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Letették az Óbudai Gepárd Jégcsarnok
alapkövét. A létesítmény a tervek szerint
júniusban készül el.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ked-
vezményes muskátlivásárlási akciót rendez
április 17-én 8 órától a készlet erejéig. 

Bárki indítványt tehet a díjazott szemé-
lyére május 9-ig. Az elismerést június
27-én, a Semmelweis Napon adják át.38

Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj

2
Júniusban kész a Gepárd Jégcsarnok

7
Kedvezményes muskátlivásár

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma áp-

rilis 25-én, pénteken jelenik meg. Újságunk koráb-

bi számai is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Az adatok 98,97 szá-
zalékos feldolgozott-

sága mellett a 2014. április
6-ai országgyûlési képvi-
selõ-választás eredményei
szerint a választást a Fi-
desz-KDNP nyerte a man-
dátumok 66,83 százaléká-
nak megszerzésével, 96
egyéni és 37 listás hely-

lyel, összesen 133 mandá-
tummal. A két, Óbuda-Bé-
kásmegyer területén talál-
ható, 4-es illetve 10-es szá-
mú választókerületben - az
adatok 98,73 illetve 98,78
százalékos feldolgozottsá-
ga mellett - a választás vár-
hatóan eredményes lesz.

TOVÁBBIAK A 3. OLDALON

Fölényesen nyerte a Fidesz a választást
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Önkormányzat – Beruházás

Lerakták az Óbudai Gepárd
Jégcsarnok alapkövét. A lé-
tesítmény, amely felváltja a
jelenleg sátor alatt üzemelõ
jégpályát, a tervek szerint jú-
niusban készül el. A kerületi
gyerekek szeptembertõl ve-
hetik majd birtokba. 

C zirják Ferenc, az
Óbudai Gepárd Jég-

korong Egyesület alelnö-
ke az április 2-ai ünnepé-
lyes alapkõletételen el-
mondta: a környékbeliek
régi álma valósulhat ami-
kor önkormányzat a Test-
vérhegyi lejtõ-Gölöncsér
utca által határolt részen,
5200 négyzetméter terü-
letre egy szabvány méretû
pályával ellátott, íves,
acélszerkezetû, 62×32
méter nagyságú fix jég-
csarnok építését engedé-
lyezte. A beruházás össz-
költsége 400 millió forint,
ami TAO-támogatásból
valósulhat meg. Beszá-
molt a tervek további üte-
mérõl is, amelyek jövõ
áprilisra készülhetnek el: a
második és harmadik
ütemben, további 300 mil-
lióból a csarnok mellé egy
30×15 méteres bemelegítõ

pálya, valamint egy öltö-
zõkbõl, konditerembõl és
tanulószobából álló, 1200
négyzetméteres kiszolgáló
létesítmény épül.

- Hetedik éve küzdünk
azért, hogy a jégkorongo-
zás és a korcsolyázás sze-
relmeseinek lehetõséget te-
remtsünk a sportolásra -

mutatott rá Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere. - Hét éve épít-
tettük fel elõször a Fõ téri
jégpályát, ahol az elõzõ
évekhez hasonlóan 20 ezer
látogatóval kalkuláltunk,
ezzel szemben 2014 telén
közel 63 ezren korcsolyáz-
tak Óbudán. Ezen kívül kí-
sérleti jelleggel egy mû-
anyag pályát is üzemeltet-
tünk, aminek szintén nagy
sikere volt a gyermekek
körében. A számok is jel-
zik, hogy ebben a térség-
ben nagy az igény a kor-
csolyázásra. A Gepárd pá-
lya megépülése azért is
örömteli, mert a terület so-
káig kihasználatlan volt. A
egyesülettel - melynek el-
nöke a csíkszeredai Péter
Róbert - nagyon konstruk-
tív az együttmûködés, és
mivel Óbuda és Csíkszere-
da testvérváros ez a tény
kötelez is bennünket, hogy
eredményeket mutassunk
fel a sportágban - mondta a
polgármester.

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter beszé-
dében hangsúlyozta, a je-
lenlegi kormány két terüle-
tet, a kultúrát és a sportot

támogatja a korábbiaknál
jelentõsebb mértékben, és
emellett 2010-ben döntött
arról, hogy az öt, úgyneve-
zett látvány-csapatsport-
ágat társaságiadó-kedvez-
ményben (TAO) részesíti. 

Németh Miklós, a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség
elnöke kiemelte: a TAO-
támogatásnak köszönhetõ-
en az elmúlt években érez-
hetõ fejlõdés indult el a
jégkorongsportban, ame-
lyet a fõvárosban a Kissta-
dion befedése, valamint a
Tüskecsarnok mellett épü-
lõ jégcsarnok is jelzett már.

- Budapest jégpályákkal
való lefedése a magyar
jégkorong számára is ki-
emelkedõ esemény, hiszen
mégiscsak ez a legna-
gyobb város az országban
és itt találkozhatunk a leg-
több gyerekkel. Fontos,
hogy minél többen tanulja-
nak meg korcsolyázni, és
ha belõlük jégkorongozók
lesznek, az külön örömet
jelent a számunkra - fogal-
mazott Németh Miklós,
aki szerint a létesítmény-
fejlesztések hatása négy-öt
év múlva jelentkezhet az
eredményekben.

Júniusban kész a Gepárd Jégcsarnok

Megkezdõdött a békásme-
gyeri lakótelep forgalom-
technikai szabályozása,
illetve a központi sétány
és az új parkolóhelyek ki-
alakítása.

A z elmúlt napokban
megkezdõdtek a

békásmegyeri lakótelep
keleti oldalán a gyalo-
gos közlekedési igénye-
ket kiszolgáló sétány
építési munkálatai. Ez-
után a lakótelep parko-
lási nehézségeinek meg-
oldására a régi kitapo-
sott parkolóhelyeken új
térköves parkoló sávo-
kat alakítanak ki, illetve
új parkolókat is építe-
nek. A kivitelezési mun-
kálatok várhatóan au-
gusztus végéig tartanak.
A környék fõ közleke-

dési útjait a fõvárosi be-
ruházást követõen fel-
újíttatja az önkormány-
zat. A biztonság növelé-
se érdekében forgalom-
csillapító küszöbök épí-
tése és forgalomtechni-
kai beavatkozások való-
sulnak meg.

A nyugati oldal
Március közepén ké-

szültek el a lakótelep
nyugati oldalára vonat-
kozó parkoló- és járda-
építési, valamint forga-
lomtechnikai beavatko-
zások kiviteli tervei. A
tervezési terület a Tán-
csics Mihály utca-Ezüst-
hegy utca-Dózsa György
út-Ország út által hatá-
rolt rész. Ezen belül
több új, nagy kapacitású
parkoló épül megfelelõ

vízelvezetéssel, közvilá-
gítással, de a lakótelep
belsõ részében is kiala-
kít az önkormányzat új
parkolósávokat.

Tempo 30 
Módosul a forgalmi

rend: a lakótelep belsõ
területe egységesen a
Tempo 30 övezet része
lesz, bizonyos utcákban
pedig a kulturált parko-
lás kialakítása és a köz-
lekedésbiztonság javí-
tása érdekében tervez-
nek változásokat a for-
galom szabályozásá-
ban. A parkolóhelyeket
mindenütt útburkolati
jelekkel jelölik ki, a la-
kosság és a parkolási
felügyelet közötti konf-
liktusok minimalizálása
céljából.

Békásmegyeri lakótelep keleti oldala

Sétány, forgalomcsillapító küszöbök, parkolók

Bús Balázs, Németh Miklós, Varga Mihály és Péter Róbert kö-
zösen helyezte el az Óbudai Gepárd Jégcsarnok alapkövét

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A 2014-es országgyûlési
képviselõ-választáson a
4-es és a 10-es számú
egyéni választókerületben
Varga Mihály, a Fidesz-
KDNP jelöltje és Kiss Lász-
ló, a baloldali összefogás
jelöltje gyõzött.

Budapest fõváros 04.
számú egyéni vá-

lasztókerületében (Bu-
dapest II. és III. kerüle-
tének egy része) Varga
Mihály, a Fidesz-
KDNP jelöltje nyert. A

nemzetgazdasági mi-
niszter a szavazatok
45,95 százalékát szerez-
te meg 23871 érvényes

vokssal. Mögötte a má-
sodik helyen az MSZP-
Együtt-DK-PM-MLP
jelöltje, Szelényi Zsu-
zsanna végzett 38,22
százalékkal, 19859 sza-
vazattal. A választóke-
rületben a Jobbik jelölt-
je, Bodor Zoltán 6,60
százalékot ért el 3431
szavazattal. Az LMP-s
Dárdai Zsuzsanna Teré-
zia 8,44 százalékot ért el
4384 szavazattal.

Budapest fõváros 10.
számú egyéni választó-

kerületében az MSZP-
Együtt-DK-PM-MLP
jelöltjeként Kiss László
nyert 19037 érvényes

szavazattal, a szavaza-
tok 38,29 százalékával.
Keszegné Menczer Er-
zsébet Lívia, a Fidesz-
KDNP jelöltje a szava-
zatok 35,82 százalékát
kapta 17812 vokssal.
Ebben a választókerü-
letben Zsiga-Kárpát
Dániel Gábor, a Jobbik
jelöltje 6602 szavazatot
szerzett (13,28 száza-
lék), Száraz Dorottya,
az LMP jelöltje 4424
szavazatot (8,9 száza-
lék).

Egy jobb- és egy baloldali egyéni mandátum Óbudán

obuda_2014_07.qxd  2014.04.10.  16:44  Page 3



2014/7. szám4
Évforduló – Emlékezés

A Holokauszt-emlékévhez
kapcsolódóan rendezi az
önkormányzat március vé-
gétõl az „Óbudai Kövek”
címû programsorozatot.

C saknem hatszáz éve
él zsidó közösség

Óbudán, egy hiteles ok-
mány már 1349-ben em-
líti õket. Késõbb a
XVIII. századi mezõvá-
ros ideális volt az ide
költözõ családok számá-
ra: Óbuda földrajzi fek-
vése, infrastruktúrája
sok féle vállalkozásnak
kedvezett, és a közösség
felvirágzását segítette,
hogy a terület urai, a
Zichy család a zsidóság-
ra kirótt védelmi pénz
megfizetése után nem
engedte zaklatni a lete-
lepedõket. Jól megfér-
tek itt együtt svábok,
zsidók, magyarok és
más népek. Ezzel ma-
gyarázható az is, hogy a
zsidó családok nem el-
különülten éltek a terü-
leten, hanem elszórtan,
házaik a többi óbudai
család házai közé ve-
gyültek. A zsidó vállal-
kozók ipart hoztak a te-
rületre, a város textilipa-
ri központtá fejlõdött,

közben megépült az or-
szág egyik legimpozán-
sabb zsinagógája a Du-
na-parton.

A III. kerületi önkor-
mányzat elsõsorban erre
a békés együttélésre, er-
re a virágzó idõszakra
szeretne emlékezni a
március végén kezdõ-
dött, a Holokauszt-
emlékévhez kapcsolódó-
an szervezett „Óbudai
Kövek” címû program-
sorozattal, nem feled-

kezve meg arról a szo-
morú tényrõl, hogy a
második világháború
milyen mérhetetlen pusz-
títást végzett e közös-
ségben. 

- Óbuda és a zsidóság
története összefonódik -
mondta Bús Balázs pol-
gármester az „Óbudai
Kövek” elnevezésû soro-
zatot bemutató sajtótájé-
koztatón, március 28-án a
Goldberger Textilipari
Gyûjteményben. A pol-
gármester elmondta, míg
a kormány egy 1,5 milli-
árd forintos alapot külö-
nített el a Holokauszt-
emlékév megszervezésé-

re, a kerület saját rendez-
vényekre 3,7 milliót
nyert el a „Civil Alap -
2014” pályázati támoga-
tásból, amelyet saját költ-
ségvetésbõl 7,5 millió fo-
rinttal egészített ki.

A programsorozat ge-
rincét az Óbudai Múzeum
és Goldberger Textilipari
Gyûjteményben, az Óbu-
dai Platán Könyvtárban,
az Óbudai Társaskörben

és az Óbudai Kulturális
Központ intézményeiben
szervezett események al-
kotják. Ezek között kiállí-
tások, koncertek, irodalmi
estek, beszélgetések, me-
sedélutánok, emlékestek
szerepelnek.

- Az önkormányzat a
helyi zsidó közösséggel
együtt minden májusban
emlékezik meg a Holo-
kauszt áldozatairól. Az
idei megemlékezést a
zsinagóga elõtt tartjuk.
Fontos továbbá, hogy
felújítjuk a zsidótemetõ-
ben a Maros utcai mártí-
rok emlékoszlopát, és új-
ra cseréljük Gelléri An-
dor Endre író emléktáb-
láját - tájékoztatott Bús
Balázs polgármester.

Az emlékév során a
kerületben található em-
léktáblák felújítását, cse-
réjét is elvégezteti az ön-
kormányzat, a késõbbi-
ekben pedig a deportálá-
sok gyûjtõtábora, az egy-
kori óbudai téglagyár kö-
rüli Kiss Mihály emlék-
park létrehozását is ter-
vezi. Kerékgyártó

(Programok a 20. ol-
dalon)

Óbudai Kövek – Holokauszt-emlékév 

Gyulai Ivánné, az Óbudai Platán Könyvtár igazgatója, Népessy Noémi, az Óbudai Múze-
um - Goldberger Textilipari Gyûjtemény igazgatója, Bús Balázs polgármester, Lõrincz
Edina, az Óbudai Kulturális Központ igazgatója és Harsányi Mária, az Óbudai Társas-
kör igazgatója a sajtótájékoztatón

• A programokról az önkormányzat kulturális intézményeinek vezetõi szá-
moltak be.
A Muzsikás együttes a „Szól a kakas már” címû koncertjét az Óbudai Nyár ke-
retében, a Fõ téren tartják július 4-én. Lesznek filmklubok és zenés gasztronó-
miai (kóser kóstoló) programok is. Hobo rendhagyó irodalomórán a költészet és
blues viszonyát mutatja be.
Az Óbudai Múzeum április 24-én nyitja meg idõszaki kiállítását, amely bemutat-
ja az óbudai zsidóság történelmi gyökereit, intézményrendszerét, kulturális ha-
gyományait, betekintést nyújt a két világháború közötti, sokszor ma is élõ, zsi-
dókkal kapcsolatos „sztereotípiák” hátterébe. A múzeum õszi tervei között sze-
repel az általános iskolások számára egy konferencia rendezése, valamint a
Buday Goldberger Leó életét bemutató könyv kiadása is.
Az Óbudai Platán Könyvtárban novemberben Bálint András lép fel Radnóti Mik-
lós estjével, illetve kiemelt dokumentumokat helyez el a Holokauszt és a zsidó-
ság témakörben megjelent szakirodalomból, illetve az érintett írók mûveibõl egy
erre kialakított „Polc”-on. A könyvtárban további felolvasóestek és beszélgeté-
sek tarkítják a programot.
Az Óbudai Társaskörben májusban és júniusban a „Rose” címû monodrámát
játsszák, Vári Éva fõszereplésével. Snétberger Ferenc adja elõ a Liszt Ferenc
kamarazenekarral „Népem emlékére” címû mûvét október 17-én, Radnóti-em-
lékest lesz november 9-én. Decemberben a Szent Efrém férfikar Liszt Ferenc
Dávid-zsoltárait és  XIX. századi bécsi zsidó zsoltárokat énekel Fekete László
fõkántor közremûködésével.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A kaszásdûlõi lakótelepen
tervezett forgalomtechni-
kai változásokról tartottak
fórumot a Kaszásdûlõi Kul-
turális Központban (3K).
Mint elhangzott, a módosí-
tások célja a gyalogos köz-
lekedés feltételeinek javí-
tása, a parkolás újraszabá-
lyozása, új parkolóhelyek,
parkoló területek építése. 

Afizetõ parkolás jövõ-
beni bevezetése után

várhatóan „felértékelõdik”
a lakótelep, mert az övezet
határa a Bogdáni út lesz, te-
hát a lakótelep utcáin már
díjmentesen lehet várakoz-
ni a késõbbiekben is. An-
nak érdekében, hogy az új
helyzet kezelhetõ legyen,
és azért, hogy a területen
élõk parkolási gondjain
enyhítsenek, új, nagyobb
kapacitású parkoló terüle-
teket tervez építtetni az ön-
kormányzat. Fontos szem-
pont továbbá a készenléti
jármûvek akadálytalan
mozgásának biztosítása.

Alakótelepen sok a kis-
gyermekes család, szá-
mukra a Szérûskert utcai
bölcsõdék, óvodák, az is-
kola és az uszoda megkö-
zelítésénél különösen fon-
tos a biztonság. A Máltai
játszótérhez való eljutást
is veszélyesnek érzik a ki-
csikkel közlekedõk, az ot-
tani gépjármûforgalom
miatt.

Gondot jelent, hogy a
Szérûskert utcában nincs
külön gyalogos járda, a
gyalogosok a jármûvekkel
azonos felületen közleked-
hetnek, ami balesetveszélyt
jelenthet. Az utca burkola-
tának méretei nem teszik
lehetõvé, hogy szabályosan
kétirányú forgalom bonyo-
lódjon rajta, ezért szüksé-
ges az átmenõ forgalmat
egyirányú forgalmi rend ki-
jelölésével korlátozni. Ez-
zel a módosítással a parko-
lás szabályozása is megva-
lósul: az út egyik oldalán
lehetõség nyílik parkolók
kijelölésére, ugyanakkor
elég széles hely marad a
közlekedõ jármûvek és a
gyalogosok számára.

A forgalomcsillapítás
megmarad a lakótelepen,
és ahol indokolt, újabb for-
galomcsillapító küszöbö-
ket építenek. Az átmenõ
forgalom lakótelepen kívül

tartása érdekében a Zab
utcában is forgalmirend-
módosítás várható. Ezt a
rövid utcát most sokan arra
használják, hogy kikerül-
jék a Huszti út-Búza utca
csomópontját, ezért áthaj-
tanak a Zab utcán. Ennek
megakadályozására a Zab
utca a Szérûskert utcai
csomóponttól kétfelé válna
egyirányúvá.

A lakótelepen élõk igé-
nyei szerint, a tervekben a
gyalogosok szokásos útvo-
nalát figyelembe véve több
helyen is szerepel járdák

építése. Az önkormányzat
azt tervezi, hogy a Zab ut-
ca vonalában a Búza ut-
cán átvezetõ gyalogos-át-
kelõt épít. Ez nem a jelen-
legi beruházás része, külön
projektként valósul meg.
Az új átkelõvel a Filato-
rigát HÉV-megálló gyalo-
gos megközelítése válna
biztonságosabbá. 

A fórumon elhangzott,
hogy egy új gyalogos-át-
kelõ kialakítása nem olyan
egyszerû, mint amilyennek
a laikusok általában gon-
dolják. Az építés elõtt en-

gedélyezési, kiviteli tervet
kell készíttetni, amelyben
az átkelõk létesítésére vo-
natkozó szabályok és elõ-
írások által meghatározott
feltételeket is igazolni kell.
A tervek birtokában közle-
kedési hatósági engedélye-
zési eljárás indul, ami
több hónapos folyamat,
ugyanis több szakhatósá-
got, szervezetet kell meg-
keresni. Amennyiben a fel-
tételek adottak és a közre-
mûködõ hatóságok is hoz-
zájárulnak, az átkelõt kije-
löli az erre jogosult ható-

ság. Ezek után lehet a kivi-
telezési szerzõdést meg-
kötni és a tényleges mun-
kákat elkezdeni.

ABudapesti Közlekedé-
si Központ (BKK) beruhá-
zásában is létesül gyalo-
gos-átkelõ. A Köles utcai
HÉV-megálló környezeté-
ben a Búza utcában, vala-
mint a Szentendrei úton át-
vezetõ átkelõ még ebben az
évben megépül. Ehhez a
beruházáshoz P+R parko-
ló építése is tartozik, ame-
lyet a HÉV-vonala mentén
alakítanak ki. 

A gyalogosok védelmében

Parkoló- és járdaépítések Kaszásdûlõn
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„Boldog vagyok”

A Magyar Érdemrend
középkeresztjét vehet-
te át március 15. alkal-
mából Budai Ilona nép-
dalénekes, pedagó-
gus, az Óbudai Népze-
nei Iskola tanára.
Negyvenöt éve énekes,
harminc éve tanítja a
népdaléneklést Budai
Ilona, aki bevallása sze-
rint nem is készült éne-
kesi pályára.
- Egy kis faluban szület-
tem, a Gyõrhöz közeli
Gyömörén. A szüleim is
nagyon szerettek énekel-
ni, a tehetség és az ér-
deklõdés tõlük ered, és
az elsõ dalokat is tõlük
tanultam, de nem akar-
tam hivatásszerûen ez-
zel foglalkozni - mesélte.
Óvónõnek tanult az
érettségi után Sopron-
ban. Énekesi tehetségét
azonban már az iskolá-
ban felfedezték, tanára
bátorította, õ nevezte be
1968-ban a Ki mit tud?-
ra, ahol a középdöntõig
jutott, majd 1970-ben a
legnagyobb megméret-
tetésnek számító Röpülj
páva vetélkedõre.
- A Ki mit tud? idején nem
nagyon tudtak mit kezde-
ni azzal, hogy valaki egy-
maga, egy cigánybanda
kísérete nélkül énekeljen
népdalt. Meg kellett mu-
tatnom, hogy ez így állja
meg a helyét - emlékezett
vissza Budai Ilona.
A fiatal tehetséget aztán
hamar felfedezték, bátorí-
tották, így az óvónõi pálya
helyett az elõadók bizony-
talan kenyerét választotta
- sikerrel. Az elmúlt három
évtizedben lehetõség nyí-
lott arra is, hogy visszatér-
jen a gyerekekhez.
- Nagy adomány, hogy
mégis foglalkozhatom
gyerekekkel. Boldog va-
gyok, mert csodálatos
családom van, azzal fog-
lalkozom, amit nagyon
szeretek csinálni, és a
mostanihoz hasonló kitün-
tetések azt mutatják, hogy
mindezt el is ismerik - árul-
ta el a kitüntetett énekes-
pedagógus. (kgy)

Török Ferenc (Fidesz-
KDNP), a 11. számú válasz-
tókerület önkormányzati
képviselõje, aki úgy véli:
van mire büszkének lenni
az elmúlt négy évbõl.

A z én választókerü-
letem két részbõl

áll a római, illetve Csil-
laghegy nyugati része.
Ez utóbbi a Bivalyos ut-
cától a Pozsonyi útig
tart, a másik onnan a
Monostori útig. Bár két
különbözõ karakterû te-
rületrõl van szó, a gond-
jaik nagyon hasonlóak -
mondta a képviselõ hoz-
zátéve: - Mindkét terü-
letre jellemzõ, hogy tu-
datos, cselekvõ polgá-
rok lakják, akik komo-
lyan részt vesznek a kö-
zös ügyeik szervezésé-
ben, intézésében. Ez
sokszor segíti a közös
munkát, néha pedig
konfliktusokat okoz,
ami természetes.

Mint azt Török Ferenc
elmondta, a legnagyobb
visszhangot ki-
váltó téma való-
jában nem bel-
ügy a szó szoros
értelmében: a
dunai árvíz elle-
ni védekezésrõl
van szó.

- Nagyon sok
e l l e n é r d e k e t
kellene összefésülni az
árvízi védekezés eseté-
ben, a tervezett mobil-
gátról szóló vitákban,
nem könnyû feladat
minden igénynek eleget
tenni - magyarázta.

Hasonlóan nehéz ügy
megtalálni az igazságot
a környék fáit érintõ po-
lémiában.

- A Rómain és Csillag-
hegyen élõk természet-
szeretõ emberek, ragasz-
kodnak a környék meg-
szokott hangulatához, a
fasorokhoz, a zöldfelüle-
tekhez. Ezek a területré-

szek ugyanakkor renge-
teg feladatot rónak az ér-

tük felelõs ön-
kormányzatra,
vagy a fõváros-
ra: a belülrõl
korhadó, és ezért
veszélyes öreg
gesztenyefák,
vagy a platánok
távolba nyúló,
és lakóházak

kertjét, belsõ terek padló-
ját feltörõ gyökerei
ugyanúgy sok gondot
okoznak, mint a geszte-
nyelevél aknázó-moly,
amely egyre nagyobb
mértékben pusztít, és
amely ellen hatékonyan
csak vegyszerrel lehet vé-
dekezni. Nem könnyû fel-
adat egyszerre védeni a
fákat, a magántulajdont,
az egészséget és a közös-
ségek érdekeit - mondta
Török Ferenc.

A konfliktusos hely-
zetek mellett azért van
példa  arra is, hogy a

képviselõ sikeresen köz-
ben járjon a terület fej-
lesztés ügyében, szebbé,
élhetõbbé téve ezzel a
kerület ékszerét, a Ró-
mait.

-  Van, amire büszkék
lehetünk az elmúlt évek
teljesítménye alapján.
Az egyik ilyen - ma már
természetesnek tartott
dolog - a kommunális
szennyvíz elvezetésének
megoldása. Évtizedes
lemaradás volt ez.

Az utak állapota - fi-
noman szólva is - hagy
kívánnivalót maga után,
de ezen a fronton is elin-
dult valami: az Emõd
utca például nyár végére
új burkolatot kap, csak-
úgy mint a Kalászi út.

- Végére hagytam
büszkeségünket az épü-
lõ csodálatos, csillaghe-
gyi bölcsõdét, amirõl
nemsokára hallani fo-
gunk - hangsúlyozta a
képviselõ. (keg)

Egyéni választókerületek képviselõi

Új útburkolat a Rómaifürdõn

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata
pályázatot hirdet Óbuda-Békásmegyer általános
és középiskolás tanulói számára az Óbuda-Bé-
kásmegyer Ifjúsági Önkormányzatot megjelenítõ
és népszerûsítõ helyi logo (embléma) megterve-
zésére.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata február végi
testületi ülésén úgy döntött, hogy Ifjúsági Önkor-
mányzatot hoz létre elsõsorban azért, hogy a kerü-
letben élõ fiatalok véleményét a rájuk vonatkozó
ügyekben figyelembe vegye.
Ennek az együttmûködésnek az elõsegítésére sze-
retnénk, ha minél több felnõtt és fiatal értesülne ar-
ról, hogy Óbuda-Békásmegyeren Ifjúsági Önkor-
mányzat képviseli a 14-25 év közötti korosztály kul-
turális, oktatási, egészségügyi valamint sport és
szabadidõvel kapcsolatos  érdekeit, igényeit. Egy
logo vagy embléma használata jelentõsen hozzájá-
rulna célunk népszerûsítéséhez.
Ezért fordulunk most Óbuda-Békásmegyer általá-
nos és középiskolás diákjaihoz ezzel a felhívással.
Kérjük, hogy készítsenek olyan embléma-terveket,
melyek alkalmasak Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági
Önkormányzatának megjelenítésére.

Kik pályázhatnak?
• A pályázaton Óbuda-Békásmegyeren élõ vagy itt

tanuló 14-25 éves korú fiatalok alkotásai vehetnek
részt.

• Egy pályázó több tervet is benyújthat.

Milyen is legyen az embléma?
• Zárt formája legyen (kör, ellipszis, téglalap, három-
szög stb.).
• Egyszerû, kis méretben is jól kivehetõ elemek sze-

repeljenek benne.
• Legalább 3, legfeljebb 5 színt tartalmazzon!

Milyen formában készüljön a terv?
• A/4-es rajzlapon, bármilyen színes technikával

(ceruza, festék, zsírkréta, filctoll, papírkivágás
stb.) vagy digitális formában készüljön.

• Az embléma körvonala jól kivehetõ legyen.
• A rajzlap hátoldalán ill. digitális elkészítés esetén az

adathordozón a készítõ következõ adatai szerepelje-
nek: név, életkor, lakcím, telefonszám, az iskola neve.

Hová és meddig kell benyújtani a pályázatokat?
• A pályázatokat Óbuda-Békásmegyer polgármes-

teri titkárságára várjuk (Fõ tér 3. I. em. 23.).
• digitális formában is leadható, e-mailen:

obudaigs@gmail.com
• Beadási határidõ: 2014. április 25. (péntek) 12 óra.

Mi történik a benyújtott pályázatokkal?
• A pályázatokat zsûri bírálja el, az eredményhirde-

tést 2014 április végén tartjuk.
• A legjobb alkotás vagy alkotások készítõi részt vesz-

nek egy testvérvárosi kiránduláson (Azt hogy melyik
kirándulás is lesz ez, a nyertesekkel egyeztetjük).

• A legjobb alkotás vagy alkotások felhasználásával
tervezõgrafikus készíti el az Óbuda-Békásmegyer
Ifjúsági Önkormányzat embléma végleges tervét.

Tóth Roland
ifjúsági polgármester

Pályázat logo tervezésére 
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A sportos Óbudáért

A Magyar Érdemkereszt
arany fokozatát vehette
át március 15. alkalmá-
ból dr. Csepeli Zsuzsan-
na, az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõ igazgatója, a
sport- és szabadidõs te-
vékenységek elhivatott
népszerûsítéséért, a diá-
kok és a lakosság sport-
életének fellendítése ér-
dekében kifejtett áldoza-
tos munkájáért.Vezetése
alatt a kerületben újjáé-
ledt a lakosság körében
a sportolás szeretete.
- 2007 januárja óta dolgo-
zom Óbudán, négy évig
Bús Balázs polgármester
mellett tevékenykedtem jo-
gi fõtanácsadóként. Négy
éve vezetem az Óbudai
Sport Nonprofit Kft-t. A
szegedi jogtudományi ka-
ron, majd a jogász-köz-
gazdász posztgraduális
képzésen szereztem dip-
lomát. Veronai külföldi ta-
nulmányaimat követõen a
Kincstári Vagyoni Igazga-
tóságon ingatlanjogász-
ként dolgoztam. Mind-
emellett pályázatírói és
közbeszerzési referensi
képzésen is részt vettem.
Az önkormányzat jogi ka-
bineti álláshelyemet 2006-
tól töltöttem be. Rendsze-
resen sportolok, vallom,
hogy szellemi produktu-
mot csak megfelelõ fizikai
aktivitás mellett lehet elér-
ni. A sport kft.-nél sikerült
egy olyan csapatot kiépíte-
nem, ahol elhivatott kollé-
gákkal érdemben tudunk
tenni a kerületi sportélet
fellendítéséért.Szeretném,
ha az óbudai lakosok éle-
tének napi része lenne a
rendszeres testmozgás.
Ezért szervezünk tömeg-
sport rendezvényeket, ké-
szítjük elõ a sportfejleszté-
seket, együttmûködünk a
sportegyesületekkel, mû-
ködtetjük az önkormány-
zati sportlétesítményeket,
táborokat. A sikerélményt
maga a feladat okozza, va-
lamint a több mint 13 ezer
ember résztvevõ öröme,
akik az elmúlt két évben
részt vettek rendezvénye-
inken. Sz

Régen várt forgalmirend-
változás várható a Fõváro-
si Önkormányzat rekonst-
rukciós programjának ré-
szeként. 

M ég az idén átépítik
a Batthyány út

(M11-es)-Madzsar József
utca-Hadrianus utca jel-
zõlámpás csomópontját.
A változtatás elsõdleges
célja, hogy a Batthyány
úton (M11) észak felõl ér-
kezõ 204-es autóbuszok
(és a célirányosan közle-
kedõ gépkocsik) köny-
nyebben hajthassanak be
a Madzsar József utcába. 

Ezért az M11-es út felõl
a jelzõlámpás csomópont-
ban új, balra kanyarodó
sávot hoznak létre. A tö-
megközlekedési jármûvek
(autóbuszok) elõnyben ré-
szesítése érdekében az új
sáv utolsó szakaszát (köz-
vetlenül a Hadrianus utcai
bekötõút elõtt) kétsávosra
bõvítik, így a munkálatok
befejezése után az egyik
sávot csak az autóbuszok
használhatják. 

Az átépítést követõen a
Hadrianus utca-Madzsar
József utca és a Batthyá-
ny utca (M11) bekötõút-
jának csomópontjában
megváltozik a forgalmi
rend: a Madzsar József
utca és a Batthyány utca
útvonalnak lesz elsõbbsé-
ge a Hadrianus utcán ér-
kezõ forgaloméval szem-
ben. Az új jelzõlámpás
csomópont forgalomfüg-

gõ üzemmódban mûkö-
dik majd, azaz a forgalmi
igényeknek megfelelõen

módosítja a szabadjelzé-
sek hosszát. A forgalmi
rend újításával jóval

gyorsabb lehet a balra ka-
nyarodás a Pünkösdfürdõ
utcai keresztezõdésnél. sz

Új sáv Békásmegyer északi határán

A 4-es metró után az
1-es villamos vonal

felújítása a második leg-
nagyobb közlekedési
projekt a fõvárosban.
Nyárra épül át a déli vo-
nalszakasz, már készül-
nek a budai oldali meg-
állók. A Bécsi út és az
Árpád hídi metróállo-
más között is az ütem-
tervnek megfelelõen zaj-
lanak a munkálatok.
Ezen a szakaszon to-
vábbra is az 1V, míg a
Bogdáni út és az Árpád
híd között a 101V jelzé-
sû villamospótló buszok
szállítják az utasokat.

