportért
és ifjúságért felelõs állam-
titkár példaértékûnek és
követendõnek nevezte a
kezdeményezést. Kapcso-
lódva Varga Mihály gon-
dolatához elmondta, hogy
a kormányzati törekvése-
ket helyi szinten is támo-

gatni kell, a partnerek le-
gyenek akár magánszemé-
lyek, önkormányzatok,
vagy éppen civil szerveze-
tek. - Neveljük a lelkünket
kérlelhetetlen igényérzet-
re! Márai szavait idézte,
majd így folytatta: - Az
igényesség lehetõség sze-
rint legyen meg minden-
ben, úgy az emberi kap-
csolatokban, mint a sport
építésében, erõsítésében. A

kormány ehhez igyekszik
megteremteni a feltétele-
ket. Kiemelten kezeli a
sportot, a sportolást, ami-
vel elérhetõvé válik a la-
kosság mentális és egész-
ségi állapotának javítása. A
sport ahhoz teremt lehetõ-
séget, hogy a lelkünkkel is
harmóniába kerüljünk,
ezért ezt a kiváló kezdemé-
nyezést meg kell ragadni,
és esélyt adni a teljes testi
és lelki egészségnek -
hangsúlyozta.

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ hang-
súlyozta: - A sportolásnak
közösségteremtõ ereje
van. Az óbudai vezetésnek
kiemelt célja, hogy az itt
élõk jól érezzék magukat,
ehhez az önkormányzat
számos program szervezé-
sével járul hozzá. A képvi-
selõ elárulta, Sinkó Andrea
ösztökélésére õ is részt

vesz a Nõnapi Fitness Na-
pon. 

Támogatott 
szabadidõsport 

Gyulay Zsolt, a MOB
elnökségi tagja kijelentet-
te: eddig nem látott jó
helyzetben van a verseny-
sport területe Magyaror-
szágon, és az infrastruktu-
rális fejlesztéseknek kö-
szönhetõen a szabadidõ-
sport is nagy hangsúlyt
kap. Sinkó Andrea, a ren-
dezvény fõvédnöke, (az
ÓWDSE elnöke, MOB-
tag) aki maga is Óbudán
él, örömmel vállalta el a
felkérést. A szabadidõ-
sport megfelelõ támoga-
tást kap az önkormányzat
jóvoltából. Érdemes élni a
páratlan lehetõséggel - vé-
lekedett a sportoló. Remé-
nyét fejezte ki, hogy so-
kan részt vesznek majd a
programokon, ahová ter-
mészetesen nemcsak nõ-
ket várnak. 

- Szerintem is ez a leg-
sportosabb kerület -
mondta Tóth Tamás  két-
szeres paralimpikon úszó,
akinek bevallása szerint a
tavalyi évben a Futófesz-
tivál volt a legvonzóbb.
Ám lehet, hogy idén a
Nõnapi Fitness Nap lesz
számára a favorit.

Ingyenes szûrések
- Az egyes állomásokon

nemcsak a sporté lesz a fõ-
szerep, az odalátogatók in-
gyenes egészségügyi vizs-
gálatokon is részt vehetnek
majd a Szent Margit Ren-
delõintézet jóvoltából. Az
Óbudai Futófesztiválon
lesz többek közt vérnyo-
más- és pulzusmérés, In-
Body testösszetétel-mérés
és táplálkozási tanácsadás.
Ezzel szeretnék felhívni az
emberek figyelmét a pre-
vencióra és a szûrõvizsgá-
latok fontosságára - mind-
errõl dr. Petrik Róbert, a
Szent Margit Rendelõinté-
zet igazgatója számolt be.

Sz. Cs.
Az április 26-ai Óbu-

dai Futófesztivál részle-
tei a 33. oldalon

Szabadidõ, szeretem! – a mozgás valódi elixír

Sportrendezvény-sorozat az egészséges életért
Az elmúlt két évben több mint 13 ezer óbudai mozgott,
sportolt együtt az ingyenes sportrendezvény-sorozato-
kon a III. kerületben, az önkormányzat és az Óbudai
Sport Nonprofit Kft. szervezésében, az aktív életmód je-
gyében. Az idei, „Szabadidõ, szeretem!” felkiáltó mon-
dattal indult „mozgás hadjárat” jelentõségérõl, prog-
ramjainak részleteirõl az óbudai Spider Falmászó Club-
ban tartottak tájékoztatót március 4-én.

Adományok a „Flórá”-nak
A sportprogramok alatt idén is kiemelt figyelem övezi a jó-
tékonyságot, ezért a résztvevõk minden állomáson hoz-
zájárulhatnak kisebb-nagyobb adományukkal a „Flóra”
Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány tevé-
kenységéhez. A szervezet specifikus és intenzív terápia
révén lehetõvé teszi a halmozottan sérült embereknek a
társadalomba integrálódását, munkalehetõséget kínálva
számukra. Az alapítvány munkatársai mindemellett nagy
hangsúlyt fektetnek a fogyatékkal élõk sportprogramokon
való részvételére is, felismerve annak pozitív hatásait.

Gyulai Zsolt MOB elnökség tag, Sinkó Andrea olimpikon, az esemény fõvédnöke, Bús
Balázs polgármester, Simicskó István sportért és ifjúságért felelõs államtitkár,
Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ, Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, Studniczkyné Eszenyi Erzsébet, a „Flóra” Értelmi Fogyatékoso-
kért és Autistákért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Csepeli Zsuzsanna, az Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. ügyvezetõje, dr. Petrik Róbert, a Szent Margit Ren-
delõintézet igazgatója és Tóth Tamás kétszeres paralimpikon úszó 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Jól mûködik a „Könyvet házhoz”
2007 áprilisa óta érhetõ el a „Könyvet házhoz” szolgál-
tatás a kerületben. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ Támogató Szolgálata juttatja el a
könyvtári könyveket, folyóiratokat, egyéb dokumentu-
mokat az idõs és beteg, mozgásukban korlátozott, la-
kásukhoz kötött emberekhez. (A szolgáltatást a III. ke-
rületi FSZEK tagkönyvtárak közül a Füst Milán utca 26.
szám alatt mûködõ III/5. számú könyvtár munkatársai
koordinálták-koordinálják.) A szolgáltatás igénybe ve-
hetõ az önkormányzat saját intézményében, az Óbu-
dai Platán Könyvtárban is. A FSZEK az együttmûködé-
si szerzõdés alapján elkészítette a 2013-as beszámo-
lóját, így ez alapján fogadta el a képviselõ-testület a
„Könyvet házhoz” szolgáltatás beszámolóját.

Támogatott társasház felújítás
Társasház felújítási pályázatot hirdetett a kerületben
lévõ társasházaknak és lakásszövetkezeteknek az
önkormányzat. A 2014. évi költségvetés e célra 72
millió forintot tartalmaz, amelybõl általános társas-
ház felújítás esetén a társasházak vissza nem térí-
tendõ támogatásra, kamatmentes kölcsönre, illetve
életveszély elhárítást célzó munkák elvégzésére
szerezhetnek forrást. (Pályázat a 8. oldalon) 

Bõvül a közgyógyellátásra jogosultak köre
Az egészségi állapot megõrzését, helyreállítását
elõsegítõ gyógyszerek árának növekedése - illetve
az a tény, hogy a nyugdíjminimum számítási sza-
bály 2009 óta nem változott - tette indokolttá a köz-
gyógyellátás jogosultsági feltételeinek módosítását,
azaz a nyugdíjminimum alapján meghatározott jo-
gosultsági jövedelemhatár 20 százalékkal való
emelését. Ennek következményeként bõvül az ellá-
tásra jogosultak köre. Az önkormányzatnál jelentke-
zõ több millió forintos többletköltséget a kerület költ-
ségvetésének általános tartaléka fedezi.

Megújuló kardiológia és terhesgondozó 
A Szent Margit Kórház megbízott fõigazgatója és a
Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítványának
kuratóriumi tagja levélben kért segítséget a kardio-
lógiai osztály egy újabb szárnyának felújítására, il-
letve a szülészeti és nõgyógyászati osztályához tar-
tozó terhesgondozó felújítására. A képviselõk a ké-
résnek helyt adva, a felhalmozási tartalék terhére 5
millió forintos támogatást ítéltek meg a kardiológiai
osztály felújításához, és 5 millió forintot a terhes-
gondozó felújításához. Az alapítvány az elvégzett
munkáról 2014. augusztus 31-ig köteles elszámolni.

Civil pályázat 
A képviselõ-testület a 2014. évi költségvetésben is-
mét 20 millió forintos civil alapot hozott létre. Idén is
mindkét félévben kiírják a civil mûködési pályázatot,
félévenként 10 millió forintos keretösszeg meghatá-
rozásával. Az Itt Élünk Egyesület képviselõje ugyan
az elnyerhetõ pályázati források csökkentését java-
solta, ám ezt a képviselõk többsége nem támogat-
ta. A pályázat célja továbbra is a civil szervezetek
mûködéséhez és az alaptevékenységükhöz való
hozzájárulás, eszköz, infrastruktúra, illetve humán-
erõforrás tekintetében. (Pályázat a 25. oldalon)

Sport és civil szervezetek támogatása, környezetvédelmi kérdések, bérleti díjak a pi-
acokon - egyebek mellett ezek a témák is napirendre kerültek a képviselõ-testület
február 27-ei ülésén, melyen az új fitneszparkok helyét is kijelölték.

Pályázatok, együttmûködések, közgyógyellátás 

Eldõlt, hol épül a négy új fitneszpark

• A Gyermekek a Mûvé-
szetért és a Hagyományért
Alapítvánnyal 2012-ben
kötött együttmûködési
megállapodást újabb há-
rom évvel meghosszabbí-
totta az önkormányzat. Ez
az alapítvány mûködteti a
Kincsõ Néptáncegyüttest,
mely 1980-ban alakult Bé-
kásmegyeren, a Medgyes-
sy Ferenc Általános Iskola
tornatermében. A néptánc-
együttes munkájának kö-
szönhetõen mind széle-
sebb kör ismeri és szereti
meg a Kárpát-medencei
magyarság hagyományos
tánckultúráját. Az alapít-
vány célja, hogy a hátrá-
nyos helyzetû lakótelepi
gyermekeknek biztosítsa a
sok éve hagyományként
mûködõ mûvészeti, nép-
mûvészeti tevékenységek

gyakorlását és magas szín-
vonalú folytatását.

• Három évvel meg-
hosszabbította a Széll Kul-
turális Egyesület non-pro-
fit, közhasznú szervezettel
kötött megállapodást a
képviselõ-testület. Az
1999-ben alakult egyesü-
let a magyar nyelvterület
népzene és néptánc kultú-
ráját a fiatalság körében
tanítja, népszerûsíti. Mû-
soraikban az autentikus
néptánc színpadi megjele-
nítésének legnemesebb
hagyományait képviselik.
Elõadásaikat a Téka
Együttes és a VPG fúvós
zenekara kíséri.

• A Kaszások Óbudai If-
júsági Klub Egyesület a
Magyar Kosárlabda Szö-
vetséghez sportfejlesztési
programként benyújtotta a

kültéri sportpálya beruhá-
zási tervét, bízva annak jó-
váhagyásában. A jövõbeni
csarnokrekonstrukciót, új
sportburkolatot, térkõ bur-
kolatot, kosárlabda palán-
kokat és világítási-rend-
szer telepítését is magában
foglaló fejlesztési program
megvalósulásához szüksé-
ges önrészt az önkor-
mányzat biztosította. 

• A Berguson Keres-
kedelmi és Szolgáltató
Kft. és az önkormányzat
2010-ben kötött együtt-
mûködést. A cég azóta
üzemelteti az Óbudai Ke-
rékpárkölcsönzõt a Lakta-
nya utcában. A kölcsönzõ
tulajdonosai egészséges
életmódra ösztönzik a vá-
rosrészben élõket. Lehe-
tõséget teremtenek a sza-
badabb mozgásra, a spor-
tosabb munkába járásra, a
hétvégi szabadidõs kerék-
pározásra. Minderre te-
kintettel az önkormányzat
újabb 4 évvel meghosz-
szabbította a céggel kötött
együttmûködési megálla-
podást. Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Együttmûködés a kultúráért és a sportért 

Változatlan bérleti díjak 
A Békásmegyeri Vásárcsarnok és Vállalkozói Piac,
valamint a Kolosy téri piac bérleti díjait - tekintettel a
bérlõk piaci és gazdasági nehézségeire - nem emel-
te az önkormányzat; azaz 2014. január 1-tõl is a 2013.
évre megállapított bérleti díjakat kell alkalmazni.

Az elmúlt évben a III. kerületi lakosok tizenegy helyszín közül szavazták meg azt a négyet,
ahol új fitneszparkot építtetett az önkormányzat, köztük a Kerék utcai iskolánál találhatót

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az önkormányzat ál-
tal létesített fitnesz-

parkok évek óta töretlen
népszerûségnek örvende-
nek. A megfelelõ kihasz-
náltság miatt fontos
szempont, hogy a szabad-
téri gépek olyan területre
kerüljenek, ahol azt a la-
kosság is szívesen fogad-

ja, sõt igényli. Ennek ér-
dekében ismét kikérték
az emberek véleményét
az új helyszínek kiválasz-
tása elõtt. Idén négy új
fitneszparkot létesít az
önkormányzat. A meghir-
detett szavazás alapján: a
Mészkõ utca 2. számmal
szemben lévõ területen,

az Õszike utcai nyugdíjas
ház melletti parkban, a
Búza utca-Köles utca ta-
lálkozásánál (a domb al-
jában) lévõ zöldterületen,
valamint a Juhász Gyula
utca 56. számnál, a kö-
zösségi kert melletti terü-
leten alakítanak ki sport-
parkokat.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának vezér-
lõelve továbbra is a közösségépítés - hangsú-
lyozta lapunknak adott interjújában Bús Balázs
polgármester. Véleménye szerint ennek éppúgy
része a közterületek felújítása, a közösségi te-
rek bõvítése, mint a kultúra támogatása. 

- A közösségépítést nevezte a legfonto-
sabb várostervezési szempontnak a 2014-es
fejlesztések kapcsán egy január végi háttér-
beszélgetésen. A képviselõ-testület által el-
fogadott idei költségvetés fõösszege 24 mil-
liárd forint, ennek mintegy 10 százalé-
kát fordítják új beruházásokra. A sok
közül melyeket emelné ki? Ide tartozik
a városrehabilitáció; 400 millió forin-
tot nyertek a fõváros pályázatán. 

- Így van, megerõsítem, a közösség-
építést tartom a legfontosabbnak, en-
nek megfelelõen próbáltuk az idei költ-
ségvetést összeállítani. Vannak na-
gyobb projektjeink, ilyen például a bé-
kásmegyeri piac melletti közterület fej-
lesztése, melyet a fõvárostól elnyert tá-
mogatásból valósítunk meg. Szintén
közterület-fejlesztést fogunk végrehaj-
tani Békásmegyer-Ófaluban és Kaszás-
dûlõn; szándékaink szerint a parkolási
helyzeten és az utak állapotán javítunk.
Nagyon súlyos gondot jelent a közleke-
désben az Ürömi és a Dózsa György út
keresztezõdése. A problémát jelzõlám-
pás csomóponttal kívánjuk megoldani,
ami igen jelentõs beruházás. Tovább
folytatjuk a sportfejlesztéseket. Az
egyik sportpark a Laktanya utcában, a
másik a Keve-Kiserdei iskola területén
lesz. A tavalyihoz hasonlóan négy fit-
neszparkot létestesítünk. Négy területre
tett javaslatot a lakosság, amit figye-
lembe vettünk a tervezésnél. Két új
idõsklubot alakítunk ki, az egyiket a Gáz-
gyári lakótelepen, a másikat Békásmegye-
ren, a közterület pályázat kapcsán. Folyta-
tódik a csatornázás, fõleg Aranyhegy és
Ürömhegy térségében. Biztosítjuk a pályá-
zati forrásokat a panelházak felújításához,
amit korábban is tettünk. Idén sem marad el
a hagyományos burgonyaakció, és a tavaly
elõször tartott muskátliosztás sem. 

A kerület csatlakozott a Holokauszt Em-
lékév eseményeihez. Nagyrendezvénye-
inkre idén is várjuk az érdeklõdõket, így az
Óbudai Nyárra és az Óbudai Adventre.
Létrehozunk egy új kulturális intézményt a
Fõ téren, mely egy információs központ-
ként mûködik majd, de lesz benne art mo-
zi is. Sikerült a fõvárostól visszaszerez-
nünk az egykori Flórián mozi helyiségeit,
ahol az Óbudai Danubia Zenekarnak bizto-
sítunk próbatermet, terveink szerint a ké-
sõbbiekben zenei elõadásokat láthat-hall-
hat itt a közönség. 

- Említette a Gázgyári lakótelepet, itt
idõsklubot nyitnak. Egy korábbi testületi

ülésen szó esett a lakótelep rossz állapot-
ban lévõ útjainak kátyúzásáról, az épüle-
tek esetleges felújításáról. Tulajdonképpen
mi köze a helyi önkormányzatnak a Gáz-
gyárhoz, hiszen fõvárosi tulajdonban van? 

- Meg vagyok lepõdve, hogy a szocialis-
ta képviselõk a kerületi önkormányzaton
kérik számon a Gázgyári lakóteleppel kap-
csolatos problémákat. Tekintve, hogy ez a
terület az utolsó szögig fõvárosi kezelés-
ben van, ezért itt minden fõvárosi feladat.
Ennek ellenére azt kell mondjam, húsz

évig nem történt semmi, a fõváros korábbi
szocialista és liberális vezetése hagyta tel-
jesen lepusztulni ezt a lakótelepet. Ebben a
ciklusban történtek már változások, a Ho-
tel Retro Budapestet a Fõvárosi Önkor-
mányzat felújíttatta, benne szolgálati laká-
sokat biztosított a rendõrségnek. Önkor-
mányzatunk tavaly döntötte el, hogy szol-
gáltatást nyújtunk az idõseknek a Gázgyá-
ri lakótelepen is, idén megnyitjuk az idõs-
klubot, melyhez a fõváros jelenlegi vezeté-
se biztosította a helyiségeket. 

Menczer Erzsébet országgyûlési képvise-
lõ javaslatára elvégeztetjük az utak kátyúzá-
sát. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a
fõvárossal, hogy segíthessük az itt élõket
egyéb gondjaik megoldásában is. Azt gon-
dolom, hogy a fõváros jelenlegi vezetésével
együttmûködve javítani tudunk majd a Gáz-
gyár területén élõk helyzetén. Még akkor is,
ha ez nem kerületi feladat. 

- A költségvetési vitában Kiss László
MSZP-s önkormányzati képviselõ azt
mondta, a költségvetés vesztese a békás-

megyeri vásárcsarnok. Mint lapunk már
megírta, a vásárcsarnok felújításával kap-
csolatosan jelentõs fejlemény történt.

- A békásmegyeri piaccal évek óta folya-
matosan foglalkozunk. Az önkormányzat
elkészíttette a felújításra vonatkozó terve-
ket. Ez igen jelentõs, közel 2,5 milliárd fo-
rintos beruházás, ami meghaladja az önkor-
mányzat anyagi lehetõségeit. Orbán Viktor
miniszterelnök úr - Menczer Erzsébet or-
szággyûlési képviselõ asszony közbenjárá-
sának is köszönhetõen - ígéretet tett, hogy a

kormány jövõre biztosítani fogja  a bé-
kásmegyeri vásárcsarnok felújításához
szükséges forrásokat.

- Mit tud mondani az önkormányzati
lakások lakbéreirõl?

- Már három éve nem emelkedtek a
szociális lakbérek. Éppen azért, mert lát-
juk, hogy milyen helyzetben van a kerület
lakosainak túlnyomó része, és nem akar-
tunk újabb terheket a nyakukba rakni.
Úgy gondolom, ez tisztességes álláspont. 

- Az MSZP nem támogatta a kötvény-
kibocsájtást. 

- Az önkormányzat a korábbi években
nem adósodott el, nem vettünk fel hitelt a
mûködéshez. Kizárólag fejlesztési hite-
lért folyamodtunk, olyanért, aminek a
törlesztését vállalni tudtuk. Ebbõl a
szempontból szerencsés, hogy a kormány
átvállalja a fennmaradó hiteleinket is.

- Mennyi volt az adósságállománya a
városrésznek?

-  Nagyjából most 1,7 milliárd forintos
hitelt vállal át a kormány. A legkevésbé el-
adósodott a III. kerület. Ez lehetõséget ad
arra, hogy fejlesztésekhez vegyünk fel
újabb hitelt, hiszen a törlesztõ részleteket
biztosítottuk a költségvetésben. Ez ad ala-
pot az új beruházásokra. Amit az ellenzé-

ki pártok nem támogattak a 2014-es költség-
vetésben, de a vitában nem fogalmaztak meg
új célokat, például azt, hogy milyen fejlesz-
téseket tartanának kívánatosnak.

- Beszéljünk két tervezett közlekedési be-
ruházásról. A kaszásdûlõi gyalogosátkelõ-
rõl és a békásmegyeri HÉV-állomás fej-
lesztésérõl.

- Békásmegyeren akadálymentesítésre
van szükség, ezt a Budapesti Közlekedési
Központ tervezi, úgy tudom a 2015-ös
költségvetésben szerepel majd. Kaszásdû-
lõnél gyalogosátkelõhely létesül még az
idén. A bevásárlóközponthoz való eljutás-
hoz ugyanis sokan nem az aluljárót hasz-
nálják, hanem átfutnak a Szentendrei úton,
mely életveszélyes vállalkozás. 

- Mit említene még meg, ami fejlesztés-
ként szerepel?

- A legfontosabbnak azt tartom, hogy min-
den fejlesztésünk a közösségépítést és a kap-
csolatteremtés lehetõségét szolgálja. Ehhez
kérjük idén is a III. kerületiek támogatását.

Karalyos J. - Klug M.

Tovább bõvülõ közösségi terek 
– Interjú Bús Balázs polgármesterrel –
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Óbuda-Békásmegyer pol-
gármesterének kezdemé-
nyezésére, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) III. kerületi tan-
kerületével egyetértésben,
illetve a diákok és patro-
náló tanárok véleménye
alapján megalakult Óbuda-
Békásmegyer Ifjúsági Ön-
kormányzata (ÓBIÖK).

Apolgármesteri hiva-
talban március 6-án

tartott alakuló ülésen Bús
Balázs polgármester, Kiss
Anita jegyzõ, Kelemen
Viktória és Theisz Bálint
alpolgármester, Tamás
Ilona, a KLIK tankerületi
igazgatója, Lõrincz Edi-
na, az Óbudai Kulturális
Központ igazgatója és dr.
Csepeli Zsuzsanna, az
Óbuda Sport Kft. vezetõ-
je jelenlétében Gidófalvy
Dénes önkormányzati fõ-
tanácsadó köszöntötte a
kerületi középfokú és fel-
sõoktatási intézmények
képviselõit: intézményve-
zetõket, diákokat és pat-
ronáló tanárokat.

Elhangzott: az ifjúsá-
gi önkormányzat célja
az érdekvédelmen túl
programok, rendezvé-
nyek szervezése, a szoci-
álisan rászorulók támo-
gatása, a sportolási le-
hetõségek fejlesztése, a
meglévõ ifjúsági önkor-
mányzatok bevonásával
az iskolai nyilvánosság

megteremtése, fejleszté-
se, a kerületi közép- és
felsõoktatási intézmé-
nyekkel való aktív kap-
csolattartás.

Diákönkormányzatok
képviselõi korábban je-
lezték: részt vennének
egy ifjúsági önkormány-
zat megválasztásában,
elvárják a fiatalok part-

nerként való bevonását
a róluk szóló döntések-
be. E célok megvalósí-
tásához fordultak segít-
ségért az önkormányzat-
hoz, ahol pozitív fogad-
tatásra találtak. A képvi-
selõ-testület februári
döntése értelmében a
kerületi önkormányzat
biztosítja az Óbuda-Bé-
kásmegyer Ifjúsági Ön-
kormányzat mûködésé-
hez szükséges technikai
és pénzügyi feltételeket,
a késõbbiekben pedig
együttmûködési megál-
lapodásban foglalja ösz-
sze a közös célokat.

Az alakuló ülésen Bús
Balázs polgármester em-
lékeztetett: Óbuda egyik
szlogenje a „Közössé-
get építünk”. Mint
mondta, szeretné, ha eb-
bõl a fiatalok is része-
sülnének. - Fontos, hogy
azok a gondolatok is be-
csatornázódjanak a dön-
téshozatalunkba, amit a
fiatalok mondanak errõl
a kerületrõl, vagy sze-
retnének, hogy ebben a
kerületben legyen. Óbu-
da ne csak úgy legyen
élhetõ és otthonos,
ahogy a középkorú és az
idõsebb korosztály sze-
retné, hanem úgy is,
ahogy a fiatalok - mond-
ta a polgármester.

Bús Balázs néhány
konkrét területet is ki-
emelt, amelyben különö-
sen fontosnak tartja az if-

júság véleményének
megjelenését. Ilyen a la-
káskérdés, az önkor-
mányzat ösztöndíj prog-
ramja, amiben koráb-
ban is kikérték a fiatalok
véleményét, a munka-
helyteremtés, az oktatás,
a sport és szabadidõ, a
szociális támogatások
területe és a városfej-
lesztés kérdései is.

Megjegyezte: Óbudá-
val kapcsolatban szok-
ták emlegetni az „óbu-
dai modellt”. - Nem az
én polgármesterségem-
hez fûzõdik, de fontos
és követendõ hagyo-
mánynak tartom, hogy a
kerületi döntéshozatal-
ban pártérdekeken felül-

emelkedve, a helyi kö-
zösség érdekeit szem
elõtt tartva mûködik
együtt a kerület vezetése
és az ellenzék. Kívánom,
hogy az ifjúsági önkor-
mányzat is ebben a szel-
lemben dolgozzon a he-
lyi fiatalokért - mondta
Bús Balázs.

Gidófalvy Dénes fõta-
nácsadó bemutatta az if-
júsági önkormányzat
megválasztott tisztségvi-
selõit: Tóth Roland ifjú-
sági polgármestert, Csi-
csó Nóra (Óbudai Árpád
Gimnázium) és Molnár
Marcell (Óbudai Gimná-
zium) alpolgármestert,
Egervári Hajnalka (Ve-
res Péter Gimnázium) és
Zobolyák Bianka (Óbu-
dai Gimnázium) jegyzõt,
valamint a képviselõ-tes-
tület tagjait.

Tóth Roland, az ifjú-
sági önkormányzat pol-
gármestere köszönetet
mondott a kerületi ön-
kormányzatnak a fórum
létrejöttéhez és mûködé-
séhez nyújtott támogatá-
sért, és reményét fejezte
ki, hogy céljaik megva-
lósulásáért eredménye-
sen mûködhetnek együtt
a kerülettel. Elmondta, a
frissen alakult ifjúsági
képviselet elsõ rendez-
vényeként egy nagysza-
bású sportnapot tervez-
nek, melynek szervezése
a következõ idõszak leg-
fontosabb feladata.

Ifjúsági önkormányzat alakult

Új ügyfélfogadási rend 
A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti okmányirodában az új ügyfélfogadási rend
az alábbi.
Ügyfélfogadás
Hétfõn 7-tõl 19 óráig
Kedden 7-tõl 19 óráig
Szerdán 7-tõl 15 óráig
Csütörtökön 8-tól 15 óráig
Pénteken 8-tól 12 óráig
Ügyeik intézéséhez a már ismert
telefonszámon (437-8777) kérhet-
nek elõzetes idõpontot, valamint
lehetõségük van a www. magyar-
orszag.hu oldalon internetes idõ-
pontfoglalásra, továbbá - korláto-
zott idõintervallumban, melyrõl az
okmányirodában kaphatnak tájé-
koztatást - napi sorszámmal is in-
tézhetik ügyeiket.
Tájékoztatjuk önöket, hogy az
igazgatási szolgáltatási díjak, vala-
mint az illetékek megfizetésének okmányirodában történõ megfizetése, a Magyar
Postával történõ megegyezésig az alábbiak szerint alakul.

Helyben, Helyben,
bankkártyával készpénzátutalási

megbízáson
Hétfõn 7-tõl 19 óráig 10-tõl 18 óráig
Kedden 7-tõl 19 óráig 8-tól 14 óráig
Szerdán 7-tõl 15 óráig 8-tól 14 óráig
Csütörtökön 8-tól 15 óráig 8-tól 14 óráig
Pénteken 8-tól 12 óráig 8-tól 12 óráig

Harrer Pál utcai okmányiroda

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata évek óta,
így idén is a Környezetvédelmi Alap ter-
hére zöldfelület gondozási pályázatot
hirdet a kerületben lévõ társasházak és
lakásszövetkezetek részére. 
A pályázati felhívást a kerület Környezet-
védelmi Alapjáról szóló, 9/1997. (III. 6.)
önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályok szerint fogalmazták meg. A pá-
lyázaton elnyerhetõ legmagasabb összeg
250.000 forint, amely egyszeri, vissza nem
térítendõ támogatás.
Pályázatot azon társasházak/lakásszövetke-
zetek nyújthatnak be, amelyeknek az önkor-

mányzat felé nincsen tartozásuk. Amennyi-
ben a társasház/lakásszövetkezet korábban
bármilyen önkormányzati támogatásban ré-
szesült és a megállapodást/támogatási szer-
zõdést nem az abban foglaltak szerint telje-
sítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: a pályázat út-
ján elnyert pénzösszeg kizárólag a lakó-
épület közvetlen környezetében lévõ, köz-
területen fekvõ zöldterületek gondozására,
rendbetételére, kialakítására és megtisztí-
tására, ezen belül növényültetésre, nö-
vénygondozásra, talaj javításra (indokolt

esetben talajcserére), valamint parképítési
feladatok elvégzésére fordítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
március 31. (hétfõ), 18 óra.
(A részletes pályázati dokumentáció letölt-
hetõ a www.obuda.hu internetes oldalon,
vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján, az 1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2. szám alatt. A pá-
lyázatról további információt nyújt: Hor-
váth Krisztina pályázati referens. Tel.: 244-
8225. E-mail: horvath.krisztina@obuda-
varosfejleszto.hu.)

Zöldfelület gondozási pályázat

A római-parti árvízvédelmi
védmû végleges nyomvo-
nalának kijelölésére az
Országos Vízügyi Hatósá-
got kéri fel Tarlós István.
A fõpolgármester ezt saj-
tótájékoztatón jelentette
be, amelyen részt vett Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere is.

- A célom elsõ pilla-
nattól a teljes csillaghe-
gyi öblözet védelme.
Mindenkinek meg kell
értenie, hogy nem csak a
parti sáv jövõjérõl van
szó - hangsúlyozta Tar-
lós István fõpolgármes-
ter a március 3-án tartott
sajtótájékoztatón, ame-
lyen a római-parti árvíz-
védelmi védmû tervei-
nek szakmai átvizsgálá-
sát jelentette be.

Elhanyagolt
rendszer

- A közelmúltban vé-
geztük el a teljes fõvárosi
árvízvédelmi rendszer
felülvizsgálatát. Kiderült,
hogy ezt az elmúlt 20 év-
ben teljes mértékben el-
hanyagolták. Nagyon ko-
moly problémák vannak
az alsó rakpartokon, a
Bem tér és a Batthyány
tér környékén, Újpesten,
Albertfalván és a Margit-
szigeten is. A 2013-as ár-
víz tapasztalatai pedig
csak megerõsítettek ben-
nünket abban a régi meg-
gyõzõdésünkben, hogy
lépni kell - mondta a fõ-
polgármester. 

A fõváros már koráb-
ban bejelentette egy, a

Duna III. kerületi sza-
kaszán 3,5 kilométeren
át húzódó part menti
mobilgát építésének ter-
vét. A védmûrõl szóló
közéleti viták során al-
ternatív lehetõségként
merült fel a Királyok
útja-Nánási út vonalá-
ban húzódó rendszer le-
hetõsége.

- Ez ellen a lehetõség
ellen több érv szól.
Igaz, a védekezés eddig
ezen a vonalon történt,
tudni kell azonban,
hogy ez a nyomvonal
sosem volt hivatalos
védmû. A Rákosi-kor-
szakban hirtelen megol-
dásként ide dobálták le
a homokzsákokat, a ké-
sõbbi katasztrófa-hely-
zetekben pedig ezt te-
kintették alapnak. Ám a

rendszer nem véd meg
egy komolyabb áradás-
tól, egy itt felépítendõ
védmû pedig a sokszo-
rosába kerülne, mint a
mobilgát - fejtette ki
Tarlós István.  

A fák védelme
A közéleti vitákban

sokan természeti érté-
kek, elsõsorban a római-
parti fák esetleges sérü-
lése, eltûnése miatt
emeltek szót. Erre a fõ-
polgármester így rea-
gált:

- Furcsa logika ez, hi-
szen ha a Királyok útja-
Nánási út nyomvonalon
építenénk védmûvet,
607 olyan fát kellene ki-
vágnunk, amelynek át-
mérõje 10 centiméternél
nagyobb, és ezek közül

275 védett. Ez tehát nem
volna megoldás - ma-
gyarázta.

Elmondta, a mobilgát-
rendszer korábbi terve-
zésénél is kikérték a Bu-
dapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egye-
tem és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia szak-
értõinek véleményét. A
2013-as tapasztalatok
szükségessé teszik a ter-
vek frissítését, ezért a
fõpolgármester most az
Országos Vízügyi Ható-
sághoz nyújtott be ké-

relmet a nyomvonal
meghatározására és a
tervek értékelésére. 

- Ahogy a hatóság
dönt, úgy lesz - fogal-
mazott határozottan a
fõpolgármester hozzáté-
ve: -  Még egyszer
hangsúlyoznom kell,
hogy nem csupán part
menti védekezésrõl van
szó. A mobilgát kialakí-
tásával együtt meg kell
történnie a Barát-patak
és az Aranyhegyi-árok
árvízvédelmének is. A
cél, amint már mond-
tam, a teljes csillaghe-
gyi öblözet megóvása.

Dr. Váradi József fõ-
iskolai docens, árvízvé-
delmi szakértõ, a Ma-
gyar Hidrológiai Társa-
ság Mezõgazdasági és
Vízgazdálkodási szak-
osztályának elnöke el-
mondta, nem kell ag-
gódni azért sem, hogy
csökkenne a jelenlegi
parthasználat élvezeti
értéke.

- Épp ellenkezõleg: ez
sokkal jobb lehet. Meg
kell védeni a partmenti
ingatlanokat, vendéglõ-
ket, sporttelepeket, és a
munkálatok lehetõvé te-
szik egy szebb, pihenés-
re alkalmasabb partsza-
kasz kialakítását - kö-
zölte. (kgy)

A fõpolgármester a vízügyi hatósághoz fordul a nyomvonal miatt 

Cél a csillaghegyi öblözet védelme

Zöldengedély a római-parti védmûre
A fõváros idõközben megkapta a Közép-Duna-völ-
gyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fel-
ügyelõség azon határozatát, amely környezetvédel-
mi engedélyt adott a római-parti, közvetlenül a Du-
na-parton húzódó árvízvédelmi mû építésére.

