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Az Egészségkörút Óbudán elnevezésû szûrõ-
program-sorozat harmadik állomása, április
5-én a Vörösvári úti szakrendelõben lesz.

Nagy teljesítményû gyümölcsprést kapott
„A legtöbb magyar terméket árusító isko-
labüfé” elnevezésû verseny gyõztese.

A „Szabadidõ, szeretem!” címû program-so-
rozat következõ állomása: Óbudai Futófeszti-
vál április 26-án a Duna-parton.31

Óbudai Futófesztivál

12
Folytatódik a szûrõprogram-sorozat

13
Gyümölcsprés az iskolabüfébe

Kossuth-díjas népzenészek

Állami kitüntetések óbudaiaknak 
A nemzeti ünnep al-

kalmából magas ál-
lami kitüntetésekkel el-
ismertek között a kerü-
letben, a kerületért dol-
gozó mûvészek, intéz-
ményvezetõk is vannak.
A Kossuth- és Széche-
nyi-díjakat valamint a
Magyar Érdemrend ki-
tüntetést március 14-én
adták át a Parlamentben. 

BESZÁMOLÓ A 3-4. OLDALON

A napokban elkez-
dõdtek a Vörösvári

út-Ágoston utca melletti
terület megújításának
elõkészületei. A rekonst-
rukció egy folyamat ré-
sze, mely során a kerü-
letben található köztere-
ket az önkormányzat
polgárbarát szolgáltató,
illetve közösségi térré
alakítja. 

BÕVEBBEN A 7. OLDALON

Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az országgyûlés elnöke és Kobzos Kiss
Tamás Kossuth-díjas elõadómûvész a parlamenti ünnepségen

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányza ta

kedvezményes muskátli-
vásárlási akciót rendez
április 17-én 8 órától a
készlet erejéig, de legké-
sõbb 17 óráig a város-
rész hét helyszínén. 

FELHÍVÁS A 15. OLDALON

Nyár végére
újra miénk
lesz a tér!

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma április 11-én, pénteken
jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók
a www.obuda.hu honlapon.

Muskátlivásár
Gázgyári fórum
Kátyúzás, óvodabõví-
tés, új idõsklub – ezek
szerepelnek a fõváros
és a helyi önkormány-
zat tervei között, me-
lyekrõl lakossági fóru-
mon esett szó.

TUDÓSÍTÁS A 6. OLDALON
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Önkormányzat – Ünnep

A nemzeti ünnep alkalmá-
val hagyományosan a len-
gyel testvérváros és Óbu-
da képviselõi közösen ko-
szorúztak Varsó-Bemowó-
ban, de a kerületben is
méltó megemlékezéssel
ünnepeltek.

A z óbudai küldöttsé-
get Varsóban, a vá-

rosházán fogadta márci-
us 13-án a lengyel test-
vérváros, Bemowo ko-
rábbi polgármestere, je-
lenlegi fõpolgármester-
helyettese, Jaroslaw Dab-
rowski. A hivatalos ün-
nepség Petõfi Sándor ta-
valy felavatott szobrá-
nak megkoszorúzásával
kezdõdött. Bús Balázs
polgármester és kísérete
ezután Albert Stoma je-
lenlegi polgármesterrel
találkozott, akivel együtt
megkoszorúzták Bem
József szobrát.

Óbuda-Békásmegyer
és Varsó Bemowo kerü-
letének Képviselõ-testü-
lete 2010-ben közösen
alapította a Bem József-
díjat, mely különösen a
tudomány és oktatás,
kultúra, sport és turiszti-
ka, gazdasági kezdemé-
nyezés, közélet területe-
in végzett tevékenysé-
gért ítélhetõ oda. A Bem
József-díj évente ado-
mányozható lengyel
részrõl egy és magyar
részrõl egy fõ részére.
Idén a Bem József Ku-
ratórium magyar részrõl
Tirts Tamást, lengyel
részrõl Jaroslaw Dab-
rowskit javasolta a Bem
József-díjra. Az ünnepé-
lyes díjátadót a Bemo-
woi Kulturális Központ-
ban rendezték, ahol Bús
Balázs beszédében így
fogalmazott:

- Mai ésszel alig ért-
hetõ az a támogató sze-
repvállalás, melyet oszt-
rák, horvát, szerb és len-
gyel származású fõtisz-
tek, tábornokok tanúsí-
tottak a magyarok ügye
melletti kiállásukkal.
Bátorságuk azonban vi-
tathatatlan, s ezért ma is

köszönettel tartozunk. A
lengyel és a magyar tör-
ténelem számos hason-
lóságot mutat. Volt idõnk
arra, hogy megtapasz-
talhassuk, milyen is az
élet két nagyhatalom, az
orosz és a német érdek-
szféra közé szorulva.
1848-ban a cári orosz
birodalom okozta végül
szabadságharcunk bu-
kását, a II. világháború
elõestéjén pedig a né-
met-szovjet paktum a
lengyel államiság meg-
szûnését. A múlt esemé-
nyein azonban nem lehet
változtatni, s adottság-
ként kell elfogadni a
földrajzi helyzetet is. A
25 évvel ezelõtt elnyert
szabadságunkra vissza-
tekintve feltehetjük a
kérdést: bár szabadok
vagyunk, de vajon füg-
getlenek is? Lehetünk-e
függetlenek abban a
XXI. századi Európá-
ban, ahol a pénztõkének
nagyobb a kényszerítõ
ereje, mint a fegyverek-
nek? Úgy gondolom,
minden okunk megvan
arra, hogy elõvigyázato-
sak legyünk, hisz e tér-
ségben, államaink szá-

mára valós fenyegetett-
séget éppen az adósság
és az energiafüggõség
jelent. Ma is nagyhatal-
mak árnyékában élünk.

Magyarországon a
2014-es esztendõben
három választást is tar-
tanak. Ám alakuljon
bárhogy is a helyható-
sági választás eredmé-
nye, az Óbuda-Békás-
megyer, illetve Varsó-
Bemowo közötti jól mû-
ködõ, a kölcsönös elõ-
nyökön alapuló kapcso-
latot a jövõben nem fog-
ja befolyásolni. Mindezt
azoknak a politikusok-
nak és a két hivatalt irá-

nyító szakembereknek
köszönhetjük, akik részt
vállaltak a közös prog-
ramokból, a tanulmányi
versenyek megszervezé-
sébõl és a diákok csere-
üdülésének összehango-
lásából. Erõfeszítései-
kért elismerésemet sze-
retném kifejezni. Amikor
Petõfi, Kossuth, Batthyá-
ny és Bem, valamint a
többi ismert és névtelen
hõsének emléke elõtt
tisztelgünk, már egy sza-
badabb nép tagjaként te-
hetjük. Másfélszáz évvel
ezelõtti áldozatvállalá-
suk nem volt hát hiába-
való. Amint azt a forra-
dalom költõje, Petõfi
Sándor: A magyarok Is-
tene címû versében meg
is jövendölte:
Élni fogsz, hazám, mert
élned kell… dicsõség 
És boldogság lészen a te
életed…

Az óbudai küldöttség
másnap, a hazautazás
elõtt látogatást tett a var-
sói új zsidómúzeumban.

Március 15-e 
a Társaskörben 

Eközben Óbudán is
megemlékeztek a nem-
zeti ünneprõl. Az Óbu-
dai Társaskörben márci-
us 15-én az Óbudai
Danubia Zenekar ünne-
pi koncertje elõtt Men-
czer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormány-
zati képviselõ mondott
beszédet.

„Bármily szerencsét-
len helyeztetésû legyen is

az ország, bármily lán-
cok által legyen is lebi-
lincselve a nemzet,
elõbb-utóbb mégis sza-
badabb létre vív, ha la-
kosaiban a polgári erény
tiszta vére buzog” - írta
gróf Széchenyi István.

- Ez a polgári erény
mai olvasatban is azt je-
lenti, hogy kézbe vesz-
szük saját ügyeinket, és
azokat a kor követelmé-
nyeihez igazítva új
irányt szabunk közös
dolgaink folyásá-
nak.(…) Úgy gondolom,
hogy az 1848-as forra-
dalom ereje és sikere az
addig példátlan akarat-
egységben rejlett. Az or-
szág megújításáért és
fejlõdéséért a lehetõ
legszélesebb körû ösz-
szefogás jött létre. Ott
találjuk támogatói kö-
zött a fiatalságot, szá-
mos arisztokratát, kis-
nemeseket, a szabad-
ságharc vezetõi között
pedig horvát, szerb és
lengyel származású fõ-
tiszteket, tábornokokat.
Amikor tehát õket ünne-
peljük, ezt Magyaror-
szág újbóli megerõsödé-
sének és felemelkedésé-
nek reményében tesz-
szük. Mi abban bízunk,
hogy új, közös céljaink
ismét eggyé kovácsol-
nak bennünket, és így,
közös akarattal betelje-
síthetjük a szabadság és
a függetlenség ‘48-as
eszméjét.(…) 

Lehet ma ünnepelni ko-
kárdával, de lehet anélkül

Átadták a Bem József-díjat

Petõfi-szobor koszorúzás Varsó-Bemowóban 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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is. Lehet beszélgetéssel,
lehet csöndes tûnõdéssel.
Gyerekeinknek mondott
Arany János verssel vagy
néma fõhajtással. Csak
egyet nem lehet: elfeledni
vagy megtagadni 1848
örökségét.

Megemlékezés 
a Bem-szobornál 

A nemzeti ünnepen,
március 15-én Budapes-
ten folytatódott az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója
alkalmából tartott közös

lengyel-magyar prog-
ram. A lengyel vendé-
gek részt vettek a Kos-
suth téren kezdõdött és a
Múzeumkertnél folyta-
tódott állami ünnepsé-
gen, majd délután a
Bem-szobornál tartott
megemlékezésen.

Az ünnepségen meg-
jelent Varga Mihály
nemzetgazdasági mi-
niszter, Tarlós István,
Budapest fõpolgármes-
tere, Rychard Kapu-
scinski, a Gazeta Polska
Klubok elnöke, Thomas

Sakiewicz, a Gazeta
Polska fõszerkesztõje,
Csizmadia László (CÖ-
KA-CET), Sutarski
Konrád, a Lengyel Kul-
turális Intézet igazgató-
ja, Oláh János, a Ma-
gyar Írószövetség ré-
szérõl. 

Koszorúzás a
katinyi emlékmûnél 

Ünnepi szent misét tar-
tottak a Budapest-Belvá-
ros Nagyboldogasszony
Fõplébánia-templomban
március 16-án; délután
koszorúzással egybekö-
tött megemlékezést a
katinyi mártírok emlék-
mûvénél Thomas Sakie-
wicz, Rychard Kapuscins-
ki, Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere és Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ rész-
vételével. Beszédet mon-
dott Sutarsi Konrád, a
Lengyel Kulturális Inté-
zet igazgatója és Bús Ba-
lázs.

Alengyel-magyar közös
programot minikonferen-
cia és irodalmi délután zár-

ta magyar írók és költõk
részvételével a Magyar
Írószövetség székházában.

- Egy közösség erejét
nem csak a közös hit,
akarat, cél, elszánás és
cselekvés jelenti. A jó
szóban és a követendõ
példában rejlõ erõ leg-
alább ilyen fontos, mert
általuk megsokszoroz-
hatjuk teljesítményün-
ket - mondta Áder János
államfõ az eseményen.
Az elismeréseket Áder
János Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Kövér
László házelnök jelen-
létében nyújtotta át.

Magyarország köztár-
sasági elnöke a Kos-
suth-díjat adományozta
mások mellett Béres Já-
nos furulyamûvésznek,
népzenekutatónak, ze-
nepedagógusnak az élõ
népmûvészeti hagyo-
mány továbbörökítése, a
népzene mûvészi fokon
történõ mûvelése és an-
nak oktatása, valamint a
társadalom széles réte-
geit elérõ televíziós és
rádiós mûsorokban foly-
tatott közmûvelõi tevé-
kenysége, valamint is-
kolaalapítói és igazgatói
munkája elismerése-
ként.

Kossuth-díjat vehetett
át az államfõtõl Kobzos

Kiss Tamás Liszt Ferenc-
díjas elõadómûvész, az
Óbudai Népzenei Iskola
igazgatója, népzenetaná-
ra, az MMA rendes tagja
egyedülálló elõadómûvé-
szi pályája, népzenei ok-
tatómunkája, valamint a
magyar népzene hazai és
külföldi népszerûsítése
érdekében végzett tevé-
kenysége elismerése-
ként.

A Magyar Érdemrend
középkereszt kitüntetést
adományozta Budai Ilo-
nának, az Óbudai Népze-
nei Iskola népi ének taná-
rának a magyar népdalok
tanításáért és népszerûsí-
téséért végzett csaknem
negyven éves tevékeny-
sége elismeréseként.

* * *
A Nemzetgazdasági

Minisztériumban Varga

Mihály miniszter az
1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc
évfordulójának tisztele-
tére rendezett ünnepsé-
gen állami elismeréseket
adott át március 13-án.

Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetést
vehetett át Loór Veroni-
ka, a Zipernowsky Ká-
roly Általános Iskola ta-
nítója, osztályfõnök, a
Diákönkormányzat se-
gítõ pedagógusa tanítvá-
nyaiért, iskolájáért és
Óbudáért hosszú évtize-
deken át végzett áldoza-
tos munkájáért.

Kossuth-díjas népzenészek

Állami kitüntetések óbudaiaknak 

FOLYTATÁS A 4. OLDALON
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Elismerés – Felhívás

A kerület táborát fárad-
hatatlan szorgalommal
vezeti Balatonszabadi-
Sóstón, elkötelezett ter-
mészetvédõ és sportrajon-
gó, amit pedagógusként is
kamatoztat. Fõ szervezõje
az iskola környezettuda-
tos életre felkészítõ és
drogprevenciós program-
jainak. Megalakulása óta
vezeti az iskola Diákön-
kormányzatát, elnöke az
intézmény „Tegyünk
Többet Értük” Alapítvá-
nyának, és hosszú évek
óta nagy precizitással lát-
ja el a tankönyvfelelõsi
feladatokat is.

Szintén a Magyar Ér-
demkereszt arany fokoza-
tát kapta Hajdu Gyula, a
Veres Péter Gimnázium
testnevelõ tanára, a diák-
és tömegsportért végzett
fáradhatatlan, kiemelke-
dõen példamutató és
eredményes oktató-neve-
lõ, szervezõ és hagyo-
mányteremtõ munkájáért.
Kidolgozta és elindította
az iskolában a testnevelés
és a sport rendszerét, va-
lamint a kerület középis-
kolái közötti sportver-
senyrendszert. Irányításá-
val alakult meg a Veres
Péter Gimnázium Diák-
sport Egyesülete. Nyaran-
ta turisztikai tábort vezet
Erdélyben, az iskola fenn-
állása óta több mint 70 tá-
bort szervezett.

* * *
A Mûvészetek Palotá-

jában Áder János, Ma-
gyarország köztársasági
elnökének megbízásából
március 15-én Balog
Zoltán miniszter Magyar
Arany Érdemkeresztet
adott át Gyulai Iván-
nénak, az Óbudai Platán
Könyvtár igazgatójának
a közgyûjteményekben
õrzött értékek megóvása,
gyarapítása, a szélesebb
közönség általi megis-
mertetése, a könyvtári
szakterületen végzett ki-
emelkedõ teljesítménye
elismeréseként. Több év-
tizedes munkájával to-
vább öregbítette a kerület
közgyûjteményeinek jó
hírnevét. 

A „Könyvet házhoz”
elnevezésû kezdeménye-
zéssel csatlakozva a Pla-
tán Könyvtár biztosítja,

hogy idõs, beteg, mozgás-
korlátozott emberek szá-
mára hozzáférhetõvé vál-
janak a különbözõ doku-
mentumok.

Az intézmény megha-
tározó résztvevõje az
Óbudai KönyvMegálló
programnak; 2012-ben
pedig útnak indította a
„Biobiciklit”, amely nyári
idõszakban kerékpárral
szállított mini könyvtárat
a Duna-partra, irodalmi
délutánokkal fûszerezve.

Magyar Arany Érdem-
keresztet vehetett át
Zanáné Haleczky Kata-
lin, a Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ intéz-
ményvezetõje a családse-
gítés és a gyermekvéde-

lem területén hosszú
évek óta, magas színvo-
nalon kifejtett kiemelke-
dõ tevékenységéért.

Gondoskodik arról,
hogy a kerületben élõ
családok és gyermekek,
az értelmi és testi fogya-
tékkal élõk a nekik járó
törõdést, figyelmet és se-
gítséget kapják. A család-
gondozói munka mód-
szerei közül hatékonyan
alkalmazza az úgyneve-
zett problémamegoldó
modellt és a csoportos
esetgondozást. Az intéz-
ményt mások pozitív ta-
pasztalatait hallva bátran
keresik fel az anyagi ne-
hézséggel küszködõk,
vagy a lelki-mentális
problémákkal érintettek.

