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Szülõknek rendeznek fórumot a fenti címmel
március 26-án az Esernyõs Óbuda Kulturális
Turisztikai és Információs Pontban.  

Az önkormányzat bemutatja: Óbudai Ta-
vaszköszöntõ Teljesítménytúra március
28-án két távon, 16 és 28 kilométeren.

„Hideget meleg szívvel! – 70 éves a Mirelite”
címmel látható kiállítás a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeumban. 27

70 éves a Mirelite

10
Óvodás lesz a gyermekünk

25
Tavaszköszöntõ teljesítménytúra

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma
március 27-én, pénteken jelenik meg. Korábbi szá-
maink is olvashatók a www.obuda.hu honlapon.

Új próbaterem a Danubiának 

I dén nyárra felújítják a
békásmegyeri Madzsar

József utca déli, a Bat-
thyány utca és a Juhász
Gyula utca közötti igen
rossz állapotú útpályáját a

Fõvárosi Önkormányzat
megrendelésére a Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pont (BKK Zrt.) elõkészí-
tésében és lebonyolításá-
ban. RÉSZLETEK A 6. OLDALON

Megújul a Madzsar
József utca déli része „Nem csak nõknek!”

címmel folytatódik az
ingyenes szûrõvizsgá-
latok és tanácsadások

sora március 14-én 10
órától a Békásmegyeri
Közösségi Házban. 

FELHÍVÁS A 8. OLDALON

Egészségkörút Óbudán

Az egykori Flórián mozi épületében adta át az önkormányzat az új próbatermet az Óbudai Danubia Zenekarnak                        TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Életrajzi köny
Dr. Örlõs Endre életét
bemutató könyv jelent
meg az Óbudai Múze-
um kiadásában, Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzata és az
Óbudai Múzeum Köz-
alapítvány támogatásá-
val. BÕVEBBEN A 2. OLDALON

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Állhatatos, elkötelezett
gyógyító, egy romjaiban he-
verõ kórház újraélesztõje
volt dr. Örlõs Endre, akinek
élete bõvelkedett az ember-
telen megpróbáltatások-
ban, izgalmakban és az em-
berfeletti eredményekben.
Az óbudai orvos életérõl
szóló könyvet a Szent Mar-
git Kórház tanácstermében
mutatták be február 27-én.

Az Óbudai Múzeum
Közalapítvány Ku-

ratóriuma tavalyelõtt pá-
lyázatot hirdetett dr.
Örlõs Endre - a Margit
Kórház egykori igazgató
sebész-fõorvosa, Óbuda
Díszpolgára - és családja
történetének tudományos
feldolgozására. A pályá-
zatot Viszket Zoltán törté-
nész nyerte el. A több hó-
napos kutatómunka ered-
ményeként született meg
a könyv - mondta a
könyvbemutató felveze-
tõjében Népessy Noémi,
az Óbudai Múzeum igaz-
gatója. 

Elkötelezett
gyógyító

- Az emberi eltökéltség
és tenni akarás a kritikus
történelmi pillanatokban
rendkívüli módon képes a
lelki és fizikai erõtartalé-
kokat megmozgatni. Szá-
momra ezt bizonyítja a
könyvben bemutatott Ör-
lõs-életmû - fogalmazott
Bús Balázs polgármester,

aki hozzátette: - Számom-
ra természetesen a kor
Óbudája, az itt élõk, köz-
tük pedig Örlõs Endre
szándékai és lehetõségei a
legizgalmasabb fejezetek.
Az orvos-igazgató egész
élete maga volt a madáchi
értelemben vett küzdés.
Küzdelem az igazságta-
lansággal szemben, és a
kirekesztés ellen. Örlõs
doktor úr „csak” elkötele-
zett gyógyító szakember-
ként akart élni, javítani az
óbudai egészségügyi ellá-
tást, ám emberségével,
rendkívüli akaraterejével
és orvos-szakmai erõfe-
szítései által helyi közös-
ségünk példaadójává vált
az évtizedek során. Fon-
tos, hogy óbudai közössé-

günk identitását az õ álta-
la képviselt polgári eré-
nyekre alapozhassa.

Életben maradni,
küzdeni, feladni
Prof. