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Javaslatokat vár az önkormányzat az Óbuda
Sportolója Díj és a Hidegkuti Nándor Emlék-
plakett idei díjazottjaira. 

Pályázaton nyert beruházás ered-
ményeképpen az Óbudai Egyetem három
épületére 494 napelemet szerelnek fel. 

A Budapest-Esztergom vasútvonal felújí-
tása során két nagyméretû ókori kõszar-
kofágot találtak.22

Óbuda csodás kincsei

3
Javaslatok sportdíjakra

17
Pályázaton nyert napelemek 

MEGJELENÉSÜNK
Lapunk következõ száma
február 13-án, pénteken
jelenik meg. Korábbi szá-
maink is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Ú j szûrõvizsgálatokkal, idén
még nagyobb hangsúlyt fek-

tetve az ismeretterjesztésre, foly-
tatja az „Egészségkörút Óbudán”
címû programsorozatot nyolc ál-

lomáson a Szent Margit Rendelõ-
intézet és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. Folytatják a ta-
valy nagy sikert aratott nyere-
ményjátékot; idén is olyan aján-

dékokat sorsolnak majd ki a szû-
réseken résztvevõk között, ame-
lyek segítenek az egészségük
megõrzésében.

ÖSSZEFOGLALÓ A 10., FELHÍVÁS A 11. OLDALON

Közösségépítéshez
közösségi tér is kell

- fogalmazott Bús Balázs
polgármester Békásme-
gyeren, a Heltai Jenõ tér-
hez közeli új promenád
építését meghirdetõ pro-
jektnyitó ünnepségen. A
kerületrész nyárra lesz
gazdagabb egy sétánnyal
és egy idõsklubbal. 

BÕVEBBEN 3. OLDALON

Ötven jármû fér el ab-
ban az új, díjmentes

parkolóban, melyet a ka-
szásdûlõi HÉV-állomás-
nál hoztak létre. A fejlesz-
tés során több helyen ke-
rékpáros- és gyalogos-át-
kelõhelyet létesítettek, a
HÉV-megálló mellett ke-
rékpártárolót is elhelyez-
tek. RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Új P+R és B+R parkoló a kaszásdûlõi HÉV-állomásnál

Egészségkörút Óbudán nyolc állomáson

Promenád épül
Békásmegyeren

Életrajzi könyvek
Buday-Goldberger Leó és
dr. Örlõs Endre életét be-
mutató könyv jelent meg
az Óbudai Múzeum kiadá-
sában, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és
az Óbudai Múzeum Köz-
alapítvány támogatásával.

ISMERTETÕK A 22. OLDALON FOTÓK: ASSAY PÉTER
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2015. 2. számFõvárosi hírek – Pályázat2

Egyszerûbben és anyagi ráfordítás nélkül indulhatnak a ke-
rületi társasházak az energetikai felújítás támogatását célzó
pályázaton.
Az önkormányzat energetikai korszerûsítésre kiírt pályázatának meg-
jelenése óta a polgármesteri hivatal munkatársai számos egyeztetést
folytattak az érdeklõdõ társasházkezelõkkel. A megbeszéléseken kide-
rült, hogy a pályázat elõkészítése a legtöbb társasház számára csak kül-
sõ szakértõ bevonása mellett lenne lehetséges, ennek terheit azonban
többségük nem tudja vállalni. A fenti ismeretek birtokában a hivatal
szakemberei és vezetése úgy döntött, hogy könnyít a korábbi feltétele-
ken, és az alábbi pontokban megváltoztatja az eredeti kiírást: kikerül
a (6. pont harmadik) a tervezett fajlagos energia-megtakarítás mértéke
és a (4. pont) beruházás gazdaságossága, megtérülési ideje bekezdé-
se. Ugyanezen 6. pontba bekerül az „állami pályázaton való indulás”
bekezdés. Kikerül (a 7. pont negyedik) tételes költségvetés és (6.) vár-
ható becsült megtakarítás számítása bekezdése.

A pályázati kiírás változásai olyan könnyítéseket jelentenek, ame-
lyeknek köszönhetõen a társasházak könnyebben juthatnak hozzá
az önkormányzati támogatáshoz. Mivel az önkormányzati pályá-
zat fõ célja az állami támogatás kiegészítése, ezért a kiíró nem kí-
ván indokolatlanul magas elvárásokat támasztani a pályázók felé.

A pályázók köre
Fontos kiemelni, hogy a társasház-felújítási támogatás igénybe-
vételére azok a társasházak és lakásszövetkezetek jogosultak,
amelyeknél az épület 1945 elõtt épült, vagy többszintes lakóépü-
let esetében a tárgyévi pályázat benyújtása elõtt legalább tizenöt
évvel épült és a lakások száma legalább kettõ.
Az önkormányzati pályázat tehát tágabb kört von be a támo-
gatásba, mint az állami kiírás. A már megjelent állami pályá-
zaton csak a 4 és 60 lakás közötti társasházak vehetnek részt.
A pályázat beadási határideje: 2015. február 27. 10 óra. 

Lapzártakor érkezett: A ró-
mai-parti árvízvédelmi véd-
mû mielõbbi kialakítása mel-
lett érvelt Tarlós István fõ-
polgármester és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgár-
mestere január 28-án a Fõvá-
rosi Közgyûlés soros ülésén.
A testület az újabb tervek el-
készítése és az engedélyez-
tetési eljárás lefolytatása
mellett döntött.

- Ezzel nem lehet viccel-
ni. Felelõs fõvárosi képvi-
selõ nem veszélyeztethet
budapesti életeket - jelen-
tette ki Bús Balázs a köz-
gyûlés január végi ülésén,
a római-parti védmû terve-
inek szakmai módosítását
tárgyaló vita során. A pol-
gármester emlékeztetett ar-
ra a helyzetre, amely 2013-
ban Óbudán kialakult: - Az
áradás nagyon nagy terüle-
tet sújtott a kerületben, de
az Aranyhegyi-patak véd-
telensége miatt különösen
súlyos helyzet alakult ki a
Mocsárosdûlõben. Nem
szabad megengedni, hogy
mindez megismétlõdjön.

Mint azt Tarlós István a
vitát felvezetõ szavaiban
elmondta, a korábbi tervek
újragondolása épp a 2013-
as árvíz után vált indokolt-
tá. Ekkor derült ki, hogy a
korábbi tervekben figye-
lembe vett, jogszabályban
rögzített árvízszint jóval
magasabb. Az új tervezés

lényege, hogy ne csak a
Római-partot, hanem a tel-
jes csillaghegyi öblözetet
megvédjék, ennek értel-
mében szükséges kidol-
gozni a már említett
Aranyhegyi- és a Barát-pa-
tak torkolatának védelmét.

Ezekrõl számolt be Szene-
czey Balázs fõpolgármes-
ter-helyettes is január 7-én
kiadott közleményében
(Óbuda Újság, 2015/1.).

Az újabb terveket az
Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság Tudományos

Tanácsa készíti, ezt ter-
jeszti majd a közgyûlés
elé. Ezzel kapcsolatban
Tarlós István a követke-
zõket mondta el: - Elvetet-
ték a Magyar Tudományos
Akadémia és a Budapesti
Mûszaki Egyetem szak-
embereinek véleményét.
Úgy vélem, a Vízügyi Fõ-
igazgatóság olyan testület,
amelynek szakmai hozzá-
értésében senki nem kétel-
kedhet. Óva intek minden-
kit attól, hogy laikusként
pusztán politikai okokból
felülbírálja ezt. Ne feled-
jük: 55 ezer ember vagyo-
náról és életérõl van szó!

A legtöbb észrevétel,
felvetés továbbra is a
védmû nyomvonalával
kapcsolatban érkezett. A

fõpolgármester úgy tájé-
koztatott, a Vízügyi Fõ-
igazgatóság szakemberei
továbbra is a parti véde-
kezést tartják megfelelõ-
nek, hiszen a védelemnek
ki kell terjednie az itt ta-
lálható, húszas-harmincas
években épült lakóépüle-
tekre és a sportlétesítmé-
nyekre. Tarlós István a
szavazás után mondta
még el:

- Egyébként a korábbi
városvezetés is egy parti
védmûrendszer tervével
pályázott, csak nem nyert.
A véleményeknek tehát
egybe kellene csengeniük.

A kérdés napirendre vé-
telének fontosságát jelzi,
hogy a civilek is megfogal-
mazták véleményüket. Az
Egyesület a Római-partért
közleményt adott ki,
amelyben felszólította a
képviselõket a felelõs dön-
tésre, és arra, hogy a Ró-
mai-part ügyérõl a helyiek
érdekeit figyelembe véve
gondolkodjanak, mellõzve
a populista, szakmainak
látszó vélemények megfo-
galmazását.

A közgyûlés végül arról
döntött, hogy támogatja az
új tervek elkészültét, egy-
ben kötelezettséget vállalt
az engedélyeztetési eljá-
ráshoz szükséges összeg
elkülönítésére a 2015-ös
költségvetésben.

K. Gy.

A teljes védelemre szavaztak

Az egész csillaghegyi öblözetet kívánja megóvni a fõváros

Jelentõs könnyítések az önkormányzati „energetikai korszerûsítés” pályázaton

Bõvül a támogatottak köre

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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2015. 2. szám 3Önkormányzat – Beruházás – Felhívás

Nem csak a lakó-
környezet szépí-
tése, hanem egy
új közösségi tér
létrehozása volt
a cél, amikor az
önkormányzat
2013 nyarán in-
dult a fõváros ál-
tal kiírt TÉR-KÖZ
pályázaton. 

Apályázat si-
keres volt,

a tavaly július-
ban aláírt megál-
lapodásnak kö-
szönhetõen tehát
így már nincs
akadálya annak, hogy Bé-
kásmegyeren, a Madzsar
József utca 7-11. alatti
szolgáltatóház és a Heltai
Jenõ tér között olyan sé-
tány jöjjön létre, amely a
szolgáltatóház területén
kialakítandó idõsek klub-
jával szoros egységet al-
kotva találkozóhelye lehet
a környéken lakó idõsek-
nek, ugyanakkor korzója
az itt élõ többi generáció-
nak is.

Más terek is
megújulnak
- A városrehabilitáció

2006 óta szerepel az ön-
kormányzat tervei kö-
zött, de 2010 elõtt a fõvá-
ros pályázati rendszere
nem engedte meg, hogy a
III. kerület is versenyez-
zen a szükséges forráso-
kért. A TÉR-KÖZ pályá-
zat volt az elsõ, mi pedig
rögtön ennek a békásme-
gyeri területnek a meg-
újításával pályázatunk -
mondta Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere január 14-
én a helyszínen rendezett
projektnyitó ünnepségen.
Hozzátette: - Az itteni
munkálatokkal párhuza-
mosan a Zipernowsky is-
kola elõtti teret is meg-
újítjuk. Ennek egyébként
személyesen is örülök,
kötõdöm az iskolához,
hiszen itt volt az elsõ
munkahelyem. Fontos
megemlíteni még, hogy
elkészültek a piac átala-
kításának tervei is. En-

nek költségei azonban
meghaladják a kerület
költségvetésének lehetõ-
ségeit, ezért állami segít-
séget kell kérnünk. 

A legnagyobbak
között

- A TÉR-KÖZ pályá-
zat legnagyobb projekt-
jei között szerepel ez a
beruházás - mondta
Szeneczey Balázs fõpol-
gármester-helyettes, a
TÉR-KÖZ pályázatok
projektgazdája. - Közel
400 millió forintot ka-
pott a mintegy 5 milliár-
dos keretbõl, amely a
fõváros 23 pontján fe-
dez városrehabilitációs
munkálatokat. 

A fõpolgármester-he-
lyettes elmondta, a fõ-
város már elkészítette a
pályázati rendszer má-
sodik szakaszát, így le-
hetõség nyílik majd to-
vábbi fejlesztésekre is.

A kivitelezõ Platinium
Group Kft. képviseleté-
ben Törõcsik Ferenc ter-
vezõ a projekt terveit
részletezte. Ismertetõjé-
bõl kiderült, az önkor-
mányzat által összehívott
lakossági fórumok és
más egyeztetések ered-
ményeinek figyelembe
vételével egy olyan mo-
dern idõsklub és prome-
nád jön létre, amely ott-
honos környezetet te-
remt, egyszersmind az itt
élõk pihenését és tartal-
mas közösségi életét
szolgálja. k. gy.

Promenád épül Békásmegyeren

Javaslatok sportdíjakra
Kérjük a tisztelt kerületi civil szer-
vezeteket, valamint a sportegyesü-
leteket, hogy az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által alapított
„Óbuda Sportolója Díj”-ra szíves-
kedjenek javaslatot tenni.
1. A díj évente két fõ - egy nõi és egy
férfi sportoló - részére adható. Emlék-
lap jár a második és harmadik helye-
zetteknek. Az adományozás feltétele,
hogy az abban részesítendõ személy:
olimpiai vagy paralimpiai programban
szereplõ sportágban kiemelkedõ
eredményt ért el, továbbá III. kerületi
lakóhellyel rendelkezik, vagy a kerü-
letben mûködõ sportegyesület sporto-
lója. A díjjal férfi és nõi kategóriában
az elsõ három helyezett tüntethetõ ki,
mellyel 150.000 forint, az emléklappal
második helyezés esetén 100.000 fo-
rint, harmadik helyezés esetén 50.000
forint pénzjutalom jár.
2. Továbbá kérjük a kerületi civil szerve-
zeteket, sportegyesületeket, iskolákat,
hogy az Óbuda- Békásmegyer Önkor-
mányzata által alapított „Hidegkuti

Nándor Emlékplakett”-re szóló jelölés-
re szíveskedjenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett:
2/a. a kiemelkedõ sporteredményt elõ-
segítõ; III. kerületi lakóhellyel rendelke-
zõ, vagy a kerületben mûködõ sport-
egyesület vezetõjének, edzõjének; vagy 
2/b. a kerület sportéletéért, hírnevéért
tevékenykedõ szakembernek adomá-
nyozható. Az Emlékplakettel 500.000
forint pénzjutalom jár, melyben évente
egy sportszakember részesülhet.
A javaslatokat 2015. február 20-ig, a
titkarsag@obudasport.hu e-mail címen
tehetik meg. A kitüntetéseket ünnepélyes
keretek között Óbuda Napján adják át.
A díjakra írásbeli jelöléseket várnak,
rövid esszék formájában az alábbi
adatok megadásával.
Jelölt neve: …; A jelölt elérhetõségei (lak-
cím, telefonszám, e-mail cím): ...; A jelölt
sportága és egyesülete:…;A jelölt legjobb
sporteredményei a jelölés évében: ...;A je-
lölt rövid bemutatása:….;A jelölõ neve: ...;
A jelölõ elérhetõségei (lakcím, telefon-
szám, e-mail cím): ...;A jelölõ III.kerületi ci-
vil szervezet vagy sportegyesület neve: …

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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2015. 2. számTudósítás az ülésterembõl4

Több önkormányzati rendelet felülvizsgálatát tették
szükségessé a megváltozott körülmények. A képviselõk
új együttmûködési megállapodás kötésérõl is döntöttek
a január 15-ei testületi ülésen. 

Megváltozott körülményekhez alkalmazkodva 

Új évben új szabályok az idei elsõ testületi ülésen

J elentõsen megváltoz-
tak a szociális ellátá-

sokról szóló törvényben
szabályozott rászorult-
ságtól függõ pénzbeli el-
látások formái. A változ-
tatás célja, hogy a segé-
lyezési, támogatási
rendszer átláthatóbb és
igazságosabb legyen. 

Idén március 1-jétõl
szétválik az állam és az
önkormányzat segélye-
zéssel kapcsolatos fel-
adatköre. A helyismeret-
tel rendelkezõ önkor-
mányzatokat hozta hely-
zetbe a jogalkotó, így a
helyhatóságok dönthet-
nek a helyi támogatások
nagyságáról és formájá-
ról illetve arról, hogy va-
lóban a rászorulók kapja-
nak majd juttatást. A szo-
ciális törvény március 1-
jétõl már csak a járási hi-
vatal hatáskörébe tartó-
zó, kötelezõ ellátásokat
szabályozza, a többi ellá-
tásról, azaz a települési,
illetve rendkívüli telepü-
lési támogatás szabályai-
ról a helyi önkormányzat
rendelete dönt. 

Mindezekre tekintet-
tel a városrész szociális
igazgatásról és egyes
szociális ellátásokról
szóló önkormányzati
rendeletét újra kell sza-
bályozni; az adósságke-
zelési szolgáltatásra vo-
natkozó rendeletet pedig

hatálytalanítani kell. Er-
re a képviselõ-testület-
nek február 28-ig áll idõ
rendelkezésére. 

A rendelet-tervezettel
kapcsolatban Czeglédy
Gergõ frakcióvezetõ az
MSZP álláspontját tol-
mácsolva elmondta:
megérti, hogy a törvényi
változások miatt az ön-
kormányzatnak módosí-
tania kell a rendeletét,
de az állami forráskivo-
nás miatt a tervezetet je-
lenlegi formájában még-
sem tudják támogatni. 

Bús Balázs polgár-
mester hozzászólásában
jelezte, az önkormány-
zat vizsgálja a forrásbõ-
vítés lehetõségét és arról
biztosított, hogy az ön-
kormányzat saját költ-
ségvetésébõl idén is mi-
nimum a tavalyi évvel
azonos összeget különít
el a szociális terület fel-
adatainak ellátására.

Az elsõ fordulóban
tárgyalt rendelet-terve-
zet módosításaival, az
önkormányzat szociális
ellátásokat célzó törek-
véseivel alapvetõen
egyetértettek az MSZP-
frakció képviselõi. A
változtatásokat szüksé-
gesnek és indokoltnak
tartották, azonban az
elõterjesztést mégsem
tudja támogatni az
MSZP. 

Változott a szociális
támogatás rendszere

A R ó m a i -
part 2012.

szeptember 27-
e óta változtatá-
si tilalom hatá-
lya alatt áll (a
telekspekuláci-
ók megelõzése
érdekében). A
vonatkozó épí-
tési törvény ki-
mondja: a vál-
toztatási tilalom
- ha az azt el-
rendelõ önkor-
mányzati rende-
let rövidebb
idõrõl nem ren-
delkezik - három év el-
telte után külön rendel-
kezés nélkül megszûnik. 

A változtatási tilalom
alá esõ területen a tila-
lom hatálya alatt telket
alakítani, új építményt
létesíteni, meglévõ épít-
ményt átalakítani, bõví-
teni, elbontani, illetõleg
más, építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött
értéknövelõ beruházást
végrehajtani nem szabad

- idézte a jogszabályi
elõírást Massányi Kata-
lin fõépítész. A jelenlegi
kötöttség azonban prob-
lémákat vet fel. Bár a
határidõ végéig még egy
fél év hátravan, Markó-
né Tutervai Éva, az épí-
tési-hatósági osztály ve-
zetõje felhívta a figyel-
met, hogy a helyben la-
kók már jó ideje nem te-
hetnek eleget karbantar-
tási kötelezettségüknek,

így fel kell oldani a vál-
toztatási tilalmat. A Ró-
mai-parton jelenleg leg-
alább 15 ingatlan eseté-
ben számottevõ az állag-
romlás. 

A képviselõk döntésé-
nek értelmében a Pók
utca-Nánási út-Királyok
útja-Pünkösdfürdõ utca-
Duna folyam által hatá-
rolt területre vonatkozó-
an a változtatási tilalom
hamarosan megszûnik.

Idén lejár a 2010-ben kö-
tött együttmûködési meg-
állapodás, mely a Bosco
Szent János Ifjúsági, Ne-
velési és Oktatási Alapít-
vány és az önkormányzat
közös céljait rögzíti. 

A szervezet sportren-
dezvényekkel, kul-

turális és lelki progra-
mokkal, tehetséggondo-

zó szakkörökkel igyek-
szik támogatni a hátrá-
nyos helyzetû és rászoru-
ló ifjúságot. A környéken
élõ szegényebb vagy szo-
ciálisan leszakadó fiata-
loknak olyan ingyenes
programokat szervez,
amelyek szabadidejük
tartalmas eltöltését és lel-
ki fejlõdésüket szolgál-
ják. Az alapítvány 2009

óta, a kerületben élõ 18
év alatti gyermekek szá-
mára hétköznap ingyene-
sen reggeli étkeztetést
biztosít. Mivel a szerve-
zet tevékenysége kiemelt
fontosságú a kerületi rá-
szoruló gyermekek és
családok életében, ezért a
testület megszavazta egy
új együttmûködési meg-
állapodás megkötését.

Támogatás életveszély elhárításra
A Selmeci utca 9. szám alatti társasházat tavaly a
FÕKÉTÜSZ arra kötelezte, hogy szüntesse meg ké-
ményei életveszélyes állapotát. A társasház a ké-
ménybéleléssel kapcsolatos helyreállítást 2014 októ-
berében elvégezte, ezzel azonban nem hárult el az
életveszély. A kémények további javítási munkákat
igényelnek, amelyre nincs kellõ pénzügyi fedezete a
háznak, ezért az önkormányzat segítségét kérték. A
testület megszavazta a pénzügyi támogatást.

Római-part: megszûnõ változtatási tilalom 

Folytatódó együttmûködés a Bosco alapítvánnyal

ILLUSZTRÁCIÓ

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Elfogadott forrásmegosztás-tervezet
A Fõvárosi Önkormányzat véleményezésre meg-
küldte „A Fõvárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek
2015. évi megosztásáról” szóló rendelet-tervezetet
a helyhatóságoknak. A törvény idevonatkozó be-
kezdése alapján a fõvárost és kerületi önkormány-
zatokat osztottan megilletõ bevételekbõl idén 51
százalék a Fõvárosi Önkormányzatot, 49 százalék
a kerületi önkormányzatokat illeti meg. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata pénzügyi, tulajdonosi
és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizottsága megállapí-
totta, hogy a rendelet-tervezet a jogszabályoknak
megfelelõen készült, melynek alapján a képviselõk
elfogadták azt.

Az önkormányzat
megbízásából külsõ

tervezõk és szakértõk be-
vonásával a Városfejlesz-
tõ Kft. elkészítette a kerü-
let településfejlesztési
koncepcióját és az integ-
rált településfejlesztési
stratégiáját megalapozó
vizsgálati munkarészt. A
tervezési folyamat három
jól elkülöníthetõ munka-
részbõl állt. 

1. Megalapozó tanul-
mány helyzetfeltáró, hely-
zetelemzõ, helyzetértéke-
lõ munkarészek. (Ezek
forrása a KSH és egyéb
szakmai szervezetek által
szolgáltatott statisztikai
adatok, elemzések, az ön-
kormányzat szervezeti
egységei által kezelt adat-

bázisok, információk, va-
lamint a kerületi civil-,
gazdasági-, kulturális- és
egyházi szervezetek bevo-
násával megvalósult, szé-
les körû adatgyûjtés.)

2. Hosszú távú telepü-
lésfejlesztési koncepció. 

3. Középtávú integrált
településfejlesztési straté-
gia. A koncepció és a stra-
tégia jelentõsége, hogy
meghatározza hosszú táv-
ra (15-20 évre), illetve kö-
zéptávra (5-7 évre) a kerü-
let városfejlesztési elkép-
zeléseit. Ez a két stratégiai
dokumentum alapozza
meg a 2014-tõl 2020-ig
tartó Európai Uniós költ-
ségvetési idõszakban
megszerezhetõ támogatá-
sok felhasználását is.

Elõkészített stratégiai
dokumentumok 

Pontosítás: A Kelemen
család kezdeményezésére
tavaly december 29-én
emléktábla került Móra
László (1890-1944) költõ
és pedagógus élete elõtti
tisztelgésként az Óbudai
Waldorf Iskola falára. Elõ-
zõ számunkban, az ese-
ményrõl szóló cikkünkben
helytelenül közöltük a vele
kapcsolatos életrajzi adato-
kat. Móra László, aki köl-
tõi munkássága mellett
meséket írt, ifjúsági és
gyermeklapok munkatársa
volt, pedagógusként pedig
õ igazgatta 1934-tõl a tég-
lagyári munkásgyerekek
számára épített elemi,
majd polgári iskolát a Bé-
csi úton, 1944. december
29-én tisztázatlan körül-

mények között vesztette
életét. 

* * * 
Fekete István szerkesz-

tõségünkhöz eljuttatott
közlése szerint. „Móra
László (Móra Ferenc uno-
kaöccse, István bátyjának
fia) Zentán született 1890.
október 20-án és Budapes-
ten hunyt el 1944. decem-
ber 29-én. Pedagógus volt,
iskolaigazgató, emellett
író, költõ, irodalmár, lap-
szerkesztõ és mûvelõdés-
szervezõ. A pápai tanító-
képzõben szerzett okleve-
let, és 1910-tõl a fõváros-
ban tanított. Az elsõ világ-
háborúban frontszolgálatra
hívták, az olasz fronton
harcolt, Piave mellett fog-
ságba esett, ahonnan 1920-

ban tért haza. Ifjúsági és
gyermeklapok munkatársa
volt, s mellette 1929-tõl is-
kolaigazgató. 1934-tõl õ
igazgatta a téglagyári mun-
kások gyerekei számára az

évben felépített Külsõ-Bé-
csi úti elemi iskolát, ami
késõbb polgári iskola lett.
Nemcsak költeményeket,
hanem meséket, tanköny-
veket is írt, szerkesztett –

élete végéig dolgozott.
Móra László 1944. decem-
ber 29-én, máig tisztázat-
lan körülmények között
lelte halálát feleségével,
Vadas Gizellával együtt.
Feltételezések szerint az
oroszok bejövetele utáni
fenyegetettségben mene-
kült a halálba.

Fõbb mûvei: Álmok
szekerén (versek, 1925);
Sír egy ország (versek,
1926); Így jó (versek,
1929); Három borsó, há-
rom korsó és egyéb mesék
(1929); XX. század (ver-
sek, 1939), Szobor az utca-
sarkon (regény); Nyolc-
évesek szövetsége (regény,
1943).”

Móra László emléktábla

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata, Német Nemzetisé-
gi Önkormányzata és a
„Braunhaxler” Egyesület
szervezésében idén is közö-
sen emlékeztek a városrész
vezetõi a helyiekkel és más
civil szervezetek képviselõi-
vel mindarra, ami 1946 feb-
ruárjában Békásmegyeren
történt. A Fõ téri, január 18-
ai koszorúzást követõen a
békásmegyeri Szent József
templomban tartottak szent-
misét és megemlékezést ja-
nuár 25-én.

Anémetajkú lakosság
túlnyomó  többségé-

nek szinte egyik percrõl a
másikra kellett elhagynia
otthonát, melyben már
generációk óta éltek.
Mindenüket hátrahagyva,
20 kilós batyuval, marha-
vagonokban vitték õket
Németországba, ahol na-
gyon sokáig „Ungarische
Ziganeur”, azaz „magyar
cigány” volt a nevük -
idézte fel a történteket
Neubrandt Istvánné, a
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke. Hoz-
zátette: német identitásuk
ellenére, vagy éppen
azért, igaz magyarok vol-
tak: a marhavagonok ol-
dalára hatalmas betûkkel
az „Isten veled édes ha-
zánk!” feliratot írták, és új
hazájukban sem feledkez-
tek meg az itthon mara-
dottakról. 

- A kirekesztés és befelé
fordulás többnyire együtt

jár a fejlett
Európától va-
ló távolodás-
sal és elszige-
telõdéssel - fi-
gyelmeztetett
beszédében
Bús Balázs
polgármester.
Emlékeztetett
arra, hogy ma
is érvényben
vannak a
Benes-dekré-
tumok, me-
lyek azt jelzik
a magyarok
és a németek
számára egy-
aránt, hogy bõven van még
tennivaló, ha komolyan
gondoljuk európai értéke-
ink védelmét. Az említett
idõszakban még önálló
Békásmegyer, azaz Krot-
tendorf többségi német la-
kosságának mintegy 95
százalékát telepítették ki. A
Magyarországon élõ és ér-
téket teremtõ családok ez-
reinek gyökereit szaggat-
ták ki, pusztán származási

alapon. Az õ emléküket õr-
zi, és Óbuda-Békásme-
gyerhez fûzõdõ történel-
müket jelképezi a III. kerü-
letet a németországi Bil-
ligheimhez fûzõ testvérvá-
rosi kapcsolat.

Abeszédek után a temp-
lom falánál 1996-ban elhe-
lyezett emléktáblánál a
megjelentek elhelyezték
koszorúikat és az emléke-
zés virágait. 

A német kisebbség kitelepítésére emlékeztek

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Elkészült az új, díjmentes
40 férõhelyes P+R és 10
férõhelyes B+R parkoló a
kaszásdûlõi HÉV-állomás-
nál, ahonnan alig több
mint tíz perc alatt eljutha-
tunk a belvárosba. 

Afejlesztés során a
Budapesti Közleke-

dési Központ (BKK) Zrt.
nem csupán a bicikli- és
az autós-parkolóhelyek
kialakítására, hanem a
gyalogos- és a kerékpáros
forgalom megfelelõ biz-
tosítására, valamint a
gépjármûvek és a kerék-
párok biztonságos tárolá-
sára is nagy hangsúlyt
fektetett. Ezért több he-
lyen kerékpáros- és gya-
logos-átkelõhelyet létesí-
tettek, a HÉV-megálló
mellett kerékpártárolót is
elhelyeztek, amelyek biz-
tonságáról térfigyelõ ka-
merákkal gondoskodnak.
Az új felszíni átkelõkkel
akadálymentes kapcsolat
jön létre a HÉV-peronok,
a Búza utca és a Szent-
endrei út két oldala kö-
zött. A BKK Zrt. ezzel a
lakosok régi igényét elé-
gítette ki.

Az új, díjmentesen
igénybe vehetõ 40 férõhe-
lyes P+R parkoló, vala-
mint a 10 férõhelyes B+R
parkoló hozzájárul ahhoz,
hogy a Szentendre felõl a
belvárosba közlekedõk
gépjármûve és kerékpárja
megfelelõ helyen „vára-
kozzon”. A fejlesztésnek
köszönhetõen 500 négy-
zetméteren aszfaltozott
járda épült, a HÉV-vágá-
nyokon és az úttesten ke-
resztül gyalogos- és kerék-
páros-átkelõhely létesült.

Az újonnan kiépített
parkolóhelyeken és a
megálló területén a gép-
jármûvek és a kerékpár-
ok biztonságos tárolása
érdekében 6 térfigyelõ
kamerát és számos utcai
lámpát helyeztek el.

A kerékpárosok és a
gyalogosok közlekedésé-
nek további könnyítésére a
megállóhely közelében, az
útpályán 35 méteren a ke-
rékpáros és gyalogosátve-
zetés burkolati jeleit felfes-
tették, 30 négyzetméteren

átépítették a járdaszigetet.
Budapest felé, a HÉV-állo-
más és a kerékpártároló kö-
zötti kerítés elbontásával
könnyen megközelíthetõvé
vált az állomás azok szá-
mára is, akik biciklijüket a
tárolóban hagyják.

A Szentendrei úton a
gyalogosok részére 4,5
méter széles, míg a ke-
rékpárosoknak 2,5 mé-
ter széles átkelõhelyet
alakítottak ki, valamint
a szabálytalan parkolás
megakadályozására a
gyalogos-átkelõhely elõtt

egy háromszög alakú szi-
getet építettek az útburko-
latba. Az út közepén talál-
ható járdaszigetet a gyalo-
gosok biztonsága érdeké-
ben 1,8 méterrõl 2,5 mé-
terre szélesítették.

A HÉV-pálya déli ol-
dalán 3 méter széles osz-
tott gyalogos-átkelõhe-
lyet létesítettek, valamint
a járdát is kiszélesítették.

AHÉV-vágányokon ke-
resztül gyalogos-átkelõhe-
lyet alakítottak ki a Búza
utca keresztezõdésében is,
valamint az északabbra lé-
võ gyalogátkelõhely sze-
gélyét alacsonyabbra épí-
tették. Akerekes székesek,
illetve a vakok és gyengén
látók közlekedésének
megkönnyítése érdekében
a gyalogátkelõnél csök-
kentették a szegély magas-
ságát, az átkelési szaka-
szok határát a tájékozódá-
sukat segítõ taktilis jelek-
kel látták el.

A új P+R és B+R par-
koló átadásával nagy-
mértékben növekszik
azon várakozóhelyek
száma, ahonnan közvet-
len átszállás lehetséges a
belvárost elérõ  szent-
endrei HÉV-járatokra.

Új P+R és B+R parkoló a kaszásdûlõi HÉV-állomásnál

P+R parkolók fejlesztése
A BKK Zrt. - mint Budapest közlekedésszervezõje -
a Fõvárosi Önkormányzat megbízásából 2012-
2013-ban megkezdte a fõvárosi P+R parkolók fej-
lesztésének elõkészítését. Az I. ütemben nyílt meg
2014 március végén az Etele téri P+R, illetve Kõbá-
nya-Kispesten az új, háromszintes, 330 férõhelyes
P+R parkoló. Az elõkészítõ folyamat eredménye-
képpen - részben a meglévõ P+R parkolók átépíté-
sével és bõvítésével - további P+R parkolókat alakí-
tanak ki Cinkotán és Csepelen  a HÉV, az Örs ve-
zér terén és a Pillangó utcánál a metró mellett, illet-
ve az Akadémia Parknál és Hûvösvölgyben. Ezzel
összesen mintegy 1500 új parkolóhelyet létesíte-
nek, mely az eddigi férõhelykínálat csaknem 50
százalékos bõvítését jelenti.
A BKK Zrt. a P+R parkolók hálózatának fejlesztését
több ütemben tervezi. Egy megvalósíthatósági ta-
nulmány is készült további P+R helyszínekre (II.
ütem: Zugló, Újpest); megkezdõdött Békásmegyer
HÉV-állomás mellett is egy P+R parkoló tervezteté-
se, illetve a meglévõ P+R parkolók bõvítése. Ezek
várhatóan 2016-ban a már elõkészített Kelenföld
vasútállomás õrmezõi oldalára tervezett P+R par-
kolóval együtt épülhetnek meg, amennyiben a szük-
séges források rendelkezésre állnak. Összességé-
ben mintegy 2000 további új P+R férõhely létesül
Budapesten.

A Szentendrére közle-
kedõ HÉV-vonalán

is új, speciális, vandálbiz-
tos vitrineket helyezett ki
a Budapesti Közlekedési
Központ a Batthyány tér,
a Margit híd budai hídfõ,

a Szentlélek tér, a Ka-
szásdûlõ, az Aquincum, a
Rómaifürdõ, a Csillag-
hegy és a Pomáz megál-
lóba. A vitrinekbe az ak-
tuális díjszabásról, me-
netrendrõl és a HÉV-en

történõ kerékpár-szállí-
tásról helyeztek el hasz-
nos információkat. A vit-
rinekben lévõ világítás-
nak köszönhetõen ezeket
jól olvashatják az éjjel
közlekedõk is.

Vandálbiztos utastájékoztató vitrinek
a szentendrei HÉV-vonalán

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Újabb öt évre kapott alpol-
gármesteri megbízatást
Puskás Péter. A gazdasági,
tulajdonosi, közbeszerzési
ügyekért, valamint önkor-
mányzati fejlesztésekért
felelõs városvezetõ el-
mondta: az új ciklus a fo-
lyamatban lévõ projektek
lezárásával és továbbiak
tervezésével indul.

M egtisztelõ, hogy
polgármester úr

újra felkért az alpolgár-
mesteri feladatok ellátá-
sára. Úgy érzem, ez elõ-
zõ ciklusban is jól tud-
tunk együtt dolgozni, a
legfontosabb feladatunk
pedig most az, hogy
folytassuk, amit elkezd-
tünk - mondta a hivata-
lában a harmadik ciklust
megkezdõ alpolgármes-
ter, aki elárulta: eddigi
tevékenységébõl arra a
legbüszkébb, hogy ered-
ményesen tudott koordi-
nálni számos lakossági

fórumot, véle-
ményeztetést,
sõt gyakran til-
takozókkal is
sikerült közös
hangot találnia.
Ilyen volt töb-
bek között a
Faluház felújí-
tása, amely so-
rán rengeteg érdek, vé-
lemény ütközött egy-
mással.

Az elmúlt években
megkezdett és prioritást
élvezõ fejlesztések kö-
zül Puskás Péter az Ürö-
mi út-Dózsa György ut-
ca keresztezõdésének
belámpázását említette,
amelyet tekintettel a
nyáron csökkenõ forga-
lomra a vakáció alatt vé-
geznek el. 

- Az Akácfa utcában,
a nemrég átadott
Makovecz-bölcsõde
mellett új játszótér épül,
a kivitelezés azonnal el-
kezdõdik, ahogy az idõ-

járás erre alkal-
mas lesz. To-
vábbá hamaro-
san sor kerül a
Zipernowsky
utcánál az óvo-
da, az iskola és
a nyugdíjas ház
közötti közterü-
let rehabilitáci-

ójára. A fõvárosi önkor-
mányzat pályázatán el-
nyert forrásból nagysza-
bású közterületi rehabi-
litációt hajtunk végre a
békásmegyeri vásár-
csarnoktól északra. Az
itteni szolgáltatóház te-
rületén egy új idõsek
klubját is kialakítunk.
Meg kell említenem
még a kerületi csatorná-
zást is, amely ugyan fõ-
városi projekt, de a ke-
rület támogatta azzal,
hogy saját költségvetés-
bõl vállalta az érintett
lakosság 400 millió fo-
rintos önrészét. 2015-
ben jut pénz a csatorná-

zással érintett útsza-
kaszok egy részének tel-
jes felületû újraaszfalto-
zására is. El kell ismer-
ni, hogy a munkálatok
nem kis terhelést róttak,
rónak a lakosságra, de
az itt élõk nagyon jól vi-
selik ezt az idõszakot.
Köszönet jár érte - so-
rolta Puskás Péter.

A folyamatban lévõ
projektek mellett az al-
polgármester megemlí-
tette, hogy a 2015-ös év-
ben az önkormányzat
számos jövõbeni beru-
házás tervezését indítja
el, amire az Óbuda-Bé-
kásmegyer Városfej-
lesztõ Nonprofit Kft.
kap majd megbízást. 

- Fontos megemlíteni,
hogy polgármester úr
kérésére minden kon-
cepció-tervet a legszéle-
sebb lakossági körben
véleményeztetünk. Az
egyeztetést követõen in-
dulhat csak a tervek

véglegesítése - avatott
be a városvezetõ, aki el-
árulta: öt évre elõre te-
kintve egy színes, pezs-
gõ és modern III. kerü-
letet lát maga elõtt.

- Nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartom azt a
hosszú évek óta tartó tö-
rekvést, hogy a kerületet
tegyük a kultúra városá-
vá. Ugyanilyen fontos a
sport, ezen belül a tö-
megsport is. A kerületi
sportrendezvényeink
budapesti viszonylatban
is híresek és elismertek.
A harmadik fontos do-
log a közterület-rehabi-
litáció: a fitneszparkok,
játszóterek, találkozási
pontok kényelmesebbé,
lakályosabbá, otthono-
sabbá teszik az itt élõ la-
kosok  környezetét. És
nem mindegy, mit lát az
ember, ha kinéz az abla-
kon - fogalmazott Pus-
kás Péter.