A Magyar Érdemke-
reszt arany fokozatát
kapta dr. Csepeli Zsu-
zsanna, az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja a sport- és szabadidõs
tevékenységek elhivatott
népszerûsítéséért, a diá-
kok és a lakosság sport-
életének fellendítése ér-
dekében kifejtett áldoza-
tos munkájáért. Vezetése
alatt a kerületben újjá-
éledt a lakosság körében
a sportolás szeretete, ha-
tékonyan vonja be a ke-
rületben élõket a sport-
programokba. Beindítot-
ta az Óbudai Olimpia
rendezvénysorozatot, és
sportszakelméleti elõ-
adássorozatot szervez

Óbudai Sportakadémia
címmel.

Összefogja a kerület-
ben mûködõ civil és is-
kolai sportegyesületeket,
sportköröket. Ingyenes
sportolási lehetõségek
felkutatásával támogatja
a mozgás iránt érdeklõ-
dõ, de anyagiakban szû-
kölködõk sportolási lehe-
tõségeit.

Áder János, Magyaror-
szág köztársasági elnö-
kének megbízásából Ba-
log Zoltán Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztet
adott át dr. Botos József
közgazdász, egyetemi ta-
nárnak és Gyõri-Dani
Lajos, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat ügyve-
zetõ alelnökének.

Gyulai Ivánné, Zanáné Haleczky Katalin, Gyõri-Dani Lajos és dr. Csepeli Zsuzsanna a Mûvészetek Palotájában ren-
dezett ünnepségen 

Április elsõ hetében új ügyfélfogadási rend az okmányirodákban
Az országgyûlési választásokra való tekintettel, április elsõ hetében módosul a Harrer Pál utca 9-
11. szám alatti okmányiroda és a békásmegyeri kirendeltség ügyfélfogadási rendje.

Ügyfélfogadás Intézhetõ ügyek
Április 4. (péntek) 8-tól 12 óráig minden ügytípus
Április 4. (péntek) 12-tõl 16 óráig elkészült okmányok (vezetõi engedély, személyi igazolvány, 

útlevél) kiadása, valamint lakcímigazolvány pótlása
Április 5. (szombat) 8-tól 14 óráig elkészült okmányok (vezetõi engedély, személyi igazolvány, 

útlevél) kiadása, valamint lakcímigazolvány pótlása 
Április 6. (vasárnap) 8-tól 19 óráig elkészült okmányok (vezetõi engedély, személyi igazolvány, 

útlevél) kiadása, valamint lakcímigazolvány pótlása
Április 7. (hétfõ) 7-tól 19 óráig csökkentett kapacitással, minden ügytípus

Az eljárásokért fizetendõ illetéket postai csekken, a postahivatalban, valamint bankkártyával az okmányiro-
dában és a kirendeltségen is ki lehet fizetni.

FOLYTATÁS A 3. OLDALRÓL
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Katyni Áldozatok Emléknapja 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

nevében tisztelettel meghívjuk a Katyni Áldozatok Emléknapja alkalmából ren-

dezett, koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezésünkre.

A megemlékezés idõpontja és helyszíne: 2014. április 12-én 17 órai kezdettel,

a Katinyi Mártírok Parkjában található emlékmûnél (Budapest III. Katinyi Mártí-

rok Parkja).

Beszédet mond: Andrzej Krzysztof Kunert, a Lengyel Harc és Mártíromság Em-

lékét Õrzõ Tanács minisztere és Tarlós István fõpolgármester.

Wesolowski Korinna, Bús Balázs

a Lengyel Nemzetiségi polgármester

Önkormányzat elnöke

(További információ: borbely.rita@obuda.hu A pártok/szervezetek koszorúzási

szándékukat szíveskedjenek Borbély Ritánál 2014. április 9-ig jelezni a 437-

8834-es telefonszámon vagy a borbely.rita@obuda.hu e-mail címen. A határidõ

után érkezett koszorúzási szándékot szervezési okokból kifolyólag nem áll mó-

dunkban elfogadni, megértésüket köszönjük! Tisztelettel kérjük továbbá, hogy a

koszorúzó személyek a koszorúval együtt 16.45 órára érkezzenek a helyszínre!)

- Néhány nap múlva lezárul a
2010-2014. év közötti ország-
gyûlési ciklus. Mit emelne ki kép-
viselõi munkája közül, mely a
leginkább érinti az óbudaiakat? 

- Ebben a kormányzati cik-
lusban a legfontosabbnak azt
tartom - amiért 2007 óta folya-
matosan küzdöttek a kerületi
politikusok -, hogy a Margit
kórházat sikerült visszavenni,
önállóságát újból megteremte-
ni. A Margit kórházat a jövõben
is minden erõnkkel támogatni
fogjuk. Mindebben természete-
sen nagy szerepe volt a Tarlós
István fõpolgármester által ve-
zetett Fõvárosi Önkormányzat-
nak. Ezt nagyon fontos ered-
ménynek érzem az óbudaiak
szempontjából és azt gondo-
lom, ha csak ennyit tudtunk el-
érni az elmúlt négy évben, ak-
kor már nagyon sokat tettünk a
kerületiekért. A korábbi évek-
hez képest nagyságrendileg

több EU-s forrást tudtunk a ke-
rületi pályázatokhoz mobilizál-
ni, a parlament a római-parti
gát építéséhez is jelentõs össze-
get szavazott meg. Úgy vélem,
eredményes ciklust zártunk. Bí-
zom abban, hogy ez a kormány
folytatni tudja majd azt a mun-
kát, amit négy éve elkezdett.

- Miért döntött úgy, hogy az
országgyûlési képviselõknek já-
ró 6 havi tiszteletdíjnak megfe-
lelõ végkielégítésérõl lemond? 

- Azt gondolom, hogy végki-
elégítés azoknak jár, akik bár-
milyen munkájuk elvesztése
miatt átmenetileg nehezebb
helyzetbe kerülnek.

Tekintve, hogy polgármester-
ként dolgozom, én nem tarto-
zom ebbe a kategóriába. Ezért is
döntöttem úgy, hogy a végkielé-
gítésemet olyan célra ajánlom
fel, amivel a III. kerületi civil
szervezeteket segíthetem. Ilyen
a Kenyeres utcai székhelyû Ma-
gyar Hospice Alapítvány és a
Hatvany Lajos utcai központú
Elveszett Állatok Gyógyító, El-
látó, Elhelyezõ Alapítvány.
Mindkettõ tevékenységét na-
gyon nagyra értékelem, fontos-
nak tartom támogatásukat.

- Ön jól ismeri a parlamen-
tet, az ott folyó munkát, a mû-

ködését. Mindezt figyelembe
véve, milyen képviselõt látna
szívesen az ülésteremben, ha
Óbuda jövõjét vizionálja?

- Olyat, aki rátermett, tud
küzdeni, tekintélyt nem ismerve
mer konfrontálódni azon közös-
ség érdekeiért, melyet képvisel. 

Menczer Erzsébetet olyan nõi
képviselõnek ismertem meg,
aki mindezeknek megfelel, itt él
a kerületben, így ismeri a helyi-
ek problémáit, látja az önkor-
mányzat mûködését és nehézsé-
geinket, ezért jó szívvel ajánlom
õt az óbudaiaknak. 

A másik jelöltet Varga Mihályt
olyan miniszternek ismertem meg,
aki minden erejével támogatja az
óbudai törekvéseket a kormányza-
ti munkában, közvetlen személyi-
ség és valamennyi kerületi esemé-
nyen jelen van. Óbuda szempont-
jából az õ megválasztását is kívá-
natosnak tartom.

Karalyos J. - Klug M.

Eredményes négy év az országgyûlésben

„A Margit kórház visszavételét tartom a legnagyobb sikernek”
- Villáminterjú Bús Balázs polgármesterrel -

Ország- és világszerte az I. világháború kirobbanásának
100. évfordulójára emlékeznek idén. A több százezer
magyar katona és civil lakosság életét követelõ világ-
égés centenáriumán az önkormányzat felméri a kerület-
ben található hét emlékhely állapotát, és ahol szüksé-
ges, felújítja azokat. Köztük van a Bécsi úti (Kolosy téri)
templom falán elhelyezett emléktábla 

Az I. világháború emlékhelyei Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A z elmúlt négy évben a kor-
mány megalkotta Európa

legszigorúbb Büntetõ Törvény-
könyvét (Btk.). A cél az, hogy
még több rendõr és még hatéko-

nyabb igazságszolgáltatás le-
gyen. A korábbi enyhe törvé-
nyek miatt az igazságszolgálta-
tás kezében nem volt megfelelõ
eszköz ahhoz, hogy a bûnösök

komolyabb büntetést kapjanak.
Az elmúlt években megerõsítet-
ték a rendõrséget, bevezették a
jogos védelem fogalmát, ami le-
hetõséget ad az áldozatnak saját

testi épsége védelmére, ha éjjel
fegyveresen, vagy csoportosan
támadják meg. Ezentúl kiemel-
ten kezelik a kiszolgáltatott,
egyedül élõ idõs emberek ellen
elkövetett bûncselekményeket.
Egy idõs ember kirablásáért 5-
tõl 10 évig tartó szabadságvesz-
tés jár. Jóval szigorúbban bünte-
ti az új Btk. az idõsek kifosztá-
sát, az ellenük elkövetett sik-
kasztást és csalást is.                   

szeberényi

Szigorodó Btk. az idõsek védelmében
Hírösszefoglaló: A Büntetõ Törvénykönyv (Btk.) szigorításával kiemelten kezelik a kiszolgáltatott és az egyedül élõ idõs
emberek ellen elkövetett bûncselekményeket. Ezek az esetek elsõsorban kistelepüléseken fordulnak elõ, azonban gya-
koriak a fõvárosban is. Mostantól például az idõsek kirablásáért 5-tõl 10 évig tartó szabadságvesztés jár. Jóval szigo-
rúbban bünteti az új Btk. kifosztásukat, a sérelmükre elkövetett sikkasztást és csalást is. 
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Fõvárosi hírek – Fórum

Megvásárolhatják az ingat-
lanokat a Gázgyári lakóte-
lep lakói. A fõváros leg-
alábbis szívesen tárgyal a
kérdésrõl - többek között ez
derült ki azon a lakossági
fórumon, amelyet Tarlós
István fõpolgármester, Bús
Balázs polgármester és
Menczer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ tartott a telepen.

Kátyúzással kezdjük a
problémák orvosolá-

sát a Gázgyári lakótele-
pen. Erre 8 millió forintot
szavazott meg a képvise-
lõ-testület, a munkálatok
pedig néhány héten belül
elkezdõdnek. Fontos to-
vábbá, hogy a fõváros fel-
újítási programjában több

pályázatot is benyújtott, il-
letve benyújt a III. kerületi
önkormányzat azért, hogy
a lakótelep megújulhas-
son. Az egyik fontos cél a
kihasználatlanul álló egy-
kori mûvelõdési ház hasz-
nosítása - mondta Bús Ba-
lázs polgármester azon a
lakossági fórumon, ame-
lyet Tarlós István fõpol-
gármesterrel és Menczer
Erzsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ-
vel közösen tartott márci-
us 18-án a lakótelepen.

Rendet rakni
20 év után

Az önkormányzat má-
sik fontos célkitûzése a
lakossági fórumnak is
helyet adó Gázgyári

óvoda épületének bõví-
tése. Mint a polgármes-
ter szavaiból kiderült,
mindkettõre lehetõség
van, de csak a fõváros
engedélyével és együtt-
mûködésével, hiszen a
Gázgyári lakótelep ke-
zelése nem a kerület, ha-
nem a Fõvárosi Önkor-
mányzat hatáskörébe
tartozik.

- Három év alatt lehetet-
len mindent rendbe rakni,
amit 20 éven át elhanya-
goltak. Ez az oka annak,
hogy itt, a lakótelepen is
nehezen mozdultak eddig
a dolgok. A helyi problé-
mákat azonban gyerekko-
rom óta jól ismerem, hi-
szen rokonaim élnek itt, és
ma azzal a szándékkal ér-

keztem, hogy feltárjuk a
gondokat, majd elkezd-
jünk tárgyalni azok meg-
oldásáról - kezdte Tarlós
István.

Olcsóbb 
lakbéreket!

Amint a fórum részt-
vevõinek felszólalásai-
ból kiderült, a telepen
élõket a már említett
problémák mellett - az
utak rossz állapota, a
mûvelõdési ház és az
óvoda sorsa - elsõsorban
a lakbérek mértéke és az
épületek állagának a
romlása aggasztja. Tar-
lós István elmondta,
mindkettõ orvosolható.

- A bérleti díjak mér-
tékét, illetve azok meg-
állapításának rendszerét
haladéktalanul felül fo-
gom vizsgáltatni, erre
most ígéretet teszek. Az
épületek teljes felújítá-
sára jelenleg nincs pén-
ze a fõvárosnak, azt
azonban természetesen
fel kell mérni, hol és mi-
lyen mértékû állagmeg-
õrzõ munkálatok elke-
rülhetetlenek - fejtette
ki, majd megkérdezte: -
Ami a valódi megoldást
jelenti: nem akarnak in-
gatlantulajdonosok len-
ni? Mert errõl érdemes
volna tárgyalni.

A fõpolgármester fel-
vetése általános tetszést
aratott a lakossági fóru-

mon. A részletek még
nem kidolgozottak, azon-
ban ha a lakók egyenként
is benyújtják szándéknyi-
latkozatukat az ingatlan-
vásárlásról, megkezdõd-
hetnek a tárgyalások.

Segít az 
önkormányzat

A fórum lezárásakép-
pen Menczer Erzsébet el-
mondta: - Az önkormány-
zathoz eljutott informáci-
ók szerint a Gázgyári la-
kótelepen elégtelen az
idõsek nappali ellátása.
Felmérést végeztünk,
amelynek során 51 ember
jelezte, hogy igényelne
ilyen ellátást. Ezért a fõvá-
ros által biztosított helyi-
ségben már a nyáron meg-
nyílik egy új idõsek klub-
ja, aminek létrehozása 36
millió forintba kerül. Az
önkormányzat emellett ta-
valy és idén is 2-2 millió
forinttal támogatta a helyi
fiatalokat is tömörítõ Atlé-
tikai Sport Egyesület Ró-
mai-fürdõt, továbbá a la-
kótelep területe évek óta
helyszíne az Óbuda Napja
rendezvénysorozatnak.
Mindezt csak azért mond-
tam el, hogy arra kérjem a
gázgyáriakat: ne érezzék
úgy, hogy egyedül van-
nak. Az önkormányzat
szívügyének tekinti a te-
lep sorsát, segítünk meg-
oldani a felmerült problé-
mákat. (kgy)

Megvehetik lakásaikat a gázgyáriak 

Gázgyári lakótelep: kátyúzás,
óvodabõvítés, új idõsklub 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelõ melletti terü-
let szerepe az elmúlt évek
során annyit változott,
hogy mindenképpen szük-
ségessé vált a tér újrafo-
galmazása. A tervezési
munka és a megvalósítás-
hoz szükséges közbeszer-
zés befejezõdött. 

A koncepció úgy ha-
tározta meg ezt a

teret, hogy a helyi lako-
sok közül mindenki ké-
pes legyen megtalálni
saját, személyes kapcso-
latát a városrész ezen
pontjával, hogy valódi
közösségi tér alakuljon
ki. Ezért a terv két egy-
ségben, két különbözõ
karakterû (városi bur-
kolt tér - zöldfelületek-
kel tagolt szilárd burko-
latú „liget”) helyet hatá-

rozott meg a felmerülõ
igények kiszolgálására.

A jelenlegi pavilonok
helyére szökõkút, zöld-
felületek és fák kerülnek,
valamint egy új pavilon
épület, azaz ez a térrész a
mindennapi igények ki-
szolgálására teremt igé-
nyes környezetet. Az

összetalálkozás és a
megérkezés tere ez, ahol
biciklitárolót, ülõfelüle-
teket és egy modern pa-
vilont építenek. A pavi-
lon a késõbbiek során
helyet adhat akár pék-
ségnek, zöldségesnek
vagy éppen kávézónak.

A jelenlegi földszintes
épület átépítésével, hom-
lokzata megújításával, a
térre nyíló teraszokkal
még hangulatosabbá vá-
lik majd a tér. A meglévõ
növényzet helyett újakat
telepítenek, az itt elhe-
lyezendõ utcabútorok
növénykazettaként mû-
ködnek melyekben mé-
retüktõl függõen virágo-
kat ültetnek vagy gyep-
felületet alakítanak ki.