FOTÓ: KOVÁTS GÁBOR
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Egyirányúsították a Juhász
Gyula utcát a Hatvany Lajos
utcától a Madzsar József ut-
cáig a munkavégzés miatt. 

Abékásmegyeri Juhász
Gyula utcában a

Madzsar József utca és a
Hatvany Lajos utca közöt-
ti szakaszon útfelújítási
munkálatokat végeznek a
fõváros idei útfelújítási
programjában.

A munkálatok idejére a
134-es busz a Madzsar Jó-
zsef utca-Pünkösdfürdõ
utca-Hatvany Lajos utca
útvonalon közlekedve
nem érinti a Hímzõ utca és
a Hatvany Lajos utca/
Juhász Gyula utca megál-
lót. A módosított útvona-
lon a 134-es buszra a kö-
vetkezõ megállókban lehet
felszállni: a Madzsar Jó-
zsef és a Pünkösdfürdõ ut-
ca sarkán: a 34-es és a 934-
es busz megállójában. * A
Medgyessy Ferenc utcá-
ból: a 34-es és a 934-es
busz megállójából. * A
Boglár utcában: a 34-es és
a 934-es busz megállójá-
nál. * AHatvany Lajos és a

Juhász Gyula utca sarká-
nál: a Hatvany Lajos utcá-

ban a Juhász Gyula utca
keresztezõdése után.

A 960-as busz a
Madzsar József utca-
Heltai Jenõ tér-Madzsar
József utca-Hadrianus ut-
ca-Hatvany Lajos utca-
Újmegyeri tér útvonalon
közlekedve nem érinti a
Hímzõ utca, Hatvany La-
jos utca, Juhász Gyula utca
és a Bálint György utca
megállót. A módosított út-
vonalon a 960-as buszra a

következõ megállókban
lehet felszállni: a Szolgál-
tatóháznál: a 34-es és a
204-es busz megállójából.
* A Madzsar József Hadri-
anus utcánál: a 34-es és a
204-es busz megállója. *
Hadrianus utca: a 34-es
busz megállójánál.

A befejezés várható idõ-
pontja április 15-e. A kivi-
telezõ a Pulzus Plusz Kft.

Társasház felújítási pályázat 
Budapest Fõváros III. Kerület, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a
kerületben lévõ társasházak felújításának pénz-
ügyi támogatásáról szóló, 14/2013. (II. 14.) ön-
kormányzati rendelete alapján társasház felújí-
tási pályázatot hirdet.
Társasház felújítási támogatás igénybevételére jo-
gosultak a kerületben lévõ társasházak, és lakás-
szövetkezetek, ha az épület: 1945 elõtt épült, vagy
többszintes lakóépület esetében a tárgyévi pályázat
benyújtása elõtt legalább 15 évvel épült és a laká-
sok száma legalább kettõ.
A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a kö-
zös tulajdonban lévõ épületrészek felújítási munká-
lataihoz vehetõ igénybe.
(A) Általános társasház felújítás esetén támogatott
felújítási munkák: az épület fõ tartószerkezeti eleme-
inek (alap, födém, fal, padló) részleges vagy teljes fel-
újítása; • tetõ, tetõszerkezet héjalás, bádogozás, ké-
mények részleges vagy teljes felújítása; • függõfolyo-
sók, erkélyek és lépcsõház szerkezeti felújítása, bur-
kolatcsere; • homlokzat felújítása; • központi gépésze-
ti berendezések, kazán, felvonók, szellõztetõ berende-
zések részleges vagy teljes felújítása; • az épület csa-
padékvíz- és hõszigetelésének javítását célzó mun-
kák; • a társasházi tulajdonban lévõ közmûhálózat
(gáz, víz, csatorna, villany) felújítási munkái; • nyílás-
zárók cseréje, helyreállítása; • meglévõ szeméttároló
és szemétledobó korszerûsítése; • kerítés felújítása.
(B) Életveszély elhárítás esetén azon fentiekben
felsorolt felújítási munkák támogathatók, melyek
nem az elmaradt karbantartási munkálatok miatt
váltak életveszélyessé.

Az elnyerhetõ támogatás
A) Általános társasház felújítás esetén: maxi-
mum 2 millió forint.
B) Életveszély elhárítás esetén:maximum 500.000 forint.

Pályázatok benyújtásának határideje
A) Általános társasház felújítás esetén: 2014. már-
cius 31. (hétfõ), 18 óra.
B) Életveszély elhárítás esetén: 2014. február 28-
tól folyamatos.
(A részletes pályázati dokumentáció letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalon, vagy beszerez-
hetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján, az 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. szám
alatt. A pályázatról további információt nyújt: Hor-
váth Krisztina pályázati referens. Tel.: 244-8225. E-
mail: horvath.krisztina@obuda-varosfejleszto.hu.)

Változott a buszközlekedés rendje 

Útfelújítás a Juhász Gyula utcában

A balesetek elkerülése és
a folyamatos sebességtúl-
lépés miatt az önkormány-
zat lakossági kérésre a
Rozália utcát Tempo 30
övezetté teszi, valamint
forgalomcsillapító küszö-
böket építtet.

ARozália utcában kor-
látozott sebességû

övezet kijelölése mellett
döntött az önkormányzat.
A beruházásban a forgal-
mi rend módosításán kí-
vül forgalomcsillapító kü-

szöbök is épülnek. A Ro-
zália utca forgalomcsilla-
pítása gyakorlatilag az
onnan keletre, már meglé-
võ Tempo 30 övezet kiter-
jesztése lesz. 

A Rozália utcát nagyon
sokan egyfajta menekülõ
útként használják a regge-
li és délutáni csúcsidõ-
szakban az Aranyhegyi-
Pusztakúti úton kialakuló
torlódás elkerülésére. Mi-
vel a Rozália utca egy
hosszú egyenes út, a se-
bességtúllépés jelentõs,

ezért balesetveszélyes. A
sebességkorlátozás önma-
gában nem hozna ered-
ményt, ezért a komplex
forgalomcsillapítás mel-
lett döntöttek; az övezet
belépési pontjain, vala-
mint a Rozália utcában
több csomópontban forga-
lomcsillapító küszöböket
építenek. Ezen kívül, az
Aranyalma utca nemkívá-
natos átmenõ forgalmá-
nak megszüntetése érde-
kében egyirányúsítják egy
szakaszát.

Forgalomcsillapítás a Rozália utcában

Az oldalt összeállította Klug Miklós

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Élõ népzene a bölcsõdékben
Április 1-jén a Szél Bölcsõdében és a Solymár Bölcsõde játszócsoportjában indul a program. A hangszeres foglalkozások
keddenként, a bölcsõdékben 9-tõl 10 óráig, míg a játszócsoportokban 10.30-tól 11.30 óráig tartanak az alábbiak szerint.
Idõpont Bölcsõde Játszócsoport

9.00-10.00 10.30-11.30
2014.04.01 Szél (1035 Bp., Szél u. 23-25.) Solymár (1032 Bp., Solymár u. 12.)
2014.04.08 Víziorgona II.(1039 Bp., Víziorgona u. 8.) Víziorgona I. (1039 Bp., Víziorgona u. 1.)
2014.04.15 Arató (1031 Bp., Arató Emil tér. 2) Szérûs (1033 Bp., Szérûskert u. 35.)
2014.05.06 Kerék (1035 Bp., Kerék u. 12-14.) Solymár (1032 Bp., Solymár u. 12.)
2014.05.13 Medgyessy (1039 Bp., Medgyessy u. 3.) Víziorgona I.(1039 Bp., Víziorgona u. 1.)
2014.05.20 Mókus (1036 Bp., Mókus u. 1-3.) Solymár (1032 Bp., Solymár u. 12.)
2014.05.27 Szél (1035 Bp., Szél u. 23-25.) Szérûs (1033 Bp., Szérûskert u. 35.)
2014.06.03 Kelta (1039 Bp., Kelta u. 3.) Víziorgona I. (1039 Bp., Víziorgona u. 1.)
2014.06.10 Álmos (1039 Bp., Álmos u. 1.) Szérûs (1033 Bp., Szérûskert u. 35.)
2014.06.17 Szél (1035 Bp., Szél u. 23-25.) Solymár (1032 Bp., Solymár u. 12.)
2014.06.24 Víziorgona II. (1039 Bp., Víziorgona u. 8.) Víziorgona I. (1039 Bp., Víziorgona u. 1.)

Civilben villamosmérnök,
mellette népzenész és ze-
netanár, a választók a 8.
számú választókerület
képviselõjeként ismerik.
Sáringer Kálmán (Fidesz-
KDNP) utóbbi minõségé-
ben arra a legbüszkébb,
hogy a hegyvidéki terüle-
ten jó kapcsolatot ápol az
öntevékeny civil szerveze-
tekkel.

S áringer Kálmán má-
sodik képviselõi

ciklusát zárja a 8. számú
választókerületben. Vé-
leménye szerint az itt
élõk örömei és gondjai
keveset változtak az el-
múlt években.

- A legbüszkébb arra a
civil életre vagyok, ami
ezen a területen kiala-
kult. Az egyik fontos
szervezet az Óhegy
Egyesület, amely egy-
részt társadalmi meg-
mozdulásokat, kulturá-
lis eseményeket szer-
vez: kiállításokat, disz-
nótort, kirándulásokat,
irodalmi esteket, feszti-
vált, farsangot és még
sok egyebet. Másfelõl
példaértékû, közösségi
célú kezdeményezése-
ket vezényelnek le, pél-
dául önkormányzati se-
gítséggel õk hozták
rendbe a Jablonka-
parkot. Ezt úgy kell ér-
teni, hogy az önkor-
mányzati finanszírozást

õk nagyon nagy értékû
társadalmi munkával
egészítették ki.
Ugyancsak pá-
lyázati források
és saját erõ ösz-
szeadásával újí-
tották fel a Do-
nát kápolnát, õk
szervezték a
kálvária felújí-
tását, illetve
most legutóbb a szobor-
csoport rekonstrukció-
ját. Hasonlóan aktív to-
vábbá a Csúcshegy Me-
nedék Egyesület is.
Képviselõként a felada-
tom a kapcsolattartás e
szervezetek és az önkor-
mányzat között. Örülök,
hogy ebben részt vehe-
tek - fogalmazott a kép-
viselõ.

Sáringer Kálmán a
kulturális, civil és ki-
sebbségi, a pénzügyi,
tulajdonosi és vagyon-
nyilatkozat-kezelõi, il-
letve a városfejlesztési
bizottság tagjaként az
egész kerületet érintõ,
nagyobb projektekben is
részt vállal.

- Büszkék lehetünk az
elmúlt idõszak nagy be-
ruházásaira. A még fu-
tókra és a már befejezet-

tekre egyaránt. Komoly
siker az Óbudai Prome-

nád létrejötte,
nagyon fontos
beruházás to-
vábbá a Csil-
laghegyen épü-
lõ új bölcsõde,
valamint a bé-
kásmegyeri pi-
ac megújítása
és a köréje ter-

vezett közösségi tér ki-
alakítása. A magam ré-
szérõl, mint népzenével
foglalkozó ember, an-
nak is nagyon örülök,
hogy sikerült méltó he-
lyet találnunk az Óbudai
Népzenei Iskolának,
amely nem csak patinás
kerületi intézmény, de a
maga nemében páratlan
jelenség is a világon.

A további feladatokkal
kapcsolatban Sáringer
Kálmán úgy vélekedik:

- A hegyvidéken élõk
egyik nagy gondja,
hogy az utak és a járdák

minõsége folyamatosan
romlik. Az elmúlt idõ-
szakban sikerült néhá-
nyat felújítani, és a fõ-
város is rendbe tett
olyan utat, amely keze-
lésében van. Ezen a té-
ren azért még sok a te-
endõ. Örülnék, ha a kö-
zeljövõben erre is sike-
rülne forrásokat találni -
mondta. (k)

Egyéni választókerületek képviselõi

A hegyvidék dolgai

Országgyûlési képviselõ fogadóórája
Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fo-
gadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

Az I. világháború 
emlékhelyei Óbudán
Ország- és világszerte
az I. világháború kirob-
banásának 100. évfordu-
lójára emlékeznek idén.
A több százezer magyar
katona és civil lakosság
életét követelõ világégés
centenáriumán az ön-
kormányzat felméri a ke-
rületben található hét
emlékhely állapotát, és
ahol szükséges, felújítja
azokat. Köztük van a
volt remíz Vörösvári úti
épületének falán, a há-
borúban elesett közleke-
dési dolgozóknak emlé-
ket állító tábla.

Az idén 20 éves Né-
met Nemzetiségi

Önkormányzat Óbuda-
Békásmegyer és a
„Braunhaxler” Egyesü-
let március 21-én 18
órakor az Óbudai Kultu-
rális Központban (San
Marco utca 81.) tartja
jubileumi kiállításának
megnyitóját és a
„Braunhaxlerek” címû
könyv bemutatóját. 

Akiállítást Menczer Er-
zsébet országgyûlési és

önkormányzati képviselõ
nyitja meg. Ünnepi beszé-
det mond Varga Mihály
nemzetgazdasági minisz-
ter. A megnyitón hirdetik
ki a „Mesél az egykor volt
Altofen-Krottendorf”
helytörténeti pályázat
eredményét. Közremûkö-
dik Ötvös Csilla, a Ma-
gyar Állami Operaház
magánénekesnõje, az El-
sõ Óbudai Általános Isko-
la énekkara és a „Braun-
haxler” Dalkör.

Jubileumi kiállítás könyvbemutatóval 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ófalu meseszerû környe-
zetében hamarosan Buda-
pest elsõ Tündérkertjének
gyümölcsfái is szárba
szökkenhetnek. A kert
építése eggyé válhat a kö-
zösség építésével. Ez a
gondolat ragadta meg
Gallai Mátét, aki maga is
Békásmegyeren él, és
nagy szerepe van az ottani
közösség összekovácsolá-
sában.

- Honnan jött az ötlet
az ófalui gyümölcsös
megvalósításához? 

- Az õsi gyümölcsfá-
kat megmentõ, átörökítõ
mozgalom elindítója
Kovács Gyula erdész,
Szarvas József színész
és Ambrus Lajos író,
akiknek célkitûzése a
Kárpát-medence vala-
mennyi õshonos gyü-
mölcsfájának megmen-
tése. A Tündérkertek-
ben, melybõl már ötven-
nél több található ha-
zánkban és a határain-
kon túl, lehetõség nyílik
arra, hogy megõrizzük
ezeket a fákat. Megfo-
gott az alapítók hitvallá-
sa, mely szerint a kultu-
rális értékek csak közös-
ségi összefogással örö-
kíthetõk át. A gondola-
tot tett követte, Tenk
László festõmûvész 70.
születésnapján bátorta-
lanul léptem Szarvas Jó-
zsefhez, aki sugárzó lel-
kesedéssel mesélt a
Tündérkertekrõl. Fel-
ajánlotta a segítségét,
innen pedig már ment
minden a maga útján. A
kert mellett kiállítás is
nyílik a T-Art Kert cso-
port alkotásaiból hála a
T-Art Alapítványnak, és
most már a Szent József
Plébánia és az itt élõk is
bekapcsolódtak az ötlet
megvalósításába, ami-
hez egyetlen forint sem
kellett, csak a közösség. 

- A honlapjukon írnak
egy másik, közösségi
kiskertrõl is.

- Számos programunk
mellett kiemelném az
Óbor-kör régi elképze-

lését, ami szintén idén
tavasszal válik valóra.
Közösségi mintakertet
hoz létre az egyesület
Tárkány-Kovács Balázs
vezetésével, ahol elsõ-
sorban kertészkedéssel,
gyümölcsészettel foglal-
kozhatnak az itt élõk. 

- A kert-kultúra kitel-
jesedését számos kultu-
rális program elõzte
meg Ófalun.

- Itt vissza kell térnem
a ‘90-es évekhez, a kö-
zösségi élet újraéledésé-
hez. Társakra, támoga-
tásra találtunk abban,

hogy a kis sváb faluban
mindez újjászülethes-
sen. A mûemléki véde-
lem alatt álló Szent Jó-
zsef Házat szinte romja-
iból építettük újjá, úgy,
hogy közben minden
mozdulatunkkal óvtuk a
ház kertjében álló több,
mint 100 éves körtefát.
Ez a hely vált aztán
Ófalu lelkévé, ahol
pezsgõ közösségi, kul-
turális élet zajlik, mely-
nek szervezésében kez-
detektõl részt veszek. 

El kell mondanom azt
is, nagyon örülünk neki,

hogy az önkormányzat
jóvoltából hamarosan
egy minden korosztály
számára felüdülést je-
lentõ szabadidõpark lé-
tesülhet a Templom ut-
cában, melynek tervezé-
se Wallner Krisztina szak-
mai vezetésével szintén
valódi közösségi munka
volt.

- Visszatérve a Tün-
dérkertre, kiknek a rész-
vételére számítanak?

- Hangsúlyoznom kell,
hogy mind a közösségi,
mind a Tündérkert nyi-
tott. Nagy örömmel vár-
juk a faluban és a lakóte-
lepen élõket is, hisz a kö-
zösségi kert elsõsorban
azoknak lehet érdekes,
akiknek otthon egyéb-
ként nem áll módjukban
kertet mûvelni. Tanulási
fórumként szolgál a
gyümölcsészet, a gasztro-
nómia iránt érdeklõdõk-
nek, és nem utolsósorban
egy virágzó közösség
tagjaivá válhatnak. A ta-
pasztalatok azt igazolják,
a szakrális hellyé változó
tér alakításában a résztve-
võk lelke is nemesebbé,
harmonikusabbá válik. A
fák szimbolikus jelentést
hordoznak. Összekötik az
embereket. És reménye-
ink szerint valóra válhat
az elképzelés, mely sze-
rint a kert építése eggyé
válik a közösség építésé-
vel. 

Szeberényi Csilla 

Együtt épülhet kert és közösség 

Békásmegyeren nyílik Budapest elsõ Tündérkertje

Megnyitó 
Békásmegyer-Ófaluban, a Szent József Házban,
Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolód-
va Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter nyitja
meg a Tündérkert kapuit, március 29-én 10 óra-
kor. Az eseményen ott lesz Ambrus Lajos író, Ko-
vács Gyula erdész, pomológus. A házban a viszáki
Kultúrpajtában kiállító képzõmûvészekbõl alakult T-
Art Kert csoport alkotásait Tenk László festõmûvész
mutatja be. Közremûködik Szarvas József színmû-
vész és Kassai István zongoramûvész.

„Õrizzük meg a jövõnket” címmel tartottak sajtótájékoztatót Békásmegyer-Ófalun a
Szent József Házban a múlt hónap végén. Az eseményen Budapest elsõ Tündérkertjé-
nek megvalósításáról esett szó. Bejelentették, hogy március 29-én a Szent József Ház
kertjében nyílik meg Budapest elsõ Tündérkertje. A rendezvény házigazdája és a bé-
kásmegyeri kert ötletgazdája Gallai Máté grafikus

Áprilisban ismét Öko Napok
Immár 24. alkalommal rendezik a III. kerületi oktatá-
si intézmények diákjainak részvételével játékos kör-
nyezet- és természetvédelmi vetélkedõt, az Öko
Napokat április 23-tól 25-ig az Óbudai Kulturális
Központ öt házában.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kávészünet a Paisban

A Kávészünet nevû zenekar trendhagyó iroda-
lomórájával kezdték a napot a Pais Dezsõ Álta-
lános Iskola diákjai február 28-án. Megzenésített
verseket hallgattak meg, együtt énekeltek a ze-
nekarral. Közremûködött az iskola két tanulója,
Gazdag Rebeka és Mecskó Lili

Új játszóvár
A Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola udvarán új játszóvárat adnak
át március 18-án.

Tanárok Éjszakája a múzeumban
Új módszerek bemutatója és tárlatnézés a Tanárok Éj-
szakája elnevezésû programon, március 21-én 19-tõl
21 óráig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban. Az érdeklõdõ pedagógusokat megismer-
tetik a múzeumban újonnan bevezetett kosztümös élõ
interpretáció pedagógiai hasznosításával. Emellett átfo-
gó képet kaphatnak a megújult állandó kereskedelem-
történeti kiállítás pedagógiai elõnyeirõl és az intézmény
Látványraktáráról is. A program idõtartama: 120 perc.
(Cím:Korona tér 1.A belépés pedagógusoknak díjtalan,
de regisztráció szükséges:a korenchy.aniko@mkvm.hu
e-mail címen vagy a 375-6249-es telefonszámon.)

1 % 1% 1%
Köszöni minden támogatónak a személyi jövede-
lemadó 1 százalékát az Ágoston Mûvészeti Óvo-
da Ágról-Ágra Alapítvány (adószám: 18122246-1-
41) és a Kastély Óvoda Alapítványa (adószám:
18090941-1-41). Szívesen fogadják további támo-
gatásukat.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktat-
ják az általános és középiskolai tanulókat matema-
tikából, fizikából, kémiából, magyarból és történe-
lembõl.
Lehetõség van mindennapos korrepetálásra, az
érettségi tételek közös kidolgozására irodalomból,
nyelvtanból, történelembõl.
Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév vé-
géig, pótvizsga, évismétlés helyett.
Elindul a központi írásbelire való elõkészítés III., V.,
VII. osztályos tanulóknak.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári
úton, a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(A jelentkezõk a 06-20-946-2027-es telefonszámot
hívhatják.) Thalész-Kör

Magyarország köztársasági
elnöke - az emberi erõfor-
rások miniszterének javas-
latára - 2014. április 26-ai
hatállyal az Óbudai Egyetem
élére új rektort nevez ki. A
rektori feladatok ellátásá-
val Prof. Dr. Fodor Jánost
bízta meg, aki az elkövetke-
zendõ négy évben tölti be a
tisztséget. A megbízóleve-
let Áder János március 7-én
adta át a Sándor-palotában. 

Az Óbudai Egyetem
és jogelõdje rektori

tisztségét 2003 óta Prof.
Dr. Rudas Imre tölti be.
Megbízatása 65. életévére
való tekintettel idén ta-
vasszal megszûnik. A rek-
tori pozíció betöltésére
közzétett pályázati kiírás
nyertese Prof. Dr. Fodor
János egyetemi tanár lett,
aki jelenleg az Óbudai
Egyetem általános rek-

torhelyettese. Kinevezését
az egyetem közgyûlésén
tett hivatalos és nyilvános
programismertetést köve-
tõen a szenátus egyhangú-
lag támogatta. 

Prof. Dr. Fodor János
2005-ben kezdett dolgozni
az intézményben tudomá-
nyos rektorhelyettesként.
2000-ben habilitált, 2004
óta az MTA doktora és
egyetemi tanár. Kutatási

területe kiterjed a fuzzy lo-
gikára, a preferenciamo-
dellezésre, a többkritériu-
mú döntésekre. E témakö-
rökben 280 publikációja
jelent meg, amelyekre
5000-nél több hivatkozást
kapott.  

Több tudományos szer-
vezet tagja, amelyekben
különbözõ vezetõ tisztsé-
geket is betölt. Szakmai
tevékenységéért számos
elismerést kapott. Többek
között 2010-tõl a Temes-
vári Mûszaki Egyetem
tiszteletbeli doktora (Doc-
tor Honoris Causa,
„Politechnica” University
of Timisoara).   

Az újonnan kinevezett
rektor egy olyan cselekvõ
intézményi politika meg-
valósítását tûzte ki célul,
amely biztosítja, hogy az
Óbudai Egyetem fejlõdése
töretlen maradjon. 

Új rektor az Óbudai Egyetemen

Bezárta kapuit az Óbuda
Fõ terén immár hagyomá-
nyokkal rendelkezõ ingye-
nes korcsolyapálya márci-
us 2-án. 

Aszervezõ Óbuda
Sport Kft. az elõzõ

évek tapasztalatai alapján
a 2013/2014-es téli sze-
zonban több mint 20 ezer
érdeklõdõre számított. Az
elõzetes számításokat fe-
lülmúlva, a jégpálya láto-
gatottsága azonban re-
kordszámú (62 ezer 950-
en keresték fel) volt ebben
a szezonban. Ezzel tehát
sok óbudai és itt vendé-
geskedõ család és fiatal
kapott lehetõséget az ön-
kormányzattól és a Sport
Kft.-tõl szabadidejük ak-
tív, sportos és vidám pilla-
natokkal teli eltöltésére.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. egész
évben kiemelten kezeli a
sportot. Bús Balázs pol-
gármester kezdeményezé-
sére ennek jegyében már-
cius 3-án ingyenes úszás-
oktatást indítottak kerületi
óvodásoknak.

Az oktatást a Római
Sport Egyesület szakkép-

zett oktatói végzik, Gye-
pes Lajos mesteredzõ irá-
nyításával. A helyszínt a
Fõvárosi Vízmûvek Zrt.
uszodája biztosítja. A
program március 3-tól
május 30-ig, három hóna-
pon keresztül tart, és az
összesen 180 résztvevõ
gyermek számára egyen-
ként 10-12 úszásalkalmat
jelent. A programon elsõ
ízben két III. kerületi óvo-
da és tagintézményei
vesznek részt: a Gyer-
meksziget Montessori
Óvoda; a Mosolygó Tan-
óvoda; a Cseresznyevirág
Mûvészeti Óvoda; a
Hétszínvirág Mûvészeti
Óvoda.

A kerületi sportprogra-
mok célja, hogy a „Moz-
gásban a város!” jelszó
szellemiségében az óbu-
dai lakosokat, különösen a
gyerekeket rendszeres
testmozgásra ösztönöz-
zék. A sport szerepe nem
csak a jó fizikai kondíció
megõrzésében elsõdleges,
de a közösségépítéshez is
hozzásegíti a gyerekeket.

Remények szerint az in-
gyenes lehetõség késõbbi
kiterjesztésével, további
III. kerületi óvodák bevo-
násával a kerület vala-
mennyi óvodáskorú gyer-
mekének úszástudását
megalapozzák, növelve
vízbiztonságukat.

Bezárt a jégpálya, elkezdõdött az úszásoktatás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ö nkormányzati fej-
lesztés a nyugdíja-

sok érdekében: ismét
egy megújult helyiség
átadását ünnepelhették a
klubtagok az Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézményben.

Kelemen Viktória al-
polgármester és Men-
czer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormány-
zati képviselõ adta át
február 26-án a Harrer
Pál Idõsek Klubjának
megszépült nõvérszo-

báját. Az új bútorok,
belsõ burkolatok által
még igényesebbé vált a
környezet, ezáltal a
nyugdíjas embereknek
nyújtott szociális és
egészségügyi szolgál-
tatás.

Megújult nõvérszoba 

A komolyzene mindig
kiemelt szerephez

jut az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény-
ben (ÓSzSzI), ahol a ha-
gyományosan január ele-
jén tartott nagyszabású
újévi koncertet az év so-
rán számos házi hangver-
seny követi. A közel 1000
fõs klubtagság örömmel
fogadta a tavaszi koncert-
körutat, melyen Lakatos
Zsuzsanna (hegedû) és
Hegyes Ádám (zongora)

adtak nagy sikerû mûsort
az intézmény nyolc idõ-
sek klubjában, valamint a
Derûs Alkony Gondozó-
házban. A zenei összeállí-
tásban kedvelt dallamok
csendültek fel, többek kö-
zött Csajkovszkij, Mo-
zart, Brahms, Lehár és
Strauss mûveibõl.

Az ÓSzSzI idõsek
klubjai szeretettel várnak
minden óbudai nyugdí-
jast, aki szívesen csatlako-
zik egy családias közös-

séghez és szeretne tartal-
mas kulturális és egész-
ségmegõrzõ mozgás-
programokon részt venni!

Tavaszi hangversenyek az idõsklubokban 

Állásbarát álláskeresõ
Tisztelt III. kerületi Álláskeresõk! 
Szerdánként 10-tõl 12 óráig kereshetik fel a március 5-én újraindult Állásbarát
álláskeresõ tréningünket. Aktuális álláskeresési témákkal és információkkal vár-
juk az érdeklõdõket a hetente ismétlõdõ tréningeken. Témáink: önismeret; ké-
pességek fejlesztése; megküzdési stratégiák; önéletrajzírás; érdekérvényesí-
tés, állásinterjúk. (Helyszín: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ, Váradi Sándor utca 9-11. Érdeklõdni és jelentkezni Rudik Sándornál
lehet a 250-1964-es, vagy a 06-20-590-2425-ös telefonszámon.)

Különleges helyen, a
Szent Margit Kórházban
kötött házasságot Soly-
mos Anikó és Szántó Gyu-
la. Ilyesmire eddig csak
egyszer volt példa az in-
tézmény történetében.

E lõfordult már, hogy
különleges helyen

vezettem házasságot, de
kórházban még nem -
mondta Vargáné Deli
Andrea anyakönyvveze-
tõ, akit ma már nem
csak a kerületiek ismer-
hetnek: alig néhány hét-
tel ezelõtt élõ televíziós
adásban vezetett házas-
ságkötést a közszolgála-
ti média, A házasság he-
te alkalmából rendezett
mûsorában. 

Solymos Anikó és
Szántó Gyula a kórház
krónikus belgyógyászati
osztályának betege,
mindketten ellátásra szo-
rulnak. Az intézmény fa-
lai között ismerték meg
egymást.

- Megszerették egy-
mást, és úgy döntöttek, a
továbbiakban szeretné-
nek együtt élni. Folya-
matos ellátásra szoruló
betegekrõl van szó, te-

hát ez csak az intézmé-
nyen belül lehetséges.
Természetesen vannak
házaspári szobáink, ám
oda valóban csak házas-
párok költözhetnek be.
Így aztán Gyula felke-
reste az anyakönyvi hi-
vatalt - mondta dr.
Majercsik Eszter osz-
tályvezetõ fõorvos.

A tervezett házasság-
kötéssel kapcsolatban
semmilyen jogi akadály
nem merült fel, mint
ahogy azzal sem, hogy a
szertartást a kórház
egyik arra alkalmas ter-
mében rendezzék meg.

- Egyetlen egyszer
volt eddig nálunk hason-
ló. Néhány évvel ezelõtt
egy olyan pár házaso-
dott össze nálunk, akik
már 1956-ban szerettek
volna örök hûséget es-
küdni egymásnak, de el-
sodorta õket egymástól
az élet - mesélte dr.
Majercsik Eszter. 

A szertartáson az osz-
tály dolgozói is részt
vettek, de az esküvõi
tortából és a többi fi-
nomságból bõven jutott
az érdeklõdõ betegtár-
saknak is. (kgy)

Esküvõ a kórházban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A megszokott szûrõvizsgá-
latokon kívül, a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat közre-
mûködésével tüdõszûrésen is
részt vehettek a rendezvényre
látogatók. Óbuda-Békásmegyer
Védõnõi Szolgálatának munka-
társai filmvetítéssel, illetve a
mell és a herék önvizsgálatának
oktatásával várta az érdeklõdõ-
ket. A legkisebbeket a Magyar
Vöröskereszt munkatársai arc-
festéssel és kreatív foglalkozá-
sokkal szórakoztatták. 

A Szent Margit Rendelõinté-
zet által szervezett egészségügyi
szûréseken - a címbeli felhívás-

sal ellentétben - többségében
hölgyek vettek részt. Az ese-
ményre ellátogatott az Egész-
ségkörút Óbudán elnevezésû
szûrõprogram-sorozat fõvédnö-
ke, Bús Balázs polgármester,
Kelemen Viktória és Puskás Pé-
ter alpolgármester. Megtisztelte
jelenlétével az eseményt Bara-
bás Éva, az Egészségkörút Óbu-
dán nagykövete is. 

Az Egészségkörút Óbudán
ingyenes egészségügyi szûrõ-
program-sorozat következõ
állomása 2014. április 5-én
lesz a Vörösvári úti szakren-
delõben.

Egészségkörút Óbudán 

Egészségnap – nem csak nõknek!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A betegségmegelõzés fon-
tosságát hirdetve Egészség-
körút Óbudán elnevezéssel
ingyenes szûrõprogramot
indított a Szent Margit Ren-
delõintézet és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata.
A rendezvények fõvédnöke
Bús Balázs polgármester.
Barabás Évát, az RTL Klub
mûsorvezetõjét, az ese-
ménysorozat nagykövetét
arról kérdeztük, miért tartja
fontosnak az ilyen és ha-
sonló kezdeményezéseket.

A z esemény nem
elõzmények nélküli

a városrészben. Öt évvel
ezelõtt Óbudai Egészség-
olimpia elnevezéssel, a
mostanival megegyezõ
célkitûzéssel szervezett
szûréseket, sportesemé-
nyeket az önkormányzat.
Hasonló, kisebb-nagyobb
rendezvényeket azóta többször tartottak. 

- Mi a benyomása Óbudáról? Milyen
kapcsolatban áll a városrésszel?

- Kifejezetten szeretem Óbudát. Fõtere
egyben európai és kedvesen kisvárosias
számomra. Hogyha lehet így fogalmaz-
nom, Óbuda segített nekem megszokni a
budapesti létet. Éveken át itt éltem albér-
letben a Gyenes és a Selyem utca sarkán.
Barátnõm révén a Jövõbarát Alapítvány
életébe is bekapcsolódom idõrõl idõre, il-
letve a Pethe Ferenc téren õsszel nyílt 3K
Kaszásdûlõi Kulturális Központ program-
jaira is igyekszem rendszeresen eljutni.
Csodálom a Kiscelli Múzeumot, imádom a
Szigetet, és itt láttam elõször agilityzni ku-
tyákat. 

- Melyek voltak azok a momentumok,
amelyek alapján elvállalta a fõvédnöksé-
get? 

- Sportolva nõttem fel, végigúsztam a
gyerekkorom. Tudom milyen egészséges-
nek, erõsnek, boldognak, céltudatosnak és
sikeresnek lenni. De voltam beteg is. Tu-
dom milyen elesetten, gyengén, céltalanul
és sikertelenül élni. Voltam kórházban be-

tegként és beteglátogatóként is. Láttam be-
teget meggyógyulni és temettem már hoz-
zátartozót. Gyógyítani csak jó szóval, mo-
sollyal, szeretettel tudok, meg nagyma-
mám húsleves receptjével. Munkámból
adódóan kötelességemnek tartom, hogy fe-
lelõsségteljesen szóljak, a gyógyítók és
gyógyulni vágyók helyett is, de leginkább
az egészségért. Azért, hogy ésszel, szívvel,
elõrelátással minél tovább próbáljuk meg-
õrizni az egész-ségünket. Mindenkinek a
maga felelõssége vigyázni arra a testre és
lélekre, amirõl nála többet és jobban senki
sem tudhat.

- Megítélése szerint mekkora az igény az
Egészségkörúthoz hasonló programokra,
gondoskodásra? 

- Nagyon nagy. Azt tapasztalom, hogy az
ilyen programokon a szokásosnál több sze-
mélyes figyelmet kaphat a résztvevõ. El-
hangzanak olyan kérdések, melyeket kór-
házi körülmények között esetleg nem mer-
nek feltenni az emberek. Ide mindenki ön-
szántából jön, mert vigyázni szeretne ma-
gára. Optimistán és nem aggódva, hogy mi
derülhet még ki. Szoktak az autós hason-
lattal élni, hogy miért természetesebb sze-
relõhöz vinni az autónkat, ha nem tetszik a
hangja, vagy valami gyanús jelet észlel-
tünk, annál, minthogy idézõjelben értve
idõben szerelõhöz vigyük saját magunkat.
Nos, ezeken a programokon pont erre van
lehetõség.

- Munkája során mit tapasztal? Az em-
berek többet törõdnek egészségükkel, mint
néhány évvel ezelõtt?

- Igen is, nem
is. Képletesen
szólva, egyrészt
nagyon sokan ül-
ve rohanunk. Az
egész világot akar-
juk elérni egy
székbõl, telefon-
nal, számítógép-
pel. Szörnyû! Nya-
valygunk a fura
tünetek miatt amit
érzünk, amitõl
szenvedünk, de
csak legyintünk.
Aztán jön az alat-
tomos vérnyomás
ingadozás, a cu-
korbetegség, a
stroke, az infark-
tus, a pánikroha-
mok, meg ki tudja
még mi. Másrészt
látom a futók kö-
zösségét, a fitt-
ness és wellnes

mániákus követõit. Valahogy az egyen-
súlyt, a harmóniát kellene meglelni. Gye-
rekkortól mozogni és a mozgás örömérõl
soha le nem mondani. A szülõknek szok-
tam mondani hasonló rendezvényeken is,
hogy a rendszeres szabad mozgás lételem,
életenergia. Egy gyerek nem tehet olyas-
mit, ami miatt pont ettõl tiltsák el. 

- A feszített munkatempó mellett mit tud
tenni egészsége védelmének érdekében? 

- Próbálok vigyázni a gondolataimra.
Tisztának, nyitottnak, frissnek maradni a
rengeteg, minket érõ hatás mellett nem is
olyan könnyû. A Normafánál, friss leve-
gõn, naponta gyalogolok, vagy futok egy
órát, az oxigéncsere és az izzadás is napi
szükséglet. Szerencsémre lehet kutyám,
aki a legjobb személyi edzõ, nem hagyja,
hogy az ember lustálkodjon mellette. Van
egy-két fekvõtámaszhoz hasonló prakti-
kám is. Ahhoz, hogy egészségesek marad-
junk, kell még sok ölelés és nevetés, és az,
hogy észrevegyük, kinek és hogyan segít-
hetnénk a magunk módján. A lelkünk
egészsége nélkül szerintem hiába eddzük a
testünket, viszont tudvalévõ, hogy a kar-
bantartott fizikum pozitívan hat vissza a
lélekre, szellemre egyaránt. 

- Mennyiben járulhat hozzá az egészségi
állapottal kapcsolatos rossz tendenciákon
való javításhoz a rendezvény-sorozat? 

- Bárcsak még több ilyen és hasonló ese-
mény lenne másutt is! Remélem sokan él-
nek majd az óbudai lehetõséggel! De addig
is vigyázzanak magukra! 

Szeberényi Csilla 

Útra kelt az Egészségkörút Óbudán

Barabás Éva felelõsségrõl, 
gyógyításról és a boldogság alapjairól

Cukorbetegek klubja 
„Új lehetõségek a diabétesz terápiában”
címmel dr. Õry Iván diabetológus fõorvos
tart elõadást a diabéteszes láb és egyéb
neuropathiás szövõdményekrõl március
21-én 15 órai kezdettel a Békásmegyeri
Cukorbetegek Klubjában, a Boldog Özséb
Plébánia emeleti nagytermében. (Cím:
Lékai Bíboros tér 8-10.)

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

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

Hírösszefoglaló: A lakosok
szubjektív biztonságérzet-
ének növelése terén igen jó
eredményeket ért el a rend-
õrség a fõvárosban, a
visszajelzések szerint is -
többek közt ezt hangsúlyoz-
ta dr. Tóth Tamás rendõr
dandártábornok, budapesti
rendõr-fõkapitány a BRFK
tavalyi tevékenységét érté-
kelve február 18-án. 

Afõkapitány elmond-
ta, hogy a fõváros-

ban tartózkodók szubjek-
tív biztonságérzetének
növelését, az együttmû-
ködõ, támogató, segítõ
Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság kialakítását, a

rendõri munka hatéko-
nyabbá tételét, a párhuza-
mosságok feltárását és
megszüntetését, a pro-
fesszionális és költség-

hatékony szervezet meg-
valósítását tûzte ki célul.
Mindezek a közvéle-
mény-kutatási adatok, az
önkormányzati és az ál-

lampolgári visszajelzések
alapján megvalósultak. 

A 2012. és 2013. évi
statisztikai mutatók össze-
hasonlítása során kiemel-
te: a regisztrált bûncselek-
mények száma 8 száza-
lékkal volt kevesebb ta-
valy Budapesten, mint
egy évvel korábban.
Nyolc kiemelt bûncselek-
mény kategóriában a
csökkenés mértéke átla-
gon felüli. A nyomozás-
eredményességi mutató
11 százalékkal emelke-
dett. A rablások számának
37 százalékos csökkenése
mellett e bûncselekmé-
nyek nyomozás-eredmé-
nyességi mutatója közel

50 százalékra emelkedett.
Amúlt évben 63 százalék-
kal több ügyben emeltek
vádat, és közel négyszer
annyi elkövetõ állt bíróság
elé, mint korábban. 

Dr. Takács Tibor rendõr
vezérõrnagy, bûnügyi fõ-
igazgató, országos rend-
õrfõkapitány-helyettes az
idei év célkitûzéseként az
elért eredmények megtar-
tása mellett a választások
zavartalanságának bizto-
sítását, a gépjármûlopá-
sok, a betöréses lopások,
valamint a kábítószer ter-
jesztésével kapcsolatos
bûncselekmények számá-
nak csökkentését határoz-
ta meg.

Évet értékelt Budapest rendõrfõkapitánya

Erõsödött az emberek biztonságérzete

JUBILEUMI SZÜLETÉSNAP A POLGÁRÕRÖKNÉL. 70. szüle-
tésnapja alkalmából a Budapest III. Kerületi Polgárõr
Egyesület járõrvezetõjét, Fóti Mária polgárõrt bensõsé-
ges ünnepségen köszöntötték az egyesület elnökségé-
nek és felügyelõ bizottságának tagjai

Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 

A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület to-
vábbra is várja a nagyobb közbiztonságra vá-
gyó kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként
15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak a Kaszásdû-
lõ utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az ér-
deklõdõk megismerkedhetnek a polgárõri szol-
gálat követelményeivel, az ügyeletes polgár-
õrök fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvédelmi taná-
csokkal látják el a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-
30-621-6088-as telefonszámon és a polgaror. obuda@gmail.com elektroni-
kus címen. Az egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Az idõskorúak közleke-
désbiztonságának javítá-
sa érdekében kampányt
indított a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság. 

A baleset-megelõzési
kampány célja az

idõskorú közlekedõk
közlekedésbiztonságá-
nak javítása, a 60 év fe-
letti személygépkocsi-
vezetõ és gyalogos bal-

esetet okozók számának
csökkentése. A gyalogo-
sok hibájából bekövet-
kezett baleseti okok kö-
zül a leggyakoribb: a vi-
gyázatlan, hirtelen lelé-
pés az úttestre, tilos jel-
zésen való áthaladás, til-
tott helyen való áthala-
dás, álló jármû mögötti
áthaladás, zavaró maga-
tartás tanúsítása az út-
testen. 

Közlekedésbiztonsági
szempontból önmagában
véve nem lehet pontosan
meghatározni, hogy mi-
kortól számít valaki idõs-
nek. Ennek leggyakoribb
jele, hogy gyengülnek a fi-
ziológiai, idegi mûködé-
sek. Lassulnak a reflexek,
szétszórttá válik a figye-
lem, és csökken a kon-
centrációképesség. Továb-
bi jellemzõ a korral járó
egészségi állapot romlása,
a mozgás korlátozottsága
és az emlékezet gyengülé-

se. Romlik a látás és a hal-
lás, elõfordul, hogy az idõ-
sek késõn veszik észre a
közlekedési akadályokat,
táblákat, illetve a lámpák
jelzéseit. Az idõskorúak fi-
gyelmét fel kell hívni az
életkor emelkedésével járó
közlekedésbiztonsági koc-
kázatokra. Nagyon fontos
ugyanakkor, hogy a közle-
kedésben résztvevõk több
toleranciát és türelmet ta-
núsítsanak. 

Az idõskorúak által el-
szenvedett és okozott bal-
esetek megelõzése érdeké-
ben, a 60 év feletti korosz-

tály megszólításával elõ-
adás-sorozat indul. Az in-
gyenes, zenés mûsorral kí-
sért elõadáson elõzetes re-
gisztrációt követõen bárki
részt vehet. 

Az eseményt a 3K Ka-
szásdûlõi Kulturális Köz-
pontban (Pethe Ferenc tér
2.) tartják március 19-én
10-tõl 12 óráig. Jelent-
kezni a III. kerületi Rend-
õrkapitányság rendészeti
osztályán, Józsi Gyuláné
Broll Eszter rendõr fõ-
törzszászlósnál lehet a
430-4700-ás telefonszám
226-os mellékén.

Az idõsek biztonságos közlekedéséért
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1 % 1 % 1 %. A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát
felajánlották az elmúlt évben az alapítvány javára. A befolyt össze-
get a nyugdíjasok és hittanosok támogatására, valamint a közössé-
gi ház fenntartási költségeire fordították. Kérik, aki teheti, ez évben
is szíveskedjen az alapítványt támogatni, amit elõre is köszönnek a
kuratórium tagjai. (Adószám: 19023250-1-41. Bankszámlaszám:
11703006-20047885.)

Különleges esemény helyszíne
volt március 5-én az óbudai zsi-
nagóga: Oberlander Báruch rabbi
legidõsebb lánya, Oberlander
Mussie házasságot kötött a New
Yorkban rabbinikus tanulmányo-
kat folytató, egyébként izraeli
származású Joszi Feldmannal.

O berlander rabbi és felesé-
ge is holokauszt-túlélõk

gyermeke, mindketten külföld-
ön születtek, majd 1989 után
visszaköltöztek Magyaror-
szágra. A rabbi a magyarorszá-

gi chádád mozgalom megala-
pítója, ennek célja, hogy az itt
élõ zsidók mind közelebb ke-
rüljenek õseik kultúrájához. 

A március 5-ei esemény évti-
zedek óta az elsõ tradicionális
chászid esküvõ volt Magyaror-
szágon, amelyre több ezer ven-
dég volt hivatalos a világ min-
den tájáról. A résztvevõk a sza-
bad ég alatt megtartott hüpe
szertartás után hagyományos
chászid tánccal köszöntötték
az ifjú párt.

(rt)

Chászid esküvõ a zsinagógában

A z óbudai Göncöl Nép-
táncegyüttes táncosai

eredményesen szerepeltek a
III. Országos Nagyecsedi Ver-
bunk Versenyen február 22-én.
A Kis Göncöl két táncosa,
Bernáth Bence és Hetényi Le-
vente, valamint az együttes ve-
zetõje, Csiki Gergely is külön-

díjban részesült. Az együttes
fontosnak tartja a fiatal tehet-
ségek támogatását, ezért korát
meghazudtoló táncának ele-
ganciája és szakmai felkészült-
sége miatt különdíjat ajánlott
fel a verseny II. korcsoportjá-
ban résztvevõ mátészalkai
Herdon Balázsnak.

Három táncos – három különdíj

Az együttes táncosai (Csiki Gergely, Hetényi Levente, Bernáth Bence)
Murguly Lajos nagyecsedi adatközlõvel

Takács Klára festményei gyakran kapcsolódnak a nõi princípiumokat
sejtetõ õsfészek gondolatához, míg Gábor István alkotásainak monu-
mentalitása a férfierõ dominanciáját sugallja. Az Óbudán élõ mûvész-
házaspár kiállítását az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájá-
ban láthatták

Óbudai mûvészházaspár kiállítása

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Boroshordók és vidámpark

„Magyar történelmi boroshordók” és „Volt egyszer
egy vidámpark” címmel nyitották meg a Magyar Alko-
tómûvészek Országos Egyesülete Fotómûvészeti
Tagozatának kiállítását a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban. (Cím: Korona tér 1.,
volt Dugovics Titusz tér.) 

Mesélõ tárgyak sorozat – A vizesnyolcas
A kosztümös, élõ interpretációs programokon
megismerkedhetnek egy különleges bolti eszköz-
zel, a vizesnyolcassal, a békebeli kereskedõ világ-
gal, valamint a változatos, de embert próbáló inas
évekkel március 21-én 17 órától a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. (A prog-
ram idõtartama: 60 perc. A programon múzeumi
belépõvel lehet részt venni. Cím: Korona tér 1., volt
Dugovics Titusz tér.)

„Óbuda volt az én országom…”
Gelléri Andor Endre életútját és írásait mutatja be
„Óbuda volt az én országom…” címmel Vári György
újságíró március 25-én 17 órai kezdettel az Óbudai
Platán Könyvtárban. Közremûködnek: Balázs Ágnes
és Gáspár András színmûvészek. (A rendezvény a
Holokauszt Emlékév 2014 Óbudán programsorozat-
ba illeszkedik. A belépés ingyenes. Cím: Arató Emil
tér 1., bejárat a Kadosa utcáról.)

Budapest Noir
Németh Kriszta és Andok Tamás fotóit Kondor Vil-
mos regényei nyomán nézhetik meg március 27-ig
az Óbudai Platán Könyvtárban. (Cím: Arató Emil tér
1., bejárat a Kadosa utcáról.)

Tájak és vágyak
Pattantyus Miklós képzõmûvész fenti címû kiállítása
április 8-ig látható az Óbudai Szociális Szolgáltató In-
tézmény Kiskorona Galériájában. (Megtekinthetõ hét-
köznaponként 8-tól 16 óráig. Cím: Kiskorona utca 3.)

A szépség és a reklám 
Az öt évtizedet bemutató divat- és reklámtörténeti kiállí-
tás a nõk reklámozásban betöltött szerepét szemlélteti
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
gyûjteményének kevésbé közismert darabjaival.A tárlat
1900-tól az 1940-es évek végéig tekinti át a változó di-
vatirányzatokat, egyúttal alkalmat ad a nõi szépségide-
ál és a divat változásának nyomon követésére a XX.
században. Az egyes korszakok hangulatát és életér-
zését enteriõrök, fotómontázsok, korabeli ruhák, cipõk
és egyéb kiegészítõk segítik felidézni. (Nyitás március
20-án; megtekinthetõ május 31-ig. Cím: Korona tér 1.) 

Száz éve született a zseni-
ális, Magyarországon is
népszerû cseh író, Bohu-
mil Hrabal. Az Óbudai Tár-
saskör márciusban két kü-
lönleges eseménnyel tisz-
teleg emléke elõtt. 

Hrabal a maga sajátos
humorával több írá-

sában is említi mûvész ba-
rátait, akikkel napokat, éj-
szakákat töltött együtt filo-
zofálva, az élet nagy dol-
gairól beszélgetve – hol a
régi libeni házban, hol Prá-
ga valamelyik sörözõjé-
ben. Az Óbudai Társaskör
„Képmutogató” címû,
március 11-én nyílt kiállí-
tásán három olyan képzõ-
mûvész - Vladimír Boud-
ník, Zdenek Bouse, Old-
rich Hamera grafikái mun-
kái láthatók a szürrealista
kísérleteket folytató Hrabal
kollázsaival együtt -, akik
jó barátságot ápoltak az
íróval, és gyakran illuszt-
rálták köteteit. Akiállítást a
kerületben élõ Esterházy
Péter író nyitotta meg, aki
ugyancsak szoros barátsá-
got ápolt a cseh „kollégá-
val”. A tárlat április 13-ig
látogatható.

A Színházi Világnap al-
kalmából tûzi mûsorára
március 27-én 19 órától az
Óbudai Társaskör Hrabal
jól ismert kisregénye, a
Szigorúan ellenõrzött vo-
natok színpadi változatát.
Amûvet Jirí Menzel 1966-
ban forgatott, Oscar-díjjal
jutalmazott filmje tette vi-
lághírûvé, és nincs filmra-
jongó, aki ne idézné belõle
szívesen legalább a „pe-
csételõs” jelenetet. A szín-
padi változatban Borbély
Alexandra, Elek Ferenc,
Tasnádi Bence színmûvész

mûködik közre, valamint
Matisz Flóra (ének, hege-
dû). Dramaturg: Szabó-
Székely Ármin. Rendezõ:
Székely Kriszta. (Cím: Kis-
korona utca 7.)

(gy)

Hrabal 100!

Arendszerváltás súlyos
tárgyi öröksége volt

az a rengeteg, a kilencve-
nes években életképtelen-
né váló, majd kiüresedõ
ipari létesítmény, amelyek-
nek sokáig nem akadt gaz-
dájuk. Idõnek kellett eltel-
nie, hogy megszülessen a
felismerés: a gyárak, állo-
másépületek, garázsok jó
része nem a szocializmus
sematikus stílusában épült,
hamar használhatatlanná
vált alkalmatosság, hanem
olyan - többnyire a XIX.
század végén és a század-
fordulón felhúzott - épület,
amelyet az elõzõ rendszer
is „megörökölt” a korábbi
idõkbõl. Anemzetközi pél-
dák ismeretében az is nyil-
vánvalóvá vált, hogy az
ilyen létesítményeknek ko-
moly értéke van. E gondo-
latnak köszönhetõen jöttek
létre a budapesti romkocs-
mák, a raktártelepek, sajá-
tos irodaházak és a többi
különleges komplexum.

A víztornyok sajátos
színfoltot jelentenek ebben

a barnamezõs tömegben.
Sok közülük a Monarchia
korát idézi, de akadnak
köztük jóval késõbbiek is,
mint például a szocialista
várostervezés nyomait vi-
selõ csepeli torony. Ezek-
ben egy közös vonás min-
denképpen van: koruktól
függetlenül valamennyi
ikonja, esetleg jelképe saját
településének. Nem csoda,
ha az ipari emlékek szerel-
mesei szorgalommal vizs-
gálják, kutatják õket,
mint ahogy az sem, hogy

akad köztük
olyan, amely ma
már luxuslakás-
ként szolgál.

Az óbudai em-
lékek közül min-
den kerületi jól is-
meri az egykori
Goldberger Tex-
tilgyár gépházára
1907-ben emelt
víztornyot, amely
az üzemet látta el
vízzel. A hajdan
jobb napokat lá-
tott gyárat 1949-

ben állandósították, majd
1989-ben tönkrement; de a
víztorony ott maradt me-
mentóként. (kgy)

A Goldberger víztornya

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A NÉPZENEOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 19702676-2-41
AQUINCUM BARÁTI KÖR 19023384-2-41
AQUINCUM-MOCSÁROS EGYESÜLET 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT!” 19009557-2-43
Társadalmi Alapítvány
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
BRAUNHAXLER Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 18065475-1-41
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
CSILLAGHEGYI MOZGÁS ÉS SZABADIDÕ SE                18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
DERÛS ÉVEKÉRT ALAPÍTVÁNY 18129621-1-41 
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Pokemberek.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
ELVESZETT ÁLLATOK ALAPÍTVÁNY 18113633-1-41
ERDÕALJA Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
GANKAKU SPORTEGYESÜLET 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER'S GYM SPORTEGYESÜLET 18085143-1-41
GYERMEKEINKÉRT’91 ALAPÍTVÁNY 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
HEGEDÛS ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41

„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„KASTÉLY ÓVODA” ALAPÍTVÁNY 18090941-1-41
KASZÁSOK  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 18121977-1-41 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Mountainboard Egyesület 18127818-1-41
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, 18125342-1-41
Nevelési, Módszertani Továbbképzõ Központ
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
MOSOLYGÓ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel a Közösségért 18281167-1-41
Közhasznú Egyesület
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO ALAPÍTVÁNY 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
„Reménysugár az Idõsekért” Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41

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

NE LEGYEN MIND1!
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T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
TÖRTÉNELMI LOVAS EGYESÜLET 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 18108141-2-41
és Kulturális Sportegyesület
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
VACKOR ÓVODÁSOKAT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY 18081572-1-41
VASAS CENTENÁRIUM  ALAPÍTVÁNY 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj 
adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010-ben helyi elismerést alapított civil szervezetek részére, me-
lyet a képviselõ-testület döntése alapján Balázs Lajos Óbudai Ci-
vil Díj néven adnak át 2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az a Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata területén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület pol-
gárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon,
az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elégedett-
sége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.

Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ lakos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhelyé-
nek címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve
székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A
díjazott szervezetrõl a képviselõ-testület dönt a kulturális, civil és
nemzetiségi bizottság javaslatának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Civil és
Nemzetiségi Napon - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2014. március 28-ig várják a
következõ címre: Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata, Társadalmi Kapcsolatok és Kulturális Cso-
port; 1033 Budapest, Fõ tér 3.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt
Radnai Írisz ad a 437-8921-es telefonszámon vagy a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.)

• A Krottendorf Német Ha-
gyományõrzõ Egyesület Lud-
wig Hollos Kórusa várja az
énekelni szeretõ, közösségre
vágyó érdeklõdõket, nemre,
korra való tekintet nélkül. A
kórus magyar-német és latin
nyelvû egyházi, illetve ma-
gyarországi német népdalokat,
négyszólamú világi kórusmû-
veket énekel. Próba: pénte-
kenként 18-tól 20 óráig az
egyesület székhelyén; Vízior-
gona utca 4. 8./74.

• Táncházukba is várják az
érdeklõdõket. A táncház min-
den szerdán a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) 18-tól 20 óráig tart. Cél-
ja a sváb tánckultúra hagyomá-
nyainak ápolása, a testi és lelki
egészség megõrzése.

(Érdeklõdni és jelentkezni
Dávid Jánosné egyesületi el-
nöknél lehet: 243-5135; 06-20-
398-2678. E-mail: davidnee-
va@t-online. hu; www.krotten-
dorfverein.hu.)

Hagyományõrzés

Ének és tánc Az idei elsõ fórumon a civil szer-
vezeteket érintõ jogszabályi vál-
tozásokról és az önkormányzat I.
féléves civil mûködési pályázatá-
ról tanácskoztak a résztvevõk
március 5-én.

Kelemen Viktória civil ügye-
kért felelõs alpolgármester

nyitotta meg a fórumot. Ki-
emelte: idén is több jogszabályi
változás érinti a civil szerveze-
teket, ami miatt különösen fon-
tos, hogy hozzáértõ szakembe-
rek segítsék munkájukat.

A Budapesti Civil Informáci-
ós Centrum jogi tanácsadója

tartott elõadást. Dr. Benkõ Ing-
rid részletesen kifejtette, hogy
a PTK változásai milyen mér-
tékben és milyen pontokon
érintik a civil szervezeteket, és
ez milyen változtatási, módosí-
tási kötelezettségeket jelent
számukra.

Radnai Írisz civil referens az
önkormányzat által kiírt 2014.
évi I. féléves civil mûködési
pályázat részleteit ismertette.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
az elõzõ félévhez képest válto-
zások történtek, ezért a pályá-
zat benyújtásakor érdemes kö-
rültekintõbben eljárni.

Fórum civil szervezeteknek

Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata pályázatot hirdet „Civil mûködési pályázat – 2014.
év elsõ félév” címmel.

A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesí-
tõ okiratában lefektetett alaptevékenységéhez való hozzájáru-
lás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán-erõforrás te-
kintetében.

A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2013. január 1.
elõtt bejegyzett és ott ténylegesen tevékenységet folytató civil
szervezetek, illetve azok a szervezetek, amelyeket ugyan nem III.
kerületi székhellyel jegyeztek be, ám tevékenységüket Óbuda-
Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és ame-
lyeket a bíróság 2013. január 1. elõtt jogerõsen nyilvántartásba
vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak meg-
felelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg:
500.000 forint. A beadás határideje: 2014. március 28. (péntek)
12 óra.

A részletes pályázati kiírás és adat-
lap letölthetõ a www.obuda.hu inter-
netes oldalról, vagy beszerezhetõ a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáján (1033 Budapest, Harrer
Pál utca 2.), illetve a civil referens-
nél (1033 Budapest, Fõ tér 4.). 

(A pályázatról további informá-
ciót nyújt: Radnai Írisz civil refe-
rens a 437-8921-es telefonszámon
vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.)

Pályázat civil szervezetek mûködéséhez

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� 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 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Kútfúrás, öntözõrendszerek telepítése,
20 éves tapasztalattal, reális áron. Tel.:
06(70)220-6206
� Kútfúrás nagy tapasztalattal, reális áron,
garanciával. Tel.: 06(70)289-8494
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó, -ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� 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
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javítás-
építés, télen is. Ha rossz a tetõje ránk van szük-
sége!  Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-4660
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más!
www.999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525

� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Bádogos, tetõfedõ, lapostetõ szigetelés,
ács munkát vállal. Kft. Tel.: 06(70)578-1468
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Lakásfelújítást vállalok. Tisztasági festést,
mázolást, garanciával! Tel.: 06(30)361-2228
� Villanyszerelés, hibaelhárítások, javítá-
sok, biztosítótábla cserék, villanytûzhelyek
javítások, szerelvény és lámpaszerelés. Tel.:
06(30)970-6257
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� www.villanymester.hu Villanyszerelés: a
kapcsolócserétõl a teljes hálózat-felújításig!
Tel.: 06(20)217-5117
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Ingatlan felújítás. Családi háza, társashá-
zak, teljes körû felújítása, szigetelések, kõmû-
ves, festés, burkolási munkák. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021

� Izomletapadások, nyaki- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben (Vörösvári út 88-96) vagy az Ön otthoná-
ban. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.: 06-
20-595-30-57

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� 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
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Arcvonal arctorna Óbudán, természetes
fiatalító megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos
kontúrját. Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctor-
na@gmail.com; www.arctornaobudan.hu

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok

Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Orosz nyelvtanulás, tapasztalt tanártól
Óbudán. Hétvégén is. Tel.: 06(20)958-5544
� Angoltanítás, beszédkészség fejlesztés,
nyelvtan egyszerûen, hatékony érettségi,
nyelvvizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-6410
� Német-angol nyelvtanítás tanárnõnél a
Római lakótelepen, minden korosztálynak.
Tel.: 06(20)285-0713

� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást keresek
sürgõsen, itt a környéken. Tel.: 06(70)521-0342
� Kiadó lakást keresünk hosszútávra a ke-
rületben. Tel.: 266-2698; 06(30)826-6690
� Garázs kiadó a Pók utcai lakótelepen a
Légió utcában, 18 nm-es, nagy bejárati kapu-
val, villannyal. Tel.: 06(20)968-3685
� Bevezetett kulcsmásoló, gravírozó, köszö-
rûs üzlet kiadó szakembernek Óbudán. Tel.:
06(20)328-0065

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Keresek: öreg motorkerékpárokat és
ezek alkatrészeit, lehet romos, hiányos. Pl.:
Pannonia, Csepel, Zündapp, BMW, NSV stb.,
valamint oldalkocsikat is motor kulikat Tel.:
06(70)588-7417
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317 4757
� Legtöbbet fizetem! Arany-ezüst legjobb
áron! Hagyatékot készpénzért! II. Margit krt.
51-53. Tel.: 316-3651, http://www.louisgale-
ria.hu, e-mail: lakatos@mconet.hu. Kérem
jöjjön el hozzánk!
�Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútorokat,
festményeket, dísztárgyakat, órákat, porceláno-
kat, csillárt, könyveket, írógépet, borostyáno-
kat, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot. Díj-
talan kiszállással! Tel.: 06-20-597-82-80
�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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476, 06(30)966-9241
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(20)505-2410

� Kiscelli utcában, 45 nm üzlethelyiség ki-

Üzlet

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belma-
gasságú mélygarázs (mosdóval) raktárnak,
garázsnak kiadó. Tel.: 240-9728

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

Kiadó

�� 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. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövések,
szemölcsök eltávolítása. Bejelentkezés:
06(20)543-3948

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

�Arcjoga Arctorna Óbudán! Egyedülál-
ló állkapocslazító, arcfiatalító módszer az
óbudai Arcjóga Arctorna Stúdióban. Koós
Viki. Tel.: 06(70)772-9041, admin@arcjo-
ga.hu; www.arcjoga.hu

� 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

�� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával gallyaprítás, zöldhulladék elszállí-
tás. Tel.: 06(30)907-5948; www.greenarbor.hu

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

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

Szolgáltatás

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.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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adó, irodának, raktárnak is alkalmas. Tel.:
06(30)742-4107
� 12 nm-es üzlethelyiség eladó a békásme-
gyeri piacon. Tel.: 06(30)709-7470
� Lehel csarnok földszintjén hurka-kol-
bászsütõ, felvágottas, 9 nm-es üzlet kiadó.
Tel.: 06(20)943-1500

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Agilis, kerti munkát ismerõ és végzõ friss
nyugdíjas jelentkezését várom. Érdeklõdni:
06(20)933-3952

� Óbudai, zöldövezeti, 49 nm, 1,5 szobás,
napfényes, I. emeleti lakás téglaépületben,
tulajdonostól eladó. Ingatlanközvetítõk kí-
méljenek! Tel.: 06(30)242-1926
� 45 nm-es, központi fûtéses mobillakás eladó,
2 szoba, konyha, fürdõ, wc. Tel.: 06(20)709-7474
� Tatabányai 535 nm-es telken lévõ 95 nm-
es, négyszobás, összkomfortos (gáz+vegyes
tüzelésû kazán) házam eladnám vagy buda-
pesti lakásra cserélném. Tel.: 240-2052
�ELADÓ Testvérhegyen 2009-es, PANORÁ-
MÁS, háromszobás, elsõ emeleti lakás négyla-
kásos társasházban. Energiatakarékos gépészet,
igényes konyha és fürdõszoba, extra beépítések.
További fotók, infók az ingatlan.com 20626335
azonosítószám alatt találhatók. 41,5 M+duplaga-
rázs nagy tárolóval 7 M. Tel.: 06(30)966-1849
� Keresek kiadó garázst a Solymár u. 4.
környékén! Tel.: 06(20)983-5352
� Békási lkt. hegy felõli oldalán 57 nm-es,
felújított, földszinti panellakás tulajdonostól
eladó. Tel.: 06(20)935-1598
� Miskolci, belvárosi, kétszobás, távfûtéses,
felújított lakásom budapestire cserélem vagy el-
adom 6,5 millió forintért. Tel.: 06-46-328-936

� Kórház utcában, 65 nm, háromszobás
öröklakás két égtájra nézõ, eladó.
10.900.000 forint. Tel.: 06(70)371-5578

Ingatlan

Állás

ÓVODAPEDAGÓGUS FELVÉTELE. A Budapest, III. kerület, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzatának Százszorszép Óvodája (Bu-
dapest, 1032 Reménység utca 6.) a következõ álláshirdetést teszi
közzé: 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2014. április 1-
jétõl, határozott idõre, 2015. június 25-ig. A munkavégzés helye: a
Százszorszép Óvoda telephelye; 1032 Bp., Gelléri Andor Endre ut-
ca 6. Pályázati feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat
benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott
önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okira-
tok; érvényes egészségügyi alkalmasság. Bérezés: a közalkalmazot-
ti illetménytábla szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
március 29. Az elbírálás határideje: 2014. március 31. A pályázat
benyújtásának módja: e-mailen, remeny-o@kszki.obuda.hu; szemé-
lyesen, postai úton: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Reménység ut-
ca 6.; minden esetben elérhetõség megjelölésével.
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Nemzeti ünnepünk alkalmából Petõfi Sándor: A
nemzethez címû versébõl idézünk. Megfejtés a víz-
szintes 1. és a függõleges 14. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: Ó.
K. N. Ü.). 14. Érrendszer része. 15. Dunyhából szár-
mazhat névelõvel. 16. Híres jegesmedvebocs neve. 18.
Merre lakik (két szó). 19. Róma része! 20. Némán ki-
dug! 21. Nagyhatalmi állam rövidítése. 23. Ilyen a lúg.
24. Luxemburgi, norvég és vatikáni autók jele. 25.
Moha egynemû betûi. 26. Balhés bátorság. 28. Vajon
vonod? 30. Nagy költõnk volt (1909-1944). 32. Z-vel
a végén megrósz. 33. Ennivaló. 35. Riadó. 37. E. R. A.
Z. 38. Újságok. 40. Odaérve. 42. Részben bevitorlá-
zik! 44. Nyitott-e? 45. Igen egynemû betûi. 46. Hajó-
rész. 47. Vatikáni, uruguayi és belga autók jele. 49. Tá-
vol-keleti autómárka. 50. Hálót fon. 51. Latinban et.
52. Erre foghatják a katonaköteleseket. 54. USA egye-
tem. 55. Tolnai víz. 58. Alumínium ötvözet. 
FÜGGÕLEGES: 2. Távoli autótípus. 3. Idegen barát.
4. Egyiptomi és thaiföldi autók jele. 5. Két amper. 6.
Kicsinyítõ képzõ. 7. Az oxigén és tórium vegyjele. 8.
Angol szoba. 9. Keleti istenség. 10. Egyházi fogalom.
11. Némán kapál. 12. Boci egynemû betûi. 13. Brit vá-
ros. 14. Az idézet második része (zárt betûk: R. D.
Á. K.). 17. Alföldi helység. 21. Rúd betûi keverve. 22.
Téli locs-pocs névelõvel. 24. Francia folyó. 26. … lõ,
hibázik. 27. K-val az elején elvei mellett huzamosan
van. 29. Evezz vissza! 30. Reptet. 31. Füzetek. 34.
Egyik évszakkal kapcsolatos. 36. Bátrak hozzá. 39.
Szikrát hányhat. 41. Z. T. A. 43. Gyógyfürdõnk. 45.
Közel-keleti fennsík. 48. Egyik külföldi sajt. 50. Bra-
zil szövetségi állam. 52. Magyar, luxemburgi és svéd autók jele. 53.
Tag betûi keverve. 54. Belül gyúrt! 56. Á. C. 57. Véd. 58. Doktor.

Ipacs László

A február 28-án megjelent, „Kimozdulhatunk végre” címû rejtvé-
nyünk megfejtése: „Mária-Magdolna Templom; Várszínház;
Julianus és Gellért barát; Bécsi-kapu.”

Ünnepnapunkra

Mi okozhatja
a fenti, gyakran
különbözõ vizs-
gálatokkal ki
sem mutatható
f á j d a l m a k a t ,
melyek jelentõ-
sen rontják élet-
minõségünket? 

Az elsõ nyak-
csigolya - az
Atlas - helyze-

tén múlik testünk egyensúlya?
Dr. Liska-Mohai Marianna belgyógyász, on-

kológus a saját esetén keresztül jutott el a meg-
oldáshoz. Egy balesetet követõen kialakult nya-
ki és hátfájdalmai olykor az elviselhetetlensé-
gig fokozódtak. Semmilyen vizsgálat nem iga-
zolt olyan eredményt, amelyek ezt indokolták
volna.  

Ekkor találkozott egy olyan módszerrel,
amely orvosi-szakmai és magánemberi érdeklõ-
dését egyaránt felkeltette. Ez az AtlasPROfilax
módszer. Szemlélete szerint az elsõ nyakcsigo-
lya, az un. Atlas - amely a koponya és a gerinc-
oszlop találkozásánál helyezkedik el - a csont-
vázunk egyensúlyi központja. Döntõ szerepe
van a gerincoszlop, a kapcsolódó ízületek és iz-
mok normális helyzetének, állapotának fenntar-
tásában. Az Atlas elmozdulásának hatása ha-
sonló ahhoz, ahogyan egy láncon a szemek ki-

mozdulnak eredeti helyzetükbõl, ha a legfelsõ
láncszem elfordul. 