K. Gy.

„Nem mindegy, mit lát, aki kinéz az ablakon”
– Puskás Péter alpolgármester az induló önkormányzati ciklus fejlesztéseirõl –

A magyarországi németek elhurcolásának em-
léknapján tartott koszorúzást Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesület a
Fõ téri emléktáblánál január 18-án. 

A z esemény az Óbuda-Békásmegyer
Német Nemzetiségi Önkormányzata

által meghirdetett, a „malenkij robotra” el-
hurcoltak 2015-ös emlékév nyitórendezvé-
nye. Az emlékév fõvédnöke Bús Balázs
polgármester. 

- Amire visszaemlékezünk, a 70 évvel
ezelõtt történtekre, nem a frontokon és a
lövészárkokban, és nem a katonák mellett
zajlott, hanem a közigazgatásban, immár
háború nélküli, tehát békének kikiáltott
közállapotok között.  Akik fiatalabbak, ne-
hezen érthetik meg ezt manapság - kezdte
határozott hangú beszédét Menczer Erzsé-
bet, a Szovjetunióban volt Magyar Politi-
kai Rabok és Kényszermunkások Szerve-
zetének (Szorakész) elnöke a koszorúzási
ünnepségen.

Mit sem ért az emberélet
- Óbudán is elterjedtek voltak a német

hangzású utca és boltnevek, a sramlizene a
kockás abrosszal takart asztaloknál, ahol
helyi borokat kínáltak a Kellnerek, s ahol a
háború elõtt Krúdy Gyula, vagy Márai Sán-
dor úgy fordult meg, hogy ottlétük a ma-

gyar irodalmat is gazdagította. Hozzá kell
tennem: a nem sváb hangzású nevek bir-
toklói sem jártak sokkal jobban. A
„malenkij robotra” elhurcoltak, a szovjet
gulág poklába ítélet nélkül, vagy koncepci-
ós eljárásban, fogolyként kiszállított embe-
reket villanyjárta szögesdrótok mögé zár-
ták, kényszermunkára fogták, olyan körül-
mények között, amelyekhez sem munka-
eszköz, szerszám nem volt, sem megfelelõ
orvosi ellátás. S naponta, többször is közöl-
ték velük, hogy nem kell elszámolnia az õr-
ségnek az életükkel. 

Így volt ez itthon is - mint a visszaemlé-
kezésekbõl jól tudjuk -, például Recsken

is. Nagy Imre elsõ kormányának kellett
1953-ban eljönnie, hogy ezt a tömeggyil-
kos szándékot megfékezze. Ezt követõen a
kiszabaduló, még életben lévõ foglyokkal
közölték, hogy a történtekrõl senkivel nem
beszélhetnek. Sem egymással, sem család-
jukkal. - Mindezt magam is megtapasztal-
tam a saját családomban. Ez volt az önma-
gára büszke XX. század - idézte fel a ször-
nyûségeket Menczer Erzsébet. 

Nem vehetik el 
az emlékezés jogát!

Beszédében arra intett: amikor fejet haj-
tunk azok elõtt, akiknek emberi jogait a
történelem során a megszállók, a kommu-
nisták, a XX. század tömeggyilkos hata-

lomépítõi sem-
mibe vették, eu-
rópai polgárként,
és igaz magya-
rokként arra is
gondolnunk kell,
nem engedhetjük
meg azt, hogy a
megemlékezés, a
tanúságtétel, a
történelem tanul-
ságainak tovább-
adása jogát vala-
miféle hangsúly-
áthelyezéssel is-
mét elvegyék tõ-
lünk. Sz. Cs.

Az Óbudáról elhurcolt németekre emlékeztek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Húsz év után köszönt le
tisztérõl Chemez Rózsa, a
Mozgássérültek Budapesti
Egyesülete Óbudai Szerve-
zetének elnöke. A január
közepén búcsúzó tisztség-
viselõ korábban évtizede-
ken át gyermekgyógyász-
ként szolgálta az óbudaia-
kat és a budapestieket.

Évtizedek óta Óbudán
él, és korábban hosszú

idõn keresztül gyermekor-
vosként is a kerületben
dolgozott Czhemez Rózsa,
aki 1994-ben vállalta el a
Mozgássérültek Budapes-
ti Egyesülete Óbudai
Szervezetének vezetését.
Egészségügyi szakember-
ként - aki idõsebb korára
több csípõmûtéten esett át,
tökéletesen megérti - és két
évtizeden keresztül precí-
zen képviselte az egyesület
tagságának érdekeit. En-
nek és a tagok lelkes
együttmûködésének kö-
szönhetõ, hogy a tagszer-
vezet a legjobban mûködõ
kerületi civil szervezetek
egyikévé tudott válni.

- Aprogramok megvaló-
sításához sok idõ és ener-
gia kellett, ezenkívül ön-
zetlen szeretet. Én nagyon
szívesen vállaltam ezt a

feladatkört, örültem, hogy
a részese lehettem - mond-
ta Chemez Rózsa.

A szervezet mûködésé-
nek gerincét azok a klub-
délutánok adták, amelyek
kulturális és közösségi
programokat, valamint
egészségügyi tanácsadást
egyaránt kínáltak.

- Aklubban mindig saját
készítésû gyümölcsteákkal
és süteményekkel vártuk a
tagokat, ehhez társultak a

nívós szellemi programok
- mesélte a leköszönõ el-
nök. - Egészségügyi témá-
ban én is tartottam elõadá-
sokat, de voltak orvos ven-
dégeink is. Máskor rendõr-
tisztek látogattak meg ben-
nünket, akik az idõseket és
a mozgáskorlátozottakat
érintõ közbiztonsági kér-
désekrõl beszéltek. A kul-
turális programok sorában
elõadást hallgattunk meg
például Óbuda történeté-

rõl, és rendeztünk házi Ki
mit tud?-ot.

A kulturális programok
nem szorítkoztak a rend-
szeres összejövetelek he-
lyére: a társaság nagyon
szívesen mozdult ki.

- Nyilván nem kell hosz-
szan magyaráznom, hogy
mozgáskorlátozottként
rendkívül nehéz, sokszor
lehetetlen egy-egy kulturá-
lis intézménybe bejutni.
Együtt, szervezetten azon-
ban nagyon is könnyen
ment, és nagyobb öröm is
volt. Aszínházak közül jár-
tunk a Nemzetiben, a Ma-
dáchban, az Erkelben, az
Operettben, a József Attilá-
ban, a Magyar Színházban
és a Vígben, a mozipro-
dukciók közül együtt néz-
tük meg többek között a
Sacra Coronát, a Honfog-
lalást, a Gyûrûk urát, a
Passiót, a Bánk bánt. Ren-
geteg alkalommal jártunk
múzeumban, például a
Szépmûvészetiben, a Mû-
csarnokban, továbbá a
Planetáriumban, sõt az
Országházat is bejártuk
együtt. A Kerepesi úti Te-
metõben a SOTE Baráti

Körrel közösen tekintet-
tük meg nemzetünk híres-
ségeinek nyughelyét - so-
rolta az elmúlt húsz esz-
tendõ eseményeit Che-
mez Rózsa.

A klub szívesen kereste
fel Magyarország Buda-
pesten kívüli látványossá-
gait is. Felkeresték például
Ópusztaszert, Zircet, Pan-
nonhalmát, Vácot, Eszter-
gomot, Visegrádot, Balfot,
Fertõdöt, Székesfehérvárt,
bejárták a Mátrát, a Bala-
tont, ellátogattak Révko-
máromba. A jól mûködõ
klub tagjainak még arra is
volt gondjuk, adakozza-
nak: gyûjtéssel járultak
hozzá az árvízkárosultak
támogatásához.

- Azt a sok mindent,
ami a húsz év alatt történt,
négy verssorral tudom
összefoglalni a leginkább:
„A test öreg lehet, a lélek
soha. / A gondolat elfá-
radhat, a szív szárnyal to-
vább. / Az évek szaladnak,
a szeretet örök. / A termé-
szet kimerülhet, a kegye-
lem kimerülhetetlen” -
idézte a leköszönõ elnök.

Kerékgyártó

Saját éves szavazásukon
az Év Orvosának választot-
ták meg a Szent Margit
Rendelõintézet munkatár-
sai dr. Tóth Andrea radio-
lógust. A szakmaiterület-
vezetõ fõorvos úgy véli,
egy ilyen magas színvona-
lú intézményben nagyon jó
érzés ekkora szakmai és
emberi elismerést kapni.

- A családomban nem
volt orvos, határozottan
emlékszem, hogy én
mégis egészen pici gyer-
mekkoromtól erre a pá-
lyára készültem - emlé-
kezett vissza a pályavá-
lasztásra dr. Tóth Andrea,
aki azt is elárulta: erede-
tileg belgyógyászként
került ki az egyetemrõl.
Tizenhárom évig dolgo-
zott ezen a területen a
Szent Margit Kórházban,

majd a szakterület módo-
sítása mellett döntött.

- A nephrológiai szak-
vizsgámra készülve jár-
tam az Egyesült Álla-
mokban radiológiát ta-
nulni. Akkor tetszett meg
ez a számomra még ke-
véssé ismert terület - me-
sélte a szakmaiterület-
vezetõ fõorvos. - A radio-
lógia szakvizsgám meg-
szerzése után intervenci-

ós radiológiával kezdtem
foglalkozni, ami inkább
gyógyítást jelent, mint
diagnosztikát. Természe-
tesen diagnosztikával is
foglalkoztam, de az idõm
nagy részében a munká-
mat az intervenciós ra-
diológia tette ki. 

Hogy mi ejtette rabul a
radiológiában, arra a fõor-
vosnõ egyszerû választ ad.

- Ez a szakterület ha-
sonlít a kutatók vagy a
nyomozók munkájához.
A diagnózis kialakításá-
ban kell segíteni a klini-
kust, hogy gyógyítani
tudjon. A mai modern
radiológia  rendkívül
sokrétû, összetett, és va-
lóban nagyon sokat tud
segíteni az elõbb emlí-
tettekben - mondta.

Dr. Tóth Andreát há-
rom évvel ezelõtt csábí-

tották át a Szent Margit
rendelõintézetbe. Ra-
diológusként korábban a
Hajnal Imre Tudomány-
egyetemen, a Szent
Margit Kórházban és a
Péterfy Sándor utcai
kórházban dolgozott.

- Örültem, hogy visz-
szakerültem Óbudára.
Régóta kötõdik ide a
családunk. Édesapám
óbudai, én ugyan Rá-
kosszentmihályon szü-
lettem, de a húszas éve-
im eleje óta itt élek, te-
hát itt vagyok otthon -
avatott be.

Hogy a kollégák elis-
merése mennyire lepte
meg, arra határozottan
válaszolt. 

- Nagyon. A Szent
Margit Rendelõintézet
magas szakmai színvona-
lon mûködõ egészség-
ügyi intézmény, olyan
szakmai közösségben
dolgozom, amely igen
komoly etikai elvárásokat
támaszt tagjaival szem-
ben. Egy ilyen közegben
megkapni ezt az elisme-
rést valóban meglepõ, és
nagyon sokat jelent - fo-
galmazott. (kgy)

„Mindig orvos akartam lenni”
– Dr. Tóth Andrea radiológus az Év Orvosa –

Az Év Orvosa mellett a rendelõintézet szakmai kö-
zössége megválasztotta az Év Osztályát és az Év
Asszisztensét is. Elõbbi 2014-ben a gyermekfogá-
szat lett, utóbbi elismerést Szenesné Vitek Anikó-
nak, a bõrgyógyászat munkatársának adományoz-
ták a kollégák. Igazgatói dicséretet kapott dr. Vereb
Katalin és Vikman Piroska.

Az évek szaladnak, a szeretet örök

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A budai oldal egyik legré-
gebben várt beruházása
kezdõdött el a Széll Kál-
mán tér felújítási munká-
lataival. Az átalakítást a
fonódó villamoshálózat ki-
építéséhez kapcsolódóan
végzik.

S zámos villamos és
autóbusz közlekedé-

si rendje változott meg
január 19-ével, a Széll
Kálmán tér felújítási
munkálatainak kezdeté-
vel. A tervek szerint
2016 tavaszára fejezõd-
het be a tér teljes re-
konstrukciója, amelynek
eredményeképpen a mai
elhanyagolt csomópont
helyén új, modern arcu-
latú, magas szolgáltatási
színvonalú, rendezett,
akadálymentes és zöld
közösségi tér jön létre,
Buda közlekedése pedig
- a budai fonódó villa-
moshálózat kiépítésével
összehangolt munkák-
nak köszönhetõen -
megújul. A Széll Kál-
mán tér felújítására
mintegy nettó 5,3 milli-
árd forintos kormányza-
ti, uniós és fõvárosi for-
rás áll a Fõvárosi Önkor-
mányzat rendelkezésre.

Széll, Moszkva,
Kalef

A Vár alatti terület
1929-ben kapta a Széll
Kálmán tér nevet, és
1938-ig sportpályák
mûködtek rajta. 1941-re
közlekedési csomópont-
tá alakították, de a hábo-
rú során nagy része
megrongálódott. 1951-
ben a Moszkva tér nevet
kapta, 1972-ben pedig, a
metró átadásakor létre-
jött ma ismert arculata. 

A tér a budai oldal leg-
forgalmasabb csomó-
pontja. Már a háború
elõtti idõkben itt mûkö-
dött az úgynevezett
„köpködõ”, vagyis a
megbízatásra váró segéd-
munkások toborzóhelye.
Ennek egy burkolt, ille-
gális változata még a
rendszerváltás utáni
években is mûködött.

Fontos találkozóhelye
volt a tér a szórakozni in-

duló budai fiataloknak is.
A Kálmán név becézésé-

bõl még a szocializmus
éveiben is Kalefként em-

legetett csomóponton az
óra alatt beszélték meg a
találkozót az ismerõsök,
párok, és ugyanitt lehe-
tett értesülni arról is,
hogy a környéken hol
lesznek jó házibulik a
hétvégén. Ezt szelleme-
sen mutatja be Török Fe-
renc: Moszkva tér címû
filmjében.

A tér állapota mostan-
ra teljesen leromlott. Az
elöregedett épületek, a
töredezett aszfalt, a ren-
dezetlen térszerkezet
méltatlan egy modern
nagyvárosi csomópont-
hoz. Tarlós István fõpol-
gármesternek már ko-
rábban a tervei között
szerepelt a tér rekonst-
rukciója, erre most, a
budai fonódó villamos-
hálózat kiépítésével
együtt nyílt lehetõség.

Mi változik?
A Budapest.hu tájékoz-

tatása szerint január 19-
tõl jelentõs változások
álltak be a téren és kör-
nyékén a közösségi és a
közúti közlekedésben is.
A 61-es villamos két sza-
kaszra osztva jár: délen a
Móricz Zsigmond körtér
és az Attila út-Krisztina
körút keresztezõdésénél
lévõ ideiglenes végállo-
más között, északon pe-
dig Hûvösvölgy és a
Káplár utcai ideiglenes
végállomás között. Az
ideiglenes villamos-vég-
állomásoktól a Széll Kál-
mán térre gyalogosan le-
het eljutni.

A 18-as villamos a
Savoya Parktól, az 59-es
villamos pedig a Márton
Áron tértõl csak az Attila
út és a Krisztina körút
keresztezõdésénél lévõ
ideiglenes végállomásig
közlekedik. A Szent Já-
nos Kórház és Farkasrét
között utazóknak taná-
csos a Zugliget, Libegõ-
ig meghosszabbított vo-
nalú 102-es buszt igény-
be venniük, az 59-es vil-
lamos és a 102-es busz
ajánlott átszállási pontja
a Kék Golyó utca meg-
álló. kgy

Megújul jövõ tavaszra a Széll Kálmán tér

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A Szent Margit Rendelõintézet és
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a betegségmegelõzés fon-
tosságát hirdetve idén is megren-
dezi a tavaly nagy sikerrel indított
„Egészségkörút Óbudán” elneve-
zésû programsorozatot. 

2 014-ben több mint 3000 ér-
deklõdõ vett részt a Szent

Margit Rendelõintézet szûrõ-
programjain a kerület számos
pontján. Idén is az a célunk,
hogy az egészségük megõrzé-
sének lehetõségét minél köze-
lebb vigyük az emberekhez,
ezért a következõ hónapokban
hét helyszínen, összesen nyolc
alkalommal várják az érdeklõ-
dõket szûrõvizsgálatokkal a
városrész szakorvosi rendelõ-
intézetének munkatársai.

A 2014-es események sta-
tisztikái azt mutatják, hogy a
szûrõprogramokon jellemzõen
az idõsebb korosztály képvisel-
teti magát, a résztvevõk átlag-
életkora valamivel 60 év felett
van. Éppen ezért tartjuk fontos-
nak, hogy a fiatal felnõtteket is
bevonjuk a betegségmegelõzõ
programokba, hiszen a minél
korábbi stádiumban diagnosz-
tizált és kezelt betegségek na-
gyobb eséllyel gyógyíthatóak. 

Új szûrések 
Az Egészségkörút Óbudán

sorozat 2015-ös programjait en-
nek megfelelõen úgy állítottuk
össze, hogy az vonzó legyen
minden korosztály számára. A
Szent Margit Rendelõintézet

megszokott szûrõvizsgálatai
mellett olyan vizsgálatokat is
tervezünk, amelyek eddig nem,
vagy csak ritkán voltak elérhe-
tõek ingyenes lakossági szûrõ-
programokon. Ilyen például a
nõgyógyászati rákszûrés vagy
az ultrahang-vizsgálatok. 

Ismeretterjesztés 
A korábbinál nagyobb hang-

súlyt fektetünk az ismeretter-
jesztésre, az egészséges életmód
fontosságának népszerûsítésére:
terveink szerint a sorozatban új
elõadás-témák és új elõadók, il-
letve tanácsadások lesznek; fo-
gyókúra és az ezzel kapcsolatos
tévhitek, egészséges táplálkozás
és diéták, különféle allergiák és
asztma, napozás és fényvédelem
stb. témákban.

Folytatjuk a 2014-ben ki-
emelkedõ sikert aratott nyere-
ményjátékot; 2015-ben is olyan
ajándékokat sorsolunk majd ki
a szûréseken résztvevõk kö-
zött, amelyek segítenek az
egészségük megõrzésében (pl.
kerékpár). 

2015-ben is az Egészségkör-
út arca és nagykövete lesz Ba-

rabás Éva, az RTL Klub mû-
sorvezetõje, aki hiteles képvi-

selõje és elkötelezett híve a be-
tegségmegelõzésnek.

Az Egészségkörút Óbudán eseményei 2015-ben
1. 2015. február 14. - Betegek Világnapja (Vörösvári úti szakrendelõ).
2. 2015. március 14. - „Nem csak nõknek!” (Békásmegyeri Közösségi Ház).
3. 2015. május 2. - Egészségkörút Óbuda Napján (Fõ tér).
4. 2015. május 16. - Csillaghegyi Egészségnap (Csillaghegyi Közösségi Ház).
5. 2015. május 30. - Kaszásdûlõi Egészségnap; Gyermeknap (Kaszásdûlõi Kulturális Központ - 3K).
6. 2015. május 31. - Egészségkörút a Nemzetiségi és Civil Napon (Békásmegyeri Közösségi Ház).
7. 2015. június 19. - Egészségkörút a Nyugdíjas vizes sportnapon (Csillaghegyi stand).
8. 2015. október 17. - Békásmegyeri Egészségnap (Csobánka téri szakrendelõ).