A tervezett faállo-
mányt facsoportokban

helyezik el. A fák köré
nem a belvárosi környe-
zetbõl ismert faverem-
rácsokat helyezik, ha-
nem stabilizált zúzottkõ
emeli ki azokat környe-

zetükbõl. A tervek sze-
rint a tér mostani burko-
latát új, finom szegé-
lyekkel határolt elemes,
illetve zúzottkõ borítás-
ra cserélik.

Nyár végére újra miénk lesz a tér!

Elkészültek a békásme-
gyeri lakótelep nyugati ol-
dalára vonatkozó parkoló-
és járdaépítési, valamint
forgalomtechnikai változ-
tatások kiviteli tervei is.
Az elképzelésekrõl, módo-
sítási javaslatokról tartott
lakossági fórumot az ön-
kormányzat a Békásme-
gyeri Közösségi Házban
március 17-én.

A tervezési terület a
Táncsics Mihály

utca-Ezüsthegy utca-
Dózsa György út-
Ország út által határolt
rész. Ezen belül több új
parkoló épül megfelelõ
vízelvezetéssel, közvilá-

gítással. A lakótelep bel-
sõ területén is új parko-
lósávokat alakíttat ki az
önkormányzat. 

A terveket a TP-Terv
Mérnöki Iroda Kft. ké-
szítette az önkormány-
zat megbízásából. En-
nek alapján többek közt
módosul a forgalmi
rend: a lakótelep belsõ
területe egységesen a
Tempo 30 övezet része
lesz, egyes utcákban pe-
dig a kulturált parkolás
kialakítása és a közleke-
désbiztonság javítása ér-
dekében terveznek vál-
tozásokat a forgalom
szabályozásában. A par-
kolóhelyeket mindenütt

útburkolati jelekkel je-
lölik ki. A forgalomcsil-
lapítás megmarad a la-
kótelepen, és ahol indo-
kolt, újabb forgalom-
csillapító küszöböket
építenek. 

A HÉV-átjáró körüli
anomáliákat a Fõvárosi
Önkormányzat készül
orvosolni a közeljövõ-
ben. Az átmenõ forga-
lom az Ország úton
egyelõre a jelenlegi egy
szintben maradással old-
ható meg, sávelhúzással,
a besorolás könnyítésé-
vel, biztonsági megoldá-
sokkal, a HÉV közleke-
désének remélhetõ gyor-
sításával. Sz.

Forgalomtechnikai változások
Békásmegyer nyugati oldalán

A vakok és gyengén látók
biztonsága érdekben tak-
tilis jelekkel is ellátják
az új gyalogos-átkelõhe-
lyeket. 

H árom új helyszínen
épülnek gyalogos-

átkelõhelyek a kerület-
ben. A Szõlõ utcában, a
Pusztakúti út-Újliget sé-
tány és a Pusztakúti út-
Kázmér utca csomó-
pontjában a gyalogosok
biztonsága érdekében
vált szükségessé az át-

kelõk kialakítása. A ki-
vitelezõ a Szõlõ utcában
kezdte a március 24-
ével kezdõdõ héten a
munkálatokat, majd áp-
rilis közepén alakítják ki
a másik kettõt. A gya-
logátkelõkhöz, ahol
szükséges, megfelelõ
járdakapcsolat is készül
majd, valamint a vakok
és a gyengén látók köz-
lekedését segítõ taktilis
útburkolati elemeket is
beépítenek a járda felü-
letébe.

Az önkormányzat beruhá-
zásában, a kerület egyik
sûrûn lakott részén korlá-
tozott sebességû övezet
kijelölését és forgalom-
csillapító küszöbök építé-
sét végzik.

A Nagyszombat ut-
ca-Lajos utca-Ser-

fõzõ utca-Árpád fejede-
lem útja által határolt
területen korlátozott
sebességû övezet kije-
lölése kezdõdött márci-
us 24-én. A beruházás-
ban a forgalmirend mó-

dosításán kívül forga-
lomcsillapító küszöbök
is épülnek. A cél a sû-
rûn beépített lakóterü-
let mentesítése az átme-
nõ forgalomtól, vala-
mint a forgalom csilla-
pítása. A kivitelezés
ütemezetten történik,
azonban forgalomkor-
látozásra számítani kell
az érintett útszakaszo-
kon. A beruházás vár-
hatóan egy hónapot
vesz igénybe, május
elején az egész területet
átadják a forgalomnak.

Új gyalogos-átkelõhelyek 

Újabb korlátozott 
sebességû övezet 

obuda_2014_06.qxd  2014.03.27.  14:28  Page 7



2014/6. szám8
Interjú Kossuth-díjasokkal

Közel harminc évig bábás-
kodott az óbudai népzene-
oktatás felett, de a mûfaj
iránt érdeklõdõk nem csak
pedagógiai munkájáról is-
merhetik: Béres János egy
többszázezer példányban
elkelt furulyaiskola szer-
zõje és a róla elnevezett
furulya kifejlesztõje is.

Ilyet csak filmen látni: a
Metalloglobus nevû ál-

lami fémipari vállalat igaz-
gatójának irodájában meg-
jelenik egy fiatalember, és
furulyagyártáshoz rézcsö-
veket kér, mert olyan a
szocialista kereskedelem-
ben nem kapható. A vezér
megdöbben, mire a férfi a
zakója zsebébõl elõkap
egy függönytartóból házi-
lag eszkábált hangszert, és
játszani kezd. Ezután
hangszerek milliói kerül-
nek forgalomba állami
gyártásban: a Béres-furu-
lya fémbõl könnyen elõál-
lítható, olcsó és - ami a leg-
fontosabb - tiszta.

- Akkoriban az a mon-
dás járta, hogy egy furu-

lyánál hamisabb csak két
furulya lehet. Bebizonyí-
tottam, hogy nem így van
- mondta Béres János fu-
rulyamûvész, a hangszer
kifejlesztõje, aki március
15-én Kossuth-díjat ka-
pott életmûvéért.

Táncosból zenész
Béres János egy apró

észak-magyarországi fa-
luból érkezett Budapestre,
eredetileg táncosnak állt a
frissen alapított Állami
Népi Együttesbe, közben
sikeresen felvételizett a
Színmûvészeti Fõiskolá-
ra, de egy 1951-es találko-
zás Kodály Zoltánnal
megváltoztatta az életét:

„Szükség van a hang-
szeres népzene ápolására.
Maga kiváló tehetség, ze-
nét kell tanulnia, hogy ala-
posak legyenek az ismere-
tei” - mondta a zenei szak-
tekintély, és Béres János
máris a konzervatórium-
ban találta magát.

A pályatársak hamar be-
cenevet aggattak a szipor-
kázó tehetségû fiúra: „csak

úgy, magamtól” - ezen a
néven emlegették, mert sa-
ját bevallása szerint sem
táncolni, sem furulyázni,
sem hangszert készíteni
nem tanult senkitõl. „Hon-
nan tudod?” - kérdezték.
„Csak úgy, magamtól” -
felelte, mert ami érdekelte,
azt addig próbálta, amíg
meg nem tudta csinálni.

A feltaláló
Miközben egyre gyak-

rabban hívták a hazai és a

külföldi koncertszer-
vezõk (elõadóként
Kaliforniába, Auszt-
ráliába is eljutott), le-
mezeket, televíziós és
rádiós mûsorokat ké-
szített; a szakma fel-
figyelt rendkívüli pe-
dagógiai érzékére és
szervezõkészségére,
ezért az Andrássy út-
ra került, egy patinás
zeneiskolába. Itt ka-
pott lehetõséget elõ-
ször a hangszeres
népzenei oktatás
megszervezésére.

- De nem kaptam
hozzá semmit. Tanítvá-
nyokat általános iskolák-
ból toboroztam, úgy,
hogy bekéredzkedtem az
órákra bemutatót tartani.
A tanárokat az Államiból
és a Honvédból csábítot-
tam át, én szereztem be a
hangszereket is. Ekkor
kellett kidolgoznom a
Béres-furulyát, ilyen
hangszer ugyanis akkori-
ban még nem volt kap-
ható Magyarországon -
magyarázta. 

Iskola Óbudán
Tanárból szakfelügye-

lõ lett, a hatvanas évek-
ben már az általa kifej-
lesztett tanterv szerint ta-
nítottak az állami zeneis-
kolák. 1965-tõl jelentette
meg háromkötetes furu-
lyaiskoláját, amely több-
százezer példányban kelt
el elõbb itthon, majd ide-
gen nyelvekre fordítva
külföldön is.

- Mindig az volt a vá-
gyam, hogy legyen Ma-
gyarországon önálló nép-
zeneoktatás. Az ehhez ve-
zetõ út volt, amikor 1972-
ben megszervezhettem az
Óbudai Népzenei Iskolát,
amely akkor még zeneis-
kolai tanszakként mûkö-
dött - mesélte Béres János,
aki megérte az álom való-
ra válását: az intézmény
1990-ben önállóvá vált.
Ezt még fél évig igazgatta
nyugdíjasként, majd átad-
ta a helyet a következõ ge-
nerációnak. Béres János a
muzsikálás mellett ma is
tanítással foglalkozik a
legszívesebben. (kgy)

Elsõsorban énekesnek
tartom magam - vall-

ja, pedig mûvésznevét ar-
ról a hangszerrõl kapta,
amely a szélesebb közön-
ség elõtt is híressé tette
õt. Kobzos Kiss Tamás
zenészt, elõadómûvészt,
az Óbudai Népzenei Is-
kola igazgatóját március
15.-e alkalmából Kos-
suth-díjjal tüntették ki.

Zenei felfogásáról a
kitüntetett így vall: - Min-
den hangszeres tudásom
arra van, hogy az éneket
kísérjem vele. A vers szá-
momra nagyon fontos,
ezt a szülõi házból hoz-
tam magammal.

Egyetem 
és táncház

- Még mindig elõfordul,
hogy zavarba jönnek ve-
lem kapcsolatban: hová te-
gyenek? Eredetileg népze-
nét tanultam, gyûjtöttem
is, és sokat játszottam,
majd lehetõségem nyílt ki-
próbálni magam elsõsor-
ban XVI. századi dalok

énekmondójaként. Nekem
mindkettõ nagyon fontos,
és az is biztos, hogy a nép-
zenei alapok nélkül nem
tudtam volna historikus ze-
nével foglalkozni - állítja
Kobzos Kiss Tamás, akit a
hetvenes évek elején indu-
ló táncház-mozgalom csá-
bított el a debreceni egye-
temen tanult vegyészettõl. 

- Az egyetemi évek alatt
bölcsész barátaim lettek,
bekerültem egy színjátszó
csoportba, majd a Délibáb
együttesbe, amely gyakor-
latilag szinkronban indult a
budapesti táncház-zene-
karokkal. Nagyon nagy
hatással volt rám ez a külö-
nös muzsika - mesélte.

Törökök 
és trubadúrok

Ahogyan a középkori
zene is. A kobozt még a
Délibáb együttesben is-
merte meg, és elsõsorban
a csángó muzsika meg-
szólaltatására használta,
ám L. Kecskés András
zenekarába kerülve már

az oszmán-török kor éne-
keit kísérte rajta.

- Érdekelt a középkori
zene elterjedése, tanulmá-
nyozni kezdtem a korsza-
kot. Aközép-ázsiai muzsi-
kák közül a török zene
volt rám nagy hatással,
míg a nyugati világból a
trubadúrköltészet - mond-
ta Kobzos Kiss Tamás.

Mindkettõt játssza a mai
napig. Az elsõ volt Ma-
gyarországon, aki török te-
matikájú lemezt készített,
a magyar és a nyugati kö-
zépkori zenét, barokk da-
rabokat pedig saját formá-
ciókkal, illetve olyan
nemzetközi csapatokkal

játssza együtt, mint a bécsi
Clemencic Consort és az
Accentus Austria.

Népzeneoktatás
Kobzos Kiss Tamás

1986 óta tanára, 1991
óta igazgatója az Óbu-
dai Népzenei Iskolának.

- A hazai népzenei okta-
tás most kapott egy lökést,
amit elsõsorban a Felszál-
lott a pávának köszönhe-

tünk. Az elsõ szériában tíz
növendékünk szerepelt jól.
Országosan pedig több
mint 5000 gyerek tanul
népzenét, ami nagyon jó
szám. Az Óbudai Népzenei
Iskola különleges helyzet-
ben is van, hiszen ilyesfajta
alapfokú népzenei oktatás
nincs máshol a világon. Ez-
zel együtt, úgy érzem, van
még mit tennünk, fõleg az
oktatás területén. A Ko-
dály-módszernek ma szin-
te jelentõsebb az angol
nyelvû irodalma, mint a
magyar. Úgy vélem, fontos
szerepünk lehet abban,
hogy nemzetközi fórumo-
kon beszélgessünk tovább
a népzene-oktatásról, és
még jobban kiaknázzuk az
ebben rejlõ lehetõségeket -
mondta Kobzos Kiss Ta-
más. K. Gy.

Béres János furulyamûvész, zenepedagógus: „Csak úgy, magamtól”

Kobzos Kiss Tamás zenész, iskolaigazgató: „Énekes vagyok kobozzal”

Kobzos és Montanaro
Különleges koncertnek ad helyet április 12-én az
Óbudai Társaskör: együtt lép fel az idén Kossuth-
díjjal kitüntetett Kobzos Kiss Tamás, és a kiváló
francia muzsikus, Michel Montanaro. A két szólista
legutóbb húsz évvel ezelõtt koncertezett közösen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A szakmai konferenciát
március 20-a és április 3-a
között rendezik, melyen
elõadások, iskolai és óvo-
dai bemutatók várják az ér-
deklõdõket.

Amegnyitót március
19-én tartották a bé-

kásmegyeri Veres Péter
Gimnáziumban. Köszön-
tõt mondott Bús Balázs
polgármester, melyben ki-
emelte, az Óbudai Peda-
gógiai Napok konferen-
cia-sorozat fontos része a
fõvárosban folyó oktatói,
nevelõi munkának.

- Úgy gondolom, az a
tény, hogy Óbuda-Békás-
megyeren gyûlnek össze
évrõl évre a kollégák és az
elõadók, egyfajta mutatója
is lehet a helyi pedagógiai
munka színvonalának. Az
új szempontok megisme-
rése és a többoldalú tapasz-
talatcsere az önök szakmá-
jának is nélkülözhetetlen
része lett az évek során -
folytatta a polgármester.
Beszédében kitért a sziget-
szentmiklósi gyermekbán-

talmazási ügyre, melyben
noha külön-külön minden
érintett tette a dolgát, nem
alakult ki közöttük rend-
szerszintû együttmûkö-
dés, a három gyermek pe-
dig a szakellátórendszer
mûködési zavarainak ál-
dozata lett. 

- Ezért - tette hozzá a ke-
rület vezetõje - itt, Óbudán

minden erõmmel azon le-
szek, hogy minél hama-
rabb megerõsödjön az em-
lített intézmények közötti
érdemi együttmûködés,
mert csak így szüntethetõ
meg azonnal a gyermeke-
ket veszélyeztetõ helyzet.
Az oktatásra visszakanya-
rodva így folytatta: - A
gyenge iskolai eredmény
sok esetben inkább a gyer-
mek családi körülményei-
nek tünete, semmint ké-
pességbeli korlát. Ahogy
Kosztolányi Dezsõ írta ta-
lálóan: „Csodálkozol a ko-
kainistán? Gondolkozz el
az okain is tán.” Ez a mon-
dat rávilágít arra, hogy a je-
lenben sokkal nagyobb fi-
gyelmet kell az általunk is-
mert fiatalokra fordítani. A
pedagógusoknak nem ér-
het véget a tanítási órával a
munkája, miként a zeneta-
nárnak, edzõnek, gyer-
mekvédelmi munkatárs-
nak sem. A pedagógusok
érdemeit kiemelve hang-
súlyozta, fáradozásaikért
nem csak a tanulók kitün-

tetõ szeretetére és köszö-
netére számíthatnak jog-
gal, hanem mindannyiunk
elismerésére.

Keszegné Menczer Er-
zsébet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ, az
oktatási és sport bizottság
elnöke beszédében Jelenits
István piarista paptanár
egyik gondolatát idézte: „A
szülõk nem tudják már, mi-
re való volna az iskola. Azt
várják tõle, hogy a kész tu-
dásanyagot a gyerek fejébe
beletegyék, amivel majd
bejut az egyetemre. Holott
minden gyereket arra kelle-
ne megtanítani, hogy a sa-
ját helyzetébõl, tehetségé-
bõl kiindulva, gondolkodni
tanuljon meg.”

- Nos, úgy gondolom,
hogy ennek felismerése te-
szi igazi pedagógussá a
diplomát szerzõ egyszeri
tanárt. Önöknek tehát
együtt és külön-külön is is-
merniük kell a gondjaikra
bízottakat, felmérni képes-
ségeiket, körülményeiket
és lehetõségeiket, s ennek

megfelelõen orientálni
õket a reális célok elérése
felé - zárta gondolatait a bi-
zottsági elnök.