Az Atlas csigolya igen gyakori, akár kismér-
tékû elmozdulása is mozgásszervi és ideg-
rendszeri rendellenességeket eredményezhet.
Helytelen pozíciója állhat a fej csökkent moz-
gáskészsége mögött, például ha autóban tola-
táskor nem tudunk kellõen hátrafordulni. 
Továbbá gyakran okoz:
• tartási rendellenességet, elõreesett vállakat,
• nyaki, háti és derék fájdalmat, 
• visszatérõ fejfájást és migrént, 
• gerincferdülést, gerincsérvet,
• szédülést és fülzúgást,
• az aszimmetrikus ízületi terhelés következ-

tében pedig aránytalan ízületi kopást, elsõ-
sorban egyoldali fájdalmakat. 
A koponyából itt kilépõ idegszálakra, erekre

gyakorolt hatása nyomán egyéb, nagyon össze-
tett, kiterjedt problémákat is okozhat. 

Az Atlas elmoz-
dulását megszünte-
tõ eljárást a svájci
René Schümperli
professzor fejlesz-
tette ki a kilencve-
nes években. Lénye-
ge az izmok lazítása
egy speciális gépi
masszázs révén. Az
izmok fellazulásának

következtében az Atlas csigolya képes vissza-
térni eredeti helyzetébe. Az ezt követõ regene-
ráció során a vázrendszer visszatér eredeti, op-
timális egyensúlyi helyzetébe, ezzel a fent em-
lített fájdalmak oka szûnik meg.

Figyelemre méltó, tartós eredmény érhetõ el
porckorong-bántalmak esetén: nem egy eset-
ben a mûtét is elkerülhetõ a korrekciónak
köszönhetõen!

Liska-Mohai doktornõ sok gyereknél is
látványos eredményt ért el, fõleg migrén ese-
tén és ortopédiai  kórképeknél (gerincferdülés,
végtagrövidülés, lúdtalp). Több speciális, egyé-
ni probléma is megoldódott, amelyek baleset
vagy egyéb sérülés következtében léptek fel. A
kezelés nyomán például teljesen meggyógyult
az a gyerek, aki az iskolában a szék mellé ülve
hanyatt esett, majd szinte állandóan szédült.
Ahogyan annak a nyugdíjasnak is aki, több
mint 30 éve szenvedett állandó derékfájástól -
egészen a specialista által végzett kezelésig.

Dr. Liska-Mohai Marianna 
belgyógyász, klinikai onkológus, 
természetgyógyász, 
AtlasPROfilax specialista
Rendelõ a Keleti pályaudvarnál: 
1081 Rákóczi út 71. 
Információ, bejelentkezés: 
+36 30 928 5369 vagy drliskam@ambriel.hu
Honlap: www.ambriel.hu

Miért élünk fájdalommal? 

FEJFÁJÁS, MIGRÉN, HÁT- ÉS DERÉKFÁJÁS, SZÉDÜLÉS…
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ACsillaghegyi Polgári
Kör Egyesület a ha-

gyományos téltemetõ far-
sangi mulatságot március
1-jén rendezte a Mátyás ki-
rály úti Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház udvarán. A
nap fénypontja a kolbász-
töltõ verseny eredményhir-
detése volt. Rekordszámú,
19 csapat nevezett a finom-
ság elkészítésére. Egész
nap állt a bál, a zenészek, a
jókedvû résztvevõk és a re-
mek idõjárás is hozzájárult
az esemény sikeréhez. A
téltemetõ farsangi mulatsá-
gon Bús Balázs polgármes-
ter és Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter zsû-
rizte a kolbászokat.Az ese-

ményen részt vett Menczer
Erzsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ.

* * * 
Fergeteges farsangként

harangozták be azt a mu-
latságot, melyet az Óbu-
da-Hegyvidékiek Egye-
sülete szervezett március
1-jén a Táborhegyi Nép-
házban, ahová meghív-
ták Varga Mihály nem-
zetgazdasági minisztert.
A színes táncbemutatók,
az ötletes jelmezek és az
élvezetes zene emelték
az est fényét. Varga Mi-
hály a jelmezeket zsûriz-
te, nem volt könnyû dol-
ga a legjobbak kiválasz-
tásakor.

A húsvét elõtti negyvenna-
pos elõkészületi idõszak a
nagyböjt, amelynek fõ jel-
lemzõje a Jézus feltámadá-
sára való ünnepi rákészülõ-
dés, a hitben való elmélyü-
lés, a kiengesztelõdés, le-
mondás révén. 

Avallásos gyakorlat
középpontjában ek-

kor a bûnbánat, a meg-
tisztulás, az áldozatválla-
lás és könyörgés áll, kife-
jezve az ember szeretetét
teremtõje iránt. A nagy-
böjt része volt a szegé-

nyek megsegítése az
imádkozás mellett. A
nagyböjt elsõ napját ham-
vazószerdának nevezik, a
vasárnapokat az egyház
nem tekinti böjti napnak,
így jön ki húsvétig a
negyven nap. Ennek azért
van jelentõsége, mert a
Szentírásban ez a szám
egyes események jelentõ-
ségét emeli ki: negyven
napig tartott a vízözön,
negyven évig vándoroltak
a zsidók a pusztában, és
Jézus Krisztus nyilvános
tevékenységének meg-
kezdése elõtt negyven na-
pot töltött a pusztában. 

A hamvazószerda a far-
sang utáni elsõ nap, a böjt
kezdete. A IV. századtól
alakult ki az a szokás, hogy
a bûnbánóknak nevezet-
tek, vagyis a fõbenjáró bû-
nöket elkövetõk, a feloldo-
zásra várók ezen a napon
nyilvánosan, mezítláb,
zsákszerû ruhában vonul-
tak be a püspök vezetésé-
vel a templomba. Itt a püs-
pök hamuval szórta meg a
fejüket, meghintette õket
szenteltvízzel, majd kiuta-
sította õket a templomból,
ahová a nagyböjt végéig
nem mehettek be, csak a
templom ajtajába állhattak,

és kérhették a hívek imád-
ságát. Végül nagycsütör-
tökön nyertek feloldozást.
A késõbbi századokban
megáldották a hamut is,
melyet az elõzõ évi virág-
vasárnap barkájából ham-
vasztottak. Anyilvános ve-
zeklés megszûnése után a
hamvazás szertartása a
nagyböjt bevezetõjévé
vált. Amai szokás szerint a
hamut a hívõ homlokára
rajzolja a pap, ezzel is arra
emlékeztetve, hogy porból
vagyunk és porrá leszünk.
Ez a nap szigorú böjtnap
volt a római katolikus val-
lás szerint, a XVIII. száza-

dig csak napi egyszeri ét-
kezés volt megengedett, a
húst, tejtermékeket, tojást
el kellett hagyni. Napja-
inkban már lehet három-
szor is étkezni, de csak
egyszer lehet jóllakni. Ál-
talában a nagyböjt idõsza-
ka alatt tilos volt a mulato-
zás, vigasság. 

Régebben az volt a szo-
kás az ország egyes vidé-
kein, hogy hamvazószer-
dán elmosták és eltették a
zsíros edényeket, és csak
húsvétkor vették elõ me-
gint. Az úgynevezett
negyvenölés is elterjedt
volt. Ez abból állt, hogy
negyven napig csak egy-
szer evett napjában az, aki
megtartotta. Húst és zsí-
ros ételeket a nagyböjt
alatt nem ettek azok sem,
akik nem ragaszkodtak a
szigorúbb böjti szokás-
hoz. Ilyenkor külön
edényben, olajjal vagy
vajjal fõztek. Az étrend
alakulása az egyház elõ-
írásaihoz alkalmazkodott,
mind a nagyböjtben,
mind az év más böjti nap-
jain, például pénteken. 

Az ételek helyes megválasztásával a
böjti napokon is változatosan lehe-
tett étkezni. Ehhez ajánlunk egy me-
nüsort. 

Bableves
Hozzávalók: 30 dkg bab, 2 szál

sárgarépa, 1 szál petrezselyem, 2 fej
vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma,
petrezselyemzöld, csipetke, margarin.

Elkészítés: a babot puhára fõzzük
a vegyes zöldséggel, egy fej vörös-
hagymával és egy gerezd fokhagy-
mával. Szaggassuk bele a csipetkét,
és addig fõzzük együtt, míg be nem

sûrûsödik. Amásodik fej vöröshagy-
mát egy kevés zsiradékon sárgára pi-
rítjuk, ráöntjük a levest. Összefõz-
zük, tejföllel kínáljuk. 

Tojástokány
Hozzávalók: 8 tojás, 40 dkg rizs,

vöröshagyma, só, bors, pirospapri-
ka, petrezselyem, paradicsom vagy
paradicsompüré, margarin.

Elkészítés: a tojásokat megfõz-
zük, majd meghámozzuk. A rizst az
apróra vágott petrezselyemmel a zsi-
radékon megfuttatjuk, majd megíze-
sítjük és megfõzzük. A hagymával
paprikás mártást készítünk, beletesz-
szük a paradicsomot, a karikákra vá-
gott kemény tojásokat. Megízesítjük,
egyet forralunk rajta, de ne keverjük,
csak rázogassuk, hogy a tojások ne
essenek szét. Úgy tálaljuk, hogy a tál
közepére szedjük a tojást, a rizst kö-
réje, koszorú formában helyezzük el.
Fejes salátát adjunk mellé.

Parasztrétes
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 14

evõkanál tej, 1 evõkanál ecet, 1
tojás, 4 evõkanál olaj, pici só, va-
níliás cukor, porcukor.

Elkészítés: a hozzávalókat
összegyúrjuk, a gyúródeszkán át-
dolgozzuk, erõsen, egészen ad-
dig, míg hólyagos nem lesz. Tíz
részre osztjuk, kis golyókat for-
málunk belõlük, majd minden da-
rabot külön-külön kinyújtunk,
hosszúkás formára. A közepét be-
vágjuk derelyemetszõvel, forró
olajban kisütjük. Vaníliás porcu-
korral meghintve tálaljuk. 

A nagyböjt

Receptek nagyböjt idejére

Téltemetõ farsangi mulatság Csillaghegyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fogadóórák – Pályázat

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Párbe- elõzetes egyeztetés alapján 
széd Magyarországért) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik
utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ
alábbi ingatlanok értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szó-
ló, 2011. évi CXCVI törvény értelmében a Magyar
Államot minden más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-

mányzati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény értelmében
a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg, továbbá minden
ingatlan esetében a tulajdonviszonyok
rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságta-
lanul okozott károk részleges kárpótlá-
sáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9.
§- a értelmében a kárpótlásra jogosul-
takat elõvásárlási jog illetheti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételek elfogadására.
Egy pályázó egy ingatlanra egy aján-
latot nyújthat be. A pályázó ajánlatát a
pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázati biztosítékot befize-
tik az önkormányzat letéti számlá-
jára (számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001).

A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
és a pályázatokat zárt borítékban 2014. március 31-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthe-
tõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2014. március 31-én 12 órakor
a Bp., III. kerület Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében törté-
nik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat ki-
írója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû
licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdés-
kötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör. 9/A
paragrafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni az értékesítési, helyiség- és telekhasznosí-
tási osztályon a 430-3464-es és a 430-3466-os tele-
fonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Sorozatunkban olyan edzõ-
ket szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sport-
ban találják meg vágyaik
beteljesülését. Ez lehet ki-
emelkedõ versenyered-
mény, vagy egyszerûen
csak az egészségükért, a jó
közérzetért sportolnak.

H amzsik László, a
Judo-Karate Aka-

démia vezetõedzõje
- Hogyan ismerkedett

meg a sportággal?
- 1976-ban a Budapes-

ti Spartacus Judo Club-
ban ismerkedtem meg a
judoval. Az egyik edzést
meglátogatta egy japán
nagymester, aki néhá-
nyunkat kiválasztott, és
sokkal keményebb edzé-
seket tartott nekünk a
hétbõl hat napon, min-
den reggel és este. A 6
danos nagymester, Ko-
bayasi Kenuchyro ke-
mény, rendkívül szigorú
edzéseinek köszönhe-
tem, hogy három alka-
lommal nyertem Európa-
bajnoki címet.

- Miért éppen Óbudán
folytatja tevékenységét?

- 1974-ben költöztem
szüleimmel Óbudára,
noha most már a IV. ke-
rületben élek, a mai na-
pig visszavágyom Óbu-
dára, mert itt barátságos
családokkal tartjuk a
kapcsolatot és nagyon
sokan ismernek.

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-
ködteti az egyesületet?

- Nekünk nagyon fon-
tos a gyerekek sportolta-
tása, a tiszteletre nevelé-
se, az alázatosság meg-
élése, a kitartás és az
összetartás a minden-
napokban is.  Azoknak a
családoknak is segítünk,
ahol családi problémák,
vagy valami tragédia
nehezíti a mindennapi
életet.  A szülõk felé a
tiszteletet minden eset-
ben a legfontosabbak
közé soroljuk. Ebben a
kiegyensúlyozott szel-

lemben élek családom-
mal, és így alapítottuk
meg leányommal a
Judo-Karate Akadémiát.
Európában egyedül ná-
lunk tanulhatják a gye-
rekek egy idõben a két
tradicionális küzdõspor-
tot , a judót és a karatét.

- Mi motiválja ennyi
idõ után?

- Mindenképpen a
gyerekek szeretete és a
szülõk nagyon nagy el-

ismerése éltet mindket-
tõnket. Lányomnak,
Hamzsik Nikolettnek
olyan égi türelme és ki-
tartása van ebben a ro-
hanó világban, hogy azt
csak azok tapasztalhat-
ják meg, akik hozzánk
járnak rendszeresen
sportolni. Nálunk is az
összetartás és a szeretet
a legerõsebb motiváció.

- Milyen korosztályok-
kal foglalkoznak?

- Jelenleg iskolás gyer-
kõcök járnak hozzánk az
elsõ osztályostól a gim-
náziumi végzõs diáko-
kig, de könnyen csatla-
kozhat bármikor teljesen
kezdõ testvér, barát, osz-
tálytárs vagy szülõ is.
Ugyanazt a fegyelmet
kérjük tõlük is, mint aki
már esetleg több éve ná-
lunk fejlõdik.

- Mikor érdemes el-
kezdeni a judót, mikor

és hol tartanak edzése-
ket?

- A judo és a karate is
az önvédelemrõl szól. A
judo fõleg esés- és dobás
technikákon alapszik, a
földharc még színesebbé
teszi ezt az ágat, a karate
gyakorlása közben a
gyerekek megtanulhat-
ják a rúgást, ütést és
ezeknek a körmönfont
összekapcsolt változata-
it. Így a kérdésre a vála-
szom egyértelmû: már
holnap érdemes elkezde-
ni ezt a sportot korosz-
tálytól függetlenül. Vár-
juk azokat a fiúkat és lá-
nyokat, akik kedvet érez-
nek az önvédelmi spor-
tok iránt. Az edzések
helyszíne: Dózsa György
út 42., Csillaghegyi Álta-
lános Iskola. Edzési idõ-
pontok: kedd 18-tól 19
óráig, csütörtök 19-tõl
20 óráig.

- A sport mellett mi
kapcsolja ki szabad ide-
jében?

- Nagyon sok család
úgy fejezi ki felénk a
szeretetét és úgy mond
nekünk köszönetet,
hogy meghívnak egy-
egy szülinapra vagy egy
kerti partira. Voltunk
már gyerekkel játszó-
házban is a szülõkkel
együtt. A nyári és téli
edzõtáborokat nem te-
kintjük munkának,
örömmel tölt el bennün-
ket, amint látjuk a gye-
rekek vidámságát a ke-
mény edzések és a sike-
res övvizsgák után.

- Kik segítik, támogat-
ják munkájukat?

- Nincs támogatónk, a
Judo-Karate Akadémia
nonprofit szervezetként
mûködik.

Lovas Albert

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben

Szabadidõ, szeretem! - ez volt szlogenje annak a Nõnapi Fitness Nap nevû sportren-
dezvénynek, amelyet március 8-án, a nemzetközi nõnapon tartottak a Kerék Általános
Iskola és Gimnáziumban. Az egész napos programot - amelyben zumba, alakformáló
óra, jóga, deepwork, bodyart és dance aerobik is szerepelt - a kerületi lakcím kártyá-
val rendelkezõk ingyenesen látogathatták. Menczer Erzsébet országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ is a mozogni vágyók soraiban volt

Nõnapi aerobik

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Minden évben március 1-
jén nyit a sokak által
használt és kedvelt, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Berguson
Kerékpárszaküzlet közös
üzemeltetésében Óbuda
Kerékpárkölcsönzõ. 

A z Óbuda Kerékpár-
kölcsönzõ március

1-jén, immár ötödik éve
újra megnyitotta kapuját
változatlan, alacsony
árakon. Kerületi lako-
sok hétköznap 200
Ft/nap összegért tudnak
kerékpárt bérelni, a nem
óbudai lakosoknak 200
Ft/óra, hétvégén és
munkaszüneti napokon
a bérleti díj 200 Ft/óra.

A bérleti díj egyes típu-
sok esetében eltérhet.

A kerület nonprofit
kerékpárkölcsönzõje
most is kiemelt figyel-
met fordított arra, hogy
kerékpárparkja kifogás-
talan mûszaki állapot-
ban legyen. A bérelhetõ
kerékpárokról, illetve a
feltételekrõl az www.
obudakerekpar.hu olda-
lon kaphatnak további
tájékoztatást.