Cserélik a villamos felsõ vezeték tartó oszlopokat a Vörösvári úton

Új szakaszban az 1-es villamos felújítása

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2014_07.qxd  2014.04.10.  16:44  Page 8



2014/7. szám Beruházás – Közlekedés
9

Csatornahálózat fejlesztési munkák miatt idõszakosan forgalomlezárá-
sokra és forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk a közlekedõknek márci-
us 17-e és július 31-e között az alábbi utcák megjelölt szakaszain.

Utca Szakaszhatár Hossz
Attila utca Czetcz János u.- Nefelejcs u. 155 m
Attila utca Nefelejcs u.- Kalász u. 80 m
Cetz János utca Attila utca-Czetz János utca 55. 100 m
Cetz János utca Czetz János köz-Attila utca 140 m
Cetz János utca Czetz János utca 55-Jókai utca 25 m
Czetz János köz Attila u.-Szentendrei út 120 m
Csalma utca Attila u.- Csalma u. 9 65 m
Emõd utca Anikó utca-Csalma utca 250 m
Kalászi utca Bocskai u.- Dósa u. 100 m
Kalászi utca Halastó u.-Kalászi u. 2. 30 m
Kalászi utca Kossuth u.-Kalászi u. 10. 50 m

Az egyes szakaszokon történõ munkavégzések idõtartama 1-2 hónapra tehe-
tõk. A kellemetlenségekért (zaj, por, forgalmi rend változás stb.) a lakosság tü-
relmét és megértését kérik.

Az új munkaterületre történõ felvonuláskor minden esetben a helyszínen el-
helyezett információs táblák segítségével értesítik az arra járókat az építkezés
pontos idõtartamáról; az ideiglenesen elhelyezett forgalomtechnikai táblák se-
gítségével tud a lakosság közlekedni az utakon.

Kérik az adott utcákban lakókat, hogy a mûvezetõkkel vegyék fel a kapcsola-
tot, hogy az építkezés minél gyorsabban, gördülékenyebben és az itt élõk kényel-
mét legkisebb mértékben zavaró módon történhessen meg.

Csatornaépítés forgalomkorlátozással

Elkészült az elsõ két fõvá-
rosi finanszírozású, LED-
es közvilágítás-korszerû-
sítés az Árpád fejedelem
útján és a Vérmezõn, a
BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. beruhá-
zásában.

T arlós István fõpol-
gármester határo-

zott elvárása a költségta-
karékos és hatékony vá-
rosüzemeltetés. Ennek
megfelelõen a napokban
üzembe helyezett 101
korszerû, LED-es tech-
nológiájú lámpatest ré-
vén évente 50 ezer kWh

energiát és 1,5 millió fo-
rintot takarít meg a fõ-
város. Az Árpád fejede-
lem útján 64 korszerû,
magas fénypontú LED-
lámpatestet, a Vérme-
zõn pedig a parki világí-
tásban 37 alacsony fény-
pontú LED-lámpatestet
üzemeltek be. 

A felsoroltak mellett az
üzemeltetési költségek is
csökkennek; a projekt-
nyertes több mint 10 éves
garanciát vállalt a lámpa-
testek cseréjére meghibá-
sodás esetén. A beruhá-
zás teljes költsége 10,9
millió forint volt.  

LED-es lámpák 

A diákok utazása az ösz-
szes vasúti belföldi utazá-
sok közel 60 százalékát
teszi ki, éves szinten több
mint százezer menetjegyet
értékesít a vasúttársaság
a fõiskolákon és az egye-
temeken. 

A MÁV-START emi-
att a felsõoktatási

intézményekben történõ
menetjegy értékesítést
kiemelten kezeli, és
mindent megtesz annak
érdekében, hogy az in-
tézmények hallgatóinak,
dolgozóinak a vasúti
belföldi jegyváltási le-
hetõséget egyre több he-
lyen, helyben biztosítsa.
Az Egyetemi Hallgatói
Szolgáltató Kft.-vel kö-
tött megállapodás értel-
mében az Óbudai Egye-
tem Bécsi úti campusá-
val bõvült a felsõoktatá-
si intézményeken mûkö-
dõ vasúti pénztárak szá-
ma, így már kilenc
egyetemen és fõiskolán
vásárolhatók vasúti me-
netjegyek.

Az óbudai térségben
nyílt pénztárban az uta-
zók számára többek kö-
zött lehetõség van vasúti
belföldi menetjegyek, to-

vábbá pótdíjköteles vo-
natokra szóló pót- és
helyjegyek, gyorsvonati
pótjegyek, illetve a Bu-
dapesti Közlekedési
Központ egyes termékei-
nek (például bérletek)
megváltásara. A felsõok-
tatási intézményekben a
diákok napi programjá-
hoz igazítva, általános-
ságban 8-tól 9 óráig,
majd 15-tõl 16 óráig
vannak nyitva hétköznap
a pénztárak, valamint bi-
zonyos helyszíneken,
szombaton a délelõtti
órákban is elérhetõ a
szolgáltatás. (A pénztá-

rak pontos nyitva tartási
rendje a vasúttársaság
honlapján: www.mav-
start.hu.)

A következõ egyete-
meken vagy fõiskolákon
található vasúti pénztár:
Budapesti Corvinus
Egyetem; Budapesti Mû-
szaki Egyetem; Óbudai
Egyetem (Budapest);
Debreceni Egyetem;
Széchenyi István Egye-
tem (Gyõr); Miskolci
Egyetem; Nyíregyházi
Fõiskola; Pázmány Péter
Katolikus Egyetem
(Piliscsaba); Pécsi Tudo-
mányegyetem. 

Menetjegy helyben 

Vasúti pénztár az Óbudai Egyetemen 

A balesetek elkerülése és
a folyamatos sebességtúl-
lépés miatt az önkormány-
zat - lakossági kérésre - a
Rozália utcát Tempo 30
övezetté teszi.

A Rozália utcában
korlátozott sebessé-

gû övezet kijelölése mel-

lett döntött az önkor-
mányzat. A beruházásban
a forgalmi rend módosítá-
sán kívül forgalomcsilla-
pító küszöbök is épülnek.
A Rozália utca forgalom-
csillapítása gyakorlatilag
a tõle keletre lévõ, már
meglévõ Tempo 30 öve-
zet kiterjesztése. 

Tempo 30 a Rozália utcában

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mindig erre 
vágyott

A Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjét vehette
át március 15-én Gyõri-
Dani Lajos, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
ügyvezetõ-alelnöke.
- Óbudai vagyok, itt kap-
csolódtam be a Máltai
Szeretetszolgálat munká-
jába is 1989-90-ben. Ak-
koriban kaptuk meg a Mik-
lós utcai ingatlant, ott in-
dult el minden - emléke-
zett vissza Gyõri-Dani La-
jos, aki elárulta, általános
iskolai tanárként került
kapcsolatba a Szeretet-
szolgálattal: a tanítványok-
kal kezdtek el önkén-
teskedni a Miklós utcában.
Az ügyvezetõ-alelnök sze-
rint az önkéntes munka
melletti elkötelezõdés na-
gyon egyszerûen történik:
- Valójában nem úgy kez-
dõdik, hogy „kötelezd el
magad valami mellett”, ha-
nem például hogy „gyere,
segíts megrakni egy kami-
ont”.Aztán az ember azon
kapja magát, hogy nyakig
benne van - mondta.
Kezdetben a tanítás mel-
lett végezte az önkéntes
munkát, késõbb már csak
félállásban tanított, végül a
máltaiak munkatársa lett.
Ma már elsõsorban me-
nedzseri feladatokat lát el.
- Nagyon hiányzik az,
amit korábban csináltam:
a személyes kapcsolat
az emberekkel, az utcai
munka. De hát ezt is el
kell végeznie valakinek -
jegyezte meg.
Gyõri-Dani Lajos azt is el-
árulta, miért öröm évtize-
deken át végezni a szere-
tetszolgálat munkáját.
- Igent mondani és a jót
cselekedni - ez hihetetle-
nül nagy szabadságot ad
az embernek. Most olyas-
mivel foglalkozom, amit
egész életemben szeret-
tem volna csinálni, és ez
folyamatosan leírhatatlan
élmény marad. Azt hi-
szem, egy kicsit mindenki
erre vágyik - fejtette ki.

(kgy)

E lfogadta a képviselõ-testület a
kerületi bölcsõdék nyári nyit-

va tartásának rendjét és a tervezett

ügyeleti beosztást. Ügyeletes böl-
csõdék a nyári idõszakban: Arató
Emil téri bölcsõde: 453-2629; Ke-

rék utcai bölcsõde: 388-9527; Szél
utcai bölcsõde: 368-5978; Vízior-
gona utcai bölcsõde I.: 454-0948. 

Nyári nyitva tartás a bölcsõdékben

A Családünnep Magyaror-
szággal elnevezésû rendez-
vényen osztották ki a Csa-
ládháló-díjat. Több III. ke-
rületi bölcsõde és dolgozó-
ja is emléklapot kapott
március 22-én.

AMillenáris Parkban
a Családháló.hu ál-

tal szervezett rendezvé-
nyen Balog Zoltán mi-
niszter és Soltész Miklós
szociális és családügyért
felelõs államtitkár a „ta-
vaszköszöntés” alkalmá-
ból szalagokat kötött a
Millenárison felállított
Életfára, majd irodalmi
és fotópályázatok díjait
osztották ki. 

Soltész Miklós Család-
háló-díjakat adott át vé-
dõnõknek, bölcsõdei és

óvodai dolgozóknak,
gyerekorvosoknak, vala-
mint a civil szervezet
munkatársának. Az ál-
lamtitkár a díjátadás al-
kalmából arról beszélt,
hogy a szülõk, valamint a
bölcsõdei, óvodai és is-
kolai dolgozók felelõssé-
ge közös a gyerekneve-
lésben, és arra biztatta a
szülõket, hogy ezt a fele-
lõsséget bátran merjék
átadni a szakemberek-
nek.

A díjat országos szava-
zás alapján lehet elnyerni.
Az Óbudai Egyesített
Bölcsõdék kisgyermek-
nevelõire 200 jelölés ér-
kezett. Ennek alapján 8
kisgyermek nevelõje és öt
bölcsõde vehette át a Csa-
ládháló-díj emléklapot.

A nyertes intézmények
és dolgozóik: a Kerék
bölcsõde; az Arató böl-
csõde és Koklácsné Virág
Mária szakgondozónõ; a
Kelta bölcsõde és Jonas
Krisztina, Ritzlné Balato-
ni Andrea, Watzinger
Ferencné kisgyermekne-

velõk; a Szérûskert böl-
csõde és Pehely Lilla kis-
gyermeknevelõ; vala-
mint a Víziorgona 8 böl-
csõde és dolgozói: Beke
Beáta, Meszesán Kata-
lin, Pásztorné Kurucz
Kornélia kisgyermekne-
velõk.

Családháló-díjasok
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Naponta 25-30 pácienst
tudnak fogadni abban a CT-
központban, melyet márci-
us 27-én adtak át a Szent
Margit Kórházban. A beren-
dezés a kardiológia kivéte-
lével valamennyi CT-diag-
nosztikai vizsgálat elvégzé-
sére alkalmas. Az egészsé-
geseknek a szûrések, a be-
tegeknek a mielõbbi diag-
nózis és kezelés miatt fon-
tos, hogy mihamarabb meg-
történjenek a vizsgálatok. 

Nem a tétlenkedésrõl
szólt az elmúlt négy

év az egészségügyben, egy
összeomlás szélén lévõ, el-
adósodott ágazatot kellett
új alapokra helyezni -
mondta Varga Mihály
nemzetgazdasági minisz-
ter a Szent Margit Kórház
CT-laborjának átadásán.

Szócska Miklós egész-
ségügyért felelõs államtit-
kár arról beszélt, hogy a
korábbi kormányok „kör-
zõvel megrajzolt” ellátási

szisztémája helyett, az el-
múlt négy évben a valódi
és ésszerû betegutak figye-
lembe vételével fejlesztet-
ték az ellátást. 

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ hang-
súlyozta: a Szent Margit

Kórház az óbudaiak szá-
mára több, mint egy gyó-
gyító intézmény; a kórhá-
zat annak kálváriája az itt
élõk szemében az óbuda-
iság egyik szimbólumává
tette. ASzent Margit Kór-
ház önálló státuszának
visszaszerzése érdekében

a városrész vezetése nagy
erõket mozgósított, mely-
hez 2010 után segítséget
is kapott. Az egészség-
ügyi intézmény önállóvá
válásában jelentõs szere-
pet vállalt Szócska Mik-
lós és Tarlós István fõpol-
gármester. 

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Margit kórház
igazgatója emlékeztetett
arra, hogy az egészség-
ügyi intézmény egy évvel
ezelõtti önállóvá válása-
kor reális célokat tûztek
ki. Hangsúlyozta: a fej-
lesztés nem valósulhatott
volna meg a kormány, a
III. kerületi és a Fõvárosi
Önkormányzat hathatós
támogatása nélkül. 

Dr. Kardos Lilla, a
Diagnoscan Magyaror-
szág vezérigazgatója el-
mondta: a fejlesztéssel
Óbuda-Békásmegyer
térségében 400 ezer em-
ber orvosi ellátása válik
gördülékenyebbé. A kór-
ház betegeinek ezentúl
nem kell CT-diag-
nózisért távolabbi intéz-
ménybe utazniuk, a ke-
zelõorvosok pedig gyor-
sabban kézhez kaphatják
a képalkotó vizsgálat
eredményét.

Szeberényi

CT-központ nyílt a Margit kórházban

Sokan már csak legyinte-
nek, amikor a drogproblé-
mákról esik szó. Egészen
addig, míg valaki érintetté
nem válik valamilyen mó-
don, hiszen nemcsak ke-
mény drogokról beszé-
lünk, hanem egyebek mel-
lett alkohol, nikotin és
gyógyszerfüggésrõl is. Ko-
máromi Éva klinikai és
addiktológiai szakpszi-
chológus számos új infor-
mációt osztott meg hall-
gatóságával a Kerék utcai
Általános Iskola és Gim-
náziumban március 27-én.

A statisztikai adatok
lehangolóak. Min-

den társadalmi réteget
érinti a szerhasználat.
Rengetegen használnak
valamilyen pszicho-sti-
mulánst kedélyjavításra.
Egyre fiatalabbak fo-
gyasztanak alkoholt,
szinte mértéktelenül. A
lányok sajnálatos mó-
don nemhogy „felzár-
kóztak”, lassan lekörö-

zik a fiúkat, virtusko-
dásból. Az alkohol mel-
lett a dohányzás, a mari-
huána illetve a gyógy-
szerfogyasztás jelenti a
legnagyobb egészség-
ügyi kockázatot. A ké-
miai szerek használatá-
nak fõ okai egyebek
mellett: függõség a csa-
ládban, az érzelmi elha-
nyagoltság, a bizonyta-
lanság érzése, az ala-
csony önbizalom, a szo-
rongás, a rossz feszült-
ségtûrés. Mindehhez
hozzájárul a megnöve-
kedett kínálat és az ér-
tékrend átalakulása, a
mértéktelenség majd a
függõség. Itt kell emlí-
teni a közösségi oldalak
túlzott használatát is

Védõtényezõk
És hogy mi védheti

meg a fiatalokat, felnõt-
teket attól, hogy termé-
szetellenes, ártó szere-
ket használjanak? A biz-
tonságot nyújtó, támo-

gató kapcsolatok, az
életkornak megfelelõ
feladatok, az egészséges
önbizalom, az értékes-
ség érzése, nem szerfo-
gyasztó kortársak társa-
sága, hobbik, pozitív
szenvedélyek, a sport és
sok esetben az érett val-
lásosság. 

Elõadások 
Az Emberi Erõforrás-

ok Minisztériuma meg-
bízásából a
Nemzeti Csa-
lád- és Szoci-
álpolitikai In-
tézet 2013
szeptemberé-
ben pályáza-
tot hirdetett a
Kábítószer-
ügyi Egyez-
tetõ Fórumok
mûködési fel-
t é t e l e i n e k
biztosítására.
Ó b u d a - B é -
k á s m e g y e r
Önkormány-

zatának Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fóruma sike-
resen pályázott, és 500
ezer forint összegû tá-
mogatást nyert. A pályá-
zati programban megfo-
galmazott célok között
kiemelt helyet foglal el
a helyi drogstratégia
megalkotása, valamint
olyan prevenciós elõ-
adói estek megszervezé-
se négy kerületi iskolá-
ban, ahol meghívott

szakember nyújt tájé-
koztatást a szülõk és pe-
dagógusok részére a ser-
dülõ- és fiatal felnõttko-
ri szerfogyasztás meg-
elõzése érdekében. 

Tavaly december 9-én
az Árpád Gimnázium-
ban, idén február 10-én
a Veres Péter Gimnázi-
umban, március 27-én a
Kerék Általános Iskola
és Gimnáziumban hall-
hattak elõadást az ér-
deklõdõk. Az utolsó tá-
jékoztató május 8-án
17.30 órakor lesz a Var-
ga István Szakközépis-
kolában. Sz. Cs.

Pozitív szenvedélyeket kell keresni

Szerek nélkül kedélyt javítani

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A könyvtár, mint 
kulturális közösségi tér 

Magyar Arany Érdemkeresztet ve-
hetett át március 15. alkalmából
Gyulai Ivánné, az Óbudai Platán
Könyvtár igazgatója, a közgyûjte-
ményekben õrzött értékek meg-
óvása, gyarapítása, a szélesebb
közönség általi megismertetése,
a könyvtári szakterületen végzett
kiemelkedõ teljesítménye elisme-
réseként. Több évtizedes munká-
jával tovább öregbítette a kerület
közgyûjteményeinek jó hírnevét.
- 2000 óta, lassan másfél évtizede
dolgozom Óbudán, megismertem
és megszerettem a kerületet, bár
nem itt lakom, de a munkám okán
életem nagyobb részét itt élem - me-
sélte az intézményvezetõ.
Tizennyolc éves korában, érettségi
után kezdett dolgozni a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban, ahol rövid
idõ alatt kiderült, nemcsak a munka-
helyét, hanem a hivatását is megta-
lálta, így egyenes út vezetett az EL-
TE könyvtár szakára, amelyet mun-
ka mellett végzett el. A könyvtárban
töltött 13 év és második gyermeke
születése után váltott, szülei családi
vállalkozásának vezetését vette át,
egy bõ évtizedre.A két egymástól el-
térõ tevékenység tapasztalatával tért
vissza a hivatásához, a Platán
Könyvtárba, és itt kapott lehetõséget
2003-ban, hogy szakmai elképzelé-
seit vezetõként megvalósíthassa.
- A valódi sikerélmény az olvasó kö-
zönség, a könyvtár látogatóinak elé-
gedettsége azokkal a szolgáltatá-
sokkal, amit a velem dolgozó csa-
pattal nyújtunk számukra.Igazi siker-
nek tartom, hogy az Óbudai Platán
Könyvtár ismert, és elismert kultúra-
közvetítõ intézmény lett Óbudán, az
utóbbi években a tágabb közönség
és a szakmai közvélemény körében
is. Szeretnénk tovább erõsíteni a
könyvtárnak, mint kulturális közös-
ségi térnek a szerepét, ahol a kapott
élmények növelik az olvasást életük
természetes részének tekintõ gyer-
mekek és felnõttek számát. sz.

Dr. Zacher Gábor, a Honvédkór-
ház Sürgõsségi Betegellátó Cent-
rum osztályvezetõ fõorvosának
elõadásával folytatódott márci-
us 31-én a Szent Margit Rendelõ-
intézet sikeres ismeretterjesztõ
elõadássorozata, az Óbudai San
Marco Szabadegyetem.

A népszerû toxikológus, dr.
Zacher Gábor PhD. tar-

totta a sorozat V. évadának
második elõadását az Óbudai
Kulturális Központban, telt
ház elõtt. A médiában is gyak-
ran megszólaltatott szakértõ
az átlagembert is érintõ, izgal-
mas dolgokról beszélt, „Min-
dennapi függõségeink” cím-
mel.

Dr. Zacher Gábor bevezetõ-
jében rávilágított, mennyi kü-
lönféle függõséggel is találko-
zunk nap mint nap, akár úgy,
hogy nem is tudunk róla. Álta-
lánosan ismertebbek az alko-
hol, a drog vagy a nikotin
iránti függõség, de szenvedé-
lyünk lehet a mobiltelefon, a
számítógép, a vásárlás, az
evés, a szolárium, vagy akár
az edzés is. Saját bevallása
szerint, többek között munka-
alkoholista, edzés- és csokolá-
défüggõ. A különbözõ szenve-

délyek kialakulásáról, azok
okairól és hatásairól szólt a fõ-
orvos elõadása nem kevés hu-
morral gazdagítva.

* * *
Az Óbudai San Marco Sza-

badegyetem következõ elõ-
adása szeptember 15-én 18
órakor lesz. Dr. Meskó Berta-
lan PhD. orvos-jövõkutató be-
szél majd az orvosi kommuni-
káció forradalmáról, a gyógyí-
tást, az orvos és a beteg érint-
kezését megreformáló inter-
netes, közösségi eszközökrõl.

Az Óbudai San Marco Sza-
badegyetem fõvédnöke Bús
Balázs polgármester.

Telt házas elõadás a San Marco Szabadegyetemen

Mindennapi függõségeink

Mely okmányokat kell bemutatni betegfelvételnél 
Tisztelettel tájékoztatjuk a Szent Margit Rendelõintézetet ellátásért felkeresõ betegeinket, hogy
munkatársaink a betegfelvételnél jogszabály elõírása szerint kötelesek elkérni a személyazono-
sító igazolványt, taj-kártyát és a lakcímkártyát. A betegek a szolgáltatás igénybevételéhez pedig
kötelesek ezeket az okmányokat bemutatni.
A Magyarországon kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártya ezeket az okmányokat nem he-
lyettesíti, ezért munkatársaink ezen kártya alapján nem nyújthatnak egészségügyi ellátást.
Részletek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatójából: „A Magyarországon egész-
ségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági
Társág (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy
szerzõdõ államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos - orvosilag
szükséges - egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egész-
ségbiztosítási Kártyával (a továbbiakban: Kártya) igazolható”.
„Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós (EGT) tagország-
ban (illetve az alábbiakban felsorolt államban) tartózkodó személy számára az orvosilag szüksé-
ges ellátások igénybevételére jogosít.”
„A Magyarországon kiadott kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a taj-t tartalmazó »Hatósági
Igazolvány«-t (a zöld vagy fehér-kék színû ún. taj-kártyát). Így e kártyával csak egy másik tagál-
lamban vehetõk igénybe a szükséges szolgáltatások.”

Dr. Thomka György 
orvosigazgató,

Szent Margit Rendelõintézet 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az április eleji rendezvény
volt a tíz alkalmas Egész-
ségkörút Óbudán harma-
dik állomása. A mostani
414 résztvevõvel együtt,
összesen már több mint
ezren tettek az egészsé-
gük érdekében alig két
hónap alatt. A decemberig
tartó programsorozatban
még további hét szûrést
szervez idén a Szent Mar-
git Rendelõintézet.

Az „Óbudaiak Egész-
ségéért Közösen”

címmel rendezett egész-
ségnapon ismét az anya-
jegyszûrésre jelentkeztek
a legtöbben, de népszerû-
ek voltak a tüdõ állapotát
felmérõ vizsgálatok (CO-,
COPD-mérés) és a látó-
élesség vizsgálat is. Több
mint kétszázan mérették
meg a vérnyomásukat és
a vércukor- illetve kolesz-
terinszintjüket. Sorban

álltak a látogatók a csont-
sûrûség vizsgálatnál és a
szájüregi szûrésnél is. A
fentieken kívül urológiai
szûrésre és hallásvizsgá-
latra, valamint az InBody
testösszetétel-mérésre és
táplálkozási tanácsadásra
jelentkezhettek még az
érdeklõdõk a Vörösvári
úti szakrendelõben.

Az egészségnap leg-
idõsebb regisztráltja be-
töltötte már a 91. életé-
vét, a legfiatalabb pedig
alig volt ötéves. A részt-
vevõk átlagéletkora va-
lamivel 60 év felett volt,
a megjelentek csupán 30
százaléka volt férfi.

Az Egészségkörút
Óbudán programsorozat

következõ állomása, a
Csillaghegyi Egészség-
nap május 24-én lesz a
Csillaghegyi Közösségi
Házban, majd a Kaszás-
dûlõi Egészségnappal
folytatódik a sorozat jú-
nius 1-jén a 3K-ban
(Kaszásdûlõi Kulturális
Központ), a Pethe Fe-
renc téren.

Sikeres az Egészségkörút

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„Kell, aki odavezet”

A Magyar Érdemkereszt
arany fokozatát vehette
át március 15. alkalmá-
ból Hajdu Gyula, a Veres
Péter Gimnázium test-
nevelõ tanára.
Igazi sportember: a moz-
gás, a pedagógiai és
szervezõ munka tölti ki
életét, azt mondja, soha
nem is merült fel, hogy
mást csináljon.
- Nagyapám is, apám is
tanár volt, a sport és a
testnevelés iránti rajon-
gást is tõlük tanultam.
Már egészen fiatalon el-
határoztam, hogy ezzel
szeretnék foglalkozni,
más szóba sem jöhetett -
mondta a tanár úr, aki egy
ipari iskolában kezdte a
pályáját, késõbb tizenhét
évet dolgozott az Árpád
Gimnáziumban, majd a
Veres Péterbe került, ahol
jelenleg nyugdíj mellett
végzi azt a munkát, ame-
lyet korábban évtizede-
ken át fõállásban.
- Régebben a fiataloknak
több lehetõségük volt a
mozgásra. Több volt a
grund és a kis egyesület.
Ma szinte minden fizetõs,
az iskola az egyetlen,
amely külön térítés nélkül
rendszeres mozgást tud
kínálni. A mi munkánk az,
hogy ezt jól megszervez-
zük, minél több lehetõsé-
get kínáljunk a fiatalok-
nak. Nálunk a röplabda, a
futball és az atlétika szá-
mít különösen népszerû-
nek - magyarázta.
Hajdu Gyula szerint az
egészséges életmód ki-
alakításában sokat segít-
het a tömegsport.
- A modern életmód lehe-
tõvé teszi egyre több
sportpálya, tornacsarnok
és más létesítmény épí-
tését. Mindez nem ér
semmit, ha nem telik
meg emberekkel. Szük-
ség van arra a szakem-
berre, aki a gyereket oda
vezeti, biztatja. Ez a test-
nevelõ tanár. Szép és fe-
lelõsségteljes munka az
enyém - mondta. (kgy)

1989 a fõ témája az idei,
„Lengyel-magyar történelmi
kapcsolatok a XX. század-
ban” címû, középiskolások-
nak meghirdetett csapatver-
senynek. A versenyt az ön-
kormányzat a Lengyel Inté-
zettel és a nagykövetséggel
együtt írta ki. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata ki-

emelt céljának tekinti a
magyar-lengyel kapcsolat
ápolását, a két nép közös
történelmi múltjának is-
mertté tételét, ezért a tava-
lyi év sikerén felbuzdulva,
az idei tanévben is ver-
senyt hirdetett diákoknak e
tárgyban. A „Lengyel-ma-
gyar történelmi kapcsola-
tok a XX. században” cí-
mû csapatversenyt, mely-
nek fõ témája: 1989, a
Lengyel Köztársaság Bu-
dapesti Nagykövetségével

és a Lengyel Intézettel kö-
zösen, meghívásos alapon
hirdették meg a budapesti
gimnáziumoknak, szakkö-
zépiskoláknak.

Miután Budapest terüle-
tén több száz gimnázium,
szakközépiskola mûködik,
a versenyen résztvevõ csa-
patok számát be kellett ha-
tárolni. A tavalyi tapaszta-
latok alapján minden kerü-
let egy iskolát indíthatott
egy csapattal. A csapatver-
senyre szóló meghívást a
kerületi polgármesterek
közremûködésével kapták
meg a gimnáziumok és
szakközépiskolák.

A versenyt Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata és Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzata
szervezi szaktanácsadó,
valamint szakértõk bevo-
násával. Fõvédnökök:
Roman Kowalski rendkí-

vüli és meghatalmazott
nagykövet és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere.

Kiemelt témakör:
1989; * Így éltünk …
(Mindennapok Lengyelor-
szágban és Magyarorszá-
gon az 1980-as években.);
* Így látott minket a világ.
(Világraszóló események,
eredmények Lengyelor-
szágban és Magyarorszá-
gon a kultúra, mûvészet,

tudomány, s sport terüle-
tén a 80-as években.)

A csapatok létszáma: 5
fõ. A résztvevõ korosz-
tály: 11. évfolyamos kö-
zépiskolások (kéttan-
nyelvû középiskolák ese-
tében a 11. évfolyamnak
megfelelõ korosztály).

Az I. helyezett csapat
kéthetes lengyelországi
utazást, a II-VI. helyezett
csapat 4 napos krakkói ki-
rándulást nyerhet. 

A három fordulóból álló versenyre összesen 11 csapat
nevezett: Budai Nagy Antal Gimnázium (XXII. kerület);
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
(IV. kerület); Jedlik Ányos Gimnázium (XXI. kerület);
Óbudai Árpád Gimnázium (III. kerület); Újbudai Jó-
zsef Attila Gimnázium (XI. kerület); Vörösmarty Mihály
Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
(XVIII. kerület); Kõbányai Szent László Gimnázium (X.
kerület); Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázi-
um; Szerb Antal Gimnázium (XVI. kerület); Szent Gel-
lért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (I. kerü-
let); Kölcsey Ferenc Gimnázium (VI. kerület).

Csapatverseny középiskolásoknak 

1989 a lengyel-magyar kapcsolatok tükrében

A2004-ben Magyar
Örökség Díjjal is ki-

tüntetett Andor Ilona
Liszt-díjas, érdemes- és ki-
váló mûvész a XX. század
magyar zenepedagógusai-
nak kiemelkedõ alakja, aki
a zenei nevelést mûvészi
fokra emelte. Négy évtize-
den át nevelte tanítványait
a zene szeretetére, felis-
merve a muzsika ember-
formáló erejét. Mûvészete
személyének és az általa
szolgált ügynek világszer-
te tiszteletet és megbecsü-
lést vívott ki. Muzsikusok,
tanítványok és barátok
szeretete övezte itthon és a
nagyvilágban egyaránt. 

A róla elnevezett Andor
Ilona Ének-Zenei Általá-
nos és Alapfokú Mûvészeti
Baptista Iskola és az egy-

kori kórustagokból és ta-
nítványaiból alakult Andor
Ilona Baráti Társaság Ko-
dály Kórusa rendezvény-
sorozattal tiszteleg a mû-
vész-pedagógus emléke
elõtt. 

A nevét viselõ Mókus
utcai iskola pedagógus- és
gyermekközössége április
9-én, Andor Ilona születé-
sének 110. évfordulóján
megkoszorúzza a névadá-
sakor felavatott bronz
dombormûvet, melyet Se-
res János szobrászmûvész
alkotott.

Az Óbudai temetõben
április 12-én 10 órakor az
iskola és az Andor Ilona
Baráti Társaság tagjai kö-
zös éneklés után koszorúz-
zák meg a Nemzeti Ke-
gyeleti Bizottság által
helyrehozott sírt. 

A régi, Vendel utcai ta-
nítványok Kecskeméten
- ahol utcát neveztek el a
karnagyról -, egyetlen
munkahelyén, a Leövey
Klára Gimnáziumban,
majd a IX. kerületi Tóth
Kálmán utcai lakóházán
elhelyezett emléktáblá-
nál énekléssel, elõadás-
sal emlékeznek szeretett

tanárukra. A rendezvény-
sorozat május 17-én ün-
nepi koncerttel zárul a
Veres Péter Gimnázium
aulájában, ahol az Andor
Ilona Ének-Zenei Általá-

nos és Alapfokú Mûvé-
szeti Baptista Iskola és a
Baráti Társaság kórusa
együtt szólaltatják meg
Kodály Zoltán kórusmû-
veit. 

110 éve született Andor Ilona karnagy, zenepedagógus

Akerületi technika ver-
seny után a fõvárosi

megmérettetést is meg-
nyerte a Veres Péter Gim-
názium csapata. A kerületi
forduló februárban volt az
Óbudai Nagy László Álta-
lános Iskola szervezésé-
ben, ahol már remekelt a
csapat. Feladatuk egy el-
méleti teszt és egy szökõ-
kút modell elkészítése volt.
A fõvárosi fordulót márci-

us elején szervezte a Faze-
kas Gimnázium, ahol is-
mét az óbudaiak voltak a
legjobbak. Kozma Balázs
különdíjat is kapott a leg-
jobb elméleti teszt kitölté-
séért. Az országos verseny
május végén lesz Szeren-
csen. A csapat tagjai: Koz-
ma Balázs, Kötél Balázs és
Puscsizna Bence 8. b. osz-
tályos tanulók. Tanáruk:
Kövesdy Csaba. 

„Technikás” a Veres csapata
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Bált rendeztek a szülõk
hagyományteremtõ cél-
zattal; ennek teljes bevé-
telét az Óbudai Gimnázi-
umért Alapítvány javára
ajánlották fel. 