A nyitó rendezvényen
„Milyen messze van a föld
az égtõl?” címmel Boldi-
zsár Ildikó meseterapeuta,
mesekutató tartott elõ-
adást, majd „Békából ki-
rályfi!” - A lelki egyensúly
pillérei címmel Licskainé
Stipkovits Erika szak-
pszichológus-pszichotera-
peutát hallgathatta meg a
közönség.

A szakmai elõadások
március 20-tól indulnak:
elsõként dr. Aáry-Tamás
Lajos, az oktatási jogok
biztosa „Konfliktusok az
iskolában” - diákjogokról
diákoknak, tanároknak
címmel tartott elõadást a
Szérûskert utcai Pedagógi-
ai Intézetben.

„Drogokról máskép-
pen” címmel tartottak elõ-
adás-sorozatot dr. Balogh
Sándor igazságügyi orvos-
szakértõ kerületi középis-
kolákban március 20-tól
27-ig naponta változó hely-
színen: az Óbudai Gimná-
ziumban, az Óbudai Árpád
Gimnáziumban, a Csillag-
hegyi Általános Iskolában,
majd a Kerék Általános Is-
kola és Gimnáziumban.

Párhuzamosan óvodai
és iskolai bemutatók is zaj-
lanak március 20-tól. 

A rendezvény ideje alatt
a Pedagógiai Intézetben
(Szérûskert utca 40.) kiállí-
tás tekinthetõ meg a III. ke-
rületi versenyek díjnyertes
alkotásaiból.

A program fõvédnöke:
Bús Balázs polgármester
és Tamás Ilona, a Kle-
belsberg Intézményfenn-
tartó Központ Tankerületi
igazgatója.

Mindennapok pedagógiája – Óbudai Pedagógiai Napok

Élõ népzene a bölcsõdékben
Április 1-jén a Szél bölcsõdében és a Solymár böl-
csõde játszócsoportjában indul a program. A hang-
szeres foglalkozások keddenként a bölcsõdékben
9-tõl 10 óráig, míg a játszócsoportokban 10.30-tól
11.30 óráig tartanak.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Az Országos Sportegészségügyi Intézet
(OSEI) kihelyezett sportorvosi rendelé-

se évek óta mûködik a III. kerületben, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata közbenjárásá-
nak eredményeképpen. A sportorvosi rende-
lés a Vörösvári úti szakrendelõben található,
de azt nem a Szent Margit Rendelõintézet
üzemelteti, hanem az Országos Sportegész-
ségügyi Intézet.

2013 év végéig a hét minden napján volt a
Vörösvári úton sportorvosi rendelés. 2014 ja-

nuárjától az Országos Sportegészségügyi Inté-
zet teljesen meg kívánta szüntetni ezt a kihe-
lyezett szolgáltatását. Bús Balázs polgármes-
ter közbenjárására azonban heti két napon
(szerdán és csütörtökön 14 és 20 óra között)
továbbra is mûködik a kerületben sportorvosi
rendelés az OSEI üzemeltetésében.

Az Országos Sportegészségügyi Intézet
döntése nyomán a rendelési idõ csökkent, a
korábbi heti 30 óráról heti 12 órára. Ez
megnövelte az elõjegyzési idõket, és jelen-

tõsen nõtt a rendelés leterheltsége is. Jelen-
leg 2014 májusáig már nincs szabad elõ-
jegyzési idõpont a Vörösvári úti szakrende-
lõben a sportorvosi rendelésre. A kerületi
sportolók számára sportorvosi vizsgálat to-
vábbra is elérhetõ az OSEI Sportkórházban.

Az OSEI sportorvosi alkalmassági vizs-
gálataira az elõjegyzés a következõ elérhe-
tõségeinken lehetséges: munkanapokon
7-15 óráig a 488-6120-as telefonszámon,
vagy az  elojegyzes@osei.hu e-mail cí-
men. Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca
48. (bejárat a Gyõri út 19. felõl).

Tájékoztató a sportorvosi rendelés változásáról
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Csecsemõgondozás 
A védõnõk a kerületi

várandósok számára rend-
szeres idõközönként szü-
lésre felkészítõ tanfolya-
mokat tartanak négy hely-
színen: az Óbuda utcai, a
Vörösvári úti, a Csobánka
téri és a Füst Milán utcai
Egészséges Tanácsadó-
ban. Az ide látogatók a
szülés körüli események-
rõl, a gyermekágyas idõ-
szakról, az újszülött gon-
dozásáról és az anyatejes

táplálásról kaphatnak tájé-
koztatást. Március 20-tól
új programként csecsemõ-
gondozási tanfolyam in-
dult a Vörösvári úti ta-
nácsadóban, melyet fõ-
ként elsõ gyermeküket vá-
ró várandós párok számá-
ra ajánlanak. A tanfolya-
mon az újszülöttel kap-
csolatos teendõk gyakor-
lati bemutatása és kipró-
bálása mellett a lázcsilla-
pítás szabályairól, illetve a
baleset megelõzés alapjai-

ról is ismereteket szerez-
hetnek a leendõ szülõk.

Baba-masszázs 
Népszerû, a kerületi

családok által gyakran lá-
togatott programjaik egyi-
ke a baba-masszázs tanfo-
lyam, mely jelenleg öt
helyszínen, az Óbuda ut-
cai, a Vörösvári úti, Cso-
bánka téri védõnõi tanács-
adóban, valamint a Ka-
szásdûlõi Kulturális Köz-
pontban (3K) és a Sil-
vánus sétányon lévõ Mál-
tai játszótéren is folyama-
tosan elérhetõ. A gyengéd
érintés alapjai,  mely meg-
erõsíti a baba és az õt
masszírozó szülõ közötti
érzelmi kapcsolatot, baba-
masszázs oktató védõnõk
segítségével, 5 hetes in-
gyenes tanfolyam keretein
belül sajátítható el.

Április elejétõl induló új
program a szoptatást tá-
mogató csoport, melyben
védõnõk vezetése mellett
szoptatás iránt elkötelezett
édesanyák támogatnak,
nyújthatnak segítséget
olyan édesanyáknak, akik
a szoptatás során nehézsé-
gekkel találkoztak vagy
épp bátorításra szorulnak.
Az édesanyák ítélkezés
nélkül, saját élményeiken,

tapasztalataikon keresztül
találhatnak megértõ fülek-
re egymás között. A szer-
vezõk várnak minden
anyatejes táplálás iránt ér-
deklõdõ édesanyát, szülés
elõtt álló várandóst április
7-étõl az ÓKK-ban.

Baba-mama klub 
A közösségbe nem járó

kisgyermekes családok
számára nyújt kellemes és
hasznos idõtöltést a védõ-
nõk által szervezett baba-
mama klub, mely a kerület
öt helyszínén folyamato-
san látogatható. Aklubokat
tartó védõnõk új helyszín-
ként mostantól az Ányos
utcai védõnõi tanácsadó-
ban, valamint a tavaly
megszépült Vöröskereszt
utcai mellett az Óbuda ut-
cai, a Csobánka téri védõ-
nõi tanácsadókban és az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban is rendszeresen
várják régi és új tagjaikat.
Ababa-mama klubokban a
közel azonos korú, fõként
2 éves kor alatti babák és
szüleik találkozhatnak
egymással. A védõnõk
emellett meghívott vendé-
gekkel, az aktuális esemé-
nyekhez, ünnepekhez tár-
suló közös programokkal
kedveskednek a legfiata-

labb klubtagoknak. Így a
farsangi mulatság, az
anyák napi ünnepség vagy
a karácsonyra való készü-
lõdés mellett a bölcsõdei
szolgáltatások bemutatásá-
val, gyermekfogász szak-
orvossal, egészséges cse-
csemõ és kisdedtáplálási
receptekkel, hordozóken-
dõ bemutatóval, homeopá-
tiás tanácsokkal vagy ba-
ba-mama tornával is talál-
kozhatnak a családok.

Mozgásfejlõdés 
AVörösvári úti és a Füst

Milán utcai védõnõi ta-
nácsadóban a Petõ Intézet
konduktora rendszeres
idõközönként ingyenes
mozgásfejlõdési felmérést
végez elõzetes bejelentke-
zés alapján.

Az intézmény részletes
programjairól a Védõnõi
Szolgálat központjában
(Gyenes utca 16., tel.: 439-
1378), a védõnõi tanács-
adókban kihelyezett plaká-
tokon, valamint az önkor-
mányzat honlapján (www.
obuda.hu) keresztül vagy a
www.obudaivedonok.mlap
.hu oldalon egyaránt tájé-
kozódhat. 

A III. kerületi védõnõi ellátás 10 éve önálló intézményi kere-
tek között, önkormányzati fenntartású intézményként mûkö-
dik a kerületben, Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálata-
ként. A szolgálat védõnõi egész évben folyamatosan várják
programjaikkal a kerületben élõ várandósokat, kisgyermekes
családokat. Valamennyi program ingyenesen látogatható a
kerület számos pontján, a védõnõi tanácsadókban, kulturális
intézményekben és egy Máltai játszótéren is. Az intézmény az
idei évtõl a meglévõ programok mellett több új klubbal is szí-
nesítette kínálatát az óbudai lakosság számára.

Új klubok a Védõnõi Szolgálatnál

A francia gyógyszergyártó
cég húsz éve stratégiai part-
nere Magyarországnak. Ezt
emelte új szintre Varga Mi-
hály nemzetgazdasági mi-
niszter és Michel Eschen-
brenner, a Servier Hungária
ügyvezetõ igazgatója a kor-
mány és a vállalat közötti
stratégiai együttmûködési
megállapodás aláírásával
március 21-én a Graphisoft
Park konferenciatermében. 

Agyógyszergyártó
cég magyarországi

befektetéseivel, folyama-
tos hazai fejlesztéseivel
bizonyosságot tett arról,
hogy érdemes hazánkban
gondolkodnia egy nagy
nemzetközi vállalatnak. 

A stratégiai együttmû-
ködés aláírásáról szóló

eseményen beszédet
mondott Szócska Miklós
egészségügyért felelõs ál-
lamtitkár és prof. dr.
Blaskó Gábor akadémi-
kus, a Servier Gyógy-
szerkémiai Kutatóintézet
vezérigazgatója is.

Elhangzott: a Servier
Csoport a második legna-
gyobb francia gyógyszer-
gyár a világon, 140 or-
szágban van jelen, több
milliárd eurós üzleti for-
galommal. A cég alapító-
ja dr. Servier. Az elsõ ha-
zai szabadalmak kidolgo-
zója dr. Beregi László
volt. Innen eredeztethetõ
az erõs magyar kötõdés. 

A cég Magyarorszá-
gon közel 3 ezer embert
foglalkoztat, több ter-
melõ egységet, kutató-

intézetet és terápiás köz-
pontot mûködtet. Tavaly
több mint 1,1 milliárd
eurót fordított kutatásra
hazánkban. A kormány
továbbra is olyan, ter-

melõ illetve szolgáltató
tevékenységet folytató
nagyvállalatokkal kíván
stratégiai együttmûkö-
dési megállapodásokat
kötni, amelyek hosszú-

távon és jelentõs mér-
tékben hozzájárulnak
Magyarország verseny-
képességéhez, a nem-
zetgazdaság erõsödésé-
hez. Sz. 

Erõsödõ együttmûködés a francia gyógyszergyártó céggel 

Kiemelkedõ stratégiai partner a Servier Hungária 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A kerületi diákok érdekér-
vényesítése, szabadabb
véleménynyilvánításának
érdekében, ifjúsági ön-
kormányzat alakult taná-
rok és tanítványok véle-
ménye alapján, Bús Ba-
lázs polgármester kezde-
ményezésére, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
tának támogatásával már-
cius 6-án. 

T óth Roland, a Kel-
ta Vendéglátó Szak-

közép- és Szakiskola
11. évfolyamos tanuló-
ja, az ifjúsági önkor-
mányzat polgármestere
a legfontosabb célok
közé sorolja korosztálya
tájékoztatását, nyitot-
tabbá tételét, szabadide-
jének hasznosabb eltöl-
tésére ösztönzését és a
szociális problémákon
való aktív, közös segít-
ségnyújtást a rászoru-
lóknak. Ezen célok ér-
dekében szeretnének
adománygyûjtést szer-
vezni gyermeknap al-
kalmából, hogy a kerü-
letben minden gyermek
érezze, ez az õ napja. A
tanév végén pedig, júni-
us 12-én sportnapot
rendeznek, ahol a kerü-
leti iskolák tanulói kö-
zös idõtöltés során is-
merhetik meg egymást. 

Találkozásunkkor
közvetlenül, természe-
tes módon fogalmazott.
Elmondta: nem emi-
nens tanuló, de igyek-
szik javítani az eredmé-
nyein, hiszen nem árt,
ha példát mutat, és sze-
retne boldogulni az
életben. Ismeretségi kö-
rében a céltalanságot,
az érdektelenséget, a fe-
lületes tájékozottságot
tartja a legnagyobb

problémának, ami véle-
ménye szerint a fiatalok
felére valószínû, hogy
igaz. 

- Tudom, közhely, de
nagyon idegesítõ, hogy
mindenki állandóan a
telefonján lóg. Beszél-
getés közben, órán,
mindenhol. Nem tudjuk
helyén kezelni a robba-
násszerû technikai fejlõ-
dést. Nyilván, nagyon
hasznosak tudnak lenni
a közösségi oldalak, de
néha azért jó volna ki-
szakadni ebbõl a közeg-
bõl, és kiépíteni valódi
személyes kapcsolato-
kat. Biztosan furcsán
hangzik tõlem, nem tar-
tom túl szerencsésnek a
szabályok nélküli sza-
badságot. Tisztelet a ki-
vételnek, a lehetõsége-
ket úgy értelmezik,
hogy bármit megtehet-
nek. Például nagyon so-
kan élnek valamilyen
droggal. Amikor meg-
kérdezem ezeket az is-
merõseimet, hogy mi-
ért, egyszerûen azt vála-
szolják, miért, mit csi-
náljunk? Szerintem
akármit, csak legyen ér-
telme. Ennyi pénzbõl
már el lehet menni mo-
ziba, edzeni, kirándulni.
Én például abból a
pénzbõl zenélek, amit
drogokra költhetnék. És
nem is kell mindenhez

pénz. Aki ismer, tudja,
nem tartom magam
rendkívüli embernek,
csak aggódom, hogy mi
lesz így velünk. Amúgy
is annyi nehézség van.
Nem lesz könnyû mun-
kát találni, rendezett kö-
rülmények között,
egészségesen élni. Na-
gyon sok múlik rajtunk.
De ha nem teszünk érte
semmit, esélyünk se
lesz erre. 

Sokan eleve hátrá-
nyos helyzetbõl indul-
nak úgy, hogy van csa-
ládjuk. Talán nehéz el-
hinni, nincs okom pa-
naszra, pedig gyermek-
otthonban élek. Nem
hittem abban, hogy ifjú-
sági önkormányzati pol-
gármester lehetek. Azt
hiszem, ebben szerepet
játszott az is, hogy sok
jó és rossz példát láttam
magam körül. Ezért sze-
retnék tenni valamit, jó
volna minél több fiatal-
nak segíteni úgy, hogy
õk is tevékenyen részt
vegyenek saját sorsuk
alakításában. Ehhez el-
sõ lépés, hogy jó prog-
ramokkal felkeltsük az
érdeklõdésüket - nyilat-
kozta lapunknak.

Az ifjúsági polgár-
mestert delegáló iskolá-
jának tanárait és diákjait
büszkeséggel tölti el,
hogy a kerületi diákön-
kormányzat bizalmat
szavazott Tóth Roland-
nak. A Kelta Vendéglátó
Szakközép- és Szakis-
kola minden támogatást
megad tanulójának,
hogy az ifjúsági polgár-
mester munkája a kerü-
let diákságának minél
nagyobb megelégedésé-
re szolgáljon.  

Sz. Cs. 

Bulla György (Fidesz-KDNP)
a 9. számú választókerület
képviselõje, amely területi-
leg a legnagyobbnak számít
a városrészben. A képviselõ
az elmúlt ciklusból a fõvá-
ros és a kerület összefogá-
sában megvalósult csator-
názásra a legbüszkébb.

Ezt a területet nevezik a
kerületiek Három-

hegyeknek, mi-
vel a Testvér-
hegybõl, az
Ürömhegybõl és
az Aranyhegybõl
áll össze - ma-
gyarázta Bulla
György képvise-
lõ. - Amost véget
érõ önkormány-
zati ciklus három és fél évé-
re visszatekintve a fõváros
által meghirdetett csatorná-
zási program érintette a leg-
inkább ezt a területet:
Háromhegyen és Csillaghe-
gyen összesen mintegy 19
kilométer csatorna épül meg
végre 2015 márciusáig. Bár
- mint említettem - fõvárosi
beruházásról van szó, ebben
az önkormányzat is komoly
részt vállal, hiszen összesen
400 millió forint önrészt fi-
zet meg, levéve ezt az anya-
gi terhet a lakosság válláról.
Ugyancsak az önkormány-
zat fizeti ki a munkálatokat
megelõzõ telekszabályozás
költségeit, amely 2013-ban
és 2014-ben 170 millió fo-
rint összesen.

Bulla György szerint na-
gyon fontos volt a 2013-as
év, amelynek nyarán rég
nem látott dunai árhullám-
mal kellett megküzdeni.

- Az elsõ naptól kint vol-
tam a gáton. A legnagyobb
problémát az Arany-patak
felduzzadása okozta, de ezt
a honvédséggel karöltve si-
került megoldani. Meggyõ-
zõdésem, hogy a mobilgát,
amelynek építési terveit a
fõváros a közelmúltban el-
fogadta, megoldást jelent-
het majd, és meg tudjuk
elõzni a hasonló katasztró-
fa-helyzeteket - vélekedett
a képviselõ.

A folyamatban lévõ be-
ruházások közül kiemelke-
dõnek számít a kerületet is

érintõ esztergomi vasútvo-
nal nyomvonalának fej-
lesztése.

- Ez a kerületet is érinti,
hiszen nem csak a töltés és a
vasútvonal minõsége javul,
hanem a kapcsolódó infra-
struktúráé is, amiben az ön-
kormányzatnak is részt kell
vállalnia. Ahogyan az
egyébként állami beruhá-
zással megvalósuló, a 10-es

és a 11-es utat ösz-
szekötõ elkerülõ
gyûrû építési pro-
jektjében is - mond-
ta Bulla György.

Anagy horderejû
beruházások mel-
lett bõven akadtak
kisebb volumenû,
de sok embert érin-

tõ kérdések, amelyekben
szükség volt a képviselõ
közvetítõi munkájára.

- Korábban kedvezõbb
helybérletek érdekében kép-
viseltem a kerületi vállalko-
zókat. Ebben a ciklusban la-
kossági észrevételek alapján
jeleztem, hogy szükség van
a területen az autóbuszvona-
lak fejlesztésére, a Puszta-
kuti úton pedig zebra felfes-
tésére. Érdekességként em-
lítem meg, hogy a választó-
körzetem két választókerü-
let határára esik, nagyobb
részt Varga Mihály, kisebb
részt Keszegné Menczer Er-
zsébet illetékességi területe.
Mindkettejükkel jó a mun-
kakapcsolatom, jól tudunk
együtt dolgozni, így minden
felmerülõ kérést azonnal el
tudunk juttatni az illetéke-
sekhez - fejtette ki.

A környezetvédelmi bi-
zottság alelnökeként Bulla
György elsõsorban a kerüle-
ti faállomány védelmében
lobbizott.

- Ezzel kapcsolatban szin-
te kivétel nélkül egységes
álláspontot képvisel a bi-
zottság, így hatékonyan tu-
dunk fellépni. Az elmúlt há-
rom évben többnyire a fõvá-
rossal kellett egyeztetnünk
annak érdekében, hogy a ki-
vágott öreg fák helyett újab-
bakat ültessenek a kerület-
ben. A munkámat továbbra
is ezeknek megfelelõen sze-
retném folytatni - mondta a
képviselõ. (rt)

Egyéni választókerületek képviselõi 

Csatornázás és fák védelme

Fiatalabbak is elkezdhetik

Bemutatjuk az ifjúsági 
önkormányzat polgármesterét

Közösségi kerthez iroda 
A Szõlõ utca 78. szám alatti ingatlant az önkormányzat kedvezményes feltéte-
lekkel bérbe adta az év végéig a Városi Kertek Közhasznú Egyesületnek. Az 55
négyzetméter alapterületû iroda bérbe adása a korábban megkötött együttmû-
ködési megállapodással van összefüggésben, mivel a Királyok útja-Juhász
Gyula utca találkozásánál lévõ közösségi kerthez kapcsolódóan oktatási és
szemléletformáló programokat indítanának és ez által hozzájárulnának a közös-
ség építéséhez. A kiterjesztett tevékenység és új feladataik számának emelke-
dése miatt volt egyre nagyobb szüksége az egyesületnek egy irodahelyiségre.

obuda_2014_06.qxd  2014.03.27.  14:28  Page 11



2014/6. szám12
Egészségügy

obuda_2014_06.qxd  2014.03.27.  14:28  Page 12



2014/6. szám Egészségügy – Pályázat
13

A legtöbb magyar termé-
ket forgalmazó iskolabü-
féjének járó díjat Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter ajánlotta fel. A
versenyben Kerényiné Ma-
gyar Éva, a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium
iskolabüfése vehette át az
elismerést március 21-én. 

A z iskolabüfé prog-
ram 7 éve indult

Óbudáról, Bús Balázs
polgármester kezdemé-
nyezésére. A program ré-
sze „Az év iskolabüféje”
elnevezésû verseny és a

kerületi táplálkozási ve-
télkedõ az oktatási intéz-
mények 6-7. osztályos ta-
nulóinak. A programok
lebonyolítása az Iskola-
büfé munkacsoport veze-
tésével, az iskola-egész-
ségügyi szolgálat (iskola-
védõnõ, iskolaorvos) se-
gítségével történik. 

Az Árpád Gimnázi-
umban tavaly novem-
berben tartott Büfések-
Beszállítók Találkozó és
Szakmai Konferencia
megnyitóján Varga Mi-
hály felajánlást tett a
legtöbb magyar termé-

ket forgalmazó iskola-
büfének. A versenyre
összesen hét III. kerületi
iskola nevezett. A jelent-
kezési lapokat az Iskola-
büfé munkacsoport érté-
kelte. Az iskolavédõnõk
ellenõrizték, hogy min-
den pályázott termék
megtalálható-e a büfé-
ben és megfelel-e a ki-
írásnak. A munkacsoport
véleménye alapján a Ke-
rék Általános Iskola és
Gimnázium lett „A leg-
több magyar terméket
árusító iskolabüfé” címû
verseny gyõztese a kerü-

letben, és nyerte el a
Varga Mihály által fel-
ajánlott díjat, egy nagy
teljesítményû gyümölcs-
prést. 

Az eseményen részt
vett Bús Balázs polgár-
mester, dr. Harsányi Kor-
nélia tiszti fõorvos, Ta-
más Ilona, a KLIK tanke-

rületi igazgatója, Szente
Zsuzsa, a Szent Margit
Rendelõintézet ápolási
igazgatója, Schadek-Bíró
Éva, a Védõnõi Szolgálat
vezetõje, Császár Bíró
Éva, egészségfejlesztõ
szakember, valamint is-
kolaigazgatók, iskolabü-
fések és diákok. 

Nagy teljesítményû gyümölcsprés a Kerék iskolának

Lapzártakor érkezett: négyszázezer ember CT-vizsgálatait végezhetik el a Szent Margit
Kórházban azzal a vadonatúj berendezéssel, melyet március 27-én adtak át. Az ese-
ményen Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az egészségügyben az elmúlt négy
évben elért eredményekrõl számolt be. Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ az
intézmény önállóságának újbóli megteremtését hangsúlyozta, majd ígéretet tett arra,
hogy a jövõben is minden erejükkel segítik a kórház mûködését a lakosság színvona-
las ellátása érdekében. Az eseményen többek közt részt vett Szócska Miklós egész-
ségügyért felelõs államtitkár, Bús Balázs polgármester, dr. Badacsonyi Szabolcs, a
kórház igazgatója (tudósítás következõ számunkban)

CT-központ nyílt a Margit kórházban

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata évek óta, így idén is a Környezetvédelmi
Alap terhére zöldfelület gondozási pályázatot hirdet a ke-
rületben lévõ társasházak és lakásszövetkezetek részére. 
A pályázati felhívást a kerület Környezetvédelmi Alapjá-
ról 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/lakásszövetkezetek nyújthat-
nak be, amelyeknek az önkormányzat felé nincsen tarto-
zásuk. Amennyiben a társasház/lakásszövetkezet koráb-
ban bármilyen önkormányzati támogatásban részesült és a
megállapodást/támogatási szerzõdést nem az abban fog-
laltak szerint teljesítette, nem kaphat támogatást.
Pályázható tevékenységek: a pályázat útján elnyert pénzösz-
szeg kizárólag a lakóépület közvetlen környezetében lévõ,
közterületen fekvõ zöldterületek gondozására, rendbetételére,
kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre,
növénygondozásra, talaj javításra (indokolt esetben talajcseré-
re), valamint parképítési feladatok elvégzésére fordítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31. (hét-
fõ), 18 óra. (A részletes pályázati dokumentáció letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalon, vagy beszerezhetõ a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján, az 1033 Budapest,
Harrer Pál utca 2. szám alatt. A pályázatról további informá-
ciót nyújt: Horváth Krisztina pályázati referens. Tel.: 244-
8225. E-mail: horvath.krisztina@obuda-varosfejleszto.hu.)

Zöldfelület gondozási pályázat

obuda_2014_06.qxd  2014.03.27.  14:28  Page 13



2014/6. szám14
Zöldoldal

A viharos erejû szél
sok helyen tövestõl

csavarta ki a fákat már-
cius közepén. A zord
idõjárás a kerület több
pontját okozott komoly
gondot. A kidõlt fák mi-
att a tûzoltóság lezárta a
Rozgonyi Piroska utcát
március 16-án. Az ezt
követõ napokban is
folytatódott a szélsõsé-
ges idõjárás, március
19-én az Érc utcában
egy fa három autót ron-
gált meg.

Az önkormányzat fo-
lyamatosan ellenõrzi a
kerület faállományát. En-

nek során megállapítot-
ták, hogy az elmúlt évek-
ben a fák jelentõs része
elöregedett. A helyható-
ság a viharkárokat figye-
lembe véve soron kívül
elrendelte a fák egyen-
kénti, újbóli átvizsgálását
a lakosság védelme érde-
kében. A vizsgálatot el-
sõként a kiemelt jelentõ-
ségû, békásmegyeri piac
északi oldalánál találha-
tó területen végzik el,
ahol a zöldterületet is
érintõ önkormányzati be-
ruházás elõkészítése, il-
letve a Madzsar József
utca felújítása folyik. 

Hatalmas károkat okozott a szélsõséges idõjárás 

Szükségessé vált a fák átvizsgálása

Tavaszi munkák Budapesten
A Budapesti Városüzemeltetési Központ cégei ké-
szülnek a tavaszra, takarítanak a fõvárosban: meg-
tisztítják a hidakat, takarítják a lakótelepeket, az
aluljárókat, kimossák a kukákat, több százezer virá-
got ültetnek ki a közterületekre. A strandokon meg-
kezdik a felújítási munkákat, a Fõtáv és a kémény-
seprõ-ipari kft. pedig már most készül a következõ
fûtési idényre.

Budapest fõjegyzõje rész-
leges sziklamászási és lá-
togatási tilalmat rendelt
el a Róka-hegyen egy hol-
lópár miatt.

Tavaly egy hollópár
telepedett meg a

Róka-hegyi bánya nyu-
gati sziklafalának egyik
sziklaperemén. A hollók
tojásaikat február közepe
és késõ május között rak-
ják le, rendszerint magas

fákra, sziklaperemekre,
40-150 centiméter átmé-
rõjû, 20-60 centiméter
magas fészkükbe. A 3-7
tojás 20-25 nap alatt kell
ki. A fiókák 5-7 hetes ko-
rukban hagyják el a fész-
küket - olvasható a Ma-
gyar Természetjáró Szö-
vetség honlapján. A hol-
ló Magyarországon vé-
dett, eszmei értéke 50
ezer forint.

Budapest fõjegyzõje -
mint elsõfokú természet-
védelmi hatóság - a Ró-
ka-hegyi bánya helyi je-

lentõségû természetvé-
delmi területen ezért
részleges sziklamászási
és látogatási tilalmat ren-
delt el. A határozat június
1-ig vagy visszavonásig
érvényes. Azok, akik
rendelkeznek a bányá-
ban való sziklamászás
engedélyével, a korláto-
zás ideje alatt csak a
megjelölt területen kívü-
li sziklafalakon mássza-
nak. A tilalom a felsõ bá-
nyaudvar nyugati falára
és annak 50 méteres kör-
zetére vonatkozik.

A z egyedi fûtésû la-
kásokban is gon-

dot kell fordítani a be-
rendezések karbantar-
tására. Jelentõsen nõtt
2013-ban a fõvárosban
sikeresen ellenõrzött in-
gatlanok száma, ezzel is
lehetõvé vált az esetle-
ges balesetek megelõ-
zése. Tavaly a kémény-
seprõk már a lakások
több mint 90 százaléká-
ban el tudták végezni a
kötelezõ kéményvizs-
gálatokat. 

Annak érdekében,
hogy az ügyfelek még
könnyebben tudjanak al-
kalmazkodni az ellenõr-

zési idõponthoz, a Fõvá-
rosi Kéményseprõipari
Kft. új, ingyenes szolgál-
tatást vezetett be. 2014
márciusától a társaság
honlapján nemcsak
megtekinthetõ az ellen-
õrzés tervezett elsõ idõ-
pontja, hanem arról a
regisztrált felhasználók
ingyenes elektronikus
értesítést is kérhetnek.
Azok az ügyfelek, akik
élnek ezzel a lehetõség-
gel, az elsõ ellenõrzés
idõpontja elõtt 7 nappal
e-mailben, 3 nappal
elõtte pedig SMS-ben
kapnak értesítést az el-
lenõrzés idõpontjáról.

Honlapon az ellenõrzés elsõ idõpontja

Kötelezõ kéményvizsgálatok 

1 % 1 % 1 %
Az Aquincum-Mocsáros Egyesület (adószám:
18099445-1-41) köszönetet mond mindenkinek, aki
a 2012. évi személyi jövedelemadója 1 százaléká-
val - összesen 714.469 forinttal - támogatta az
egyesületet. Az összeget a Gladiátor utcai játszótér
fenntartására, a kerítés kijavítására, az egyesület
mûködésére és a szánkódomb lépcsõjének meg-
építésére használtuk fel. Kérjük Önöket, támogas-
sák idén is az Aquincum-Mocsáros Egyesületet és
köszönjük, hogy ezt ajánlják ismerõseiknek is!

Sziklamászási tilalom a Róka-hegyen

Védett hollópár fészkel a sziklaperemen 

Tavaszi túra 
a Börzsönybe 

Az Összefogás Óbudáért
Egyesület múzeumlátoga-
tással egybekötött gyalog-
túrát szervez április 12-én
a Börzsönybe (Nagyma-
ros, Zebegény; emléke-
zéssel Szõnyi Zsuzsára).
Táv: 10 kilométer. Szint-
emelkedés:450 méter.Ta-
lálkozó: 8.15 órakor, a
Nyugati pályaudvar pénz-
tárainál. Menetidõ: kb. 4-5
óra+múzeumlátogatás
(teljes árú belépõ: 1.200
forint). Érkezés: 17.54 óra-
kor a Nyugati pályaudvar-
ra.(A túrára a +36-30-350-
8359-es telefonszámon,
vagy az info@osszefogas
obudaert.hu e-mail címen
lehet jelentkezni.) 

Cserélik a szemétgyûjtõ edényeket a Belsõ-óbudai busz-
megállókban 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
Óbuda-Békásmegyer Német Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket az
április 22-én induló, „Ismerkedés a számítógéppel
és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû
tanfolyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál, a
06-30-221-4938-as telefonszámon.)

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggon-
dozó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkörre azokat
az ötödikeseket várják, akik szeretik a matematikát, és
játékos formában tovább szeretnék fejleszteni tudásu-
kat. Az így megszerzett tudással és tapasztalattal a
különbözõ versenyeken még nagyobb eséllyel érhet-
nek el jó eredményt. A foglalkozásokat csütörtökön-
ként 14.30-tól 15.30 óráig Számadó László tartja az
Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.) A
szakkör munkájába évközben is be lehet kapcsolódni.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják
az általános és középiskolai tanulókat matematikából,
fizikából, kémiából, magyarból és történelembõl. Le-
hetõség van mindennapos korrepetálásra, az érettsé-
gi tételek közös kidolgozására irodalomból, nyelvtan-
ból, történelembõl. Bukásmegelõzés bármelyik tan-
tárgyból a tanév végéig, pótvizsga, évismétlés he-
lyett. Elindul a központi írásbelire való elõkészítés III.,
V., VII. osztályos tanulóknak. A diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktat-
ják a tanárok a Vörösvári úton, a gyerekek által kért
napokon és idõpontban. (A jelentkezõk a 06-20-946-
2027-es telefonszámot hívhatják.) Thalész-Kör

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és az Óbudai
Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. idén is ki-
emelten kezeli a sportot.
Bús Balázs polgármester
kezdeményezésére ennek
jegyében március 3-án in-
gyenes úszásoktatást in-
dítottak kerületi óvodá-
soknak.

A z oktatást a Római
Sport Egyesület

szakképzett oktatói vég-
zik, Gyepes Lajos mes-
teredzõ irányításával. A
helyszínt a Fõvárosi
Vízmûvek Zrt. uszodája
biztosítja. A program
május 30-ig, három hó-
napon keresztül tart, és

az összesen 180 résztve-
võ gyermek számára
egyenként 10-12 úszás-
alkalmat jelent. A prog-
ramon elsõ ízben két III.
kerületi óvoda és tagin-
tézményei vesznek

részt: a Gyermeksziget
Montessori Óvoda; a
Mosolygó Tanóvoda; a
Cseresznyevirág Mûvé-
szeti Óvoda; a Hétszín-
virág 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 elsõdle-
ges, de a közösségépítés-
hez is hozzásegíti a gye-
rekeket.

A remények szerint az
ingyenes lehetõség ké-
sõbbi kiterjesztésével,
további III. kerületi
óvodák bevonásával a
kerület valamennyi óvo-
dáskorú gyermekének
úszástudását megala-
pozzák, növelve vízbiz-
tonságukat.

Melyik lesz a legsportosabb iskola? 
A Szabadidõ, szeretem! programsorozaton belül, 2014-ben is sok óbudai isko-
la jelentkezésére számítunk, hiszen ez évi rendezvényeinken való részvétellel
elnyerhetõ az Óbuda Legsportosabb Iskolája cím. Versenyünkben 100 ezer fo-
rint értékû sportszerfelajánlást kap az a III. kerületi iskola, amely az intézményi
létszámához képest, a legnagyobb arányban vesz részt összesítve az alábbi
két eseményen.
• Óbudai Futófesztivál. Helyszín: a Pünkösdfürdõ utca és Kossuth Lajos üdü-
lõpart találkozásánál fekvõ terület/Duna-part. Idõpont: 2014. április 26. (szom-
bat). Távok: 3,5 km; 7 km; valamint félmaratoni. A regisztrációt a futófesztiválra
2014. február 26-án elindítottuk! A nevezés részletei-
rõl a www.obudasport.hu oldalon, az Óbudai Futó-
fesztivál regisztráció (http://obudasport.hu/obudai-
futofesztival-registracio) pont alatt olvashatnak. Kér-
jük nevezéskor az intézmény nevét a Magamról ro-
vatban feltüntetni! Helyszíni nevezés nincs! Nevezési
határidõ: 2014. április 17. 12 óra.
• Tour de Óbuda Kerékpáros Nap. Helyszín: Fõ tér-
Békásmegyer-Szentendre. Idõpont: 2014. május 17.
(szombat). Nevezés: a helyszínen. Távok: 15 és 38
km. A készlet erejéig az Óbudai Kerékpárkölcsönzõ-
bõl (Laktanya utca 1./b) kerékpárokat is biztosítunk a
kilátogatóknak. Óbudai Sport Kft.

Felhívás kerületi iskoláknak

Új játszóvárat adott át Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ márci-
us 18-án a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola udvarán

Óvodások ingyenes úszásoktatása 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Népessy Noémi, a Gold-
berger Textilipari Gyûjte-
mény vezetõje nyerte el
idén a MúzeumCafé muze-
ológiai szaklap díját. 

Történész vagyok.
Korábban nem fog-

lalkoztam sem a textil-
iparral, sem a textilmû-
vészettel, a feladat kifeje-
zetten szakmai szem-
pontból kezdett el izgatni
- árulta el Népessy Noé-
mi, az Óbuda Múzeum-
Goldberger Textilipari
Gyûjtemény igazgatója
március 19-én azon a be-
szélgetésen, amelyben
Martos Gábor, a Múze-
umCafé szaklap fõszer-
kesztõje faggatta õt a
gyûjtemény óbudai meg-
honosításáról. 

Ama a Lajos utcában ta-
lálható gyûjtemény több
évtizedes története megle-
hetõsen kacskaringós. Már
a hatvanas években meg-
kezdõdött a gyûjtés, amely
a hazai textilipar emlékeit
igyekezett összerendezni.
Nem kellett nulláról indul-
ni, hiszen az óbudai illetõ-
ségû Goldberger család
gyáruk 1954-es bezárása
után komoly anyagot ha-
gyott az államra. Aminisz-
térium már 1975-ben kije-
lölt egy angyalföldi hely-
színt, ám a Textil- és Ruha-
ipari Múzeum csak 1986-
ban nyílt meg.

A rendszerváltás, a
pénztelenség és a priva-
tizáció bedöntötte a mú-
zeumot, a teljes gyûjte-
mény raktárba került,
amely akkor talált újabb
otthonra, amikor a Tex-
tilmúzeum Alapítvány
1999-ben helyet kapott
a Goldberger gyár mû-
emléki épületeiben. A
fenntartó 2011-ben fel-
adta a küzdelmet, az in-
gatlanokat és a gyûjte-
mény anyagát felaján-

lotta a III. kerületi ön-
kormányzatnak, amely -
tisztában lévén e kultu-
rális érték jelentõségé-
vel - vállalta a múzeum
kezelését. A munka si-
kerét garantálta, hogy a
menedzseri feladatokat
a sikeres történész és

muzeológus szakember,
Népessy Noémi vállalta,
aki kulturális referens-
ként dolgozott az önkor-
mányzatnál. A gyûjte-
mény ma az Óbudai
Múzeum külön intézmé-
nyi egységeként mûkö-
dik 2013 szeptemberé-

tõl, így az önkormány-
zat komoly részt vállal a
fenntartásában.

- Népessy Noémi ki-
tartó, szívós és profi
munkával leromlott ál-
lapotú épületben elhe-
lyezett, hányatott sorsú,
de nagyon érdekes
anyagból csinált korsze-
rû, a modern szakmai és
közönségigényeknek
megfelelõ múzeumot -
hangsúlyozta Martos
Gábor a múzeumban
rendezett díjátadó ün-
nepségen.

A díjazottnak gratulált
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármeste-
re is.

K. Gy.

MúzeumCafé-díj a Goldberger 
Textilipari Gyûjtemény vezetõjének

• A MúzeumCafé-díj
egy kortárs mûtárgy,
egy plexitömb, melynek
minden évben más-
más színösszeállítása
van. Az idei trófea a
Goldberger Textilipari
Gyûjtemény kiállításá-
nak színeit idézi.

A Magyar Alkotómûvészek
Országos Egyesületének
Fotómûvészeti Tagozata,
márciusban két idõszaki
kiállítással örvendezteti
meg a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Mú-
zeum közönségét. 

A z egyik aktualitása:
a Budapesti Vidám-

park 2013-as végleges be-

zárása. Neves fotómûvé-
szek heteken keresztül ka-
merájukkal kísérték a
népszerû szórakoztató-
hely utolsó hónapjainak
eseményeit. Ennek ke-
resztmetszete a „Volt egy-
szer egy Vidámpark” cí-
mû kiállítás, amely bemu-
tatja a régi rekvizítumok
mellett a mai kor modern
játékait is, fûszerezve a lá-

togatók felhõtlen kikap-
csolódásának képeivel.

Amásik tárlat ízelítõt ad
a magyar pincészet törté-
nelmi faragásokkal díszí-
tett nevezetes boroshordói
mellett az egyéb témájú
faragott hordók változatos
világáról is. (Nyitva: ápri-
lis 6-ig, keddtõl vasárna-
pig 10-tõl 18 óráig. Cím:
Korona tér 1.) 

Volt egyszer egy Vidámpark 

Hazánk az I. világháborúban
A HM Hadtörténet Intézet és Múzeum „Magyaror-
szág az I. világháborúban” címû kiállítását Menczer
Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képvise-
lõ nyitja meg március 31-én 18 órakor a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. (A kiállítás ingyenesen
megtekinthetõ április 11-ig, nyitva tartási idõben.
Cím: Csobánka tér 5.) 

Növendékek zenélnek 
Gulyás Márta növendékeinek kamaraestje: az in-
gyenes hangversenyt március 31-én 19 órától ren-
dezik a békásmegyeri Megbékélés Házában. Az
eseményen többek között Haydn, Mozart, Beetho-
ven, Hacsaturján, Rahmanyinov mûveket hallhat-
nak. (Cím: Újmegyeri tér, a Hadrianus utca-Királyok
útja sarka, a 34-es, 134-es busz végállomásánál.) 

A Kincsõ Néptáncegyüttes 
a Hagyományok Házában 

Az Aranyszõrû bárány címû nagy sikerû táncos me-
sejátékot adják elõ április 12-én 11 órakor a Hagyo-
mányok Házában (I. Corvin tér 8.). Székelyföld leg-
szebb tájaira kalauzolja a Kincsõ Néptáncegyüttes
a közönséget. A családi program gyermekeknek és
felnõtteknek is jókedvû szórakozást ígér. Az óbudai
családokat is várják az együttes tagjai.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Felújítás után nyit a Fõ téri könyvtár
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula
Könyvtára április 24-én 10 órakor újra megnyitja ka-
puit. Az olvasókat ezen a napon déltõl várják,
ugyanis a megnyitó után már újra lehet kölcsönöz-
ni, illetve a kint lévõ dokumentumokat visszajuttatni.

A Göncöl Néptáncegyüttes Óbuda több helyszínén mûsort
adott nemzeti ünnepünk évfordulóján. Huszárcsákó hajtoga-
tás és kokárdakészítés után a Nagy Göncöl csoport az Óbu-
dai Kulturális Központ Civil Házával együtt a Kolosy téren to-
borzással és huszár verbunkkal emlékezett az 1848-as sza-
badságharcosokra. A Kis Göncöl csoport pedig egy bevásár-
lóközpontban rövid mûsorral tisztelgett a bátrak elõtt

Aromalabirintus
Könyvszalon: Könyvérõl beszélget Szigethy Gábor
Kiss Imre múzeumigazgatóval április 2-án 18 órai kez-
dettel a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Mú-
zeumban. A gasztro-könyv rövid írásainak mindegyike
igazi kuriózumot rejt: borkülönlegességek, kivételes,
ünnepélyes alkalmon feltálalt ételcsodák vagy maga
az étkezés szertartása köré szövõdik a vallomás-em-
lékezés. (A belépés díjtalan. Cím: Korona tér 1.) 

Reklámtáblák

Az állandó kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Múzeum kereskedelmi gyûjteményének eddig ke-
vésbé ismert zománctárgyait, tábláit mutatja be a do-
hányzás, az ital, az élelmiszer, a vegyes iparcikk, a bizto-
sítás és a feliratos táblák témakörébõl. (Korona tér 1.)

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa”
címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Jób könyve
tanításai az emberi szenvedés kérdésérõl). Az érdeklõ-
dõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Czófár beszédei”
címmel április 1-jén; „Elihu, a fiatalember válaszai Jób
szenvedésével kapcsolatban” címmel április 8-án hall-
hatnak elõadást. Elõadók: Kecskeméti János, Holló Pé-
ter, Filep György, Stramszki István. (Kezdés: 18 órakor.
Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Ismeretlen tettesek ellop-
ták a Kövi Szûz Mária plé-
bániánál található Mária-
kõ mozaik tábláját márci-
us 13-án. Az eszmei érték-
kel bíró alkotást fogyaték-
kal élõ kerületi fiatalok
készítették.

M árcius 13-án egy
rosszul felbecsült

értékelésnek lettem a ta-
núja, illetve a károsultja
- mondta megdöbbené-
sének hangot adva Zsiga
Péter, a Kövi Szûz Má-
ria templom plébánosa.

A Kövi Szûz Mária
plébánia több mint két
éve kezdte el a Mária-kõ
felújítását, aminek során
az Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási
Központ fogyatékkal élõ
foglalkoztatottai Fodor
Krisztina vezetésével
egy mozaikot készítettek
és adományoztak a plé-
bániának. Ez a mozaik
volt a kõ dísze, amely-
nek bár piaci értéke nem
számottevõ, eszmei érté-
ke annál nagyobb. A
Mária-kõnél sokan áll-
nak meg imádkozni, ro-
hanó világunkban lelki
nyugalmat, kegyelmet
venni ezen a helyen -
folytatta a plébános.

Az atya elmondta meg-
tesznek mindent, hogy a
Mária-kõnél újra legyen
az elõzõhöz hasonló mó-
don elkészített kép, vagy
mozaik, amely a rohanó,

kapkodó embereknek is
nyugalmat hozhat, és a
szeretet gondolatát éb-
reszti majd fel a szívek-
ben és a fejekben.

- Kérem, ha valaki
azon gondolkodik, hogy
a majdani díszt is elvigye,
gondoljon arra, hogy az

égben is számon tartják a
lopást, sõt látják is a tette-
ket, és a Jóistennek nem
kell rendõrség. Isten áldá-
sát és a Kövi Mária anyai
pártfogását kívánva a jó
és a még nem jó szándé-
kú embereknek! - üzente
Péter atya.

Garázdaság a Kövi Szûz Mária templomnál

1 % 1 % 1 %
A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszöne-
tet mond mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben az
alapítvány javára. A befolyt összeget a nyugdíjasok
és hittanosok támogatására, valamint a közösségi
ház fenntartási költségeire fordították. Kérik, aki te-
heti, ez évben is szíveskedjen az alapítványt támo-
gatni, amit elõre is köszönnek a kuratórium tagjai.
(Adószám: 19023250-1-41. Bankszámlaszám:
11703006-20047885.)

A z öt évtizedet be-
mutató divat- és

reklámtörténeti kiállítás
a nõk reklámozásban
betöltött szerepét szem-
lélteti a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum gyûjte-

ményének kevésbé köz-
ismert darabjaival. A
tárlat 1900-tól az 1940-
es évek végéig tekinti át
a változó divatirányza-
tokat, egyúttal alkalmat
ad a nõi szépségideál és
a divat változásának

nyomon követésére a
XX. században. Az
egyes korszakok hangu-
latát és életérzését ente-
riõrök, fotómontázsok,
korabeli ruhák, cipõk és
egyéb kiegészítõk segí-
tik felidézni. (Megte-
kinthetõ május 31-ig.
Cím: Korona tér 1.) 

A szépség és a reklám 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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KÓRUS. A Krottendorf Német Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Ludwig Hollos Kó-
rusa várja az énekelni szeretõ, közös-
ségre vágyó érdeklõdõket, nemre, korra
való tekintet nélkül. Próba: pénteken-
ként 18-tól 20 óráig az egyesület szék-
helyén;Víziorgona utca 4. 8./74. (Érdek-
lõdni és jelentkezni Dávid Jánosné
egyesületi elnöknél lehet: 243-5135; 06-
20-398-2678. E-mail: davidneeva@
t-online. hu; www.krottendorfverein.hu.)
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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 garanciával! 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

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 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, -ablakc-
sere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603
� 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
� Ingatlan felújítás. Családi házak, társashá-
zak, teljes körû felújítása, szigetelések, kõmû-
ves, festés, burkolási munkák. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, info@
befo.hu www.befo.hu
� Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más! www.
999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
� 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
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Lakásfelújítást vállalok. Tisztasági festést,
mázolást, garanciával! Tel.: 06(30)361-2228
� Kútfúrás, öntözõrendszerek telepítése,
20 éves tapasztalattal, reális áron. Tel.:
06(70)220-6206
� Kútfúrás nagy tapasztalattal, reális áron,
garanciával. Tel.: 06(70)289-8494
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
�Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
burkolás, laminált parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� www.villanymester.hu Villanyszerelés: a
kapcsolócserétõl a teljes hálózat-felújításig!
Tel.: 06(20)217-5117 
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Költöztetés olcsón, szakszerûen! www.
bauerteher.hu Tel.: 06(30)944-3717. Hétvégén
is akcióval! Garanciával!