(Nyitva tartás: hétfõ-
tõl péntekig 7-tõl 19
óráig, szombat-vasár-
nap 9-tõl 19 óráig. Cím:
1033 Budapest, Lakta-
nya utca 1/B. Telefon-
szám: +36-20-207-
3133.)

Beindult a bringás élet

Remekül szerepeltek a Va-
sas tehetséges aerobiko-
sai a portugáliai utánpót-
lás viadalon. Három ver-
senyszámban indultak, és
mindhárom eredményhir-
detéskor dobogóra szólí-
tották õket.

I mpozáns, mégis csa-
ládias jellegû az a

komplexum Cantanhe-
deben, ahol a tíz nemzet
részvételével zajló ver-
senyt rendezték. A dön-
tõkre nagyjából 1500-
2000 nézõ jött össze,
így ennyien láthatták
azt is, ahogy a vasasos
lányok komplett ezüst-
érem-kollekciót gyûjte-
nek be.

A „kicsiknél” (9-11
évesek) mind a trió
(Kondorosi Nóra, Csor-

dás Lolli, Ruff Rebeka),
mind a csoport (Kon-
dorosi Nóra, Csordás
Lolli, Simon Szonja,
Bihary Anna, Yoon
SeungHee) megszerezte
a kitûnõnek mondható
második helyet. 

Rajtuk kívül Ésik
Blanka elsõéves junior-
ként indult egyéniben,
ami nagy váltás volt
számára. A teher azon-
ban nem nyomta
„agyon”, ötödik helyen
jutott be a döntõbe, ahol
rátett még egy lapáttal,
hiszen csak egy észt
lány tudott nála maga-
sabb pontszámot elérni.

Dóczi Dorottya szak-
osztály-igazgató így érté-
kelt: - Nemzetközi bíró-
ként sok mindenkivel
kapcsolatba kerültem eb-

ben a pár napban, többen
gratuláltak nekünk a
sportági vezetõk közül és
biztosítottak arról, hogy
jó úton haladunk a Vasas-
nál. Nagyon elégedett va-

gyok a lányokkal, kihoz-
ták magukból a maximu-
mot. Kezd beérni az el-
végzett munka gyümöl-
cse. Fontos volt, hogy az
elmúlt hetekben a Fo-
lyondár utcában már pont
olyan talajon tudtunk ké-
szülni, mint amilyen a
kinti versenyen volt. Azt
gondolom, hogy a most

elért eredmények az ösz-
szes Vasasban aero-
bikozó fiatalnak nagy
motivációt adhatnak, hi-
szen kemény munkával
bárki eljuthat erre a szint-
re. Szeretnék köszöntet
mondani Kolozsvári An-
na edzõkollégámnak is,
aki szintén rengeteget tett
sikerünkért.

Aerobik – Háromból három

Utánpótlás viadal Portugáliában
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Az 5.000.000 forint fe-
lett meghirdetett ingat-
lanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény ér-
telmében a Magyar
Államot minden más
jogosultat megelõzõ
elõvásárlási jog illeti
meg, minden ingatlan
esetében a tulajdonvi-
szonyok rendezése ér-
dekében, az állam által
az állampolgárok tulaj-
donában igazságtala-
nul okozott károk rész-
leges kárpótlásáról
szóló, 1991. évi XXV.
törvény 9. §- a értelmé-
ben a kárpótlásra jo-
gosultakat elõvásár-
lási jog illetheti meg,
illetve az egyes állami
tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény
39. § (2) bekezdése
alapján a Fõvárosi Ön-
kormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg.
A helyiségekre külön-
külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fize-
tés módját és idejét,
valamint a pályázó
nyilatkozatát a pályá-
zati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a
benyújtástól számított
60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot
befizetik az önkor-
mányzat letéti szám-
lájára (számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-
00100001). A pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
és a pályázatokat zárt borítékban 2014.
március 31-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen. 
A pályázat bontása 2014. március 31-én
12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik utca

7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
hivatalos helyiségében történik. A pályáza-
ton résztvevõket levélben vagy telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a leg-
jobb ajánlattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek
szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a
23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztályon a 430-
3464-es és a 430-3465-ös telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapra, valamint a követ-
kezõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály
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Hahota
- Apu, átmehetek Tomi-
hoz játszani?
- Hozzá nem mehetsz,
mert elkapta tõled a
náthát. De menj át Zoli-
kához, õ még nem láza-
sodott be.

* * *
- Mit szólsz az új sza-
kácsnõnk fõztjéhez, Káz-
mér? Nemrég végezte el
a szakácstanfolyamot.
- Az lehet. De az is biz-
tos, hogy ebbõl a hagy-
más rostélyosból meg-
bukott.

* * *
- Nagyon peches rend-
számot kaptam az új
autómra: ABC-100.
- Miért peches ez?
- Azért, mert minden ren-
dõr fejben tudja tartani.

* * *
- Kalauz úr, van még
annyi idõm a vonat indu-
lásáig, hogy elbúcsúz-
zam a feleségemtõl?
- Az attól függ, hogy mi-
lyen régen nõs az úr.

* * *
- Elemér, te hova jársz
olyan gyakran, ha Olasz-
országba utazol?
- Csak Velencébe. Tu-
dod, ott az ágyból is le-
het pecázni.

* * *
- Halló, te vagy az sze-
relmem?
- Igen - feleli Gizike.
- Ott ki beszél?

* * *
- Mondd, Micikém, te ki
tudsz jönni a fizetésed-
bõl?
- Igen, csak bemenni
nem tudok belõle sehova.

* * *
- Elolvastam a darabját,
fiatalember.
- Milyennek találja,
igazgató úr?
- Majdnem olyan, mint a
Hamlet. A szellemnek
nagyon kis szerepe van
benne.

A VIDÁM SZÍNPAD Óbudán 
az EuroCenterben

Az EuroCenterben láthatók a nagy múltú Vidám
Színpad március végi elõadásai. Jönnek az orosz-
ék! Maksa hozta, övé a balhé! március 23-án 19
órától. * Ön is lehet gyilkos! március 25-én 19 órai
kezdettel. * A szerelmes nagykövet március 26-án
19 órától. * Hányszor mondjam még? március 27-
én 14 órai kezdettel. * Forró hétvége március 27-én
19 órától. * Az õrület határán március 28-án 19 órai
kezdettel. Jegyvásárlás a helyszínen és az
Interticket hálózatán keresztül. (Információ: 06-70-
370-5441, pénztár: 06-70-370-5442. Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig, 13-tõl 20 óráig. Cím:
EuroCenter, Bécsi út 154.)

Hírösszefoglaló: Magyar-
ország 259 településének,
köztük Óbuda-Békásme-
gyernek a címere is látha-
tó a WestEnd City Center
kiállításán, amelyen a QR
kódok segítségével a jel-
képek mellett a helységek
múltját és jelenét is meg-
ismerheti a közönség. 

A bevásárlóközpont
célja, hogy évi 20

millió látogatója számá-
ra bemutassa Magyaror-
szág városainak és fal-
vainak múltját, történel-
mét, összegyûjtve az or-
szág 3000 településének
mind a 3000 címerét -
mondta Prosits Attila, a
WestEnd City Center
ügyvezetõ igazgatója.
Mint emlékeztetett: a
Magyar Önkormányza-

tok Szövetségén keresz-
tül minden magyar tele-
pülés önkormányzatá-
nak megkeresést küld-
tek, ezek címerei a je-
lentkezés sorrendjében
kerülhetnek ki.

259 címerrel találkoz-
hat a közönség, ezek
2015 januárjáig lesznek
láthatók, majd újabb pá-

lyázó települések címere-
it helyezik ki. A színes
ábrák a korlátok alatti fal-
felületen lesznek láthatók
megyénként csoportosít-
va, fölöttük, a korlátokon
pedig okostelefonon leol-
vasható QR-kódok jele-
nítenek meg minden lé-
nyeges információt az
adott címer történetével
és az ahhoz tartozó tele-
püléssel kapcsolatban.

Települések címerei a WestEnd kiállító csarnokában

Ékszerek ebbõl-abból 
Családi ékszerkészítés újrahasznosított anyagokból
március 30-án 10-tõl 14 óráig a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeumban. Amibõl minden-
napi életünk során hulladék válik, abból meglepõen
változatos ékszereket lehet varázsolni. Környezettu-
datos mûhelyben nyakék, fülönfüggõ, karkötõ készül.
„A szépség és a reklám” címû idõszaki kiállításhoz
kapcsolódó program. Nem csak nõknek! (Cím: Koro-
na tér 1., volt Dugovics Titusz tér. Belépõ: 800 Ft/fõ.)

Bohém klub
Márciusban ismét Bohém klub a Kultea színpadán, a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ban. A törzsvendégeket és az új érdeklõdõket egy-
aránt várják március 20-án 20 órától a Bohém Ragti-
me Jazz Band koncertjére. (Belépõ: 2000 Ft/teljes
árú, illetve 1500 Ft/kedvezményes /diák/; 4 alkalmas
bérlet az egész évadra 6000 Ft/fõ, mely átruházható,
4 alkalmas kedvezményes bérlet diákoknak 4000
Ft/fõ, mely átruházható. Cím: Korona tér 1.)

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma március 28-án, pénte-
ken jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában. Elõzetes bejelentkezés
szükséges a 06(30)871-3439-es
számon, ahol külön idõpont-egyez-
tetésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési képvi-
selõ fogadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36-20-770-
6593-as telefonszámon
vagy a lajos.olah@parla-
ment.hu e-mail címen je-
lentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb április 1-jén) 17-tõl 19 óráig a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Min-
den hónap negyedik keddjén (legközelebb március 25-én) 17-tõl 19 órá-
ig dr. Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti
Fidesz irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csü-
törtökén (legközelebb március 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a
Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd in-
gyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb április
10-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés
nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hím-
zõ 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 csütörtökén (legközelebb március 20-án) in-
gyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr.Kelen Botond, a Mókus
utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingye-
nes jogi tanácsadást tart. Idõpont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es tele-
fonszámon.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám
alatti irodájában minden hónap második szerdáján (legközelebb április
9-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanács-
adást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as tele-
fonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadásokKereszténydemokrata Fórum
Dr. Faigl Ilona belgyógyász, családorvos szakorvos, a Dr. Batthyá-
ny Strattmann László Orvoskör Egyesület elnöke „A magyarság
Mária-tisztelete” címmel tart elõadást április 1-jén 18 órai kezdettel
a Selyemgombolyítóban. A vetítés anyagát összeállította: Erdõs E.
Levente nyugdíjas egyetemi docens. (Cím: Miklós tér 1.).

Ingyenes adótanácsadás
A Fidesz III. kerületi szervezete ingyenes adótanácsadást szer-
vez minden hónap második keddjén (legközelebb április 8-án)
17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában.

Gyászhír
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Hõdl Tibor munkatársunk
életének 44. évében, 2014. február 20-án elhunyt.
Váratlan halála pótolhatatlan veszteség a polgármesteri hivatal
számára, ahol 15 éven keresztül dolgozott szociális ügyintézõ-
ként, csoportvezetõként, majd osztályvezetõként.
Munkáját fáradhatatlanul, nagy szakmai tudással, hozzáértéssel
végezte. Akik ismerték, szerették Õt emberségéért és segítõ-
készségéért. Emlékét megõrizzük: mi, akik munkatársai voltunk,
és azok a kerületi lakosok, akikkel életében jót tett.
Hõdl Tibort Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyeri
Polgármesteri Hivatala a közszolgálat halottjává nyilvánítja.

Búcsúztatás 
Csala Zsuzsa, a Vidám Színpad Örökös Tagja, Jászai-díjas, ér-
demes mûvész búcsúztatását március 21-én 11 órakor, a Szent
István Bazilikában (1051 Bp., Szent István tér 1.), római katolikus
szertartás keretében tartják. Kérjük, részvételi szándékát elõre
jelezze a Vidám Színpad Sajtón; Rácz Zsuzsanna (+36)70-370-
5308, sajto@vidam-szinpad.hu. Részvétnyilvánítás: Vidám Szín-
pad, Budapest 1307 Pf.: 70.
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Tájékoztató magyarországi lakcímmel
nem rendelkezõk, valamint Európai
Unió más tagállama állampolgárának
névjegyzékbe vételérõl 

Magyarországi lakcímmel nem rendel-
kezõk:
2014-tõl kezdve a magyarországi lakcím-
mel nem rendelkezõ magyar választópol-
gár is szavazhat az országgyûlési választá-
sokon a pártlistákra, amennyiben a Nem-
zeti Választási Irodától kéri felvételét a
névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes
magyar személyi azonosító, érvényes ma-
gyar útlevél, honosítási okirat vagy állam-
polgársági bizonyítvány szükséges.
A névjegyzékbe vételi nyomtatvány (Név-
jegyékbe vételi kérelem a magyarországi
lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár-
ok számára) a Nemzeti Választási Iroda
honlapján www.valasztas.hu vagy ha ren-
delkezik ügyfélkapus regisztrációval, a
www.magyarorszag.hu honlapon tölthetõ
ki és küldhetõ be, továbbá postai úton is el-
juttatható a kérelem a Nemzeti Választási
Irodához (Budapest 1854 Magyarország)
2014. március 22-én 16 óráig. A nyomtat-
vány beszerezhetõ a külképviseleteken is.
A névjegyzékbe vétel akkor kérhetõ, ha a
választópolgár
• magyar személyi azonosítóval rendelke-
zik (a lakcímkártyáján találja), vagy útle-
véllel, honosítási okirattal vagy állampol-
gársági bizonyítvánnyal tudja igazolni ma-
gyar állampolgárságát; és 
• külföldi lakóhellyel rendelkezik, illetve
nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási he-
lye Magyarországon; és 
• betöltötte a 17. életévét, vagy betöltötte
16. életévét és házasságot kötött, és házas-
ságkötésének hazai (magyarországi) anya-
könyvezése megtörtént; és 
• a magyar bíróság nem zárta ki a választó-
jogból. 
A névjegyzékbe vételérõl vagy annak el-
utasításáról a Nemzeti Választási Iroda ér-
tesítést küld.
A határon túli választópolgárok levélben
szavazhatnak. A szavazólapot a „szavazó-

lap átvétele” rovatban megadott postacím-
re küldik meg. Ha nem szeretné postai
úton megkapni a szavazólapot - az értesí-
tést követõen - személyesen átveheti ( a
központi névjegyzékbe vétel iránti kére-
lem benyújtásával kapcsolatos tudnivalók-
ról szóló tájékoztatóban szereplõ külképvi-
seleten, vagy magyarországi településen,
2014. március 22-étõl 2014. április 4-éig
minden munkanapon 9 és 16 óra között.)
A magyarországi lakcímmel nem rendel-
kezõ magyar állampolgár a regisztrálásától
számított 10 évig szerepel a névjegyzék-
ben, ezen idõszakban valamennyi ország-
gyûlési választáson és országos népszava-
záson részt vehet. 10 év elteltével törlik a
névjegyzékbõl. A 10 év számítása azonban
elölrõl kezdõdik, ha a magyarországi lak-
címmel nem rendelkezõ magyar állampol-
gár kéri a névjegyzékbe vételének meg-
hosszabbítását, továbbá akkor is, ha adata-
it módosítja, vagy szavaz. Ettõl függetle-
nül bármikor kérhetõ a névjegyzékbõl va-
ló törlés.
A levélben szavazók névjegyzékében sze-
replõ, magyarországi lakcímmel nem ren-
delkezõ választópolgár a szavazatát tartal-
mazó válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja
el úgy, hogy 2014. április 5-én 24 óráig
megérkezzen;
b) 2014. március 22-étõl minden munka-

napon 9 és 16 óra között, valamint a kül-
képviseleti szavazás ideje alatt eljuttathat-
ja bármely külképviseleti választási irodá-
ba vagy
c) 2014. április 6-án 6 órától 19 óráig el-
juttathatja bármely országgyûlési egyéni
választókerületi választási irodába.
A szavazatot tartalmazó válaszboríték bel-
földön bérmentesítés nélkül feladható leg-
késõbb 2014. április 3-áig.

Európai Unió más tagállama állampol-
gárának névjegyzékbe vétele:
Az Európai Unió más tagállamának állam-
polgára legkésõbb az Európai Parlament
tagjainak választása során a szavazást
megelõzõ 16. napig kérheti, hogy közpon-
ti névjegyzékbe vétele az Európai Parla-
ment tagjainak választására is kiterjedjen.
(A kérelem egyúttal tartalmazza a válasz-
tópolgár arra vonatkozó nyilatkozatát is,
hogy szavazati jogát csak Magyarországon
gyakorolja.)
Az Európai Unió más tagállamának az Eu-
rópai Parlament tagjainak választására is
kiterjedõ hatállyal központi névjegyzék-
ben szereplõ állampolgára legkésõbb az
Európai Parlament tagjainak választása so-
rán a szavazást megelõzõ 10. napon kérhe-
ti, hogy a központi névjegyzékbe vétele ne
terjedjen ki az Európai Parlament tagjai-
nak választására.
A központi névjegyzékbe vételi nyomtat-
vány (Kérelem névjegyzékbe vétel/törlés a
névjegyzékbõl az Európai Parlament tag-
jainak választásán a magyarországi lak-
címmel rendelkezõ uniós választópolgárok
számára) a www.valasztas.hu vagy ha ren-
delkezik ügyfélkapus regisztrációval a
www.magyarorszag.hu honlapon tölthetõ
ki és küldhetõ be, vagy eljuttatható Buda-
pest Fõváros 03. Kerületi Helyi Választási
Irodához személyesen (1033 Budapest,
Laktanya utca 2.) vagy postai úton (posta-
cím: 1033 Budapest, Fõ tér 3.)

Helyi Választási Iroda

Országgyûlési képviselõk választása 2014. április 6.
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