A z ötlet a múlt év
októberében me-

rült fel, és mind az új
igazgató, Szûcs József,
mind a szülõk részérõl
támogatásra talált. Az
iskolafenntartóval és az
üzemeltetõvel történt si-
keres egyeztetés után el-
kezdték a szervezést. 

A szülõi munkaközös-
ség mindent elkövetett a
siker érdekében. Az elõ-
készületekbe bevonták a
tantestület mellett a szülõ-
ket is. Az iskola ebédlõjét
feldíszítve báli hangulatot
varázsoltak. Az esemény
az iskola énekkarának
elõadásával kezdõdött,

melyben francia bordalok
és magyar farsangi nép-
dalfeldolgozások szere-
peltek. A svédasztalos va-
csorát élõzene és nagy si-
kerû bûvészelõadás, majd
fergeteges tánc követte. A

beszélgetni vágyókat
„szivarszoba” és cukrász-
da várta a szülõk által ké-
szített finom házi sütemé-
nyekkel. A tánc szüneté-
ben kvízjáték és vidám
feladatok szórakoztatták a
bálozókat. 

Éjfél után a bál fény-
pontja, az osztályok ál-
tal felajánlott ajándék-
tárgyak kisorsolása, va-
gyis a tombola villa-
nyozta fel a közönséget.
A tombola fõdíját, egy
ezüstbe foglalt gyön-
gyöt az iskola portása,
mindenki Magdi nénije
nyerte meg. 

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

Támogatói bál az Óbudai Gimnázium javára 
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A foci, 
az Vera néni

A Magyar Arany Ér-
demkeresztet kapta
meg március 15. alkal-
mából Loór Veronika, a
Zipernowsky Károly ál-
talános iskola tanítója.
Ökoiskolát varázsoltak
néhány év alatt a Ziper-
nowsky Károly Általá-
nos Iskolából a tanárok,
és ez nagyrészt a most
kitüntetett Loór Veroni-
ka tanítónõnek, osztály-
fõnöknek köszönhetõ.
- A pedagógiai progra-
munkba is bekerült cél-
ként a környezettudatos
nevelés erõsítése - tájé-
koztatott. - A gyerekek
nagyon élvezik, hiszen
itt, a lakótelep közepén
lehetnek a természet
közelében: rózsakertet
ültettünk, kijárunk a kö-
zösségi kertbe, szelek-
tíven gyûjtjük a hulladé-
kot.
A Diákönkormányzat
vezetését is Loór Vero-
nika vállalta magára.
Amint õ fogalmaz,
mindez „csak” koordiná-
tori munka, a gyerekek
viszont megtanulják a
vitát, saját érdekeik
képviseletét, ügyek,
problémák kezelését
egymás között, vagy
éppen a tanárokkal
szemben.
- Ebben azért van köny-
nyû dolgom, mert a kör-
nyezettudatos nevelé-
sen és a sporton, vala-
mint a táborokon ke-
resztül amúgy is kap-
csolatban vagyok a ki-
csikkel - mondta a ki-
tüntetett tanítónõ, aki
több tábort is szervez
rendszeresen a gyere-
keknek, valamint a
sportfoglalkozások irá-
nyítását is végzi. Talán
kissé meglepõ, de õ fe-
lel a futballért is.
- Kiváló férfi kollégákkal
dolgozom együtt, de va-
lahogy úgy alakult,
hogy mindenki tudja: a
foci, az Vera néni - árul-
ta el. KGY

A Kárpát-medencei gyü-
mölcsfajták óvandó érté-
kek. E gondolat mentén jö-
hetett létre a fõváros elsõ
Tündérkertje. A növény-
gyûjteménynek a Békásme-
gyer-ófalui Szent József Kö-
zösségi Ház ad otthont,
melynek kertjében március
29-én ültették el az elsõ tíz
õshonos gyümölcsfát, a
megõrzés szándékával.

ATündérkertrõl szóló
elképzeléseket, a

kezdetektõl a megvalósí-
tásig tartó idõszakot
Gallai Máté, az ófalui
kert helyi ötletgazdája
idézte fel a Szent József
Házban. A környéken
élõk kemény munkával,
szinte romjaiból építették
újjá a mûemléképületet,
rendbe tették annak kör-
nyezetét. Elmondta: a
Tündérkert-mozgalom
célja, hogy a Kárpát-me-
dence kihalófélben lévõ
õshonos gyümölcsfáit
megmentsék. Emlékezte-
tett arra, hogy a Tündér-
kertek létrehozásának
gondolata Ambrus Lajos
írótól, Kovács Gyula er-
désztõl és Szarvas József
színmûvésztõl származik,
akik a kezdeményezésnek
közösségteremtõ erõt is
szántak. A rendezvényen
elültetett fákat civil szer-
vezetek és helyi családok
fogadják örökbe. Hangsú-

lyozta: a Tündérkert nyi-
tott. Várják a faluban és a
lakótelepen élõket is, hisz
a közösségi kert elsõsor-
ban azoknak lehet érde-
kes, akiknek otthon
egyébként nem áll mód-
jukban kertet mûvelni.
Tanulási fórumként szol-
gál a gyümölcsészet, a
gasztronómia iránt érdek-
lõdõknek, és nem utolsó-
sorban egy virágzó kö-
zösség tagjaivá válhatnak. 

- A régi, õshonos gyü-
mölcsfafajták Magyaror-
szágon és a Kárpát-me-
dencében is az óvandó ér-
tékek közé tartoznak, mi-
vel az elmúlt száz évben
elveszett a mezõgazda-
ságban termesztett nö-
vényfajták 75 százaléka -
többek közt errõl beszélt
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter az ese-
ményen. Az ENSZ Élel-
mezésügyi és Mezõgaz-
dasági Szervezetének
(FAO) adatait idézve

hangsúlyozta: a mezõgaz-
daságban használt nö-
vényfajták megóvása vi-
lágméretû feladat, mivel a
jelenleg termesztett és lé-
tezõ fajták - vagyis a
fennmaradt 25 százalék -
szintén veszélyeztetett. A
mezõgazdasági és élel-
mezési célú genetikai erõ-
források megõrzése kulcs-
feladat Magyarország
számára. Ezen belül fon-
tos a helyi körülmények-
hez már alkalmazkodott
fajták megõrzése, erre a
kormány is kiemelt fi-
gyelmet fordít. Ezt szol-
gálja a „gyümölcsészeti”
megállapodás is, amelyet
a jövõ nemzedékek om-
budsmanja és a Vidékfej-
lesztési Minisztérium
2011-ben kezdeménye-
zett, és azóta több egyhá-
zi, szakmai és civil szer-
vezet is csatlakozott hoz-
zá - emlékeztetett. A meg-
állapodás célja, hogy a
Kárpát-medencében õs-
honos gyümölcsfajtákat
megõrizzék. Ezért a részt-
vevõk a különbözõ térsé-
gek fajtagyûjteményeibõl
a régiókra jellemzõ tájfaj-
ták szaporító anyagait át-
adják egymásnak.

Varga Gábor, a Szent
József Templom plébáno-
sa a kertet megáldva utalt
arra, hogy Gyümölcsoltó
Boldogasszony napjához
kötõdve tartották a szer-
tartást. 

Sz. Cs. 

Az õshonos gyümölcsfák óvandó értékek

Megnyílt a fõváros elsõ Tündérkertje

Bús Balázs polgármester õshonos gyümölcsfát ültetett a
Békásmegyer-ófalui Tündérkertben

„Óbuda-Békásmegyer táji-
természeti értékei” címmel
adott ki könyvet a Guckler
Károly Természetvédelmi
Közalapítvány. 

Akötetet Csemez Atti-
la, a Budapesti Cor-

vinus Egyetem professzo-
ra szerkesztette. Április
19-én az egyetem Entz Fe-
renc Könyvtárában több
rendezvénnyel kísérve
mutatták be az olvasók-
nak: megnyílt egy Óbudát
bemutató kamarakiállítás,
a könyvbemutatót követõ-
en pedig a szerzõ mellett

Duhay Gábor és Jombach
Sándor tartott elõadást táj-
és természetvédelem té-
makörben („Védett termé-
szeti értékek” és „A tájvál-
tozás térképi megjeleníté-
se” címmel.) 

Ugyancsak az esemé-
nyen hirdettek meg egy
fotópályázatot a városrész
természeti értékeirõl és
épített örökségérõl. Erre
elsõsorban egyetemisták
munkáit várják, de bárki
más is nevezhet. Informá-
ciót a könyvtárban kérhet-
nek az érdeklõdõk (XI.
Szüret utca 2-18.).

Könyv a városrész
természeti értékeirõl

Nyesedék komposztálás a Zápor utcában 

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

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

Elõadások az idõsek 
biztonságos közlekedéséért

Mint arról hírt adtunk, az idõskorúak által elszenve-
dett és okozott balesetek megelõzése érdekében, a
60 év feletti korosztály megszólításával elõadás-
sorozat indult. Illés István rendõr alezredes (BRFK
Közlekedésrendészeti Fõosztálya Megelõzési Osz-
tály) a közlekedési veszélyeken kívül a szépkorúak
ellen irányuló táskalopási trükkökrõl és egyéb csa-
lásokról is beszélt a március 19-ei elõadáson, a 3K
Kaszásdûlõi Kulturális Központban

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra
is várja a nagyobb közbiztonságra vágyó kerületi la-
kosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig
ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alat-
ti irodájukban, ahol az érdeklõdõk megismerkedhet-
nek a polgárõri szolgálat követelményeivel, az ügye-
letes polgárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve
bûnmegelõzési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el
a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási lehetõségek:
a +36-30-621-6088-as telefonszámon és a polgaror.
obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesü-
let honlapja a www.polgarorobuda.hu címen érhe-
tõ el.

Egy családi ház tetõszerkezete gyulladt ki Óbu-
dán március 13-án. A tûzoltóknak sikerült meg-
fékezniük a lángokat 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Nyereségvágyból, több
emberen elkövetett em-
berölés bûntettének kísér-
lete miatt vádiratot nyúj-
tott be a liftes gyilkosként
emlegetett 23 éves férfi
ellen a Fõvárosi Fõügyész-
ség. A vádlott 2012 szep-
temberében szabadult
fegyházbüntetésébõl,
majd újabb erõszakos, va-
gyon elleni bûncselekmé-
nyeket követett el. 

2 012. október 21-e és
2012. december 7-e

között a III. kerületben
három, az esti órákban

magányosan hazafelé
tartó nõt támadott meg,
hogy értékeiket fenyege-
téssel vagy erõszakkal
megszerezze. Áldozatait
követte, a liftben támad-
ta meg õket, tapétavágó-
val súlyosan megsebesít-
ve a hölgyeket. 

Az egyik sértett a bán-
talmazás során elszenve-
dett sérülések miatt né-
hány napon belül meg-
halt a kórházban, de egy
másik nõ esetében is ki-
zárólag a véletlennek, il-
letve a sértett lélekjelen-
létének és védekezésé-

nek volt köszönhetõ,
hogy nem szenvedett
akár halálos sérüléseket. 

A közlemény szerint a
vádlott a vádiratban sze-
replõ bûncselekmények
elkövetését részben beis-
merte. A fõügyészség
életfogytig tartó fegyház-
büntetés kiszabását indít-
ványozta. A cselekmény
jogi minõsítése nyereség-
vágyból, több emberen
elkövetett emberölés
bûntettének kísérlete,
amelynek a törvény sze-
rinti maximális büntetési
tétele az életfogytiglan. 

Vádemelés a liftes gyilkos ügyében

Két autó ütközött az Árpád híd Szentendre felé vezetõ felüljáróján nemrégiben. A Nis-
san terepjáró az ütközés következtében felborult. A balesetben egy ember megsérült,
õt a mentõk helyszínen ellátták. A fõvárosi tûzoltók áramtalanították a jármûvet, a
környéken jelentõs torlódás alakult ki

Felborult egy autó az Árpád híd felüljáróján

Több doboz cipõt akart el-
lopni két férfi egy Szõlõ-
kert utcai üzletbõl, a biz-
tonsági õrt is bevonva. H.
Gergely 29 és V. Ádám 26
éves szentendrei lakosok
ellen szabadlábon hagyá-
suk mellett lopás miatt in-
dított eljárást a III. kerüle-
ti Rendõrkapitányság. 

Egy Szõlõskert utcai
cég telephelyén két

munkás kért segítséget a
biztonsági õrtõl ahhoz,
hogy több doboz cipõt el

tudjanak lopni a raktárépü-
let irodájából. Abiztonsági
szolgálat munkatársa bele-
egyezett a közremûködés-
be, de azonnal értesítette a
cég raktárvezetõjét kollé-
gáinak szándékáról. A tol-

vajok március 22-én este,
a korábban már elõkészí-
tett 89 pár cipõt egy kocsi-
ba pakolták és így akartak
meglépni, de a portánál az
óbudai nyomozók tetten
érték õket. 

Lábra kelt cipõs dobozok 
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Hivatása 
a családsegítés

Magyar Arany Érdemkeresztet
vehetett át március 15. alkal-
mából Zanáné Haleczky Kata-
lin, az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Köz-
pont intézményvezetõje,a csa-
ládsegítés és a gyermekvéde-
lem területén hosszú évek óta,
magas színvonalon kifejtett ki-
emelkedõ tevékenységéért.
Tizenöt évvel ezelõtt kezdte
munkáját a városrészben, a mai
intézmény elõdjeként mûködõ
„Kiút” Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat intézmény-
vezetésére kiírt pályázat meg-
nyerését követõen.
- A ‘80-as évek elején pszicho-
pedagógusként végeztem a
Bárczi Géza Gyógypedagógi-
ai Fõiskolán, és ezt követõen
rögtön a Gyermek- és Ifjúság-
védõ Intézetben helyezked-
tem el, mint nevelõszülõi ta-
nácsadó. Ezt követõen volt
egy kis „kerülõutam”, mert egy
általános iskolában tanítottam
7 évig - emlékezett vissza az
intézményvezetõ.
A rendszerváltást követõen a
szakmában megjelenõ új
családsegítõi feladatok nagy
kihívást jelentettek számára,
de örömmel „bábáskodott” a
családgondozói munka alap-
jainak lerakásában. Idõköz-
ben elvégezte az ELTE szoci-
ális munka és szociálpolitikai
szakát, majd gyermekjóléti
szakmai vezetõként, másfél
évtizede pedig intézményve-
zetõként dolgozik. Mint
mondja, a szociális munká-
ban nehéz definiálni a sikert.
Sikerként éli meg, amikor egy
gyerek csillogó szemmel me-
sél élete elsõ balatoni nyara-
lásáról, melyet õk szerveztek.
A feladat, amit naponta vé-
geznek, sokrétû és nehéz,
igyekeznek segíteni a szociá-
lis problémákkal küzdõ em-
bereken.
- Biztos vagyok benne, hogy a
kollégáim áldozatos munkája
nélkül, valamint az önkormány-
zat segítõ, támogató hozzáállá-
sa nélkül én sem kaphattam vol-
na meg ezt a megtisztelõ kitün-
tetést - jelentette ki. (sz.cs.) 

Ünnepi gálamûsorral nyi-
totta meg kiállítását már-
cius 21-én a 2014-ben 20
éves jubileumát ünneplõ
óbudai Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület.

A z Óbudai Kulturá-
lis Központban a

tárlattal és az erre az alkalommal
kiadott kétnyelvû „Braunhax-
lerek” címû könyvvel az egykori
Óbudát és Békásmegyert, német
nevén Altofent és Krottendorfot,
a német földrõl bevándorolt és itt
új hazára talált telepesek életét,
szokásait, hagyományait, vala-
mint a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület eddigi tevékenységét,
hagyományápoló munkáját,
eredményeit mutatták be.

Az ünnepi mûsor során hirdet-
ték ki a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat által kiírt, „Mesél az
egykor volt Altofen és
Krottendorf” címû helytörténeti
pályázat eredményét. A pályázat
szervezésében, a beérkezett mun-
kák zsûrizésében, oklevelek, em-
léklapok kiállításában nyújtott
segítségükért az egyesület köszö-
netét fejezi ki a III. kerületi Peda-
gógiai Intézet munkatársainak.

A díjakat Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, Men-
czer Erzsébet országgyûlési és

önkormányzati képvi-
selõ és Tamás Ilona, a
KLIK III. tankerületi
igazgatója adta át a
nyerteseknek.

A pályázatra bekül-
dött alkotások a beküldõ
iskolákban vándorkiállí-
táson tekinthetõk meg.
Anem díjazott alkotások

beküldõi emléklapot kaptak.

A Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület nevében Neubrandt
Istvánné mondott köszönetet a
sok szeretetért és támogatásért,
melynek köszönhetõen az Óbu-
dai Kulturális Központ zsúfolá-
sig megtelt színháztermében
méltóképpen ünnepelhették
meg fennállásuk 20 éves jubile-
umát.