� Izomletapadások, nyaki- és hátfájdalmak
kezelése, teljes testmasszázs. Szakrendelõk-
ben (Vörösvári út 88-96) vagy az Ön otthoná-
ban. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-3057

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház ut-
cai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� Gyógypedikûr idõseknek! Házhoz járó pe-
dikûrösként minõségi lábápolást nyújtok, ked-
vezõ áron. Tel.: 06(20)515-9941, 18 óra után
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Arcvonal arctorna Óbudán, természetes fi-
atalító megoldás. Az arc visszanyeri fiatalos
kontúrját. Tel.: 06(20)779-4702, agi.arctor-
na@gmail.com; www.arctornaobudan.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lé-
zerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kisko-
rona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szükség
esetén háznál is kezel
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben

oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Orosz nyelvtanulás, tapasztalt tanártól
Óbudán. Hétvégén is. Tel.: 06(20)958-5544
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� Hosszú távra kiadó Óbudán, 53 m2-es, 2
szobás, zöldövezeti, komfortos lakás. Érd:
06/70-217-2158
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást keresek
sürgõsen, itt a környéken. Tel.: 06(70)521-0342
� 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
� 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)597-8280
� Vásárolunk: antik fali-, asztali órákat,
zsebórákat, karórákat, festményeket, bútoro-
kat, antik ékszereket, vitrintárgyakat, teljes
hagyatékot is. Tel.: 06-1-792-1692, Üzlet: V.
ker. Kígyó u. 4-6.
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476, 06(30)966-9241

Egyéb

Számítógép

� Óbuda antikvitás: készpénzért vásárol,
legmagasabb áron, festményt, bútort, min-
denféle órát (hibást is), porcelánt, ezüst
dísztárgyakat, képeslapot, teljes hagyaté-
kot és aranyat. 1036 Bp., Lajos u. 38.
(Kolosy piacnál az árkádok alatt.) Tel.:
06(20)563-1491

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

�� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is (a kerületben).
Tel.: 06(30)964-5331

�� 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-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. 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

��Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi (anya-
gi, egészség, párkapcsolat) blokkot okozó hit-
rendszerek oldása. Tel: 06(30)966-9241

�Arcjoga Arctorna Óbudán! Egyedülál-
ló álkapocslazító, 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/

obuda_2014_06.qxd  2014.03.27.  14:28  Page 26



2014/6. szám Hirdetés
27

� Takarítást, vasalást vállalok hosszú tá-
von! Igényes, gyors, precíz munkavégzés.
Tel.: 06(30)514-1558. Hívjon bizalommal!

� 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
� Kerti munkára nyugdíjast, heti 1-2 alka-
lomra, 500 Ft/óra alkalmaznék Csillaghe-
gyen. Tel.: 06(30)411-1527
� Takarítást vállalok, idõs személynek ház-
tartásában segítséget nyújtok. Tel.: 06(30)
433-9555
� Adókedvezménnyel járó nyugdíjbiztosítá-
sok értékesítésre kollégákat felveszünk! Tel.:
06(30)607-6777. E-mail: kapszi8@gmail.com
� Autóklíma szereléshez értõ munkatársat
keresünk III. kerületbe, korhatár nincs, ér-
deklõdni 9-16 óráig. Tel.: 240-8755

� 7,7 km-re Békásmegyertõl eladó 800 nm-

es telek Üröm-Sadovén, 30 nm-es téliesített
faház, melléképületek, pince, víz, villany. Ár:
7,7 millió. Érd.: 06(20)447-4826
� Összeköltözõk részére, hûvösvölgyi, két-
generációs családi házam hasonló jó közleke-
désû, óbudai sorházra/erkélyes, egyedi fûté-
sû, téglalakásra cserélném. Tel.: 06(20)992-
5799

� 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
eladom 6,5 millió forintért. Tel.: 06-46-328-
936
� Keresek kiadó garázst a Solymár u. 4.
környékén! Tel.: 06(20)983-5352
� Keled utcában, aquincumi HÉV-megálló-
tól 8 percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es Jitka
faház, fákkal eladó. Víz, villany van. Tel.:
318-4483 16 órától

� Idõsotthoni elhelyezést kínálunk Buda-
pesten és környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítás-
sal. Tel.: 06(30)330-7784

Idõsgondozás

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

Ingatlan

Állás

Üzlet

� ELADÓ Testvérhegyen
2009-es, PANORÁMÁS,
háromszobás, elsõ emeleti
lakás négylakásos társasház-
ban. Energiatakarékos gépé-
szet, igényes konyha és für-
dõszoba, extra beépítések.
További fotók, infók az
ingatlan.com 20626335 azo-
nosítószám alatt találhatók.
41,5 M+duplagarázs nagy tá-
rolóval 7 M. Tel.: 06(30)966-
1849
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Március az elsõ tavaszi
hónap. Számos idõjárás-
és természetjóslás, hiede-
lem kötõdik hozzá. 

Eleink úgy tartották, ha
ez a hónap száraz, úgy

sok csapadék lesz a követ-
kezõben, azaz áprilisban.
A néphit szerint amennyi
köd van márciusban, annyi
zápor is lesz, és ha március
elsõ napján rossz idõ volt,
úgy az egész hónapban az
lesz. Március 18., 19.,
21.,Sándor-József-Bene-
dek-napja azért is fontos,
mert ekkor lesz vége a
hosszú, hideg télnek, és ek-
kor veszi kezdetét a tavasz.
Benedek-napja a „hivata-
los” tavaszkezdés, a tava-
szi napéjegyenlõség napja,
bár nem mindig esik erre
az idõpontra a pontos csil-
lagászati esemény. A népi
mondásban az szerepel,
hogy „Sándor, József, Be-
nedek, zsákban hozzák a
meleget, ám ha üres a zsák,
nem kapod ám, csak har-
madát!”

Népi 
megfigyelések

A három nap együttes
megfigyelésébõl vontak

le következtetéseket ré-
gebben. Ha ezekben a
napokban kisüt a nap,
akkor hosszú, meleg
nyár várható, ha nem,
akkor hosszú, lucskos
õszre lehet számítani.
Általában ilyenkor en-
gedték ki a marhákat
elõször a legelõre, a
rendszeres kihajtás, le-
geltetés azonban csak
késõbb kezdõdött. A
méheket a kaptárból
szintén ezekben a na-
pokban engedték ki elõ-
ször, és ilyenkor tisztí-
tották ki a méhészek a
kaptárakat. A gólyákat,
fecskéket is ekkor vár-
ták vissza. Egyes helye-
ken a zab, árpa vetõnap-
ja is ekkorra esett, má-
sutt úgy vélték, ha ilyen-
kor szivárvány látható
az égen, a széles sárga
csík jó búzatermést, a
piros jelentõs borter-
mést ígér. Az a mondás
is járta, hogy „ilyen az
idõ József-napkor, olyan
lesz Péter-Pálkor és szé-
nahordáskor”. Ezekben

a napokban ültették a
fokhagymát, kaprot,
krumplit is. 

Védõszentek  
A katolikus egyház

március 18-án Sándor,
egy ókori keresztény
vértanú szent ünnepét
tartja. Ez ugyan nem
függ össze azokkal a né-
pi megfigyelésekkel és
szokásokkal, amelyek
ettõl a naptól kezdve ki-
alakultak, össze is vetve
a három, úgynevezett,
„meleghozó szent” ün-
nepét. Sándor-napján ve-
tettek babot és ekkor haj-
tották ki a juhokat a me-
zõre, de véglegesen csak
György-napján. Sándort
a szegény nép ellenségé-
nek tekintették, mert a
szelekkel összekócolta a
zsúpfedeles háztetõket.
A gyermek Jézus gond-
viselõjének, a názáreti
ácsnak, Mária jegyesé-
nek, Józsefnek az ünne-
pe március 19. Az egy-
ház, a család, a papi hi-
vatás patrónusa, a fa-

munkások védõszentje.
Így emlékeznek meg ró-
la a templomokban, de a
szokásokban, hiedel-
mekben ez a nap a leg-
gazdagabb. Úgy tartot-
ták, József osztja ki az
énekesmadaraknak a sí-
pokat, és attól kezdve
lesz hangos a madárdal-
tól a vidék. „József ked-
vessége jó év kezessége”
- szól egy másik mondás,
ami ara utal, ha ilyenkor
szép az idõ, az egész év-
ben jó lesz. József-nap-
ján kezdték el a kerti
munkákat. Volt, ahol úgy
vélték, József-napján
kell megkezdeni a szán-
tást, mert akkor jó ter-
més várható. A bencés
rendet alapító Szent Be-
nedek ünnepe március
21., aki 480 táján szüle-
tett a szabin hegyvidé-
ken, majd Rómába ment
tanulni, de otthagyta ta-
nulmányait, és teljes ma-
gányba vonult, a tökéle-
tes lemondást kereste.
Késõbb megalapította a
saját szerzetesrendjét, ki-

dolgozta a közösség
alapelveit, feladatait,
pontosan meghatározta
az imádság, az olvasás, a
munka és a pihenés ide-
jét. Benedek- napjához is
kapcsolódnak népi szo-
kások: zsírt és fokhagy-
mát szenteltek, aminek
gyógyító erõt tulajdoní-
tottak. A megszentelt
hagymát a felpuffadt,
hasfájós marháknak ke-
nyérben adták be. A fok-
hagyma szárát megfõz-
ték, amit elmezavar ellen
tartották hatásos szernek.
Egyes vidékeken úgy
vélték, hogy a zsákból
Benedek ereszti ki a szár-
nyas rovarokat. Nem tud-
ható, hogy a népi megfi-
gyelések az idõben mi-
korra vezethetõek vissza.
Ez a tudás a családokban
apáról fiúra öröklõdött,
majd átvette egy na-
gyobb közösség, a falué,
egy vidéké, és alakultak
ki a különbözõ szokások,
a tavaszi munkáké e há-
rom szent ünnepéhez
kötve. 

Jeles márciusi napok

Kellemes napsütéssel köszöntött ránk a tavasz elsõ néhány napja. Sze-
rencsére a tél nálunk nem volt zord és kemény, a nagy hidegek, és ha-
vazások elmaradtak. Mégis jól esik a napfény, a hosszabbodó nappa-
lok, a korai világosodás. Lekerülnek a télikabátok, a nehéz pulóverek,
könnyedebbnek is érezzük ettõl magunkat. A tavasz hatására az étren-
dünkön is szívesen változtatnánk, egyre több friss, könnyû ételt kívá-
nunk. Ehhez lenne néhány javaslatunk. 

Tavaszi spenótleves buggyantott tojással
Hozzávalók: 4 tojás, 1 dl tejföl, 30 dkg friss spenótlevél, só,

bors, 1 evõkanál liszt, 2
gerezd fokhagyma, ecet,
10 dkg elõfõzött rizs, 1,5
csirkehúsleves (kocká-
ból).

Elkészítés: a levest fel-
fõzzük, beletesszük a zú-
zott fokhagymát, majd
óvatosan beleengedjük a
feltört tojásokat. Hozzáadunk 1 evõkanál ecetet, majd beletesszük
a csíkokra vágott spenótleveleket. Tíz perc alatt megfõzzük, ha
kell, utána ízesítünk, majd a rizzsel és a tejföllel kevert liszttel sû-
rítjük. Fokhagymás pirítóssal kínáljuk. 

Zöldborsós brassói
Hozzávalók: 50 dkg kockára vágott sertéscomb, só, bors, étel-

ízesítõ, fûszerpaprika, 1 fej fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 2 evõ-
kanál olaj, 1 kg burgonya, 10 dkg zöldborsó. 

Elkészítés: a kockára vágott hagymát megdinszteljük, rádobjuk
a húst, fehéredésig kevergetjük, majd hozzáadjuk a fûszereket és
felöntjük egy kevés vízzel. A pirospaprikát és a fokhagymát ké-

sõbb tesszük bele. A bor-
sót sós vízben megfõzzük,
a meghámozott, kockákra
vágott burgonyát forró
olajban kisütjük. Ha a hús
puha, összekeverjük a
krumplival, borsóval,
meghintjük a pirospapri-
kával, a zúzott fokhagy-
mát hozzákeverjük, ízlés
szerinti savanyúsággal
(friss salátával) kínáljuk. 

Epres palacsinta
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 4 tojás, 1 l tej, csipet só, cukor, olaj.

Töltelékhez: 20 dkg eper, 2 db citrom, 1 evõkanál porcukor. 
Elkészítés: simára keverjük a tészta hozzávalóit, és palacsintasütõben

kisütjük. Csak minden második vagy harmadikat kell bekenni egy kevés
olajjal. Ha kisült, friss citromlét csöpögtetünk rá, megszórjuk porcukor-
ral, és elfelezett vagy kisebb eperszemeket teszünk bele. Felgöngyöljük,

és még melegen kínáljuk. 

Tavaszi menüajánlat
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Rejtvényünkben George Byron angol költõ meg-
jegyzését olvashatja. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. A fõsor elsõ része (zárt betûk: A.
V. T. Á.). 14. Az egyik német várost. 15. Nevezetes
pesti telep volt. 16. Francia est. 17. Valójában kaviár.
19. Vonal, sor. 20. Párizsi repülõtérrel kapcsolatos. 22.
P-vel az elején jordániai romváros. 24. Majdnem nem-
zet! 25. Konyhakerti növény. 26. Szitáló. 29. Svéd, ku-
bai és osztrák autók jele. 30. Jegyzed. 32. Koszol. 34.
Járóhely. 36. Szervezetünkben közvetít. 38. Svéd, hol-
land és norvég autók. 39. Néma nõm! 40. Bibliai ten-
geri szörny. 43. Bokrok, angolul. 45. Orosz Irén. 46. E
helyen lévõt. 48. Némán zárat! 50. Egyik napunk. 52.
K-val az elején Franco Nero film 1976-ból. 53. Há-
romfõs zenekar. 55. Riadó. 57. Borász egyik eszköze.
59. Ritka nõi név. 61. Egyik Jókai hõs, Tallérosy … 63.
Hajtogatós mûvészet. 
FÜGGÕLEGES: 2. Henry …, brit szobrászmûvész
volt. 3. Nyugodt, bensõséges jelenet. 4. … Árpád,
nagy színházi ember volt. 5. Személyes névmás. 6. Kis
Aranka. 7. Evéssel kapcsolatos. 8. Névelõs mágia. 9.
Máltai és spanyol autók jele. 10. Össze-vissza kel. 11.
Germánium és indium. 12. Egyik idegen Ernõ. 13. Al-
gériai helység. 16. A fõsor második része (zárt be-
tûk: M. E. C.). 18. R. T. T. S. 21. Ilyen alkalmazott is
van. 23. Névelõs zalai helység. 27. Ritka nõi név. 28.
Lezúdult. 31. R. I. I. 33. Brit vég. 35. Puli mondhatja.
37. Akadályozna. 41. Még eldurvultabb. 42. Verne
egyik kapitánya. 44. Vad. 47. Iskolai funkció. 49. A
földdel egyenlõvé. 51. D. R. U. E. 54. Fertõzés. 56. Melír egyne-
mûi. 58. Porond része! 60. Megkevert Ani. 62. Véd. 64. Európai
nép. Ipacs László

A március 14-én megjelent, „Ünnepnapunkra” címû rejtvényünk
megfejtése: „Óh, de akkor, akkor nem veszünk el. Akkor élet és di-
csõség vár ránk.”

Bibliai diéta

Atermészet-közeli kör-
nyezet számos prog-

ramlehetõséget kínál, a
kirándulástól a horgásza-

tig. A parkban található
sportpályáinkon (foci-,
kosár-, strandröplabda-
pálya, kültéri fitneszpark)

gyerekek és felnõttek egy-
aránt hódolhatnak sport
iránti szenvedélyüknek, a
kirándulni vágyók kerék-
párt is bérelhetnek. A ven-
dégek rendelkezésére áll
továbbá a hatalmas udvar,
játszótér, zárt parkoló, ki-
jelölt tûzrakóhely. 

Árak
• Motel: elõszezon

(2014. 04. 25.-2014. 06.
15.) 2 ágyas szoba:
6.000 Ft; 2+2 ágyas szo-
ba: 8.000 Ft. Fõszezon
(2014. 06. 16.-2014. 08.
03.) 2 ágyas szoba:
10.000 Ft; 2+2 ágyas
szoba: 12.000 Ft. Utó-
szezon (2014. 08. 25.-
2014. 09. 28.) 2 ágyas
szoba: 6.000 Ft; 2+2
ágyas szoba: 8.000 Ft. 

• Sátorhely: 1.800 Ft/
fõ/éj. 

• Kõház: 2.200 Ft/
fõ/éj.

Kõházban és sátorban
való elhelyezés esetén
vendégeinknek 500
Ft/fõ egyszeri díj ellené-

ben ágynemût biztosí-
tunk. (Ezt a motel eseté-
ben tartalmazza a szoba
ára.). Idegenforgalmi
adó: 400 Ft/fõ/éj 18.
életév fölött.

Augusztus 4-24. között
a motelszobák foglaltak,
ekkor csak kõházas és sá-
torhelyes elhelyezést tu-
dunk biztosítani.

(Foglalni és érdeklõdni
a következõ elérhetõsége-
ken lehet. Telefonszám:
388-9770. Honlap: www.
obudasport.hu; e-mail
cím: kovacs.borbala@
obudasport.hu.)

Jó pihenést és kelle-
mes idõtöltést kíván az
Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.!

Foglald le már most a nyári szállásod!

„Kerékvár-Békás Idõ-
futam Budapest” cím-
mel rendez bajnokságot
egyetemistáknak, fõis-
kolásoknak a Békásme-
gyeri „Vándor” Kerék-
páros Klub április 6-án.
A rajt helye: Tahitótfalu,

a komp felé vezetõ úton.
Táv: 18 kilométer. (Bõ-
vebb információ a neve-
zésrõl és a bajnokság
részleteirõl a www.bvkk.
hu honlapon, valamint a
06-20-922-1991-es tele-
fonszámon.) 