Egészségkörút Óbudán nyolc állomáson

• Továbbra is számítunk partnereink közremûködésére (Magyar
Vöröskereszt, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Óbuda-Békás-
megyer Védõnõi Szolgálata, ÁNTSZ fõvárosi és kerületi szerve-
zete, KLIK Budapest III. kerületi Tankerület, Szent Margit Kórház,
Gézengúz Alapítvány stb.) annak érdekében, hogy az Egészség-
körút Óbudán sorozat programjai még színesebbek legyenek.
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A cukorbetegség (dia-
betes mellitus) a glükóz
feldolgozási zavara. En-
nek oka a hasnyálmirigy
szigetei által termelt inzu-
lin nevû hormon hiánya,
vagy a szervezet inzulin-
nal szembeni érzéketlen-
sége (inzulinrezisztencia),
relatív inzulinhiány, vagy
mindkettõ.

A világon a leggya-
koribb betegség,

mely szövõdményei ré-
vén rontja a beteg élet-
minõségét és életkilátá-
sait. A cukorbetegség-
ben szenvedõ betegek
száma világszerte roha-
mosan emelkedik, ez
alól hazánk sem kivétel.
A 2004-es adatok alap-
ján mintegy félmillió di-
abéteszes emberrel szá-
molhatunk Magyaror-
szágon. A kezelt bete-
gek számának többszö-
röse lehet a fel nem is-
mert cukorbetegség.

A diabetes mellitus 2-
es típusát, mely az ösz-
szes cukorbeteg 90 szá-
zalékát adja, sokáig
enyhe betegségnek tar-
totta a közgondolkodás.
Elterjedése elsõsorban a
megváltozott életmó-
dunkból fakad. Egyre
kevesebbet mozgunk,
mindenhová autóval já-
runk, az épületekben lif-
tek, mozgólépcsõk üze-

melnek, egyre több idõt
töltünk a televízió és a
számítógép elõtt. Az ét-
rendünkben is nagyobb
szerepet kapnak a cuk-
ros, zsíros, finomított
szénhidrátokkal készült
ételek, a feldolgozott
élelmiszerek. Az étke-
zési szokásainkon is el-
uralkodott a gyorsaság
és a kapkodás: a regge-
lit sokszor kihagyjuk,

ebédre gyakran csak egy
szendvicset eszünk, va-
csorára pedig túl nagy
mennyiséget fogyasz-
tunk. Emellett igen
rossz hatással vannak az
életünkre a nassolniva-
lók és a népszerû üdítõ-
italok, melyek szintén
teli vannak cukorral.

A fõ bajt a hosszú tá-
von gyakran kialaku-
ló, úgynevezett késõi
szövõdmények okoz-
zák. A szem látásért fe-
lelõs részének diabéte-
szes károsodása a vak-
ság, és a súlyos látáská-
rosodás egyik leggya-
koribb oka. A vesék dia-
bétesz okozta károsodá-
sa a végstádiumú, visz-
szafordíthatatlan, tartós
mûvese kezelést igény-
lõ veseelégtelenség leg-
gyakoribb oka. A diabé-
teszben nagy számban
elõforduló verõérbeteg-
ségnek szívinfarktus,
szívelégtelenség, agy-

vérzés, szélütés, szelle-
mi leépülés, vagy a lá-
bakon nagy számban
szükségessé váló ampu-
tációk a gyakori követ-
kezményei.

El lehet kerülni ezeket
a valóban ijesztõ és az
érintettek (és környeze-
tük) életét tönkre tevõ
szövõdményeket? 

Jöjjön el elõadásunk-
ra, ahol választ kaphat
kérdéseire! 

Elõadó: Dr. Lengyel
Zoltán PhD, osztályve-
zetõ fõorvos, Szent
Margit Kórház, IV. bel-
gyógyászat. Az elõadás
idõpontja: február 2-
án, hétfõn 16 órai kez-
dettel. Helyszín: Óbu-
dai Kulturális Központ
színházterme; San Mar-
co utca 81. 

Várjuk továbbra is in-
gyenes rendezvényein-
ken, melyen pogácsával,
ásványvízzel kedveske-
dünk vendégeinknek!

Elõadás az Óbudai Kulturális Központban

Realitás és tévhitek a cukorbetegségrõl 
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Lapzártakor érkezett: Tizen-
öt darab légzésfigyelõ ké-
szüléket és egy nagyértékû
hallásvizsgáló berendezést
adományozott A Gyermeke-
inkért ‘91 Alapítvány Óbu-
da-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálatának, közel 600
ezer forint értékben január
27-én. A kis súlyú koraszü-
löttek, ikrek, valamint bizo-
nyos egészségügyi problé-
mával küzdõ újszülöttek
családjai bérelhetik ki a
légzésfigyelõket, a csecse-
mõkor legérzékenyebb idõ-
tartamára. 

Az önkormányzat
képviseletében dr.

Gallóné Nagy Judit, a
szociális szolgáltató fõ-
osztály vezetõje és Scha-
dek-Bíró Éva, a Védõnõi
Szolgálat intézményveze-
tõje vette át az adományt
Fekete Jánostól, a Gyer-
mekeinkért ‘91 Alapít-
vány alapító tagjától, az
intézmény központjában.

Schadek-Bíró Éva el-
mondta, hogy az új, ott-
honi körülmények között
használható légzésfigye-
lõ-készülékeket azok a
III. kerületben élõ, kis sú-
lyú koraszülöttek, ikrek,
valamint egyéb egészség-
ügyi problémával küzdõ
újszülöttek családjai bé-

relhetik ki, akik számára
megnyugtató, ha ottho-
nukban légzésfigyelõ õrzi
a gyermeküket, de komo-
lyabb anyagi terhet jelen-
tene egy megbízható ké-
szülék beszerzése. A lég-
zésfigyelõ eszközöket
mostantól a Védõnõi Szol-
gálat Gyenes utcai köz-
pontjából térítésmente-
sen, legfeljebb 6 hónap

idõtartamra bérelhetik ki
a családok. A készülékek
kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy meg-
bízható készülékeket tud-
janak biztosítani az érin-
tett családoknak, ezzel is
növelve a biztonságos
használatot. 

A felajánlott berende-
zések a Heim Pál Gyer-
mekkórház ajánlása mel-
lett rendelkeznek a kate-
góriájában jelenlegi leg-
magasabb orvostechnikai
eszköz minõsítéssel.
Fontos azonban azt is
hangsúlyozni, hogy a ké-
szülék segítségével ön-
magában nem elõzhetõ

meg a baj, már a váran-
dóság alatt érdemes elsa-
játítani azt a tudást, mit
tehet a szülõ, ha riaszt a
készülék. A szakemberek
által tartott babaváró tan-
folyamokon a szülõk a
gyakorlatban is megtud-
hatják a legfontosabb
tudnivalókat.

Az óbudai Védõnõi
Szolgálat tervei között
szerepel, hogy március-

tól az újszülött újra-
élesztés technikájának
elsajátítása érdekében is
kapjak segítséget a kerü-
leti családok. A Gyenes
utcai székhelyen a kö-
zeljövõben szoptatási ta-
nácsadást, koraszülött
klubot és különbözõ kis-
csoportos foglalkozáso-
kat is kínálnak majd az
óbudai kisgyermekes
családoknak. Az intéz-
mény dolgozói által kí-
nált programokról az ön-
kormányzat és a Védõ-
nõi Szolgálat honlapján,
valamint a védõnõi ta-
nácsadókban kihelyezett
plakátokról folyamato-
san tájékozódhatnak az
érintettek.

Az elsõ készüléket
Enyedi Tímea III. kerü-
leti édesanya vehette át,
kisfia, Marcell 4 hetes
koraszülött babájával.

A légzésfigyelõk bér-
lésével kapcsolatban az
intézmény központjában
nyújtanak további felvi-
lágosítást. A Védõnõi
Szolgálat elérhetõségei:
439-1378, 439-1379. Cí-
me: Gyenes utca 16.        

Szeberényi

Feketéné Kõhalmi Ildikó, az alapítvány irodavezetõje, dr. Gallóné Nagy Judit, a szoci-
ális szolgáltató fõosztály vezetõje, Enyedi Tímea és Darai Alex kisfiúkkal, Marcellel,
Lévainé Madancza Edina területi védõnõ, Fekete János, a Gyermekeinkért ‘91 Alapít-
vány alapító tagja és Schadek-Bíró Éva, a Védõnõi Szolgálat vezetõje

Nagy értékû felajánlás egy óbudai alapítványtól

Légzésfigyelõk a Védõnõi Szolgálatnak

Hallásvizsgáló a szûrõvizsgálatokhoz
Az új, nagyértékû hallásvizsgáló készülék a Vörösvári úti
védõnõi tanácsadóba került, ahol a területi védõnõk a 3-
6 év közötti gyermekek korhoz kötött, kötelezõ szûrõ-
vizsgálata során használják majd, mindennapi tevékeny-
ségük során. A tanácsadó képviseletében Lévainé
Madancza Edina területi védõnõ vette át a berendezést.

• Aki felajánlaná a személyi jövedelemadójának 1
százalékát a Gyermekeinkért ‘91 Alapítvány tevé-
kenységének támogatására, alábbiakban olvashat-
ják a fontosabb adatokat. Adószám: 19700478-2-
41. Banki átutalás, befizetés esetén: K&H Bank
10401055-50526655-65721001.

A Vidám Színpad
mûvészei siettek

az Összefogás Óbudáért
Egyesület segítségére
még decemberben, nem
sokkal karácsony elõtt.
Az akcióban részt vevõ
mûvészek - Götz Anna,
Nyertes Zsuzsa, Har-
sányi Gábor, Beleznay
Endre és Böröndi Ta-
más, a színház direktora
- egy forgalmas napon
egy órán át vállaltak
pultos és felszolgálói
munkát az EuroCenter

egyik kávézójában,
hogy az ezen idõ alatt
keletkezett bevételt fel-
ajánlják a civil szervezet
javára. 

Ezt követõen a gyer-
mekek reggeliztetésével
is foglalkozó egyesület
elnökével, Csikósné
Mányi Júliával közösen
sétáltak le a bevásárló-
központ szupermarket-
jébe, ahol reggelire való
élelmiszert vásároltak a
gyerekeknek.

k. gy.

Színmûvészek 
a gyermekekért

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Térbeli tánc-szók

A fenti címmel hét évszázad legszebb verseibõl és
táncaiból összeállított mûsort tekinthették meg a
Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola színháztermébe látogatók január
23-án. A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott
rendezvényen színpadra lépett a Kincsõ Néptánc-
eggyüttes felnõtt és ifjúsági csoportja, Bor Viktor
színmûvész, Baloghné Vatai Barbara, Fejér Erika,
Galát Péter és Taba Csaba táncmûvészek.

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben
is elindították matematikából az ingyenes tehetség-
gondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozá-
sokat csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gim-
náziumban. (Nagyszombat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni, elõ-
zetes jelentkezés nincs.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
Február 17-én kezdõdik az „Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel. „Idõsebbek is elkezdhetik!”
címû tanfolyam következõ kurzusa. (Érdeklõdés és
jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-4938-
as telefonszámon.) 

Iskolanaptár 2014/15
Tavaszi szünet: 2015. április 2-tõl április 7-ig. A szü-
net elõtti utolsó tanítási nap április 1-je, a szünet utá-
ni elsõ tanítási nap 2015. április 8. Utolsó tanítási
nap az utolsó évfolyamon: 2015. április 30. A közép-
iskolák végzõseinek utoljára április 30-án kell iskolá-
ba menniük. Országos kompetenciamérés: 2015.
május 27. Tavaszi érettségi idõszak, írásbeli vizs-
gák: 2015. május 4-tõl 26-ig. A közép- és általános
iskolákban 2015. június 15-én ér véget a tanítás.

Elõkészítõk általános iskolásoknak,
korrepetálás érettségizõknek

Felvételi elõkészítõk (fõleg szóbelikre) indítanak ál-
talános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos be-
kapcsolódási lehetõséggel a Thalész Körben, a
Vörösvári úton. (A központi írásbelire bárki elmehe-
tett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a
középiskola). Lehetõség van általános- és középis-
kolások matematika-fizika-kémia, magyar-történe-
lem korrepetálására. Érettségizõk felkészítését vál-
lalják az elégséges szint elérésétõl a emeltszintû
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés
bármilyen tantárgyból a tanév végéig. A diákokat
minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscso-
portban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért na-
pokon és idõpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon. További tájékoztató az
interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Jubileumi diplomák pedagógusoknak 
Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási
törvény 2005. CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve ta-
nítóképzõt végzett és diplomáját 50 éve szerzett pedagógus arany; 60 éve
szerzett pedagógus gyémánt; 65 éve szerzett pedagógus vas; illetve 70
éve szerzett pedagógus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet
eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási osztályán nyújtható be. A kérelemhez csa-
tolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a diploma máso-
latát (a másolást és hitelesítést az osztályon elvégzik), valamint a 30 év peda-
gógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a mun-
kakönyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek az osztályon). Magasabb fo-
kozatú jubileumi diploma igénylése esetén csak az elõzõ jubileumi diploma
fénymásolatát szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2015.február 27-ig az oktatási osztályra behozni,
illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em.). A
kérelem tartalmazza a kérelmezõ lakcímét, a telefonszámát, adószámát, taj-
számát, valamint azt, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott pedagógusként a
kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között történik, 2015. június 5-én.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat!
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási osztályon nyújtanak a 437-8548-as telefon-
számon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

A 2014-es év az egyesület törté-
netében fontos év volt. „30

évesek lettünk”, ezért sok tervvel
vágtunk neki ennek az évnek. Elõ-
ször is a nyár elején teljes felújítást
végeztünk. Lomtalanítottunk, fes-
tettünk, új bútorokat szereztünk be
a mûhelybe. Evvel párhuzamosan a
mûhely külsõ környezetét is meg-
újítottuk. Kerékpártárolót szerel-
tünk fel a mûhely elé, a mûhely kö-
rüli oszlopokat átfestettük és a
„Ganz” logóval láttuk el. Az önkor-
mányzat által kiírt, „Fogadj örökbe
egy zöld területet” pályázaton
egyesületünk nyert annyi támoga-
tást, hogy a mûhely elõtti zöld terü-
letet felújítottuk, megszépítettük.

Emellett persze a mûhely állandó
programjait is megtartottuk: a tan-
évben a heti háromszori 3 órás fog-
lalkozásokat; nyáron a 2×1 hetes tá-
borokat; év végén a karácsonyi ün-
nepséget.

Ebben az évben is várjuk az új ta-
gokat: 7 éves kortól modellezõ (ha-
jó, vonat, repülõ stb.), 11 éves kor-
tól elektronika foglalkozások köré-
ben. A tanulók ezeken elsajátítják a
technikai alapismereteket. A mû-
helyben elkészült munkák a tanulók
saját tulajdona lesz.

(Jelentkezni lehet a helyszínen, te-
lefonon vagy e-mailben: Kövesdy
Csaba, Hímzõ utca 11. (bejárat az
épület hátsó része felõl), 06-30-330-
5117, kovesdycsaba@gmail.com)

Kövesdy Csaba
mûhelyvezetõ

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

30 éves a Ganz Ifjúsági Mûhely 

Modellezés és elektronika
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B udapesten tavaly
december 13-án

122 Ökoiskola és 52 új
Örökös Ökoiskola kép-
viselõje vette át a dísz-
okleveleket, amelyeket
Czunyiné dr. Bertalan
Judit köznevelésért fele-
lõs államtitkár (Emberi
Erõforrások Minisztéri-
uma - EMMI) és dr. Si-
mon Attila István köz-
igazgatási államtitkár
(Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium - FM) ado-

mányozott az idei esz-
tendõben sikeresen pá-
lyázó iskoláknak. A
Bárczi Géza Általános
Iskolát Sisa Péterné
igazgató képviselte és
vette át a díszoklevelet. 

Az Emberi Erõforrás-
ok Minisztériuma, a
Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium és az Okta-
táskutató és Fejlesztõ
Intézet nagy hangsúlyt
fektet arra, hogy az is-
kolás korosztály megfe-

lelõ élményekre és ta-
pasztalatokra építõ, azaz
tevékenység orientált
környezeti és fenntart-
hatóságra nevelésben
részesüljön. A cím azon
nevelési-oktatási intéz-
ményeknek elismerése,
amelyek intézményi ke-
retek között átgondol-
tan, rendszerszerûen és
mindennapi gyakorlat-
ként foglalkoznak a kör-
nyezettudatossággal, a
fenntarthatóságra neve-
léssel, a környezeti- és
egészségneveléssel. A
cím adományozása kap-
csolódik az ENSZ, „A
fenntarthatóságra okta-
tás 2005-2014” évtize-
dének programjához. 

Tavaly 122 iskolát dí-
jaztak elsõ vagy második

alkalommal, további 52
iskola nyerte el az Örö-
kös Ökoiskola minõsí-
tést. Velük együtt össze-
sen 746 intézmény (az
általános iskolák mellett
néhány mûvészetoktatási
intézmény és kollégium,

64 gimnázium, 156
szakközépiskola vagy
szakiskola) tartozik az
Ökoiskola hálózathoz az
ország minden szegleté-
ben. A diákok mintegy
ötöde tanul ezekben az
iskolákban. 

Ökoiskola a Bárczi
Az iskolában évek óta komoly munka folyik a környezet-
tudatos nevelés érdekében. Felelõsséget éreznek az itt
dolgozó pedagógusok a jövõ generációjának egészség-
tudatosabbá alakításáért, a természet értékei iránt fo-
gékony, a fenntarthatóság szempontjait ismerõ és válla-
ló ifjúság neveléséért. 2014 szeptemberében pályázatot
nyújtottak be az ökoiskolai cím elnyeréséért, melyet
meg is kaptak. A Bárczi ökoiskola lett. 

Budapesten rendezték az
Országos Bolyai Matema-
tika Csapatversenyt tavaly
november 22-én. A III. ke-
rületi Bárczi Géza Általá-
nos Iskola volt az egyik
helyszíne az írásbeli for-
dulónak, ahol 72 csapat
írásban adott számot tu-
dásáról. 

N emcsak helyszínt
biztosítottak, de

döntõsként részt vett
egy csapatuk az ország-
határon átívelõ megmé-
rettetésen is. A harmadik
osztályosoktól a nyolca-
dikosokig nevezhettek
az általános iskolások,
legfeljebb 4-4 tagú csa-
patokkal. Nyolcadik
osztályos diákjaikat Kö-
vér Gábor tanár készí-
tette fel. Hitvallása,
hogy a matematika meg-
értése, megszerettetése
fontos feladat. Fontos-
nak tartja, hogy a jöven-
dõ nemzedék logikusan
gondolkodjon, fejlett le-
gyen a kombinációs
készsége, felismerje az

összefüggéseket a fel-
adatok megoldásakor.  

Természetesen a kö-
zös gondolkodás és az
együttes problémameg-
oldás leghatékonyabb
formáinak elsajátítása is
ugyanolyan nélkülözhe-
tetlen. Az iskola peda-
gógusai erre folyamato-
san nagy figyelmet for-
dítanak, hiszen a sikeres
szerepléshez ki kell ala-
kítani a csoporton belüli
munkamegosztást, te-
am-taktikát. Ez a ver-
seny arra is nevel, hogy
a gyerekek közösen dol-
gozzanak, agyaljanak a
megoldandó feladato-
kon. A csapatszellem
nagyon fontos, akárcsak
az élet minden más terü-
letén.