A „Braunhaxlerek” jubileumi kiállítása

A Csillaghegyi Közösségi
Házban március 30-án

rendezték a Népek Napja prog-
ramsorozatban a Zsidó Kulturá-
lis Napot, melyen Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter így
fogalmazott: - A Holokauszt-
emlékév vállaltan a felejtés és a
közöny ellen küzd. Sokfélekép-
pen tehetünk ezek ellen. Tehe-
tünk úgy, hogy megnevezzük a
megbocsáthatatlan és jóvátehe-
tetlen bûnöket és bûnösöket, és
fejet hajtunk az ártatlan áldoza-
tok elõtt. De tehetünk úgy is -
és hiszem, hogy ennek legalább
akkora szerepe van -, ha megis-
merjük a velünk együtt élõ né-
pek történelmét, kultúráját. 

- Azt gondolom - folytatta a mi-
niszter -, hogy nemcsak az emlé-
kezéshez, hanem a megbocsátás-
hoz és megbékéléshez is a másik
megismerésén keresztül vezet az
út. Mert csak a megismerés segít-
het hozzá bennünket a megértés-

hez és a megértés vezet az elfoga-
dáshoz. Ezért üdvözlendõ minden
olyan rendezvény, amely egy ve-
lünk élõ nép - magyar identitása
mellett is - sikeresen megõrzött
sajátos színû és ízû kultúrájának
bemutatására vállalkozik - zárta
szavait Varga Mihály.

Az eseményen Megyeri Jona-
tán András a zsidó kultúráról tar-
tott elõadást. Nem hiányozhatott
a zene sem: a Kárpát-medencei
zsidó zene történetét bemutató
elõadás után a Fonó Zenekar au-
tentikus klezmer muzsikával
szórakoztatta a közönséget. 

Zsidó Kulturális Nap

KERESZTÚTJÁRÁS. Nagypénteken, április 18-án 15 órától tartják
a hagyományos német-magyar nyelvû keresztútjárást a Kiscelli Kál-
váriastációknál. A keresztutat Rajk János, az Óbuda-Hegyvidéki
Szentháromság Plébánia plébánosa vezeti. Találkozó: 14.30 órakor
a Szent Margit Kórház Kiscelli utcai bejáratánál. Mindenkit vár a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szabadidõ

Rejtvényünkben két húsvéti finomság nevét talál-
ja. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 30. so-
rokban.

VÍZSZINTES: 1. Az elsõ étel neve (zárt betûk: É.
A. Ü. L.). 13. Ennivaló. 14. Hatalmat gyakorló. 15.
Hacsaturján keresztneve. 16. Defoe hõse. 18. Kicso-
da. 20. Névelõs hölgy. 21. Angol sörfajta. 22. Kézben
tart. 23. Szélféle. 24. Kambodzsai és luxemburgi au-
tók jele. 25. Brit ég. 27. Északi tó. 29. Videós rövidí-
tés. 30. Knock out. 31. Annyi, mint. 33. Fõvárosa Lo-
mé. 34. Humoristánk, István. 35. Nõi név. 37. Fran-
cia kártyalap. 39. Brit súly magyarosan. 41. Régi ne-
mesi cím. 44. Mutató szó. 45. Hélium vegyjele. 46.
R. D. T. 47. Litván város. 49. Eme újság. 51. Róma
egynemûi. 52. Earl, fonetikusan. 53. Görög és zairei
autók jele. 55. Visszaér-e?! 56. Európai nyelv. 58. Fo-
lyadék. 60. Sivatagi menet. 62. Becsapódik. 64. Fej-
tartó. 66. Élõ egyed.
FÜGGÕLEGES: 1. Júnó másik neve. 2. Végsõ. 3.
Hegek. 4. Római öt és ötvenegy. 5. Zuhanyozik. 6. Be-
tûkkel foglalatoskodik. 7. Angol férfi. 8. Hamis. 9.
Erõsen sírok. 10. Svéd és osztrák autók jele. 11. Meg-
kevert rag! 12. Eredeti jenki. 17. Nitrogén és fluor
vegyjele. 19. Orosz Irén. 23. Csomó. 26. Angol rend-
õrség! 28. Bunkós bot. 29. Tarló része! 30. A második
étel neve (zárt betûk A. Á. B. N.). 32. Azonos más-
salhangzók. 34. Pénzdarab. 35. Kézzel jelez. 36. Óko-
ri nép névelõvel. 38. Sári egynemû betûi. 40. Odacsap.
42. Fordított úr! 43. Ritka férfinév. 45. Ilyen izom is
van. 47. Kripton vegyjele. 48. Munkás kolléga, becéz-
ve. 50. Postai küldemény. 52. Az egyik Baradlay fiú. 54. Azonos
mássalhangzók. 57. É. D. Á. 59. Egoja. 61. Tõle lefelé. 63.
Kettõsbetû. 55. Ittrium és szén vegyjele. Ipacs László

A március 28-án megjelent, „Bibliai diéta” címû rejtvényünk
megfejtése: „Amióta Éva megette az almát, sok múlik az ember
vacsoráján.”

Ünnepi finomságok
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A húsvét a legfontosabb ke-
resztény ünnep. Jézus ke-
reszthalálára és feltámadá-
sára emlékeznek ilyenkor.
Halálával megváltotta az
emberek bûneit, feltámadá-
sával gyõzelmet aratott a
halál felett.

Böjt
Az ünnepet 40 napos

böjt elõzi meg, amely Jé-
zus pusztai tartózkodásá-
nak állít emléket. A böjt a
katolikus kereszténység-
ben valójában „húshagyó”
táplálkozást jelent, erre
utal az ünnep magyar neve
is, ez az elsõ nap, amikor
már hús is kerülhet az asz-
talra. A nyugati keresz-
ténységben mindig márci-
us 22-e és április 25-e közé
esik, húsvéthétfõ a legtöbb
keresztény hagyományú
államban hivatalos ünnep-
nap. Az elsõ niceai zsinat
325-ben határozott úgy,
hogy az egyház tagjai a
húsvétot ugyanazon a va-
sárnapon ünnepeljék, a ta-
vaszi napéjegyenlõség utá-
ni elsõ holdtöltét követõ
vasárnapon. Ennek kiszá-
mítására azonban nem dol-
goztak ki egységes mód-
szert, így az alexandriai
pátriárka és a római pápa
alá tartozó egyházak más-
képp számították ki a hús-
vét idõpontját.

„Pészah”
Késõbb, a VI. században

dolgozták ki azt az eljárást,
ami ma is alapját képezi a
húsvét kiszámításának. A
húsvéthoz kapcsolódó zsi-
dó ünnep héber neve a
„pészah”, ami az egyipto-
mi rabságból való szaba-
dulásnak állít emléket. A
két ünnep korábban egy-
beesett, Jézus az utolsó va-
csorát tanítványai körében,
a zsidó pészah ünnepén
költötte el. A vacsora után
tanítványaival a Getse-
máné kertbe ment. Júdás,
az egyik tanítványa, akit
korábban a fõpapok rávet-
tek erre, itt árulta el Jézus
kilétét egy csókkal a kato-
náknak, akik azután elhur-
colták. Jézus azt mondta
magáról, õ Isten fia, ezért
istenkáromlással vádolták,
a római helytartó, Poncius
Pilátus elé vitték, aki a nép-
re bízta Jézus bûnösségé-
nek megítélését. A tömeg
Jézust bûnösnek tartotta,
Pilátus pedig mosta kezeit,
ezzel jelezve, Jézus halála
nem az õ kezéhez tapad. A
foglyot töviskoszorúval
megkoronázták, és Jézus
kereszttel a vállán elindult
a Golgota hegyre, ahol
megfeszítették. Halálakor
a jeruzsálemi templom ol-
tárát díszítõ kárpit megre-
pedt és a föld megnyílt. A

sziklasírhoz, ahová elte-
mették, õröket állítottak a
fõpapok, hogy el ne lopják
a testet, mivel a jövendölés
szerint halála utáni harma-
dik napon Jézus elhagyja a
sírját. Vasárnap három asz-
szony, köztük Mária, Jézus
anyja is a sírhoz ment fi-
nom kenetekkel, mikor
nagy földindulás közepette
felnyílt a sír, megjelent egy
angyal, és jelentette, Jézus
már nincs ott, feltámadt.

Jelképek 
A húsvéthoz számos jel-

kép is tartozik. A legõsibb
jelkép a bárány, ami Jézust
jelképezi. A Bibliában
Krisztus elõképe volt az a
bárány, amelyet a zsidók
Egyiptomból való kivonu-
lásukkor ettek, és amelyet
naponta feláldoztak a jeru-
zsálemi templom oltárán.
A tojás az élet újjászületé-
sének, a termékenységnek
õsi jelképe. Fontos szerepe
van a húsvéti étrendben is.
Díszítése is régi idõkbe
nyúlik vissza, a piros szín
egyes feltevések szerint
Krisztus vérét jelképezi. 

A tojások festése, díszí-
tése az egész világon elter-
jedt szokás. Magyarorszá-
gon a festett, díszített tojás
ajándékozása a húsvéti lo-
csolkodáshoz kapcsolódik.
Jóslásra is használták a to-

jást. Ha nagypéntek éjjel
feltörték és egy pohár víz-
be csurgatták, a formája
megmutatta, milyen lesz a
jövõ évi termés. Volt, ahol
a lányok tojáshéjat tettek a
küszöbre húsvét elõtti este,
hogy megtudják, mi lesz a
férjük foglalkozása, mert
azt tartották, ugyan az lesz,
mint az elsõ férfié, aki be-
lép a házba. Abarka is fon-
tos szerepet kapott, külön-
leges gyógyerõt tulajdoní-
tottak neki. A nyúl megje-
lenése a húsvéti jelképek
között a múlt századra te-
hetõ, hozzánk német köz-
vetítéssel került. Sokféle
magyarázat van arra, mit
keres a húsvéti szimbólu-
mok között. Az egyik,
hogy éjjeli állat, így össze-
függésbe hozható a hold-
dal, ami a termékenység
szimbóluma, és amúgy is
szapora állat. Mindeneset-
re a tojást hozó nyúl nép-
szerû lett, már nem is tud-
nánk nélküle elképzelni a
húsvétot. 

A húsvét napjaihoz is
kapcsolódnak szokások.
A húsvétvasárnaphoz az
ételszentelés hagyomá-
nya tartozik. A délelõtti
misére letakart kosárral
mentek a hívõk, amely-
ben bárányhús, kalács,
sonka és bor van. A bá-
rány Jézus áldozatát, a
bor a vérét jelképezi. A
tojás az újjászületés, az
egészben fõtt tojás a csa-
ládi összetartozás jelké-
pe. A magyar néphagyo-
mány szerint a család-
tagoknak együtt kellett
elfogyasztaniuk a tojáso-
kat, hogyha valamikor
eltévednének az életben,
mindig hazataláljanak.
Húsvéthétfõhöz nagyon
sok népszokás kapcsoló-
dik, például a locsolko-
dás, a hímes tojás aján-
dékozása. A víz megtisz-
tító, megújító erejébe ve-
tett hit az alapja ennek a
szokásnak, amit késõbb
váltott fel a kölnivízzel
való locsolkodás. 

Sonkaleves
Hozzávalók: 10 dkg

húsvéti sonka, 8 dkg vaj,
5 dkg liszt, 0,5 l tej, 0,5

húsleves, 1,5 dl fehér-
bor, 1 dl tejszín, 2 cso-
kor petrezselyem.

Elkészítés: apróra
vágjuk a megmosott pet-
rezselymet, felkockáz-
zuk a fõtt sonkát. A vajat
felolvasztjuk és megpi-
rítjuk rajta a lisztet. Fel-
öntjük a tejjel, a húsle-
vessel (ezt készíthetjük
kockából is), a borral, és
felforraljuk. A tejszínnel,

sóval, borssal, kevés cu-
korral ízesítjük. A petre-
zselymet a levesbe ke-
verjük, már nem forral-
juk tovább. A levest csé-
székbe szedjük, meg-
szórjuk sonkakockákkal
és pirítóssal tálaljuk. 

Sült báránygerinc

Hozzávalók: 1,5 kg
báránygerinc, 6 dkg
zsír, só, liszt, egy kiska-
nál paradicsompüré. 

Elkészítése: a bárány-
gerincet megsózzuk, tepsi-

be tesszük, és olvasztott
zsírral leöntve, a sütõben
idõnként meglocsolva pu-
hára sütjük. A sütés ideje
35-41 perc. Ha kész, ki-
vesszük a tepsibõl, a zsírjá-
ból egy kevés paradicsom-
pürével, egy kevés liszttel
pecsenyelevet készítünk.
Hasábburgonyával és szil-
vabefõttel kínáljuk. Ha-
sonlóképpen készíthetünk
sült báránycombot is. 

Kalácskoszorú
Hozzávalók: 40 dkg

liszt, 8 dkg cukor, 2,5
dkg élesztõ, 1,5 dl tej, 2
kávéskanál õrölt fahéj,
5 dkg vaj, 10 dkg mazso-
la, 1 tojás, só.

Elkészítése: a langyos
tejben felfuttatott élesztõt
a cukorral és a sóval be-
letesszük a lisztbe, és úgy

dolgozzuk ki, hogy sima
cipót kapjunk. Langyos
helyen vagy egy órán át
kelni hagyjuk. Kicsit át-
dagasztjuk, majd liszte-
zett deszkán simára
nyújtjuk. Megkenjük az
olvasztott, langyos vajjal,
rászórjuk a fahéjat és a
mazsolát. Felcsavarjuk,
koszorú alakra formál-
juk, kizsírozott tepsiben
még fél órát kelesztjük,
majd megkenjük az
egész tojással, és közepe-
sen meleg sütõben meg-
sütjük. 

A magyar és az európai keresztény hagyományban a hús-
véti ünnepkör során kiemelt jelentõsége van az elfogyasz-
tott ételeknek. Jellegzetes húsvéti étek a kalács, sonka,
bárány, tojás. A sonka már régóta jellegzetes húsvéti ele-
delnek számít, sok helyütt ki is szorította a bárányt. Nap-
jainkban ugyan már kevésbé követik a hagyományokat,
de húsvétkor bizonyos ételek nem hiányozhatnak az ünne-
pi asztalról. Ehhez adunk néhány ötletet.