Békás bringás bajnokság

Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. a Balaton
partjától mindössze 800 méterre fekvõ üdülõ parkjában,
Balatonszabadi-Sóstón mintegy 400 férõhellyel várja a
pihenésre, aktív kikapcsolódásra vágyókat. 
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Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is várja a na-

gyobb közbiztonságra vágyó kerületi lakosokat tagjai közé. Szer-

dánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7.

szám alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek

a polgárõri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök

fogadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvédelmi

tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási lehe-

tõségek: a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a polgaror.

obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület honlapja a

www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

• Jóváhagyták a képviselõk a
zöldfelület-gondozási pályáza-
ti felhívást, így megnyíltak a
Környezetvédelmi Alap forrá-
sai (mintegy 2,5 millió forint
keretösszegben) a pályázaton
indulni kívánó társasházak és
lakásszövetkezetek elõtt. Az
elnyerhetõ pénzösszeget csak a
lakóépület közvetlen környe-
zetében lévõ, közterületen fek-
võ zöldterületek gondozására,
rendbetételére, kialakítására és
megtisztítására, ezen belül nö-
vényültetésre, növénygondo-
zásra, talajjavításra (indokolt

esetben talajcserére), valamint
parképítési feladatok elvégzé-
sére fordíthatják a sikeresen
pályázók.

• Ugyancsak elfogadta a tes-
tület a kerület 2014. évi kör-
nyezetvédelmi cselekvési ter-
vét, mely a környezeti és ter-
mészeti értékek védelmét, fej-
lesztését, valamint a környe-
zettudatos életforma megis-
mertetését, népszerûsítését cé-
lozza. A tervben foglalt célki-
tûzések eléréséhez ugyancsak a
Környezetvédelmi Alap bizto-
sít forrást. 

Zöldfelület-gondozás, 
környezetvédelem

Húsvétra készülnek
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ ellátottjai
minden jeles napot ünnepséggel köszöntenek. Legutóbb a far-
sangot ünnepelték meg jelmezbemutatóval, „Szandokános”
táncshow-val, bûvészelõadással, fánkevõ versennyel és mókás
feladatokkal. Már az évente rendezett húsvéti gálamûsorra ké-
szülnek. A jeles eseményt április 25-én 10-tõl 12 óráig tartják,
amelyen az ellátottak lépnek fel. A fogyatékkal élõ fiatalok a gá-
lán moldvai tánckompozícióval, kerekes székes tánccal és külön-
leges zenei mûsorral várják az érdeklõdõket.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Magyar Ritmikus
Gimnasztika Szö-

vetség elnöksége a sport-
ág jeles képviselõinek
szakmai, versenyzõ,
edzõi és sportemberi te-
vékenységük elismerése-
ként a 2014-es évben, ha-
gyományteremtõ céllal
elsõ ízben adott át élet-
mûdíjat.

Az indoklás szerint:
életmûdíjjal egyszerre is-
merik el a kiemelkedõ
versenyzõi és sportembe-
ri tevékenységet, egyúttal
céljuk, hogy minél több
versenyzõt és leendõ
sportolót tegyenek elkö-
telezetté a sportág iránt. 

Az elismeréseket a
Debrecenben rendezett Magyar
Ritmikus Gimnasztika Világ-
kupa verseny zárónapján, már-
cius 16-án adták át. Életmûdíjat

kapott Sinkó Andrea, az 1988-
as szöuli olimpia VI. helyezett-
je, MOB tag, az Óbudai WDSE
elnöke. 

Sinkó Andrea életmûdíja 

Rédli András, a világbajnok ma-
gyar párbajtõr csapat tagja fan-
tasztikus játékkal ezüstérmet
nyert  február 15-én a heidenhei-
mi vívó világkupán egyéniben. A
sportoló 2009 óta ér el folyamato-
san sikereket a németországi via-
dalon. 

A 261 indulóból a 64 közé
az ukrán Mirgorodszkit

15:13-ra legyõzve jutott be. A
legjobb 32 közé az olasz
Garozzo megverésével került,
aki „nagyvadnak” számít a
sportágban. Õt 15:12-es gyõze-
lemmel ejtette ki. A nyolcad-
döntõben az ukrán Reizlin kö-
vetkezett 7:6-os eredménnyel,
a negyeddöntõt a világbajnoki
címvédõ, világranglista-elsõ
észt Novoszjolov-val vívta és
7:6-os gyõzelemmel zárta. Az
elõdöntõben a rutinos venezue-
lai Fernandez kapott ki tõle
14:9-re. A döntõben a 3×3 perc
alatt mindössze egy-egy
találat született, így
hoszszabbítás követke-
zett. 3:7-es eredménnyel,
az ukrán Nikisin gyõzel-
mével zárult a viadal, de
így is az elõkelõ második
helyet sikerült András-
nak megszereznie.Rédli
András jelenleg az Óbu-
dai Egyetem Trefort
Ágoston Mérnökpedagó-

giai Központ hallgatója mér-
nöktanár szakon. Az iskola
mellett Szentendrén tölti kato-
nai alapkiképzését, amelyrõl a

következõképpen nyilatkozott:
- Máris sokat segített, jobb az
erõnlétem, tudatosabbak az
edzéseim. Nagyon örülök en-
nek az eredménynek, remélem
ez Rio felé jó üzenet: akarok és
tudok vívni.

Egy héttel a heidenheimi vívó
világkupa után az elõkelõ hetedik
helyen végzett a tallinni világkupa
versenyen, majd sikerült egy újabb
ezüstérmet bezsebelnie a Peterdi
András, Somfai Péter, Szényi Péter
összeállítású csapattal.

Az Óbudai Egyetem hallgatójának vívósikerei

Ezüstérem a heidenheimi világkupán 

Óbudai Tenisz Klub - Teniszpálya árak 2014 (4 salakos pálya)
Tavasz/nyári szezon: 2014. április 14. - 2014. október 12-ig (26 hét)
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
pályázó adatait, a megajánlott vé-
telárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát
a pályázati felhívásban foglalt fel-
tételek elfogadására. A pályázó
ajánlatához a pályázat benyújtásától
számított 60 napig kötve van. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosí-
tékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001
számú letéti számlájára. A pályá-
zóknak az ajánlatot és a pályázati
biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legké-
sõbb 2014. május 30. (péntek) 12
óráig van lehetõségük benyújtani az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesí-
tési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik
utca 7.) személyesen, vagy megha-
talmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához forma-
nyomtatvány letölthetõ a www.

obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ
a fenti címen.
A pályázatok bontására 2014.
június 2-án 10 órakor a Bp., III.
kerület Mozaik utca 7. szám alatt,
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hi-
vatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat ki-
írója fenntartja azon jogát, hogy a
legmagasabb vételárat kínáló

ajánlattevõkkel a pályázatbontást
követõen tovább tárgyaljon, kö-
zöttük zártkörû licitet tartson, il-
letve, hogy a pályázatot indokolás
nélkül eredménytelennek nyilvá-
nítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nem-
zeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI. törvény értelmében a
Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulaj-

donba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Ta-
tai Önkormányzatot elõvásárlási
jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam
által az állampolgárok tulajdoná-
ban igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a ér-
telmében a kárpótlásra jogosultat a
meghirdetett ingatlanra elõvásárlá-
si jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 23/1995. (XII.
28.) rendelet 9/A. paragrafusában
meghatározottak szerint szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítást az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztály a
+36-20-392-2411-es, +36-1-430-
3463-as és a +36-1-430-3466-os
telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege
megjelenik az Óbuda Újságban,
felkerül továbbá a www.obuda.hu
és a www.ovzrt.hu honlapokra, va-
lamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

A március elsõ napjaiban tartott országos
úszó diákolimpián, Kecskeméten, a Ró-
mai SE öt versenyzõje vett részt. 

B író Lili és Könczöl Zsuzsi bronz-
érmes lett. Lili 100 méter pillan-

góban, Zsuzsi 50 méteres mellúszás-
ban. 

- Nagyon boldog vagyok, hiszen öt
versenyzõm is a döntõbe jutott, közü-
lük ketten dobogósok lettek - mondta
lelkesen Gyepes Ádám, a növendékek
felkészítõ edzõje. Gyepes Lajos, az
egyesület elnöke nagy teljesítménynek
tartja, hogy a III. kerületi Dr. Béres Jó-
zsef Általános Iskola tanulója, Könczöl

Zsuzsanna harmadik helyé-
vel az iskola eddigi legjobb
eredményét érte el az orszá-
gos diákolimpián. Hozzátet-
te: - Ez az iskola kiemelten
kezeli és támogatja a sportot,
Bakó Vilma igazgató-helyet-
tessel az élen. 

Ritka, hogy egy edzõnek
öt versenyzõje is országos
döntõn úszhat. Ez fémjelzi
Gyepes Ádám edzõi tehetsé-
gét. A versenyen részt vett:
Bíró Lili, Könczöl Zsuzsi,
Kiss Lilien, Udvardi Kata,
Sárosy Patrícia. 

Diákolimpián remekeltek a Római SE versenyzõi

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Fõváros
III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ, ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

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

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Hahota
- Hol volt olyan sokáig
Tihamér?
- Ne is kérdezze Klári-
kám! Még januárban el-
estem a jégen és egé-
szen idáig feküdtem.
- Miért? Odafagyott?

* * *
- Képzeld mi történt!
Béla elment dolgozni.
- Tudom, hogy a pén-
zért mindenre képes.

* * * 
Móricka anyukája a fiá-
val beszélget:
- Figyelj Móricka, meg-
vettem neked az iskolá-
hoz a tankönyveket.
Drágák voltak, úgyhogy
nagyon vigyázz rájuk!
Erre Móricka:
- Ígérem anya, hozzájuk
sem nyúlok!

* * *
- Miért engedi meg,
hogy a lánya azzal a
börtöntöltelékkel járjon?
Hiszen négy évet ült!
- A csibész! Nekem
meg azt mondta, hogy
csak három évet kapott.

* * *
- Miért úszik a hal?
- Mert nem ér le a lába.

* * *
A tanárnõ így szól Pisti-
kéhez:
- A kutyádról írt házi fel-
adatod szóról szóra
megegyezik a testvéred
dolgozatával.
- Igen tanárnõ, ugyan-
arról a kutyáról írtunk.

* * *
Fiatalember állít le egy
kocsit az úton.
- Ne haragudjon, nem
vinné le a dzsekimet
Siófokig?
- Szívesen uram -
mondja az autós -, de
hogy kapja meg ott?
- Egyszerû, feleli az ifjú,
én is benne maradok.

Ékszerek ebbõl-abból 
Családi ékszerkészítés újrahasznosított anyagok-
ból március 30-án 10-tõl 14 óráig a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Amibõl
mindennapi életünk során hulladék válik, abból
meglepõen változatos ékszereket lehet varázsolni.
Környezettudatos mûhelyben nyakék, fülönfüggõ,
karkötõ készül. „A szépség és a reklám” címû idõ-
szaki kiállításhoz kapcsolódó program. Nem csak
nõknek! (Cím: Korona tér 1. Belépõ: 800 Ft/fõ.)

Borvirág Borklub 
A bort kedvelõ és élményre szomjazó barátokat várják
április 8-án 19 órai kezdettel a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum sorozatára. Az esték során
egy-egy pincészet mutatkozik be. Bepillanthatnak a
mûhelytitkokba, megkóstolhatják a borokat, melyeket
maga a borász mutat be.Vendég ez alkalommal a Sü-
megi és Fiai Pincészet Bajáról (Hajós-Bajai borvidék).
Házigazda a Borvirág Zenekar (Kiss László, Langer
Zoltán, Papp Gábor és zenész barátaik). Elõzetes be-
jelentkezés szükséges a bacchus.studio@gmail.com
e-mail címen vagy a +36-30-954-9147-es telefonszá-
mon. Belépõ: elõzetes bejelentkezéssel: 2000 Ft/fõ; a
helyszínen: 2500 Ft/fõ. (Cím: Korona tér 1.) 

Egy polgár vallomásai
A magyar költészet napján, április 11-én 15 órától
Márai Sándorra emlékezik Udvaros Béla rendezõ a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ban. (A belépés díjtalan. Cím: Korona tér 1.) 

Az Óbudai Társaskör „Képmutogató” címû képzõmûvé-
szeti kiállításán a 100 éve született Bohumil Hrabalra
emlékeznek. (A grafikák április 13-ig láthatók a Kiskoro-
na utca 7. szám alatt) 

Déryné
A költészet napja alkalmából, április 11-én 18 órai
kezdettel látható Kocsis István: Déryné címû mo-
nodrámája a Magyarok Házában (V. Semmelweis
utca 3.). Közremûködik: Kilin Ildikó színmûvésznõ,
Hegedûs Valér zongoramûvész.

Tûzgyújtási tilalmat ren-
delt el a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti
Igazgatósága a fõváros-
ban lévõ erdõk területére,
illetve 200 méteres körze-
tükre március 15-tõl - írta
közleményében a Pilisi
Parkerdõ Zrt.

Ez azt jelenti, hogy
Budapest területén,

egyelõre nem meghatá-
rozott idõszakra tilos a
tûzgyújtás a kiépített tûz-
rakó helyeken is, vala-
mint a közút és vasút

menti fásításokban; szin-
tén tiltott a parlag- és
gazégetés. Aki a tilalom-
ra vonatkozó rendelkezé-
seket megszegi, százezer
forintig terjedõ erdõvé-
delmi bírsággal sújtható.

Felhívják a vasúton, il-
letve autóval utazók fi-
gyelmét arra, hogy ne
dobjanak el égõ cigaret-
tacsikket vagy gyúlékony
anyagot, ugyanis a ma-
gyarországi erdõkben
elõforduló tüzeket min-
den esetben az emberi
gondatlanság okozza. 

Tilos tüzet gyújtani 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Zenei rádiós újságíróképzés 
A RadioPro, Óbuda-Békásmegyer zenei webrádiója
felvételt hirdet ingyenes zenei rádiós újságíróképzésé-
re elsõsorban 14-18 évesek számára. Az elõadások
heti két alkalommal, délutánonként lesznek az Óbudai
Kulturális Központban. Jelentkezés 2014. március 31-
éig: jelentkezes@radiopro.hu Szükséges adatok: név;
életkor; lakcím; oktatási intézmény. A jelentkezés so-
rán a III. kerületben lakó vagy tanuló, 14-18 éves diá-
kok elõnyt élveznek. A képzés 2014 áprilisában kez-
dõdik, hétköznap délutáni idõpontokban, heti két alka-
lommal. www.radiopro.hu 
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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 április 22-én) 17-tõl 19 óráig
dr. Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti Fi-
desz irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütör-
tökén (legközelebb április 17-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fi-
desz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr.Kõvári Béla ügyvéd ingye-
nes 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 Hímzõ ut-
ca 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 április 17-én) 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 tanácsadások

Kereszténydemokrata 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.

A SISZA Kommu-
nikációs Intézet
Politikusképzõ
Iskolájában a
Magyar Rádió
volt elnöke, Kon-
dor Katalin tar-
tott elõadást. A
tartalmas be-
szélgetés során
a média jelenle-
gi helyzetérõl, a
közállapotokról
és az életútja
során szerzett
tapasztalatokról
is szó esett. A
most megjelent
„Tükör-csere-
pek” címû új
könyvét is dedi-
kálta a megje-
lenteknek 
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Önkéntes lakossági adatgyûjtés 
Önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvéte-
leket hajt végre a III. kerületben a Központi Statisztikai Hiva-
tal (KSH) 2014-ben az alábbiak szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma és neve, idõszaka:
1006 Fogyasztói árösszeírás 2014. 01-12. hó; * 1108 Piaci felho-
zatal és árjelentés 2014. 01-12. hó; * 1539 Munkaerõ-felmérés
és kiegészítõ felvételei 2014.01-12. hó; * 2153 Háztartási költ-
ségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés 2014.
01-12. hó; * 2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, éves kikérdezés 2014. 03-04. hó; * 1942 A lakosság
utazási szokásai 2014. 01., 04., 07., 10. hó.
Az adatfelvételt a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott összeírói vég-
zik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését vélet-
lenszerû kiválasztással hajtják végre. A válaszadás nem kötele-
zõ.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egye-
di adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hoz-
záférhetõek. Az adatgyûjtés során a statisztikáról szóló, 1993.
évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. tör-
vénynek megfelelõen járnak el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8-tól
16.30 óráig a 345-6676-os telefonszámon adnak további felvilá-
gosítást. Az adatgyûjtés módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájé-
koztatást.

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Adatgyûjtõ Fõosztály 
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