Bejutott az országos
döntõbe a Bárczi Géza
Általános Iskola 8. évfo-
lyamos KN-RT csapata:
Debreczeni Tibor, Masz-
lovics Krisztián, Mihal-
kó Norbert, Takács Ro-
land. A döntõben 4. he-
lyezést értek el.

Sikeres az Online Oktatási Centrum 
Kiváló kezdeményezésnek, eredményes kísérleti fél-
évnek könyvelték el a Kárpát-medencei Online Okta-
tási Centrum (K-MOOC) létrejöttét és elsõ féléves te-
vékenységét a programhoz csatlakozott magyaror-
szági és határon túli magyar tannyelvû felsõoktatási
intézmények képviselõi az Óbudai Egyetemen janu-
ár 8-án tartott elsõ hivatalos találkozójukon.

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

Mintegy 6 kilogramm amfe-
tamint, 11 ezer extasyt és
70 gramm marihuánát fog-
laltak le a rendõrök egy Zá-
por utcai házkutatáskor
nemrégiben. Kábítószer
birtoklás miatt indult eljá-
rás Sz. László 39 éves bu-
dapesti lakos ellen. 

E gy nagy sebességgel
haladó gépjármûre

lettek figyelmesek a
rendõrök január 17-én
este a XI. kerületi Buda-
foki úton. Igazoltatták a
sofõrt, akinek ruházata
átvizsgálásakor egy do-
boz kék színû, kézigránát
formájú tablettát és 73
gramm fehér kábítószer-
gyanús port találtak. A
férfi nem mûködött
együtt a nyomozóható-
sággal, nem akarta el-

mondani, hol lakik élet-
vitelszerûen. A rendõrök
megállapították Sz. Lász-
ló tartózkodási helyét, és
az óbudai, Zápor utcai
házkutatáskor körülbelül
6 kilogramm amfetamint,
11 ezer extasyt és 70
gramm marihuánát fog-
laltak le. A nyomozók ká-

bítószer elõállításához,
adagolásához használt
présgépet, digitális mérle-
get, valamint laptopokat
is találtak az ingatlanban. 

A BRFK XI. kerületi
Rendõrkapitánysága õri-
zetbe vettek a gyanúsítot-
tat, kezdeményezték elõ-
zetes letartóztatását. 

Feltárult a droglabor

Egy lélekmelengetõ történet
jutott tudomásunkra a kerü-
leti kapitányság életébõl. Az
óbudai rendõrség egyik
munkatársa széleskörû ös-
szefogást indított útjára egy
nehéz sorsú kisfiú  és vak
édesanyja életének szebbé,
könynyebbé tételéért. 

Arendõrkapitányság
munkatársa szolgá-

latteljesítése közben arra
lett figyelmes, hogy egy
vak hölgy vezeti át a zeb-
rán a kisfiát. Agyermek el-
ejtett egy kisautót, amit az
anyuka nem vett észre. A

szolgálatot teljesítõ rend-
õrök kiszálltak a járõrko-
csiból, és visszaadták a já-
tékautót a fiúcskának. Itt
azonban nem ér véget a
történet. Az anyukát to-
vább kérdezték, hová in-
dult, hová szeretne eljutni.
Elmondta, hogy egyedül
hordja bölcsõdébe a kisfi-
át. A kapitányság beosztot-
tai beültették õket az autó-
ba, és elvitték úti céljuk-
hoz. Idõközben az édes-
anyától megtudták, hogy
egyedül neveli kisfiát, na-
gyon nehéz körülmények
között.

Ezt követõen a kapi-
tányságon civilként
gyûjtést tartott a figyel-
mes kolléga, az anyuka
és a pici megsegítésére.
Pár nap alatt 45 ezer fo-
rint gyûlt össze a mun-
katársak jóvoltából. A
pénzbõl tisztálkodási
szereket, tartós élelmi-
szereket, ruhát, valamint
több doboznyi játékot
gyûjtöttek a kisfiúnak,
és 10 ezer forint kész-
pénzt adtak át az anyu-
kának, aki nagyon hálás
volt a nem várt segítsé-
gért. (sz)

Rendõrök segítettek 
a vak édesanyán és kisfián

Pénzt és ékszert vitt el 
egy kerületi lakásból

Lopás gyanúja miatt keresik a képen látható isme-
retlent. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi
2014. szeptember 30-án este egy kerületi lakásból
készpénzt és ékszert lopott el. A III. kerületi Rend-
õrkapitányság munkatársai kérik, aki a képen látha-
tó férfit felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével
vagy a bûncselekménnyel kapcsolatban információ-
val rendelkezik, hívja a rendõrséget! 

A nyitott ajtón besur-
ranva készpénzt és

iratokat vitt el a képen
látható férfi - aki szeren-
csére egyenesen a kame-
rába bámult - egy Ha-
ránt utcai lakásból 2014.
október 6-án. Aki a ké-
pen látható férfit felis-
meri, jelenlegi tartózko-
dási helyével vagy a
bûncselekménnyel kap-
csolatban információval
rendelkezik, hívja a III.
kerületi Rendõrkapi-
tányságot! 

A Budapest III. kerületi Polgárõr Egye-
sület várja azon kerületi lakosok jelent-
kezését, akik elmúltak 18 évesek, bün-
tetlen elõéletûek és szabadidejükben
szívesen végeznének önkéntes bûn-
megelõzõ tevékenységet Óbuda-Bé-
kásmegyer közbiztonsága érdekében.
Tájékozódási lehetõségek: www.pol-
garorobuda.hu, facebook-on az Óbu-

dai Polgárõrség oldalon. Jelentkezni,
illetve érdeklõdni lehet: szerdánként
15-19 óra között az egyesületi irodá-
ban (1033 Bp., Kaszásdûlõ u. 7.), e-
mailben a polgaror.obuda@gmail.com
címen, valamint a 30-621-6088-as te-
lefonszámon.Támogathatják is a ke-
rületi polgárõrök munkáját adójuk 1
%-ával! Adószám: 18135327-1-41.

Csatlakozhatnak a polgárõrséghez

Besurranó tolvaj
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Az Óbudai Egyetem straté-
giai célja, hogy az európai
felsõoktatási térséggel
versenyképes, a XXI. szá-
zad elvárásainak megfele-
lõ infrastruktúrával ren-
delkezzen. Ebben kiemelt
szerepet kap az intelli-
gens tanulási környezet
megteremtése, az épüle-
tek utólagos hõszigetelé-
se, a nyílászárók cseréje,
a káros anyag kibocsátás,
valamint a fenntartási
költségek csökkenése.

Afenti célok megva-
lósítása érdekében

az egyetem pályázatot
nyújtott be az új Széche-
nyi Terv Közép-Magyar-
országi Operatív Program

támogatási rendszeréhez
kapcsolódva. A KMOP-
3.3.3.-13-2013 azonosító
számú sikeres pályázat
eredményeképpen az

Óbudai Egyetem a
Kiscelli utca 78-82., a
Doberdó út 6. és a Bécsi
út 94. szám alatti oktatási
épületeken a fotovoltai-

kus rendszer telepítésére
nyert el támogatást.

Magyarország termé-
szeti adottsága rendkívül
kedvezõ a fotovoltaikus
rendszerek telepítéséhez,
ugyanis Magyarorszá-
gon az évi napsütéses
órák száma akár 2000-
2200 óra is lehet. A foto-
voltaikus rendszerek fi-
zikai reakció során ala-
kítják át közvetlenül a
Nap sugarait elektro-
mossággá. A sorba kötött
napcellákban zajlik le az
elektrifikáló folyamat, és
inverter alakítja át az
egyenáramot váltakozó
árammá. 

A fejlesztés során a
három épületre 494,

egyenként 1,46 négyzet-
méter felületû napele-
met szerelnek fel. En-
nek eredményeképpen
az üvegház hatású gáz-
kibocsátás csökkenése
az ötödik fenntartási év
végén 580 t CO ekv/év.
A közel 125 millió fo-
rintos beruházás munká-
latai az elmúlt év de-
cemberében megkez-
dõdtek.

A fejlesztés a megta-
karításokon túl hozzájá-
rul az oktatók és a hall-
gatók környezet- és
egészségtudatos szemlé-
letének formálásához,
az egészséges környe-
zetalakítás fontosságá-
nak tudatosításához. 

Napelemek az Óbudai Egyetem épületein 

A fõvárosiak természettu-
datos szemléletének ki-
alakítása, a természet vé-
delme - sok egyéb mellett
ez a feladata a Fõvárosi
Önkormányzat Rendészeti
Igazgatósága természet-
védelmi õrszolgálatának.
Ugyanakkor sokszor kel-
lett illegálisan lerakott
hulladéktól megtisztítani-
uk az ellenõrzött területe-
ket. Tavaly közel kétszáz
sikeres intézkedésük volt. 

Több mint ezer órát
töltött járõrözéssel

múlt évben a Fõvárosi
Önkormányzati Rendé-
szeti Igazgatóság termé-
szetvédelmi õrszolgálata.
A leginkább veszélyezte-
tett területeken összesen
824 órát voltak jelen az
õrök. Legfontosabb fel-
adatuk a természetvédel-
mi területek õrzése, vala-
mint azok természetvé-
delmi kezelése azért,
hogy az õshonos és az
élõhelyre jellemzõ növé-
nyek terjedhessenek el.
Sokszor kellett tájidegen
növényfajoktól vagy ille-
gálisan lerakott hulladék-
tól megtisztítaniuk az el-
lenõrzött területeket. 

Tavaly 38 esetben lát-
tak el kiemelt közös
szolgálatot a természet-
védelmi õrök a közterü-
let-felügyelõkkel, polgá-
ri természetõrökkel és az
érintett kerületek körzeti
megbízotti rendõreivel. 

Az õrszolgálat nagy
hangsúlyt fektet a fõvá-
rosiak természettudatos
szemléletének kialakítá-
sára, ezért indított tanös-
vény-programot, amely-
nek során iskolás cso-
portoknak tartanak túra-
vezetéseket a természet-
védelmi területeken. 

(sz)

Járõrök védik 
a természeti értékeketEttõl az évtõl változtak a sze-

métszállítás egyes szabá-
lyai: a fenyõfákat január 30-
ig hulladékgyûjtõ udvarba
vagy közösségi komposztá-
lás céljára fenntartott gyûj-
tõhelyre kell vinni. A kará-
csony utáni fenyõfahulladé-
kot pedig a társasházaknak
egy helyen kell gyûjteniük,
amíg azt a Fõvárosi Közterü-
let-fenntartó (FKF) Nonprofit
Zrt. el nem szállítja.

B ecslések szerint több
mint félmillió tûleve-

lû kerül ki az utcára a fõvá-
rosban, ezt a mennyiséget
kell kezelni, illetve hasz-
nosítását megoldani. A
Vízkereszt utáni hetekben
úgynevezett fenyõfajára-
tokkal szállítják el a fákat,
ezt megelõzõen, illetve az
utána következõ másfél
hónapban a normál hulla-
dékszállító célgépek gyûj-
tik össze a kidobott, elszá-
radt növényeket. Ha a fe-
nyõ olyan nagy, hogy a
célgép nem tudja összeap-
rítani, akkor platós jármû-
vel viszik el. Az esetleg
hetek óta el nem szállított
fenyõfák miatt az FKF 06-
40-353-353-as számán le-
het bejelentést tenni.

Az FKF az összegyûj-
tött fákat összeaprítja,
majd a Fõvárosi Hulla-
dékhasznosító Mû ka-

zánjaiba kerülnek. A fe-
nyõ a magasabb gyanta-
tartalom miatt kitûnõ tü-
zelõanyag, az elégetés-

sel több tízezer buda-
pesti háztartásnak bizto-
sítanak fûtési gõzt és
áramot. sz

Tüzelõanyagként hasznosítják a fenyõfákat

FOTÓK: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Aranysarkantyús táncos

Mosóczi István, a Kincsõ Néptáncegyüttes táncosa ja-
nuár 10-én, a Békéscsabai Országos Szólótáncfesz-
tiválon ismét Aranysarkantyús táncos lett. A kitüntetõ
cím a legkiválóbb táncosokat illeti meg. A szakmai zsû-
ri második alkalommal ítélte oda neki az Aranysarkan-
tyút. Magas színvonalon elõadott táncáért a Martin
György Néptáncszövetség Különdíját is kiérdemelte.

Könyv Buday-Goldberger Leóról 
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és az Óbudai
Múzeum Közalapítvány tá-
mogatásával az Óbudai
Múzeum kiadásában meg-
jelent Guba Ildikó: „A halál
nem program”; Buday-
Goldberger Leó élete címû
könyve. A két világháború
közti idõszak gazdasági-
és közéletének e kiemel-
kedõ, a „Goli” világhírnevét
megalkotó személyét a
szerzõ különbözõ nézõpontokon keresztül - családfõ,
közéleti ember, gyáros, zsidó, filantróp, politikus, fogoly -
mutatja be az olvasónak, aki így nem csak a zseniális, de
néha rideg pénzembert, hanem a gondokkal küzdõ csa-
ládapát és férjet is megismerheti.

Jöjjön ki Óbudára!
Fenti címmel indít programsorozatot a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Fõ tér 5. szám alatti Krúdy
Gyula Könyvtára február 5-én 18 órai kezdettel. Az
eseményt a Szépírók Társasága szervezi. Az elsõ
vendég Erdõs Virág, József Attila-díjas költõ, író,
drámaíró lesz. (A belépés díjtalan.) 

Dr. Örlõs Endre élete könyvben 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és az Óbudai
Múzeum Közalapítvány támogatásával az Óbudai
Múzeum kiadásában megjelent a Margit Kórház volt
igazgatójának, dr. Örlõs Endrének életét bemutató
könyv. A szerzõ, Viszket Zoltán a születéstõl az el-
múlásig, mutatja be
Örlõs doktor közel az
egész XX. századot át-
ívelõ, regénybe illõ, tra-
gédiákkal átszõtt élet-
történetét, de nem ki-
emelve annak történel-
mi kontextusából, ha-
nem a korabeli magyar
történelem meghatáro-
zó eseményeinek a tük-
rében.

Két nagyméretû ókori kõ-
szarkofágra bukkantak a
Budapest-Esztergom vasút-
vonal felújítása során, egy
vízelvezetõ árok ásásakor.
A leletek az Aranyhegyi-pa-
tak mellett helyezkednek
el, ezen a területen több
száz sírt tártak már fel.
Kincskeresõk elõzték meg
a régészeket. Igaz, nem
mostanság, hanem vélhe-
tõen több mint másfélezer
évvel ezelõtt.

Akét szarkofágra a bu-
dapesti Pomázi út

mentén, a vasútvonal épít-
kezéseihez kapcsolódva
bukkantunk. Abban bíz-
tunk, hogy talán bolyga-
tatlan temetkezések lesz-
nek, ám felnyitásukkor ki-
derült, hogy korábban ki-
rabolták õket: az egyiknek
darabokra törték a tetejét,
míg a másik tetõnek az
egyik sarkát szakították
be. Erre egyébként nem

manapság, hanem még az
eltemetést követõ idõben
került sor. Így sajnos az
emberi maradványok
mellett nem bukkantunk
mellékletekre, amelyek
alapján pontosabban kel-
tezni lehetett volna a te-
metkezéseket, így csupán
abban lehetünk biztosak,
hogy a kõládák a 3. szá-
zadban készültek - mond-
ta a mûemlékem.hu ma-
gazinnak Lassányi Gábor
feltárás-vezetõ régész. 

A szarkofágos temetke-
zések elsõ korszakában a
kõládákat a felszínen he-
lyezték el a római sírker-
tekben. A provinciát sújtó
barbár támadások, vagy
csak egyszerû sírrablások
során sokukat feldúlták,
kifosztották, így sem a ha-
lottal eltemetett értékek,
sem a földi maradványok
nem voltak már bizton-
ságban. Ezek után kezdték
a földbe temetni a hatal-

mas kõládákat, és nem
csupán újonnan faragotta-
kat, hanem olyanokat is,
amelyeket korábban már
feldúltak, így a föld alá te-
metéskor új elhunyt került
beléjük. Azt nem lehet
tudni, hogy vajon a két
újonnan talált szarkofág
ilyen másodlagosan fel-
használt darab volt-e.

Az Aranyhegyi-patak
melletti terület nem volt
eddig sem ismeretlen a
BTM Aquincumi Múzeu-
mának szakemberei elõtt,
hiszen egy korábbi feltá-
rás során több mint há-
romszáz római kori temet-
kezést tártak fel. A most
megtalált két szarkofág
aligha magányosan állt a
területen, így az építkezési
munkálatok során újabbak
elõkerülésével is számol-
nak a régészek, hiszen ez
is része volt Aquincum
polgárvárosa temetõjé-
nek. Sz. Cs.

Óbuda csodás kincsei 
– szarkofágokra bukkantak

A z Óbudai Múzeum
„Középkori várak -

Virtuális vártúrák” címû
idõszaki kiállításának
látványos virtuális re-
konstrukciói mellett né-
hány talányos feladatot
is tartogatnak a múzeu-
mi termek március 15-
ig: az ide látogató csalá-
dok egy izgalmas múze-
umi nyomozójátékban
vehetnek részt, amely-

hez minden segítség
megtalálható a tarisz-
nyában. Hány centimé-
teres egy középkori kard
pengéje? Milyen eszkö-
zöket használtak az egy-
kori várak lakói? A vár-
nézõ túra során kiderül!
Közös felfedezésre hív-
ják a családokat, amely-
nek alapjai a „Titkok
nyitja” kártyák és a fel-
adatlap. Az összeállítás-

ban találhatók még
egyéb segítõ eszközök
(mérõszalag, zseblám-
pa, térkép) is a kiállítás
játékos megismerésé-
hez.

(A kiállítási belépõ-
jegy mellett a felfedezõ
tarisznya a múzeum re-
cepcióján hétvégenként
ingyenesen elérhetõ. Bõ-
vebb információ: Karsai-
Diamant Lívia, 250-1020
vagy diamant.livia@obu-
daimuzeum.hu)

Zsákomban a váram
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Az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény (ÓSZSZI)
a Magyar Kultúra Napjára
emlékezve rendezett ün-
nepséget klubtagjainak és
az érdeklõdõ óbudai nyug-
díjasoknak. A január 22-ei
az eseményt nagy érdeklõ-
dés kísérte, közel 200
vendég látogatott el a
programra.

Kölcsey Ferenc 1823.
január 22-én fejezte

be a Himnusz megírását;
az eseményre emlékezve
köszöntötték a Kiskoro-
na utcai díszterembe ér-
kezõ látogatókat. Az ün-
nepség egyben nyitánya
is az ÓSZSZI tavaszi
mûveltségi vetélkedõjé-
nek; a verseny témája

Kölcsey Ferenc élete és
munkássága lesz.

A rendezvény részeként
nyílt meg Kamocsay Judit
népi iparmûvész kiállítása
a Kiskorona Galériában.
A tárlaton a mûvész népi
motívumokkal díszített
szõtteseit és kézimunkáit
csodálhatták meg az ér-
deklõdõk. 

Turcsánné Horváth Ani-
kó, Csokonai-díjas néptánc
tanár és a Kis Kincsõ
együttes szórakoztatta a
közönséget, Kovács Fe-
rencné, a Kiskorona Idõ-
sek Klubjának tagja pedig
elszavalta a Himnuszt.

(A kiállítás megtekinthe-
tõ február 25-ig, hétköznap
8-tól 16 óráig. Cím: Kisko-
rona utca 3.)

Magyar Kultúra Napja az idõsklubban

Hogyan kezdõdik el egy al-
kotói folyamat? Hogyan épül
fel? Vajon mikor válik egy
munka mûalkotássá? Ezek a
kérdések kerülnek elõtérbe
a Budapest Galéria „Munka-
mûvek” címû kiállításán,
melyet január 22-tõl március
8-ig láthatnak. 