Húsvéti hagyományok, szokások

Húsvéti receptek
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� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év ga-
ranciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
�Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó, au-
tomata mosógép szerviz. Javítás esetén ingyenes
kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

�Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Regisztrált víz-gáz fûtésszerelõ mester
vállal kivitelezést, tervezéssel Tel.: 314-1111
vagy 0630/343-3390

� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
�Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� 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
� Takarítás felsõfokon! Vállaljuk lakások,

irodák takarítását A-Z-ig! Nagytakarítást is
vállalunk! Tel.: 06(70)341-9490
� Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellenzõ
stb. szerelése, javítása garanciával! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Költöztetés olcsón, szakszerûen!
www.bauerteher.hu Tel.: 06(30)944-3717.
Hétvégén is akcióval! Garanciával!
�Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
�Ingatlan felújítás. Családi házak, társashá-
zak, teljes körû felújítása, szigetelések, kõmû-
ves, festés, burkolási munkák. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
�Tetõ és terasz szigetelés, homlokzat felújí-
tás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás: VIA-
Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b.
Tel.: 326-5312
� Festés, mázolás, lakásfelújítás, burkolás,
gipszkartonozás, laminál padló lerakás, víz-
szerelés. Tel.: 06(70)943-1294
�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
� 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
�Ezermester szolgálat! Falfúrás, munkalap
csere, bútorszerelés… bármi más! www.
999mester.hu Tel.: 06(30)960-4525
�Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Asztalos vállal konyhaszekrény, beépített
szekrény, egyéb kisbútor készítését, nyílászá-
rók javítását, pótlását, bútorszerelést. Tel.:
06(70)943-1294
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� 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
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905

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

� Balesetet, agyvérzést, idõskori leépülést
szenvedett egyének aktív-passzív tornáztatá-
sát, állás-járás tanítását, felügyeletét vállalja
nagy gyakorlattal rendelkezõ rehabilitációs
szakember! Tel.: 06(30)438-3074
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Gyógypedikûr idõseknek! Házhoz járó pe-
dikûrösként minõségi lábápolást nyújtok, ked-
vezõ áron. Tel.: 06(20)515-9941, 18 óra után
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� 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
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Angoltanítás, korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés beszédközpontúan, ha-
tékonyan, egyszerûen. Tel.: 06(20)439-6410
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

� 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
� Használt autóját azonnali készpénzfizetés-
sel megvásároljuk. Kor, állapot nem akadály.
Outletcar Bp., III. Bécsi út 277. Tel.:
06(30)812-6832. E-mail: outletcar@gmail.com
� 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!
� 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 fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta.
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949

� 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
� Lakásom, balatoni nyaralóm eseti takarí-
tására nyugdíjas, nem dohányos asszonyt ke-
resek. Tel.: 388-5292

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Római-partra azonnali kezdéssel szaká-
csot és pultost keresünk. Tel.: 06(30)211-5391
� Egészségügyi termékeket forgalmazó cég
keres grafikai munkák szerkesztésére (Adobe

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

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

Kiadó

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

Oktatás

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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-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

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

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

Egészség

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

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

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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InDesign, Illustrator, PhotoShop) munkatár-
sat. Elõny: marketing területén szerzett tapasz-
talat. Jelentkezés: karrier@hungimpex.hu
� Adókedvezménnyel járó nyugdíjbiztosítá-
sok értékesítésre kollégákat felveszünk! Tel.:
06(30)607-6777. E-mail: kapszi8@gmail.com
� Házvezetõnõt keresek félállásban, Csil-
laghegyen, leinformálható, referenciákkal,
takarításra, fõzésre, mosásra. Tel.: 06(30)
933-6400
� 2 fodrászt, 1 mûkörmöst, 1 pedikûröst,
gyógypedikûröst keresünk. Tel.: 06(70)527-
2073; 06(20)319-4138
� Nyugdíjas ápolónõ betegápolást vállal.
Takarítás is érdekel. Tel.: 06(30)921-7769

� III. ker. legszebb részén, Csillaghegyen, a
Hegyláb utcában 360 nm-es építési telek el-

adó, 2 db 30 nm-es faházzal. Ár 14 M forint.
Tel.: 06(30)812-6832. Autó-ingatlan csere ér-
dekel! E-mail: outletcar1@gmail.com

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

� Életjáradéki szerzõdést kötne szakkép-
zett ápolónõi végzettséggel. Tel.: 06(30)991-
8719; 285-4808, Aradi Lászlóné
� Egészségügyben dolgozó házaspár 70 év
feletti, budapesti ingatlantulajdonossal életjá-
radéki szerzõdést kötne. Tel.: 06(30)748-6169

Életjáradék

Idõsgondozás

Ingatlan

� 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

Vár a MAGISZTER KÖZÉP-
ISKOLA 9. osztálya ÓBUDÁN!
4 évf.ált.GIMNÁZIUM (nappali és
esti) • 4 évf. KÖZÉPISKOLA választható
GRAFIKUS és színpadi TÁNCOS szak.
Egyéni kérésre, elõrehozott vizsgákkal 

2 ÉV ALATT ÉRETTSÉGI! 
Be- és átiratkozás felvételi nélkül lehetséges. Tel.:
06(70)947-0610. E-mail: magiszter. budapest@
gmail.com.Cím: 1037 Bp., Bécsi út 324.

AKCIÓ!
Érszûkületvizsgálat

áprilisban
11.000.-Ft helyett 

csak 3.000 Ft!

SONOTERÁPIA CENTRUM 
III. ker. Árpád fejedelem u. 35.

Tel.: 220-4641, 20/349-4277

Gyászhír
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Szeberényi Gábor életének
69. évében, hosszan tartó betegségben elhunyt. Hamvait 2014.
április 15-én 14.30 órakor római katolikus szertartás szerint
helyezik örök nyugalomra Békásmegyer-Ófalun, a Tamás utcai
temetõben.

A gyászoló család 

Bibliai kérdések. Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Bib-
lia világa” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Jób könyve
tanításai az emberi szenvedés kérdésérõl). Az érdeklõdõket ked-
denként várják az ÓKK-ba. „Az Úr szava a forgószélbõl” címmel
április 15-én; „Az Úr ítélete és Jób áldozata barátaiért” címmel áp-
rilis 22-én; „A helyreállítás és gyógyítás: Az Úr tekinte Jób szemé-
lyére” címmel április 29-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Kecske-
méti János, Holló Péter, Filep György, Stramszki István. (Kezdés:
18 órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)
1 % 1 % 1 %. A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk
1 százalékát felajánlották az elmúlt évben az alapítvány javára.
A befolyt összeget a nyugdíjasok és hittanosok támogatására,
valamint a közösségi ház fenntartási költségeire fordították.
Kérik, aki teheti, ez évben is szíveskedjen az alapítványt támo-
gatni, amit elõre is köszönnek a kuratórium tagjai. (Adószám:
19023250-1-41. Bankszámlaszám: 11703006-20047885.)
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Vállalkozó kedvûek figyelmébe!
Pályázati felhívás egyedülállóan kedvezõ bérleti díj meghatározásával, önkormányzati tulajdonú, 

nem lakás célú helyiségek bérbevételére
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, nem lakás

céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására.

A pályázatot zárt borítékban 2014. április 28-
án 17 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztályánál.
A pályázat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolnia. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben

- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfizeté-
sét bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell az alábbi idõtartamú határozott idejû
bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbe-
adás esetén;
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást
igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre az
ingatlanon és erre a bérleti szerzõdésben köte-
lezettséget vállalt.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés
kézhez vételét követõ 30 napon belül a bérleti
szerzõdést nem köti meg, erre vonatkozó igé-
nyét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és

a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot el-
veszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033
Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell le-
tétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként
kell letenni. Az eredményhirdetést követõ nyolc
napon belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósá-
ga a pályázat beadása után a soron következõ
ülésén bírálja el, annak eredményérõl a pályá-
zókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a
pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvánítsa.

A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes
összegét az igazgatóság döntésérõl történõ írás-
beli értesítés kézhezvételét követõ 8 napon be-
lül az önkormányzat részére meg kell fizetnie.

A helyiségek megtekintéséhez idõpont
egyeztethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Ér-
tékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osz-
tályánál (1033 Budapest, Mozaik utca 7., tele-
fon: 430-3468). A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet kérni a fenti tele-
fonszámon és címen.

Tilos tüzet gyújtani 
Tûzgyújtási tilalmat rendelt el Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a fõ-
városban lévõ erdõk területére, illetve 200 méteres körzetükre március 15-tõl - írta köz-
leményében a Pilisi Parkerdõ Zrt. Ez azt jelenti, hogy Budapest területén, egyelõre nem
meghatározott idõszakra tilos a tûzgyújtás a kiépített tûzrakó helyeken is, valamint a köz-
út és vasút menti fásításokban; szintén tiltott a parlag- és gazégetés. Aki a tilalomra vo-
natkozó rendelkezéseket megszegi, százezer forintig terjedõ erdõvédelmi bírsággal sújt-
ható. Felhívják a vasúton, illetve autóval utazók figyelmét arra, hogy ne dobjanak el égõ
cigarettacsikket vagy gyúlékony anyagot, ugyanis a magyarországi erdõkben elõforduló
tüzeket minden esetben az emberi gondatlanság okozza.
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Tavaszi túra a Börzsönybe 
Az Összefogás Óbudáért Egyesület múzeumlátoga-
tással egybekötött gyalogtúrát szervez április 12-én a
Börzsönybe (Nagymaros, Zebegény; emlékezéssel
Szõnyi Zsuzsára). Táv: 10 kilométer. Szintemelkedés:
450 méter. Találkozó: 8.15 órakor, a Nyugati pályaud-
var pénztárainál. Menetidõ: kb. 4-5 óra+múzeumláto-
gatás (teljes árú belépõ: 1.200 forint). Érkezés: 17.54
órakor a Nyugati pályaudvarra. (A túrára a +36-30-
350-8359-es telefonszámon, vagy az info@osszefo-
gasobudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.) 

Örökbefogadható ebek 
Családi nap, keverék és mentett kutya találkozó, örökbe-
fogadó nap a Tetovált Állatmentõk szervezésében április
26-án (10 órától nevezés a versenyre) Üröm külterületén,
az Üröm táblát elhagyva, a Pilisborosjenõ felé vezetõ úton.
Programok: 12 órakor eb szépségverseny; 13 órakor
ügyességi verseny; 14 órakor rendõrkutyák bemutatója;
16 órakor eredményhirdetés; tombolahúzás.Közben játé-
kos vetélkedõk, gyermekrajzverseny, kutya-gazdi fotózás,
arcfestés, ideiglenes- és csillámtetoválás, büfé. (Nevezési
díjak versenyenként: 800 forint.Tombola: 300 forint.)

Áprilisban ismét Öko Napok
Immár 24. alkalommal rendezik a III. kerületi oktatási in-
tézmények diákjainak részvételével játékos környezet-
és természetvédelmi vetélkedõt, az Öko Napokat április
23-tól 25-ig az Óbudai Kulturális Központ öt házában.

Lóháton az Árpád hídon

Az Elveszett Állatok Gyó-
gyító, Ellátó, Elhelyezõ
Alapítvány a húsvéti ünne-
pek közeledtével felhívja
az állatbarátok és a leendõ
állattartók figyelmét a fe-
lelõs állattartás fontossá-
gára a felelõtlen állatvá-
sárlások elkerüléséért. 

Nyulak 
Bármely állat örökbe-

fogadását vagy vásárlá-
sát alapos gondolkodás
és tervezés elõzze meg,
mert az állatok tartása
komoly felelõsséggel jár.
A nyuszik fajtától függõ-
en a 6 kilogrammot is el-
érhetik. Átlag 6 évig, de
akár 12 évig is élnek,
életfeltételeikrõl és en-
nek anyagi terhérõl eny-
nyi ideig a gazdának kell
gondoskodnia. Figye-
lembe kell venni többek

között, hogy tudunk-e
elegendõ helyet biztosí-
tani az állat számára a
kényelmes élethez. A tör-
pe nyuszik számára mi-
nimum 100x50 centimé-
teres (ára kb. 10.000 Ft),
az óriás nyuszik számára

minimum 120x140 cen-
timéteres (ára kb. 20.000
Ft) ketrec szükséges; tár-
saságra van szüksége
másik nyúllal vagy em-
berrel; napi szinten gon-
doskodni róla: élelem és
friss víz bekészítése, fog-

lalkozni vele; állatorvos-
sal egyeztetni az adható
élelemrõl, zöldségekrõl;
a fogkoptatás miatt széna
mindig legyen elõtte;
ápolni a szõrét; naponta

kitisztítani a he-
lyét, alomcsere
minimum he-
tente, bár tartá-
suk így is szag-
gal jár; piszkot
csinálnak, a bú-
torokat rágcsál-
ják, a stressz
miatt éjjel za-
jonghatnak; na-
pi mozgáslehe-
tõség biztosítá-
sa; oltások és
állatorvosi vizs-
gálatok szükség
esetén, amely
szintén anyagi-

akkal jár; elutazás esetén
biztosítani ellátását. 

Kiscsibék 
és kacsák 

A pelyhes háztáji to-
tyogók alig néhány napo-
san, zárt táplálási rend-
szerbõl kerülnek a pia-
cokra. A speciális és szá-
mukra megfelelõ tápo-
kat, az infra-lámpás me-
legen tartásukat figyel-
men kívül hagyva, stres-
szes és kínok közötti uta-
zással viszik be õket la-
kásokba, ahol az újabb
stressz és „agyonszeret-
getés” az állatok pusztu-
lását okozza. Kiscsibék
és kiskacsák gyermekek-
nek való ajándékozását
semmilyen körülmények
között nem javasoljuk. 

Felelõs állattartást húsvétkor is! A húsvéti nyuszi kérése
A fenti címmel tart elõadást az alapítvány április 12-
én 10 órakor a Civil Házban. (Cím: Kolosy tér 2.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Újra élettel telik meg a
Kolosy téri piac, Aquincum
és Kaszásdûlõ igazi európai
kisvárosi fõtéri piacokkal
gazdagodik. A fõváros leg-
nagyobb termelõi piaci kö-
zössége a Hegyvidék, So-
roksár és Pestszentimre
után Óbudára is elhozza a
magyar vidék termelõit, a
minõségi, megbízható ma-
gyar élelmiszereket. 

A Termelõi.Hu piacok
közös jellemzõje,

hogy szigorú regisztráci-
ós, minõségbiztosítási
rendszerüknek köszönhe-
tõen csak valódi termelõk
árusíthatnak rajtuk. Az év
tizenkét hónapjában lehet
kapni friss, télálló és fel-
dolgozott élelmiszereket,
zöldséget, gyümölcsöt,
füstölt húsárut, tejtermé-
keket, tojást, mézet, sava-
nyúságot, lekvárt, szörpöt
és gyakran palántát, fû-
szernövényeket, virágot,
termelõi bort, kézmûves
sört, gyógynövényeket. A
valódi termelõi piacokat
igazi békebeli, családi
hangulat jellemzi, a ter-
melõk és a vásárlók be-
szélgetnek az élelmisze-
rek termelésérõl, recepte-
ket, befõzési tanácsokat
cserélnek, a kóstoltatás és
a részletes tájékoztatás a

jellemzõ. A fenntartható,
korszerû termelõi piacok
sokkal többet jelentenek
egyszerû árusítóhelyek-
nél, közvetlen, személyes
kapcsolatot teremtenek
termelõ és vásárló között,
valódi társadalmi intéz-
mények, közösségi terek.
A környezeti nevelési
programban rendkívüli
piaci környezetórák, gaz-
daságlátogatások, óvo-
da- és iskolakertek vár-
ják a gyerekeket. A pia-
cokon terményünnepe-
ket szerveznek, mint az
eperünnep, a barackfesz-
tivál, a lecsófõzés, a szü-
reti fesztivál, a Márton-
nap, a sajtnapok, ahol a
családok kóstolhatnak,
fõzhetnek, a gyerekek
tojást festhetnek, mézes-
kalácsot díszíthetnek,
lúdtollal írhatnak, játé-
kokat készíthetnek ter-
ményekbõl. 

Az elsõ Óbudai Ter-
melõi Piacot 2014. ápri-

lis 16-án 10 órakor a
Kolosy téri piacon
nyitja meg Bús Balázs
polgármester, Varga Mi-
hály nemzetgazdasági
miniszter, Gyõrffy Ba-
lázs, a Nemzeti Agrár-
kamara elnöke.

A megnyitó egyben
húsvétváró ünnep és vá-
sár is lesz, kedvezmé-
nyekkel, kézmûves fog-
lalkozásokkal, melyre a
szervezõk várnak min-
den érdeklõdõ óbudait.

A Kolosy téri piacon a
termelõi piac keddtõl
péntekig 7 órától 18
óráig, szombaton 14
óráig; az aquincumi pi-
ac csütörtökönként, a
kaszásdûlõi piac pénte-
kenként 14-tõl 19 óráig
lesz nyitva.

Mindenkit szeretettel
várunk!

XXI. századi termelõi piacok nyílnak Óbudán
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására.

A pályázatot zárt borítékban 2014. április 28-
án 17 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Te-
lekhasznosítási Osztályánál.

A pályázat benyújtásához formanyomtatvány
letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt tevékenység pon-
tos megnevezését, vállalkozói igazolványt, il-
letve cégkivonatot és aláírási címpéldányt kell
becsatolnia. A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosultságát a pályá-
zat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vál-
lalkozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti
önkormányzati adóhatósággal szemben adó-
vagy adók módjára behajtandó köztartozása
van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési
kedvezményt (adómérséklés, elengedés, vagy
fizetési könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, il-
letve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem
vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben
- a bérbeadó felmondása következtében szûnt
meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység

folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt meg-
szerzési díj önkormányzat felé történõ megfize-
tését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+esetleges közmûáta-
lánynak) megfelelõ összegû óvadék megfizeté-
sét bérbeadó részére (a nyertes által befizetett
bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell az alábbi idõtartamú határozott idejû
bérleti szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbe-
adás esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást
igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre az
ingatlanon és erre a bérleti szerzõdésben köte-
lezettséget vállalt.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie,
hogy amennyiben a döntésrõl szóló értesítés
kézhez vételét követõ 30 napon belül a bérleti
szerzõdést nem köti meg, erre vonatkozó igé-
nyét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és
a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot el-
veszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon

ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033
Budapest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell le-
tétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként
kell letenni. Az eredményhirdetést követõ nyolc
napon belül a nem nyertes pályázók részére a
bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályáza-
tokat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósá-
ga a pályázat beadása után a soron következõ
ülésén bírálja el, annak eredményérõl a pályá-
zókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenn-
tartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel
a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a
pályázatot indokolás nélkül, részben vagy egé-
szében eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes
összegét az igazgatóság döntésérõl történõ írás-
beli értesítés kézhezvételét követõ 8 napon be-
lül az önkormányzat részére meg kell fizetnie.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyez-
tethetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesí-
tési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-
3468). A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon
és címen.
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Felhívás – Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
(1033 Bp., Mozaik utca 7.) egyfordu-
lós pályázatot hirdet a Budapest Fõ-
város III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulajdonában
lévõ, ÜDÜLÕ ingatlan értékesítésére

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 helyiségé-
ben kerül sor. A
pályázaton részt-
vevõket levélben
vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat
eredményérõl. A
pályázat kiírója
fenntartja azon jo-
gát, hogy a legma-
gasabb vételárat
kínáló ajánlatte-
võkkel a pályázat-
bontást követõen
tovább tárgyaljon,
közöttük zártkörû
licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályá-

zatot indokolás nélkül eredmény-
telennek nyilvánítsa. 
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 tulajdonviszo-

nyok rendezése érdekében, az ál-
lam által az állampolgárok tulajdo-
nában igazságtalanul okozott
károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a
értelmében a kárpótlásra jogosul-
tat a meghirdetett ingatlanra elõvá-
sárlási 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

ANemzeti Élelmiszerbiztonsági Hi-
vatal (Nébih) közleménye alapján
az alábbi tájékoztatást adjuk. 
Magyarországon több róka bizonyult
fertõzöttnek veszettség vírusával az
elmúlt fél év során. Itthon a rókák ve-
szettség elleni vakcinázását 1992 õsze
óta szervezi rendszeresen az állat-
egészségügyi hatóság, évente két al-
kalommal. 2013 õszén több, részben a
veszettség monitoring program kere-
tében kilõtt, részben a betegség gya-
núja miatt beküldött fertõzött róka mi-
att a határsávi szórás gócvakcinázás-
sal is kiegészült. A következõ vakci-
názási kampányban (2014 tavaszán)
mind a határ menti, mind a góc terüle-
ten sor kerül majd a vakcinázásra. An-
nak érdekében, hogy a rókák minél
nagyobb arányban egyék meg a csal-
étekbe rejtett vakcinát, az érintett tér-
ségekben a vakcinázás kezdetétõl szá-
mított tizennégy napig az illetékes já-
rási fõállatorvos ebzárlatot és legelte-

tési tilalmat rendelt el. A fertõzött te-
rületeken a járási fõállatorvos a házi-
macskák veszettség elleni rendszeres,
megelõzõ védõoltását is elõírhatja.
Ezzel mind az ebtartók, mind a macs-
katartók nagyban hozzájárulnak a ve-
szettség elleni védekezés sikeréhez.
Humán fertõzõdés, megbetegedés
nem történt. Azokban a gazdaságok-
ban, amelyekben a háziállatok érint-
kezhettek a fertõzött rókák valamelyi-
kével járványvédelmi intézkedések
léphetnek életbe (forgalmi korlátozás
elrendelése és a gazdaságban tartott
állatok vakcinázása).
Fontos! 
• A természetellenesen viselkedõ (ba-
rátságos, vagy támadó magatartást
mutató) vadon élõ emlõsállattal (ró-
ka, aranysakál, kóbor eb) ne érintkez-
zen! 
• Ha jármû által elgázolt vagy isme-
retlen ok miatt elhullott róka tetemet
talál, ne érintse meg! 

• Ha veszettségre gyanús állattal
érintkezett, sürgõsen keresse fel házi-
orvosát. 
• Ha házi kedvence a megszokottól
eltérõen viselkedik, vagy harapás
nyomait véli felfedezni rajta, hala-
déktalanul értesítse állatorvosát! 
Ne feledkezzen meg az ebek kötele-
zõ veszettség elleni oltásáról!
A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a veszettség elleni védekezés részle-
tes szabályairól 4. § (1) kimondja,
hogy „Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idõsebb
ebet - a tudományos-kutatási és labo-
ratóriumi vizsgálati célból zártan tar-
tott állatok kivételével - veszettség el-
len saját költségén az állat állat-egész-
ségügyi felügyeletét ellátó magánálla-
torvossal beoltatni az alábbiak szerint:
aa) a három hónapos kort elérteket
30 napon belül,
ab) az elsõ oltást követõen 6 hónapon
belül,

ac) ezt követõen évenként;”
A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésbõl tartott állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról 17./B §
(10) kimondja, „négy hónaposnál
idõsebb eb csak transzponderrel
megjelölve tartható.”
Az erdõjárók figyelmét felhívjuk
arra, hogy kutyáikat ne engedjék
szabadon az erdõ területén. A sza-
badon járó állatok találkozhatnak
fertõzött állat tetemével, vagy ma-
gával az állattal, ami megnöveli a
fertõzõdés kockázatát.
Amennyiben elpusztult vagy gya-
núsan viselkedõ rókát találnak, ké-
rem, ne nyúljanak hozzá! A követ-
kezõ telefonszámon, 06-70-330-
0584 értesítsék hivatalunkat, ahol
intézkedünk az állat begyûjtésérõl
vagy a tetem mielõbbi elszállításá-
ról.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Lakossági tájékoztatás veszettség-fertõzéssel kapcsolatban
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Mozaik – Hirdetés

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
- Mondd csak kisfiam, mi
volt az elsõ nagy dolog,
amit elértél az életben?
- Az ajtókilincs.

* * * 
Tilosban parkoló autót
büntet meg a rendõr.
Amikor megkapja a sza-
bálysértési cetlit, az au-
tós megszólal.
- Hát ezzel meg mi a fe-
nét csináljak?
- Õrizze meg gondosan
- tanácsolja a rendõr -,
ha összegyûjt belõle
hármat, kap egy biciklit.

* * *
Az alperes a tárgyalóte-
rembõl kifelé menet
megbotlik és sántikálni
kezd.
- Mi történt? - kérdezi a
kint várakozó felesége.
- Az ügyész ejtette az
ellenem felhozott vádat.
- És pont a lábadra
esett?

* * *
A rendõr elmegy az or-
voshoz:
- Kérem doktor úr, segít-
sen rajtam, mert csuk-
lom!
- Mióta van ez így?
- Már vagy fél éve.
- És miért nem jött ko-
rábban?
- Mert azt hittem, hogy
emlegetnek.

* * *
- Tehát van szemüve-
ge?
- Igen, három is. Az
egyiket messzelátás-
hoz, a másikat közellá-
táshoz viselem. A har-
madikkal pedig az elõzõ
kettõt szoktam keresni.

* * * 
A mama hazajön a kór-
házból újszülött csecse-
mõjével. Az ötéves
bátyja megvizsgálja a
testvérkét.
- Anyu, ennek nincs haja.
- Hát az nincs, fiacs-
kám.
- Anyu, ennek nincs fo-
ga.
- Az sincs.
- Anyu, egy vén pasit
sóztak rád a kórházban!

Itt a húsvét,
itt a nyuszi... 

Közös készülõdés a
húsvétra, felidézik az ün-
nepi szokásokat a Ma-
gyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múze-
um családi napján, ápri-
lis 19-én 10-tõl 14 óráig.
Az asztalra saját készí-
tésû állatkák kerülnek:
kalácskakaskát sütnek,
figurás tojástartókat ké-
szítenek, pomponnyu-
szit és csibét „ültetnek”.
A kisebbekkel mondó-
káznak és tavaszkö-
szöntõ játékokat játsza-
nak. (Belépõ: 900 Ft/fõ
/felnõtt, gyerek/, családi
jegy: 2.200 Ft /2 felnõtt
és maximum három 18
év alatti gyermek/. Cím:
Korona tér 1.)

Bohém klub
Áprilisban ismét Bohém
klub a Kultea színpadán,
a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Mú-
zeumban. A törzsvendé-
geket és az új érdeklõ-
dõket egyaránt várják
április 24-én 20 órától a
Bohém Ragtime Jazz
Band koncertjére. (Belé-
põ: 2000 Ft/teljes árú, il-
letve 1500 Ft/kedvez-
ményes /diák/; 4 alkal-
mas bérlet az egész
évadra 6000 Ft/fõ, mely
átruházható, 4 alkalmas
kedvezményes bérlet di-
ákoknak 4000 Ft/fõ,
mely átruházható. Cím:
Korona tér 1.)

Az Óbudai Kulturális Központban sok éves hagyomány az ásvány és bonsai kiállítás. Ez év-
rõl évre ide vonzza a hazai és külföldi kiállítókat. A szervezõk igyekeznek színesíteni a pa-
lettát, ezért lehetõséget adnak új kiállítóknak is. Ásványokat, csigákat, kagylókat, natura
termékeket és még sok érdekességet láthattak a látogatók a március 30-ai eseményen 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az óbudai székhelyû csapat a
2014-es versenyszezonnak immár
öt autóval és öt versenyzõvel vág
neki a Magyar Nyílt Nemzetközi
Ralikrossz Bajnokság küzdelmei-
ben. 

A kilencszeres magyar baj-
nok Bánkuti Gábor, vala-

mint Zsipi Róbert és a Bánkuti
Junior Programban, a BMS
Sportiroda támogatásával ver-
senyzõ 12 éves Vaskó Dominik
mellett idén egy nagy visszaté-
rõt és egy új tagot is versenyzõi

között köszönthet a csapat.
Mindketten tõsgyökeres óbu-
daiak, ahogy id. Bánkuti Gábor
csapatfõnök, Bánkuti Gábor pi-
lóta, maga a csapat, és annak
szinte összes támogatója is ezer
szállal kötõdik Óbudához.  

A nagy visszatérõ, Varga Vik-
tor Óbudán született, itt járt is-
kolába, és 32 éven át ebben a
kerületben élt. Jelenleg is itt
dolgozik, úgyhogy az óbudai
kötõdés máig megmaradt. Ami
versenyzõi pályafutását illeti,
Viktor korábban már verseny-
zett két évet a csapat színeiben,
és tíz teljesített versenyébõl
ötön dobogóra állt. Legutóbbi
versenyét 2012 év végén futot-
ta, és akkor gyõzelemmel zárta
az évet. A tavalyi szezont ki-
hagyni kényszerült, de idén
újult erõvel, és egy új, a csapat
segítségével épített Peugeot
206-ossal tér vissza a verseny-
pályákra. 

- Sivó Gyulával és Szabó
Lászlóval, a projektet támogató
cégek vezetõivel azon vagyunk,
hogy már a szezonnyitóra elké-
szüljön az új technika, és Vik-
tor lehetõleg teljes évadot fut-
hasson vele - mondta Gábor,
aki a versenyzés és saját autója
felkészítése mellett csapattársai
versenygépeinek megépítésé-
ben és szervizelésében is orosz-
lánrészt vállal. 

A bajnokság április 20-án és
21-én, a hagyományosan hús-
vétkor megrendezendõ Rabó-

csiRingi futammal kezdõdik -
mely egyúttal Közép-európai
Zóna Futam is -, de elõtte még
többször tesztelni fog a csapat,
amely a nagy visszatérõ mellett
egy új taggal is bõvült.

Az új csapattag Bacsó Péter,
aki szintén rendelkezik már autó-
versenyzõi múlttal, hiszen koráb-
ban számos ralitúra futamon elin-
dult már. Ralikrosszban viszont
még nem versenyzett, így a mo-
torsport ezen válfajában elsõ ver-
senyére készül. Õ is ezer szállal
kötõdik Óbudához, mint mondja:
- Óbudán születtem, itt élek, én
nem is tudnék elmenni máshova.
Szeretem. A benzingõz és a ver-
senyzés szeretete közös bennünk,
úgyhogy nagyon örülök, hogy
idén ennek a kiváló óbudai csa-
patnak a színeiben versenyezhe-
tek, és lehetõséget adnak a vissza-
térésre. (www.bankutimotor-
sport.hu) Borbás Bálint  

sajtófõnök

Ismét bõvült a Bánkuti Motorsport

Ralikrossz – Újabb
óbudai versenyzõk

Varga Viktor és a csapatvezetõ, id. Bánkuti Gábor

A „Kovács Margó Emlékverseny -
Budo Fight Kupa Meghívásos Ka-
rate Utánpótlás Bajnokság”-on
az egyesület versenyzõi 12 csa-
pat közül az aranyérem táblázat
III., a ponttáblázat II. helyén vé-
geztek. 

A szülõ-gyermek forma-
gyakorlatban most csak

egy induló volt, õk III. helye-
zést értek el. Büszkén vehették
át megérdemelt bronzérmüket!
A Gankaku SE-t 23-an képvi-
selték; 11 arany-, 10 ezüst- és
15 bronzérmet szereztek. Az

Óbudai Harrer Pál Általános
Iskolában és a Szellõ EGYMI-
ben mûködõ klubok verseny-
zõi hat elsõ, öt második és öt
harmadik helyezést értek el.
Az utánpótlások mellett a Gan-
kaku SE regisztrált versenyzõ-
je sem tétlenkedett.
Szigetszentmiklóson rendezték
a WKF Karate Diákolimpiát.
Krammer Krisztián, az Óbudai
Harrer Pál Általános Iskola ta-
nulója, az iskolai Gankaku
Sportegyesület versenyzõje re-
mek teljesítményt nyújtva II.
helyezést ért el.

Eredményes hónapot zárt a Gankaku SE
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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 május 6-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Minden
hónap negyedik keddjén (legközelebb április 22-én) 17-tõl 19 óráig dr.
Tósoky Balázs ingyenes jogsegélyt tart a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz
irodában. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
(legközelebb április 17-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-
es választókerületi elnökének megbízásából dr.Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jog-
segélyt tart minden hónap második csütörtökén (legközelebb május 8-án) 18-tól
20 óráig az Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szüksé-
ges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17.
szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik 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 május

14-én) 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi ta-
nácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as
telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete ingye-
nes adótanácsadást szervez minden hónap második keddjén (legköze-
lebb május 13-án) 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

A Budapest Fõváros, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága
az önkormányzat tulajdonában lévõ, alábbi lakások bérbeadására hirdet pályázatot.

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai önkormányza-
ti rendelet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi
díjakkal kapcsolatos ármegállapításai alapján módo-
sulhatnak. A pályázat benyújtásának feltételei a Bu-
dapest Fõváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalá-
nak Ügyfélszolgálati Irodájában (1033 Budapest,
Harrer Pál utca 2.), továbbá az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. központjában (1033 Budapest, Mozaik utca

7.) megtekinthetõk. A lakásokról készült fotók - a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig - megtekinthetõk
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. honlapján
(www.ovzrt.hu). A pályázatra történõ jelentkezéshez
nyomtatványok 2014. április 11-tõl Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának
Ügyfélszolgálati Irodájában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április

25. 12 óra. Helye: polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati iroda. A pályázat eredményét az egész-
ségügyi, szociális- és lakásgazdálkodási bizottság
2014 májusi ülését követõ hétfõn függesztik ki a pol-
gármesteri hivatal hirdetõtábláján, az ügyfélszolgála-
ti irodájában, valamint az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
központjában. Egészségügyi, szociális 

és lakásgazdálkodási bizottság

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete 2007 májusában alapította az Óbuda Lakos-
ságának Egészségéért Díjat. Az adományozás rendjét a képviselõ-
testület 35/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díj adományozható
mindazon személynek vagy közösségnek, aki a kerület lakossá-
gának egészsége érdekében akár gyógyító-ápoló munkájával,
akár a rehabilitáció vagy a betegség megelõzés terén kifejtett te-
vékenységével, akár az egészségügyben kifejtett szervezõ mun-
kájával kiemelkedõ teljesítményt nyújtott.
A díjban évente egy személy vagy csoport részesül. A díjazott
személyére bárki tehet indítványt.
Az Óbuda Lakosságának Egészségéért Díjjal oklevél és 500.000
forint összegû pénzjutalom jár.
A díjat a Semmelweis Napon, ünnepélyes keretek között adják át
annak a személynek vagy csoportnak, akinek a képviselõ-testület
az egészségügyi, szociális és lakásgazdálkodási bizottság javas-
lata alapján odaítéli.
A díjat 2014. június 27-én (pénteken) adják át.
Az indítvány feltételei
1) Indítvány olyan természetes személy(ek)re és csoport(ok)-
ra/szervezet(ek)re, vagy intézmény(ek)re/ nyújtható be, aki(k)
Óbuda-Békásmegyer egészségügyi ellátásának, szolgáltatásai-
nak fejlõdéséhez, valamint Óbuda lakosai életminõségének javí-
tásához kimagasló teljesítménnyel, vagy életmûvükkel hoz-
zájárult(ak).
2) Az indítványhoz csatolni kell 1 oldal terjedelmû, indoklással
alátámasztott ajánlást, illetve az ajánlott személy(ek) vagy cso-
port(ok) tevékenységének, eredményének rövid ismertetését.
Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt és mellékleteit a Szociális Szolgáltató Fõosztályon
(1033 Budapest, Fõ tér 2. ) dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ
részére kell benyújtani. A felmerülõ kérdésekre dr. Konczos Anikó
bizottsági referens ad felvilágosítást a 437-8659-es telefonszámon.
Beadási határidõ: 2014. május 9. (péntek) 12 óra.

Óbuda Lakosságának 
Egészségéért Díj adományozása
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