Ugorj be és alkoss!:
Sokféle játék és al-

kotási lehetõség várja a
gyerekeket és a felnõtteket
is február 21-én 15-tõl 18
óráig. Vegyes technikák-
kal, színes szalagokkal,

betûkkel alkothatnak sík-
ban és térben is. Azok,
akik nem tudnak ellátogat-

ni a galériába ezen a szom-
bati napon, március 8-ig a
kiállítótér teljes nyitva tar-

tási idejében kipróbálhat-
ják az Ugorj be, és alkoss!
program játékait és alkotá-
si lehetõségeit! (Az Ugorj
be! jegy ára 600 forint.)

A „Munka-mûvek” cí-
mû csoportos kiállítás
olyan alkotókat mutat be,
akiknél különös hangsúly-
lyal jelenik meg a saját al-
kotófolyamat iránti érdek-
lõdés és az efféle érdeklõ-
dés dokumentálásának
igénye például vázlatfüzet,
blog, fotó vagy videó for-
májában. A kiállításon sze-
replõ alkotók közül többen
az elõkészületeket gyakran
legalább olyan fontosnak

tartják, mint magát a befe-
jezett alkotást, de van, aki a
munka szépségét idõnként
izgalmasabbnak látja, mint
az eredményt. (További in-
formáció: info@ buda-
pestgaleria. hu/www.bu-
dapestgaleria.hu. Cím:
Lajos utca 158.)

Munka-mûvek a Budapest Galériában

Az immár hagyománnyá vált, negyedévenként megren-
dezendõ koncertsorozattal zárta a telet az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény.

A zenekedvelõ nyugdíjasok  janu-
ár 20-a és 29-e között az intéz-

mény klubjaiban és a Derûs Alkony
Gondozóházban hallgathatták meg
Hegyes Ádám zongoramûvész és
Hartai Kornélia hegedûmûvész elõ-
adását. A zenészek többek között
Strauss és Waldteufel mûveibõl adtak
elõ részleteket, valamint a farsangi
mulatságokra készülõdve könnye-
debb dallamok is felcsendültek a ren-
dezvényeken.

Az érdeklõdõk szeretettel fogadták
a fiatal mûvészeket, a zenei program-
ra közel 1000 klubtag látogatott el.
Az Óbudai Szociális Szolgáltató In-

tézmény áprilisban és májusban is várja koncertso-
rozatára a III. kerület nyugdíjas polgárait.

Komolyzenei koncertsorozat nyugdíjasoknak

NE SZÉGYELLD, HOGY
VAN LELKED! Kiállításra
és könyvbemutatóra vár-
ták az érdeklõdõket január
30-án a Kõrösi Csoma
Sándor Kõbányai Kulturá-
lis Központba. Vekerdi La-
jos Zoltán festõmûvész
mutatta be ezen a napon
minitárlatát, ugyanakkor
Németh Nyiba Sándor:
Nyibaizmus - Ne szé-
gyelld, hogy van lelked cí-
mû kötetét ismerhette
meg a közönség. Az alko-
tókkal a Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör élérõl az óbuda-
iak által is jól ismert Kani-
zsa József beszélgetett.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A korra jellemzõ neo-
reneszánsz stílusú

építészeti tervek mellett
rendkívül érdekesek és

szépek az épületgépészeti
és a színpadtechnikai be-
rendezések tervei is. Mi-
vel ezek nagyon ritkán

szerepelnek kiállításokon,
ezért ez alkalomból közü-
lük többet bemutatnak.
Különleges az Operaház

hûtõ-fûtõ szisztémája, a
világítás eszközei és a
korszak színházépítésze-
tében központi szerepet
játszó tûzvédelmi megol-
dás is. Mindenekelõtt
azonban az akkoriban
igen modernnek számító,
elõször a budapesti  Ope-

raháznál alkalmazott As-
phaleia-rendszerû hidrau-
likus színpadmozgató gé-
pezetet teszik közszemlé-
re, eredeti tervrészletek,
fotók és egy nagyméretû
mozgatható modell segít-
ségével. (Cím: Kiscelli ut-
ca 108.) 

A Kiscelli Múzeum a 2014-es Ybl-év kapcsán a budapesti Operaház épületéhez készült
tervekbõl állított össze kiállítást, melynek nyitva tartását március 1-jéig meghosszab-
bították. Bemutatják az épület homlokzati vázlatait, néhány végleges tervet és rész-
letrajzot, illetve a színpadgépezet egyszerûsített modelljét is.

Az Ádvent Óbudán dal szövegének
szerzõje, Lackfi János tartott krea-
tív írásfoglalkozást az érdeklõdõk-
nek az Esernyõsben január 14-én. 

A kreatív írásra nagyon
sokfelõl érkeznek az

emberek. A kurzusra járt
már elméleti matematikus
és ügyvéd, grafikus és mû-
egyetemi hallgató, sebész
és gimnazista, tolmács és
ügyintézõ. Az irodalom
amúgy is arról szól, hogy
bárki lehet tûzoltó, katona,
vadakat terelõ juhász, sõt
mesterlövész vagy ûrhajós
is. Csak bele kell élnie (ír-
nia) magát a szerepbe. A
József Attila-díjas költõ

vezette sorozat júniusig tart,
így akit érdekelnek a vers- és
prózaírás trükkjei, még csatla-
kozhat a havonta jelentkezõ
tanfolyam résztvevõihez. 

Kreatív írás Lackfi Jánossal

Az Esernyõs – Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont filmklub-
bal kezdte idei kulturális programjainak sorát január 13-án. A ‘60-as évek
magyar filmmûvészetébe kalauzoló, „Megszállottság és álmodozás” címû
sorozatban Makk Károly „Megszállottak” címû filmjét vetítették. A prog-
ramon a Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezõ is részt vett

A fenti címmel tartanak ren-
dezvénysorozatot az Óbu-

dai Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben. A résztvevõk olyan
médiaszemélyiségekkel beszél-
gethetnek, akiket eddig csak
arcról, hangról ismertek. Ta-
kács Vera szerkesztõ, rendezõ,

dramaturg, Acél Réka szerkesz-
tõ, mûsorvezetõ és Kovács Ró-
bert színész, mûsorvezetõ a
„Kölyökidõ” címû, gyerekek-
nek szóló népszerû tévémûsor-
ral kapcsolatos emlékeit idézte
fel a hallgatóság elõtt január
21-én. 

Képernyõsök, rádiósok
szemtõl szemben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Filmklub az Esernyõsben

Operaház – technika a kulisszák mögött márciusig 
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a megajánlott vételárat, a
fizetés módját és idejét, valamint a pá-
lyázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatához a pályázat benyúj-
tásától számított 60 napig kötve van. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat Raiffeisen
Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-
00140645-00100001 számú letéti szám-
lájára. A pályázóknak az ajánlatot és a
pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot zárt borítékban, legkésõbb
2015. február 23.  (hétfõ) 12 óráig van
lehetõségük benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályán (cím:

1033 Bp., Mozaik uta 7.) személyesen,
vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanra a nemzeti va-

gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Tatai Önkormányzatot elõvásárlá-
si jog illeti meg. A tulajdonviszonyok ren-
dezése érdekében, az állam által az állam-
polgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló,
1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében
a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett in-
gatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Módosított kerületi szabályozási tervek 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2015. január 30. és
2015. február 9. között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál ut-
ca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében a fõépítészi és várostervezési iro-
dán (Hídfõ utca 18.)
• a Budapest III. kerület Kaszásdûlõ (Szentendrei út-volt esztergomi vasútvonal-Pomázi
út-Törökkõ utca-Csillaghegyi út-Bojtár utca-Bécsi út-Fehéregyházi út-Hunor utca-Hévízi
út-Bogdáni út) területére vonatkozó kerületi szabályozási tervének módosítása valamint 
• a Budapest III. kerület Mikoviny utca-Folyondár utca-Podolin utca-Doberdó út által ha-
tárolt terület kerületi szabályozási tervének módosítása megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester
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Ötezer példányban jelent
meg a Sportturisztikai
ajánló. Az önkormányzat
által támogatott füzet az
egyesület kiadványainak
sorában már a harmadik.

Az Óbudai Turisztikai
Egyesület 2013-ban

azért jött létre helyi vállal-
kozások és önkormányzati
szervezetek összefogása
nyomán, hogy elõsegítse
Óbuda turizmusának fej-
lesztését, növelje turiszti-
kai vonzerejét, megismer-
tesse a III. kerület neveze-
tességeit, épített és termé-
szeti értékeit, kulturális
életét, gasztronómiáját, és
nem utolsósorban a gaz-
dag szabadidõ eltöltési és
sportolási lehetõségeket.

Az egyesület kiadásá-
ban elsõként a kerüle-
tünk nevezetességeit be-
mutató „Történelmi séta
Óbudán”, majd a kultu-
rális kínálatát összegzõ
„Óbudai kulturális
ajánló” címû kiadvány
jelent meg. (Elõbbi an-
gol nyelven is olvasha-
tó.) A közelmúltban ké-
szült el a „Sportturiszti-
kai ajánló” címû pros-
pektus, mely összesen
25 mozgással, sporttal,
szabadidõs rekreációval
összefüggõ lehetõségre,
vagy ezekhez kapcsoló-
dó III. kerületi létesít-
ményre, állandó rendez-
vényekre hívja fel az ol-
vasók figyelmét. A kön-
nyebb eligazodást térké-

pek, fotók és pontos el-
érhetõségek segítik.
Mindhárom kiadvány
azonos formátumú, kön-
nyen kezelhetõ.

A füzeteket elsõsor-
ban az ide látogató turis-
táknak szánja az egye-
sület, de természetesen
a kerület lakosai számá-
ra is hasznos informáci-
ókat tartalmaznak. A ki-
adványok ingyenesek és
az Esernyõsöknél, illet-
ve a kulturális intézmé-
nyekben lehet hozzájut-
ni. A tervek szerint a kö-
zeljövõben a fõvárosi
Tourinform pontokon is
elérhetõk lesznek a fü-
zetek. (Az egyesület
honlapja: www.obuda-
tour.hu)

Sportturisztikai ajánló

Az Óbudai Kézilabda Sportis-
kola (ÓKSI) utánpótlás korú
csapatai rendszeres részve-
või a különbözõ szintû baj-
nokságoknak. Játékosai
feltûnnek a diákolimpián,
indulnak a fõvárosi egyesü-
letek számára kiírt bajnok-
ságokon, legjobb csapataik
pedig minden évben bejut-
nak az országos döntõbe.
2015 elsõ tornáján a legki-
sebb versenyzõi korosztály,
a kilencéves kézilabda pa-
lánták léptek pályára.

A„Kisiskolás bajnok-
ság” néven futó tor-

na sorozaton a Budapest
régió csapatai szerepel-
nek, soros versenyüknek

a Kerék utcai tornaterem
adott otthont. A szivacs-
labdával vívott mérkõzé-
sek fõ célja a játéklehetõ-
ség biztosítása, ezért nem
is tartják számon az ered-
ményt, nincs jegyzõ-
könyv, nincs tabella, a
2x15 perces játékidõ alatt
a gyerekek így számolat-
lanul dobják a gólokat.

Örömjáték
Az ÓKSI fiú és lány

csapata erõs ellenfelekkel
találkozott, a játékosok
többségén látszott, hogy
megfelelõ alapokkal ren-
delkeznek, felkészülésü-
ket hozzáértõ edzõk irá-
nyítják. Nádori Pálné

szakmai igazgató elége-
detten értékelt a torna be-
fejezése után. - Nagyon jó
kezdeményezésnek tartom
a bajnokságot. Itt nem az
eredmény a fontos, a játé-
kon, a tét nélküli örömjáté-
kon van a hangsúly. Eze-
ken a mérkõzéseken a
gyerekek ismerkedhetnek
a szabályokkal, gyakorol-
hatják a játék elemeit,
megtanulnak küzdeni,
egymást segíteni, ráérez-
nek a csapatszellem fon-
tosságára. Célszerû ilyen
fiatalon kezdeni, hiszen
minél korábban kapcso-
lódnak be a rendszeres
edzésmunkába, annál
több idejük lesz a kézi-

labdás ele-
mek elsajátí-
tására. A ha-
vonta ismét-
lõdõ torna a
tudás sz in t
lemérésére is
jó alkalom, a
gyerekek és
az edzõk is
l á t h a t j á k ,
hol tartanak
a fejlõdés-
ben. Úgy lá-
tom, tartjuk
a lépést az
egyesületi és

sportiskolás csapatokkal,
ami megnyugtató bizonyí-
ték, hogy jó úton járunk.

Korosztályos
válogatottak 
AZ ÓKSI életében

kedvezõ változást hozott
a látványsportágakat tá-
mogató TAO-pályázat,
melynek köszönhetõen
az egyesület „égbõl poty-
tyant” ajándékhoz jutott.
Az így kapott pénz az ön-
kormányzati támogatás-
sal kiegészülve sokat ja-
vított az egyesület tárgyi-
és személyi feltételein.
Most már „rózsaszínû
szemüvegen” át szemlél-
hetõ a jövõ, a 130 igazolt
játékos és a 20 tagú elõ-
készítõ csoport jobb kö-
rülmények között edzhet,
versenyezhet. 

A hat edzõ hozzáértõ,
elhivatott munkájának kö-
szönhetõ az ÓKSI csapa-
tok elmúlt évi sikeres sze-
replése: az U14 lányok
döntõt vívtak az Országos
Serdülõ Bajnokságban,
rajtuk kívül további csa-
patok is biztosították rész-
vételüket a korosztályuk

legjobb nyolc csapata kö-
zött. Hab a tortán két te-
hetséges játékos egyéni si-
kere. Stranigg Zsófia
meghívást kapott a serdü-
lõ, Lukovics Boglárka pe-
dig az ifjúsági válogatott-
ba, mindketten saját neve-
lésû játékosok. 

Nyílt titok, hogy az
egyesület kinõtte már az
Kerék utcai tornatermet, a
fiatalok részérõl megnyil-
vánuló élénk érdeklõdés
ellenére hamarosan kény-
telenek lesznek létszám-
stopot hirdetni. Ahangulat
azonban derûs, az alkotó
kedv töretlen, ezek után
mindenki optimistán várja
a kézilabda mûhely továb-
bi sikeres szereplését.

Kép és szöveg: lovas 

Kisiskolás bajnokság szivacslabdával 

Számolatlanul dobták a gólokat
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� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21
éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõ-
szigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.: 06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanciá-
val! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szoba-
festés, gipszkartonozás, parkettásmunkák, víz-
szerelés, villanyszerelés! A legkisebb munkát is
elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hû-
tõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerületi
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, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-
tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes
felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-9357, 06
(30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakásfel-
újítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés,
villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -
javítás, kõmûves és asztalos munkák garanciá-
val. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítá-
sa! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízsze-
relés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
�Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítása,
felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galé-

ria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zárszere-
lést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cseré-
jét, szigetelést, másolást. A legkisebb munkát
is vállalom. Szigeti László, tel.: 251-9483;
06(20)381-6703
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Villanyszerelés, javítások, hálózati bõvíté-
sek, elosztótáblák cseréje, villanytûzhelyek fel-
újítása, falfúrás stb. Tel.: 06(30)970-6257
� Társasházak közös képviselete, kezelése, köny-
velése 25 év tapasztalata, szakképzettség, jogi, mû-
szaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-8387,
06(30)932-2637, info@befo.hu www.befo.hu
� Redõny, reluxa, stb. javítása, szerelése ga-
ranciával! Hétvégén is! Óbudai redõnyös! Tel.:
06(70)341-9489; 06(20)341-0043
� Könyvelõiroda több éves gyakorlattal vál-
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok,
alapítványok könyvelését, bérszámfejtését.
Tel.: 06(20)936-3484
� Ablakzarjavitas.hu Ablakok és ajtók zárja-
vítása, zárcseréje, hevederzár szerelés. Tel.:
06(20)344-4999; 303-2447
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalattal,
felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni vállal-
kozók, gazdasági társaságok könyvelését, bér-
számfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-

rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház ut-
cai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Allergiák lézerakupunktúrás kezelése.
Szénanátha, csalánkiütés, ételallergiák kivizs-
gálása, kezelése. III. Vörösvári út 29. II/5., dr.
Bor Márta fõorvos. Bejelentkezés: 06(20)481-
4646. www.bormarta.hu

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. Tel.:
367-8160, 06(20)243-9043. E-mail: wagnerdo-
ra.wd@gmail.com
� 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 eszté-
tika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korre-
petálást vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-6410

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Mikrohullámú sütõ és elektromos talp-
maszirozógép olcsón eladó. Tel.: 06(30)303-4721
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget vá-
sárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17, Cs:
10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festményeket,
bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgyakat,
aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyatékot. Ki-
szállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fõ u.
67., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Borostyán ékszer felvásárlás 10.000-100.000
Ft-ig. Továbbá régi bútorokat, festményeket, órá-
kat, porcelánokat, képeslapokat, kitüntetéseket
stb.! Aranyat, ezüstöt, teljes hagyatékot. Díjtalan
értékbecslés, kiszállás. Üzlet: V. ker., Szent István
krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150

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

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

� Óbudai ingatlanos call centerünkbe kere-
sünk jól kommunikáló, kitartó és agilis munka-
társakat rugalmas idõbeosztásban. Jelentkezni
lehet fényképes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Egy embert keresek csõszerelõnek, vagy
segédnek hosszú távra. Tel.: 06(20)423-5812
� Flórián melletti irodánkba keresünk jó
megjelenésû, jó beszédkésséggel rendelkezõ
munkatársakat ingatlanok értékesítésére. Kez-
dõket betanítunk. Tel.: 06(20)947-4700
� Keressük hosszú távra kedves bejárónõn-
ket Péterhegyi családi házunkba. Jelentkezése-
ket e-mailben várunk kis bemutatkozással,
fényképpel. E-mail cím: bejaronopeterhe-
gy@gmail.com
� Rómain lévõ, 20 éve mûködõ szépségszalo-
nunkba kozmetikus és mûkörmös váltótársakat
keresünk. Tel.: 06(20)470-6946

�Mátyáshegynél, III. kerületben eladó eme-
letes, ikerházrész, 45.000.000 Ft-ért+garázs.
Tel.: 06(30)341-4394
� Eladó-kiadó lakást keresek a III. kerület-
ben, minden megoldás érdekel. Tel.: 06(20)
998-3770; 06(20)311-8232
� Sürgõsen keresek eladó lakást, ha eladná
ingatlanát kérem hívjon! Tel.: 06(70)533-
8898 

�Üzlethelyiség, 25 nm-es eladó. III. ker. Kiscelli
u. 18. Tel.: 06(20)934-9652; 06(30)940-0148

� Kiemelkedõ kvalitású magyar és külföldi
festmények vétele, eladása. Tel.: 06(30)949-
2900, e-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu 

Festmény

Üzlet

�Budapest III. (Óbuda) Remetehegy, repre-
zentatív, panorámás helyen, telkes villa eladó.
Info: www.immobilienscout24.de/67894001

� Óbudai Ingatlaniroda Vörösvári út (13.)-
Vihar utca sarok, faépület. Immár 14 éve az
Önök szolgálatában. Ügyfeleink részére ke-
resünk kiadó, eladó ingatlanokat. Tel.: 439-
1999, 06-(30)-9520015, www.oi.hu

Ingatlan

Állás

Egyéb

� Számítógépének javítása, operációs
rendszer telepítése, vírusirtás, töredezett-
ség-mentesítés stb. Tel.: 06(30)303-4721

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Számítástechnikai-informatikai tanfo-
lyam kicsiknek (8-tól 14 éves korig) a Fló-
rián közelében szaktanárnál. Csak jót, csak
jól! Tel.: 06(20)946-2027

�� 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

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30) 966-9241

� Immunerõsítõ gél minden korosztály szá-
mára. Világhírû, teljesen magyar innováció
és gyártás. Információ: 06(30)952-6096

� 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

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

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

Egészség

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas 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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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
február 23. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden

más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett
ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megjele-
nik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Ovi-torna - mozgás óra
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. és az önkormányzat támogatásával idén foly-
tatódik a zenés ovi-torna program. A városrész 18 óvodájában havonta egyszer ingyenes,
tudatos mozgás órát tart Kozma Zsuzsanna. Az edzõ irányításával készülnek, és ismét
együtt tornázhatnak, játszhatnak a gyerekek szüleikkel a májusban tartandó VII. Óbudai Fitt
Családi Versenyekre (május 8-án 17-tõl 19 óráig a Kalap utcai TVE mûfüves pályán). A Fitt
Anya, a Fitt Óvó Néni és a Fitt Apa, Fitt Gyerek, Fitt Családok megmérettetésekre folyam-
atosan lehet jelentkezni. Az esemény fõvédnöke Bús Balázs. (E-mail: kozmazsuzsafit-
ness@freemail.hu; Facebook: Kozma Zsuzsanna fitneszedzõ; www.kozmazsuzsanna.hu.) 
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Az ország legnagyobb ko-
sárlabda utánpótlás egye-
sülete minden évben mél-
tó keretek között búcsúz-
tatja a verseny idényt. Ta-
valy december végén már
kilencedik alkalommal
rendezték meg az All Star
Dzsemborit. A közel hat-
órás non-stop kosárlabdás
program ezúttal is a nagy
Kaszások család igazi ün-
nepének bizonyult.

A kosaras mûsor az
All Star mérkõzé-

sek köré épült, melyen
az utánpótlás legszor-
galmasabb játékosai kö-
zös csapatban szerepel-
hettek az NB I-es felnõtt
gárda tagjaival.

Kicsik és nagyok
egy csapatban
Ide bekerülni, a már a

játékot magas szinten ûzõ
„nagyokkal” együtt ját-
szani megtiszteltetés, óriá-
si élmény a pályakezdõk
számára. A gála napján
szinte izzott a levegõ a
Kalap utcai csarnokban. A
játéktéren egymást váltot-
ták a látványos progra-
mok, a nézõtéren a vára-
kozó gyerekek és a szü-
lõkbõl, ismerõsökbõl álló
szurkolótábor hálás taps-
sal kísért minden ese-
ményt. A három All Star
csapat (sárgák, feketék,
fehérek) mérkõzései kö-
zött a már hagyományos
versenyszámok szerepel-

tek. Az egyéni büntetõ do-
básban 150 mini, serdülõ
és tini versenyzõ küzdött
az elsõségért. A sok indu-
ló miatt kieséses rendszer-
ben zajlott a verseny, aki
rosszul célzott, nem pró-
bálkozhatott tovább. 

Az izgalmas verseny-
ben a Tini csapat erõssége
Mátyás Lili gyõzött, a
hosszú küzdelemben egy-
szer sem remegett meg a
keze. A csapatversenyben
is a lányok végeztek a do-
bogó felsõ fokán. A
kadett-serdülõ vegyes csa-
patnak sikerült legjobban
a formaidõzítés, de dicsé-
retet érdemel a 2-3 helyen
záró két mini gárda is.

Zsákoló show
A 3 labda versenyben a

61 vegyes csapat 183 játé-
kosa valóságos dobó zá-
port zúdított a palánkokra,
a sok gyakorlásnak hála, a
dobások legtöbbje a gyû-
rûkben landolt. A végig
kiélezett küzdelemben a
Kutrovich Bence-Wai-
gand Ágoston-Szántó Dá-
niel trió gyõzött. Az All
Star csapatok körmérkõ-
zésein egyenlõ erõsségû
együttesek küzdelme zaj-
lott, a szoros találkozók
után majdnem holtver-
seny alakult ki, jellemzõ,
hogy a sárgák két döntet-
len után minimális elõny-

nyel (félidei jobb büntetõ
dobás) hódították el az el-
sõ helyet. A sportnap
egyik csúcs programját
minden évben a zsákoló
verseny jelenti. Az egyéni
koreográfiával összeállí-
tott gyakorlatok igen lát-
ványosak, az ötletet és a
végrehajtást a zsûri pon-
tokkal, a közönség tapssal
jutalmazza. A gyõztes
Mondzinger Márk nehéz
gyakorlatát hibátlanul ad-
ta elõ. A mostani bemuta-
tó sikerét az erre az alka-
lomra meghívott Kidds
Of Gravity akrobatikus
zsákoló csapat pazar mû-
sora tovább fokozta. Az
iskolás csapat lenyûgözõ
gyakorlatokat mutatott be,
az ügyes gyerekek a dob-
bantó segítségével madár-
ként repdestek a levegõ-
ben, onnan trükkös moz-
dulatokkal juttatták a lab-
dát a gyûrûbe.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

9. Kaszások All Star Dzsembori

Kosarasok repkedtek a levegõben

A szorgalom fontosabb a tehetségnél
Dr. Neszmélyi Emil utánpótlásvezetõ értékelése: - A sportnap egyik célja, hogy
az egész évi edzésmunkában legszorgalmasabbnak bizonyuló fiatalok két All
Star mérkõzés erejéig közös csapatban szerepeljenek az NB I-es játékosokkal.
Nem gyõzzük hangoztatni, hogy a beválogatásnál nem elsõsorban a tehetség,
hanem a szorgalom a döntõ tényezõ. Sok tehetséges fiatal sajnos nem elég
szorgalmas, pedig a tehetség a sikernek csupán 15-20 százaléka. A szorgalom,
az elvégzett munka és a kitartás a maradék 75-80 százalékot képviseli a siker-
hez vezetõ úton. Megelégedéssel tapasztaltuk, hogy a mérkõzéseken bírásko-
dó saját nevelésû játékvezetõink nem okoztak csalódást, a továbbiakban is õk
vezetik majd az Óbudai Mini Kupa (ÓMK) mérkõzéseit. Tanulság: a fiatalabb
korosztályokban a csapatszellem a szülõknél és a gyerekeknél továbbfejlesz-
tésre szorul, mert a versenyek közben sok volt a hiányos létszámú csapat, így
a távolmaradók a megjelent játékostársaikat hozták nehéz helyzetbe. Ez pedig
a csapatsportágaktól idegen jelenség, ezen feltétlenül változtatni kell.

Diákoknak hirdette meg téli sakkversenyét január 17-én a Sirály Életmód SE. A Ka-
szásdûlõi Kulturális Központban (3K) rendezett versenyre az iskolások hat korcsoport-
ban nevezhettek. A küzdelem hétfordulós svájci rendszerben zajlott

Téli sakkverseny

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
február 23. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Moza-
ik u. 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI. törvény
értelmében a Magyar Államot minden

más jogosultat megelõzõ, valamint az
egyes állami tulajdonban lévõ vagyontár-
gyak önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló, 1991. évi XXXIII. törvény értelmé-
ben a Fõvárosi Önkormányzatot elõvá-
sárlási jog illeti meg. A tulajdonviszony-
ok rendezése érdekében, az állam által az
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szó-
ló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmé-
ben a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett
ingatlanra elõvásárlási jog illetheti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-

delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie.  
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ inter-
netes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály 

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

Sanyi bácsi hosszú és si-
keres utat járt be, mielõtt

a TVE edzõje lett. Huszon-
egy éven át az FTC-nél  fõál-
lásban nevelte a fiatalokat,
közben az MLSZ alkalmazá-
sában Dalnoki Jenõ, majd
Bicskei Bertalan pályaedzõ-

jeként a korosztályos váloga-
tottak sikereiben is szerepet
vállalt. Voltak egyéb állomá-
sai is, ahol megfordult, meg-
elégedést váltott ki munkájá-
val. Csak fiatalokkal foglal-
kozott, egy rövid kitérõ ere-
jéig áttért a nõi vonalra, ve-

zetésével a MALÉV-es lá-
nyok mindjárt országos baj-
nokságot nyertek.     

Híres tanítványok
Pályafutása legjelentõsebb

eredménye az ifjúsági válo-
gatott Moszkvában nyert Eb
aranyérméhez kötõdik. Lab-
darúgásunk egyik fényes
gyõzelméhez Bicskei Berta-
lan pályaedzõjeként nyújtott
segítséget. Negyvenhárom
éves edzõi pályafutása alatt
számításai szerint legalább
másfélezer gyerekkel foglal-

A titok: szeretni kell a gyerekeket

A nevelõedzõ
Az utóbbi idõben egyre élesebb kritikával illetik a hazai után-
pótlás-nevelést. Sokan az edzõk szakmai tudását és elhiva-
tottságát kérdõjelezik meg, hiányolják az egykor nagy tiszte-
letet kiváltó, csak a fiatalokkal foglalkozó nevelõedzõket.
Nos, a hiányolt mesterek után nem kell hosszasan nyomozni,
itt a közelben, egészen pontosan a III. kerületi TVE patinás
egyesületében tevékenykedik Serli Sándor szakedzõ, aki eddi-
gi edzõi pályafutása alatt kiérdemelte a megtisztelõ címet.

FOLYTATÁS A 33. OLDALON
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A Rokon Baráti Kör 2015-ben is egynapos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várjuk a síelni, snowboardozni, túrázni vágyó
sportbarátok jelentkezését!

Program
2015. február 8. - vasárnap: Semmering/Hirschenkogel.
2015. február 22. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.
2015. március 1. - vasárnap: Semmering/Stuhleck.

Részvételi díj
Felnõtt: 6500 Ft (oda-vissza busz út).
Gyerek/ifjúsági: 4500 Ft (oda-vissza busz út).
Találkozás: XI. kerület, a Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem bejáratánál. 1111 Bp., Mûegyetem rakpart 3-9.
(További info síbérlet árakról, utazásról: www.rokonsport.hu, tel.:
06-20-450-80-50.)

Egynapos sítúrák Ausztriába

kozott, közülük százan
NB I-es játékosok lettek,
huszonöten pedig bemu-
tatkozhattak a válogatott-
ban. A legismertebb egy-
kori Serli tanítványok:
Vincze Ottó, Limperger
Zsolt, Pintér Attila, Lip-
csei Péter, Lisztes Kriszti-
án, Hajnal Tamás, Szabics
Imre, Hrutka János, Szûcs
Lajos. Ezek a játékosok
felnõttként sem maradtak
hálátlanok nevelõedzõjük
iránt, máig tartják vele a
kapcsolatot, minden szü-
letésnapján sokan felkö-
szöntik.  Az ilyen vissza-
jelzések azt igazolják,
hogy Sanyi bácsi annak
idején olyan szeretettel,
odaadással foglalkozott
velük, amiért egy életre a
szívükbe zárták.

Az aranycsináló
Serli Sándor igazi

egyéniség volt már pályá-
ja kezdetén is. A Ferenc-
városban csak gyerekek-
kel foglalkozott, bármi-
lyen korosztály felkészí-
tésével bízták meg, szen-
vedéllyel látta el feladatát.

Nem csak a játékosok
szerették, a szülõk is ra-
jongtak érte, mert látták
hogyan bánik a gyerekek-
kel. Soha nem rutinból
tartotta a foglalkozásokat,
gondosan összeállított,
napokra lebontott edzés-
terv alapján készítette fel
a játékosokat. Szabadide-
jében sorra járta a pályá-
kat, tehetségek után kuta-

tott, nem csoda, hogy csa-
patai minden évben dobo-
gós helyen végeztek. Õ
volt az FTC aranycsináló-
ja, de soha nem az ered-
ményeket hajszolta, sok-
kal fontosabbnak tartotta,
hogy játékosait minél so-
koldalúbban felkészítse,
biztos alapokat teremtsen
számukra további pálya-
futásukhoz. Mostani állo-

máshelyén, a III. kerületi
TVE edzõjeként ugyan-
azzal az elszántsággal ne-
veli a jövõ labdarúgóit.

Hetvenen túl
is fiatalosan
Hetvenedik születés-

napján, a felnõtt csapat
egyik bajnoki mérkõzé-
sén ünnepélyesen kö-
szöntötték a klub vezetõi,
játékosai, edzõkollégái és
a szurkolók. Bevallása
szerint nem érzi az évek
nyomasztó terhét, a fiata-
lok között fiatal tudott
maradni. Soha nem di-
csekszik korábbi sikerei-
vel, csendben, szerényen
tevékenykedik. Nevelõ-
edzõnek tartja magát, az
évek során felhalmozott
tapasztalatait a fiatalok-
nak szeretné átadni, nem
a csapat sikeres szereplé-
sét tartja a legfontosabb-
nak, hanem arra törek-
szik, hogy minden játé-
kosa önmagához képest a
legtöbbet fejlõdjön. Nála
soha nincs gond a lét-
számmal. Ráérõ nyugdí-
jasként ügyes játékosokat
keres, szülõkkel tárgyal,

mindig erõs keretet képes
toborozni, mert olyan
edzõnek tartják, akire
nyugodtan rá lehet bízni a
gyerekeket. Idõs kora el-
lenére szót ért a fiatalok-
kal, érti nyelvüket, ismeri
szokásaikat. Ezer arca
van: megértõ barát, gyón-
tató pap, erélyes, vagy
engedékeny pótszülõ,
mindig a helyzetnek
megfelelõen cselekszik,
ezzel válik hitelessé. Éle-
te a labdarúgás, hobbija
az edzõi munka. Ha csak
rajta és a hozzá hasonló
alázattal dolgozó edzõ-
kön múlna labdarúgá-
sunk megújulása,  már
borítékolni lehetne a po-
zitív változást.

Kép és szöveg: lovas

FOLYTATÁS A 32. OLDALRÓL
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Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját és idejét, valamint a pályázó nyi-
latkozatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatá-
hoz a pályázat benyújtásától számított 60 na-
pig kötve van. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormányzat
Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett
12001008-00140645-00100001 számú leté-
ti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és
a pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot zárt borítékban, legkésõbb 2015.
február 23. (hétfõ) 12 óráig van lehetõsé-
gük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Mozaik utca 7.)
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. február
23-án 12 órakor a Bp., III. kerület Mozaik
utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkeze-
lõ Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy te-
lefonon értesítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenntartja azon jo-
gát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló
ajánlattevõkkel a pályázatbontást követõen
tovább tárgyaljon, közöttük zártkörû licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot indoko-
lás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
Az 5.000.000 forint felett meghirdetett in-
gatlanra a nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar
Államot minden más jogosultat megelõzõ,
valamint az egyes állami tulajdonban lévõ
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. törvény
értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg. A tulajdonvi-
szonyok rendezése érdekében, az állam ál-
tal az állampolgárok tulajdonában igazság-

talanul okozott károk részleges kárpótlásá-
ról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §-a
értelmében a kárpótlásra jogosultat a meg-
hirdetett ingatlanra elõvásárlási jog illethe-
ti meg.
A nyertes pályázónak az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ egyes vagyontárgyak el-
idegenítésérõl szóló, 18/2014. (VI.2.) ren-
delet 3. paragrafusában meghatározottak
szerint szerzõdéskötési díjat kell fizetnie. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást az értékesítési, helyiség- és telek-
hasznosítási osztály 430-3463-as és a 430-
3464-es telefonszámain lehet kérni.
A pályázati felhívás jelen szövege megje-
lenik az Óbuda Újságban, felkerül továb-
bá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapokra, valamint a következõ interne-
tes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

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

Óvodapedagógusok felvétele
A Cseresznyevirág Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ
óvodapedagógusi munkakör betöltésére, határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszonyra.
A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca
1. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló,
1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján. A pályázat elbí-
rálása során elõnyt jelent: kézmûvességben jártasság. A pályá-
zat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes önélet-
rajz; végzettséget igazoló oklevél másolata; erkölcsi bizonyítvány
(a foglalkoztatásra vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem ré-
gebbi; egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai úton
(Cseresznyevirág Mûvészeti Tagóvoda - 1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc utca 1.), e-mailen: medgy-o@kszki.obuda.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 24. A pályá-
zat elbírálásának határideje: 2015. február 27. A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Ápoló-gondozó állás 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a Közalkalmazot-

tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet ápoló-gondozó munkakör betöltésére, 12 órás

munkarendben, teljes munkaidõs, határozatlan közalkalmazotti

jogviszonyban. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítá-

sára és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló,

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A pályázati

feltételek: középfokú képesítés, felnõtt szakápoló, általános ápo-

ló, szociális gondozó és ápoló. A pályázat benyújtásának és elbí-

rálásának határideje: 2015. február 20. A pályázat részeként be-

nyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, vég-

zettséget igazoló eredeti bizonyítvány másolata. A munkakör leg-

korábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

(A pályázat benyújtható a honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail cí-

men keresztül; további információ: Honti Szilvia  250-1552.)
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A keresztény egyházi ünne-
pek részben az idõjárás,
részben a mezõgazdasági
munkákhoz igazodó ünne-
pekbõl alakultak ki. Van-
nak olyanok, amelyek más
vallási rendszerekben is lé-
teztek, majd átalakultak,
így kerültek be ünnepként a
keresztény naptárba. 

Ezekhez az ünnepek-
hez csatlakoztak

azok, amelyek a nép szo-
kásaiból alakultak ki,
ilyen például nálunk a
Luca-nap. A szentekrõl
való megemlékezés elsõ-
sorban a római katoliku-
sok által lakott települé-
seken jellemzõ, ott
egyébként is több a vallá-
sos naptári ünnep, mint a
protestáns vidékeken.
Egyes ünnepekhez külön
étrend, vagy munkatila-
lom, illetve különféle te-
vékenységek elvégzése
és idõjárásjóslás tartozott.
Az év elsõ hónapja több
szentre is emlékeztet. 

Remete Szent Antal 
A katolikus egyház ja-

nuár 17-én tartja ünnepét.
Szent Antal a beteg embe-

rek és a beteg állatok patró-
nusa. Egyiptomi szárma-
zású, a szerzetesség meg-
alapítója. Úgy 250 és 350
között élt, 105 éves korá-
ban halt meg. Még fiatal
volt, amikor szülei távoz-
tak az élõk sorából, és rá-
hagyták a családi örökség-
gel való gazdálkodást és a
húgáról való gondosko-
dást. Egy szentmisén úgy
érezte, neki szólnak a Má-
té evangéliumából idézett

mondatok: „Ha tökéletes
akarsz lenni, add el, amid
van, az árát oszd szét a sze-
gények között… Aztán gye-
re, és kövess engem!” Így
is tett, szétosztotta vagyo-
nát, húgát zárdában he-
lyezte el, visszavonult a
hétköznapi élettõl, remete
lett. Elõbb a falu közelében
élt, majd egy sziklasírban
húzta meg magát, ahol
napjait imádkozással töl-
tötte. Sok követõje akadt, a
szerzetesek atyja lett, bár
az ismert szerzetesrendi
forma késõbb alakult ki.
Hírét önmegtagadó életé-
nek és vallási bölcsességé-
nek köszönhette. Az erek-
lyéit a XI. században vitték
Franciaországba, ahol
megalakult az antoniták
rendje. Régen a nem kellõ-
en tisztított gabona miatt
súlyos, látszólag járvány-
szerû mérgezés fordult elõ,
amelynek tünetei hasonlí-
tottak az orbánchoz. Ezt
Szent Antal tüzének ne-
vezték, amit ráolvasások-
kal, archaikus népi imád-
ságokkal próbáltak gyó-
gyítani. 

Fábián és Sebestyén
A vértanúk ünnepe ja-

nuár 20-án van, Magyar-
ország egyes vidékein ezt
az elsõ tavaszkezdõ nap-
nak tartották, mert eddig
lehetett fát kivágni, innen-
tõl kezdve ismét megindul
a fákban az életnedv. Az
egyház ugyanazon a na-
pon ünnepli a két ókeresz-
tény vértanút. Mindkette-
jüket Rómában, egy kata-
kombában temették el ha-
láluk után. Sebestyént
nyíllal végezték ki, ami a
középkorban a betegség
szimbóluma volt, így lett a
vértanú a pestis elleni olta-
lom jelképe, tiszteletére
számos templomban állí-
tottak neki szobrot vagy
szárnyasoltárt. Székesfe-
hérvár lakossága a pestis-
járványtól való megszaba-
dulása után építtetett Szent
Sebestyén kápolnát az
1740 körül. 

Árpád-házi 
Szent Margit

A keresztény önfe-
gyelmezés és keresztény
szeretet példaképének

tekintik IV. Béla magyar
király és Laszkarisz Má-
ria bizánci császárnõ le-
ányát, akire január 18-
án emlékeznek. A tatá-
roktól elszenvedett ve-
reség után a királyi pár
Dalmáciába menekült,
lányuk ott született, és
itt ajánlották fel õt Ma-
gyarország megmenté-
séért. Apácáknál nevel-
kedett, majd õ is az lett,
napjait munkával, éjsza-
káit imádsággal töltötte.
Fiatalon halt meg, holt-
teste három hétig nem
indult oszlásnak, és ró-
zsaillatot árasztott. Pár
évvel halála után már
boldoggá avatták, szent-
té avatásához évszáza-
dot kellett várni. 

Bõ termés ígérete
Január 22-én van Szent

Vince, a szõlõsgazdák
védõszentjének a napja.
Az aragóniai származású
szentet a Diocletianus
császár idején elrendelt
keresztényüldözés során
fogták el, és végezték ki.
Emléknapja inkább idõ-
jósló napként maradt
fenn a néphagyomány-
ban. Ilyenkor a szõlõter-
mesztõk fürkészik az
eget, mert napsütés esetén
jó termésre számítanak.
Ezen a napon a gazdának
sok bort kellett innia,
hogy bõ legyen a termés.

Receptek
Napjainkban számos helyen
találkozhatunk receptekkel, té-
vében, interneten, újságok lap-
jain. Akik szeretnek fõzni - és a
sok ilyen mûsorból ítélve szá-
muk egyre nõ - egy-egy recept
elolvasása után máris kedvet
kaphatnak az olvasottak elké-
szítéséhez. Most néhány olyan
ételt ajánlunk, ami azt mutatja
meg, ismert nyersanyagokból,
vagy ételekbõl némi módosí-
tással milyen új fogások ké-
szíthetõk.

Csirkegombócleves
Hozzávalók: 1 csirkeaprólék (máj
nélkül), 1-2 evõkanál liszt, 1 tojás,
fél citrom leve és héja, 1 mokkás-
kanál gyömbér, ételízesítõ, 1 mok-
káskanál aprított petrezselyem.
Elkészítés: a megmosott és felda-
rabolt csirkeaprólékot másfél liter
ízesített vízben puhára fõzzük,

majd levétõl leszûrve kicsontozzuk.
A kihûlt húst apróra vágjuk, össze-
keverjük a nyers tojással, ízesítjük,
és annyi lisztet teszünk bele, amen-
nyit felvesz.Vizes kézzel apró gom-
bócokat formálunk a masszából. A
csirkelevet átszûrjük, beletesszük a
petrezselymet, a reszelt citrom hé-
ját és levét, felforraljuk, majd bele-
tesszük a gombócokat. Kis lángon
addig fõzzük, míg a gombócok nem
jönnek fel a leves tetejére.

Csirkés egytál
Hozzávalók: 1 csirke, 1 kg burgo-
nya, 3 dl tejföl, 8 dkg margarin, 10
dkg reszelt füstölt sajt, 1 teáska-
nál curry, 1 mokkáskanál õrölt
szerecsendió, ízlés szerint só.
Elkészítés: a megtisztított csirkét
kisebb darabokra vágjuk, megsóz-
zuk. A burgonyát meghámozzuk,
és vékonyra karikázzuk. Margarin-
nal kikenünk egy tûzálló tálat, so-
ronként rárakjuk a csirkét és a

nyers burgonyát, közben megszór-
juk a fûszerekkel, a reszelt sajttal.
A tetejére locsoljuk az olvasztott
margarinnal elkevert tejfölt, majd a
tálat lefedve elõmelegített sütõben
vagy 50 percig sütjük. Végül a fe-
dõt levéve, pirosra pirítjuk, salátá-
val kínáljuk az ételt.

Répás sütemény
Hozzávalók: 2 csésze liszt, 1 csé-
sze cukor, 1 csésze olaj, 1 cso-
mag sütõpor, 50 dkg reszelt sár-
garépa, 3 tojás, narancs reszelt
héja, fahéj.
Elkészítés: a tojás sárgákat a cu-
korral, reszelt narancs héjával ki-
keverjük, beletesszük az olajat, a
reszelt sárgarépát, és a sütõpor-
ral elkevert lisztet, majd beletesz-
szük a mazsolát. Elõmelegített
sütõben, sütõpapírral bélelt tepsi-
ben megsütjük. Tetejét megszór-
hatjuk porcukorral, de kínálhatjuk
csokoládés öntettel is.

Szentek ünnepe
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Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín

körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium

Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út

Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.

Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.

Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.

Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.

Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.

Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. minden hónap elsõ szerda 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Hímzõ u. 1.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

„Bútorozd be a városodat!” címmel for-
matervezési pályázatot hirdet a FÕ-
KERT az FKF-fel, a Design Terminállal
és a Hello Wooddal együttmûködve.
Mindenkinek fontos, hogy milyen a lakása,
kertje, munkahelye, és az is, hogy a közvetlen
környezetét a saját ízlése szerint alakítsa, for-
málja. A budapestieknek az elmúlt idõszak-
ban egyre több lehetõsége nyílik arra, hogy
ne csak közvetlen környezetük, de városuk
közös tereit, parkjait is saját elképzeléseik
szerint alakítsák. A FÕKERT Nonprofit Zrt.
az FKF Nonprofit Zrt., a Design Terminál és
a Hello Wood közösen kiírt pályázatának kö-
szönhetõen most újfent megerõsödhet az „én
városom” életérzés. A pályázó lakosoknak
ezúttal arra van lehetõsége, hogy õk maguk
tervezzék meg a fõváros parkjainak és egyre
zöldebb köztereinek berendezési tárgyait. 

Budapest parkjai,
akárcsak egyre zöldü-
lõ közterei a város oá-
zisaiként mûködnek,
melyeket a lakók egy-
re intenzívebben és
sokoldalúbban hasz-
nálnak az év minden
napján. Városépíté-
szeti szempontból
azonban a parkok és
terek közös problémá-
ja, hogy berendezésük

- például a padok és a hulladékgyûjtõk -
gyakran elavultak, nem komfortosak, vala-
mint nem tükröznek egységes arculatot. 

Milyen a jó utcabútor? 
A felhívás célja, hogy a modern városi igé-
nyeknek is megfelelõ, megnövekedett
igénybevételre és terhelésre alkalmas közté-
ri bútorok és bútorcsaládok, illetve hulladék-
gyûjtõk terveit támogassa, és egy prototípus
erejéig meg is valósítsa.
A jó utcabútor kritériuma a kényelem mel-
lett az, hogy egyszerre harmonizáljon az épí-
tett és természetes környezettel is. A pályá-
zatnak nem titkolt célja az is, hogy lehetõsé-
get adjon Budapest lakosainak arra, hogy sa-
ját tereiket és parkjaikat õk maguk is alakít-
hassák, ezzel is erõsítve az „én városom”
életérzést. A bútorok illeszkedhetnek Buda-
pest sokszínû és izgalmas hangulatához, ké-

szülhetnek specifikusan egy-egy helyre
vagy lehetnek funkció-orientáltak. Fontos
eleme a pályázatnak, hogy nem csupán
egyetemisták és profi tervezõk ötleteit vár-
ják, hanem általános és középiskolás diákok
és nem szakmabeliek terveit is.

Kültéri kiállítás nyáron 
A tíztagú szakmai zsûri 3-3 gyõztest hirdet
diák, egyetemista, valamint profi kategóriá-
ban, illetve egy közönségdíjat is kioszt. A
díjazottakat magas jutalom illeti, illetve a
gyõztes pályamunkákból 2015 nyarán kül-
téri kiállítás nyílik Az összesen három és
félmillió forint összdíjazású utcabútorter-
vezõ-pályázat a FÕKERT hosszú távú ter-
veinek egyik elsõ lépcsõfoka, melynek cél-
ja, hogy Budapest arculatát fiatal mûvészek
és a városlakók közremûködésével alakít-
sák úgy, hogy hagyományos értékei megõr-
zése mellett meg tudjon felelni a XXI. szá-
zadi igényeknek is. A nyertes bútorok pro-
totípusait a nyáron mindenki kipróbálhatja a
város kiemelt zöldterületein. A szervezõk a
pályázatot hagyományteremtõ szándékkal
indítják el, abban a reményben, hogy a jö-
võben egy-egy prototípusból akár Budapest
köztereinek új, ikonikus eleme is megszü-
lethessen.
A pályázat részletes kiírása a FÕKERT és
a projekt közös oldalán, a www.énváro-
som.hu oldalon. Beadási határidõ: 2015.
március 8. éjfél.

A lakók tervezhetik meg Budapest parkjai és közterei legújabb utcabútorait

„Az én városom”

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Rejtvényünkben Kormos István: Téli rege címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 13. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: H.
P. J. R. N.). 13. Vigyáz rá. 14. Segéd. 15. Üti. 16.
Finom borfajta. 18. Penge része. 19. Egyik kisipa-
ros. 20. Francia, zambiai és albán autók jele. 21.
Dunántúli folyó. 24. I. Z. O. S. 25. Tok betûi kever-
ve. 26. Férfinév. 28. Megkevert net! 29. Helyrag.
30. Hasán fekszik. 31. Dzsúdó. 33. Beavat. 35. P.
L. D. 37. Lövés elõtt teszi a katona. 39. Árus teszi.
41. Egyfajta hangsorok. 43. Magyart jelzõ szócska.
44. Fizikai fogalom. 46. Izgul rá. 48. Névelõk. 49.
Hegynek van. 51. Egyik megyénk része. 52. Vala-
mikor, annak idején. 53. Ülõhelye. 54. Asszony-
képzõ. 55. Névelõs amerikai rock-sztár. 57.
Penelopé neve része. 58. Arculatjel. 60. Kártyajá-
ték is.
FÜGGÕLEGES: 2. Kb. loptak. 3. Lyukak tájszó-
val. 4. Új-zélandi, osztrák és luxemburgi autók je-
le. 5. A. I. J. 6. Sír. 7. Ibsen drámája. 8. Kupac. 9.
Ozmium vegyjele. 10. Hozzátartozói. 11. Õsi gö-
rög király volt. 12. Egy gázfajta. 13. Az idézet má-
sodik része (zárt betûk: N. E. E. J. Ó.). 17. Ige-
féle. 22. Fundamentum. 23. Olyan, mint az ihaj. 26.
Fõvárosa Doha. 27. Vájatot készít. 30. Vízi élõlény.
32. Ókori nép. 34. Vetésbõl származik. 36. Volt ma-
dagaszkári kipusztult madár. 38. Woody Allen
egyik filmjének nõi szerepe névelõvel. 40. Szar-
vasfajta. 42. A Hold más néven. 45. Érzékelsz. 47.
Elemi részecskék. 48. Kis Anna. 50. Névelõs lóbaj.
52. Okuláshoz szükséges, névelõvel. 56. S. M. Ö. 58. Üres lék.
59. Állati lak. 

Ipacs László

A január 16-án megjelent, 
„2015-re” címû rejtvényünk megfejtése: 

„És most boldog új esztendõt kíván szebbnél szebb jövendõt”.

A tél dereka
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 71.700 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

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete, a Hímzõ utcai Fidesz irodában (Hímzõ ut-
ca 1.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden hó-
nap negyedik keddjén (legközelebb február 24-én) 17-tõl 19 óráig. Érdek-
lõdni a 453-2900-ás telefonszámon lehet.
• Varga Mihály, a 4-es választókerület országgyûlési képviselõjének megbí-
zásából a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) minden
hónap elsõ keddjén 17-tõl 19 óráig dr.Tósoky Balázs ügyvéd; a Táborhegyi
Népházban (Toronya utca 33.) minden hónap második csütörtökén 18-tól 20
óráig dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart. (Bejelentkezés nem
szükséges. Érdeklõdni a 06-20-200-0017-es telefonszámon lehet.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert
Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu
e-mail címen lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca
17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-
órát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén ingyenes jogi ta-
nácsadással egészül ki.

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 06(30)871-3439-es
számon, ahol külön idõpont egyezte-
tésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

AJobbik Magyarországért
Mozgalom február 8-án

15 órától ismét megrendezi a
nem több mint 10 kilométeres
Kitörés Emléktúrát, melyen
kényelmes tempóban járják
végig a Budai-hegyekben talál-
ható névtelen hõsök sírjának
szinte mindegyikét. Gyülekezõ:
14.30 órától a 137-es busz
Erdõalja út 136. elõtti for-

dulójánál. Érkezés 21 óra körül a
II. kerületi Széher út végéhez. A
visszajutást különjárattal biz-
tosítják. A csoporttal tartanak:
Novák Elõd, Z. Kárpát Dániel,
valamint a Kárpátia zenekar tag-
jai. Lámpára, vízre, az idõjárás-
nak megfelelõ túraöltözékre és
lábbelire mindenkinek szüksége
lesz. (A részletekrõl az obuda.
jobbik.hu honlapon, vagy a 06-
30-377-1857-es számon tudhat
meg többet.)

Kitörés Emléktúra

Békásmegyeri Polgári Esték
Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezetõ elemzõje és Csiz-
madia László (CÖF) lesznek a vendégei a Békásmegyeri Polgári
Esték február 4-én 18 órakor kezdõdõ rendezvényének a Csillag-
hegyi Közösségi Házban. (A belépés díjtalan. Cím: Mátyás király
út 11-15.) 
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Hahota
Két alkoholista utazik a
vonaton. Megszomjaz-
nak, a büfékocsiban
azonban csak ásvány-
víz kapható. Mit lehet
tenni, vesznek belõle.
Az elsõ belekortyol, fin-
torog. A vonat közben
beér egy alagútba.
- Na, milyen? - kérdi a
társa.
- Ne igyál belõle! - kiált-
ja kétségbeesve az el-
sõ. - Én már megvakul-
tam tõle.

* * *
Szalad az utas a komp
felé, hogy elérje. Be-
dobja a csomagjait,
majd egy hatalmas ug-
rással egyenesen a ka-
pitány elõtt landol. A ka-
pitány megjegyzi:
- Ez szép mutatvány
volt, de nem ért volna rá
akkor, ha már kikötöt-
tünk? 

* * *
Az üzletember hazaér-
kezik a munkából.
- Nagyon fáradtnak
tûnsz! - jegyzi meg a fe-
lesége.
- Jaj, ne is mondd! El-
romlott a számítógép,
és egész nap gondol-
koznom kellett.

* * * 
- Hányszor mondjam
még, drága kisfiam, ne
ezekkel a vásott köly-
kökkel játssz mindig.
Találj magadhoz való, il-
ledelmes, jól nevelt ját-
szótársakat! - köti az
anya a fia lelkére.
- Számtalanszor meg-
próbáltam már, de nem
engedik meg nekik a
szüleik!

* * *
Az elegáns étteremben
a vendég magához inti
a pincért:
- Nem szeretem a meg-
lepetést. Kétezer forin-
tom van, mit tudna aján-
lani?
- Másik vendéglõt!

A Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági
rendezvénye február 7-én 19 órakor kezdõdik az
Óbudai Társaskörben. 
Program: Gáspár András színmûvész megnyitója. *
Az „Ifjú Mûvészpalánták” címû sorozatban Weber
Áron klarinét mûsora. Zongorán kíséri: Badruddin
Panna. * Gazdag Ferenc és Rácz József, a Magyar
Állami Operaház hegedûmûvészeinek elõadásában
elhangzik Bartók Béla: Három hegedûduó, Mozart-
Rossini-Weber: Népszerû operaáriák két hegedûre,
Armandola: Andalúz szerenád címû szerzeménye. *
Lengyel Panka kedvenc dalait énekli saját gitárkísé-
rettel. * Gruber Márta huszonegyszeres versenytán-
cos magyar bajnok, tánctanár, koreográfus tanítvá-
nyainak bemutatója a Budapesti Tánciskola és a
Siluette Korcsolyázó Szövetség növendékeivel. *
Brandi Carlile „A Promise To Keep” címû dalát elõ-

adja Janszky-Máriás Nikol. * A RapStars formáció:
Abramov Dani, Horváth Roli és Pápai Rómeó saját
szerzeményeiket adják elõ. (A szünetben harapniva-
lóval és üdítõitallal várják a vendégeket.)
Kulka János ajándékkoncertje. 
Azzal, hogy Ön részt vesz a jótékonysági koncerten,
a kellemes szórakozáson kívül segít olyan gyerme-
keknek, akiket a sors nem ajándékozott meg a köny-
nyed mozgás szabadságával. Az izombeteg gyerme-
kek hétköznapjait teszik könnyebbé és a nyári tábo-
rozásukat támogatják a rendezvény bevételével is.
(Bankszámlaszám: 10300002-20162043-00003285.)
Támogatást a helyszínen is elfogadnak. (További in-
formáció: 06-20-983-4154; www.duchenne.hu)
Kérik, személyi jövedelemadója 1 százalékával is
segítse az alapítványt. Adószám: 18109726-1-41. (A
Társaskör címe: Kiskorona utca 7.)

Jótékonysági koncert az izombeteg gyermekekért 

I zgalmas programra, virtuális
országjáró bortúrára invitálták

az isteni nedû kedvelõit az Eser-
nyõs – Kulturális, Turisztikai és
Információs Pont új rendezvény-
termébe január 16-án. Az elsõ
rendezvényen, „Tények és tévhi-
tek a borokról” címmel tartott
elõadást Kovács Antal, három-
szoros magyar sommelier bajnok. 

A továbbiakban minden hónap
utolsó péntekén egy magyarországi
borvidékkel ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk, neves sommelierek
és borászok vezetésével. A borkós-
tolóval egybekötött ismeretterjesztõ
elõadás-sorozat remek program
azoknak, akik nemcsak szeretik, de
szeretnék is megismerni a borokat.

A budapesti rendezvényt is-
mét Európa legjobb nagy-

fesztiváljává választották az
European Awards versenyén a
hollandiai Groningenben. A Szi-
get Fesztivál rendezõi három ka-

tegóriában is a döntõsök között
várták a végeredményt a ver-
seny díjátadó gáláján. A három
éve a „Legjobb Nagyfesztivál”
elnevezésû elismerést besöprõ
rendezvény ezúttal ismét elnyer-

te a legnagyobb nemzetközi
fesztivál elismerés fõdíját, azaz
az a nagyfesztiválok kategóriá-
ban az elsõ helyezést. Olyan
rendezvényeket elõzött meg,
mint a rendkívül népszerû
Tomorrowland, a Roskilde vagy
a Rock am Ring.                   szcs

Újra a Sziget a legjobb fesztivál

Bországjáró az Esernyõsben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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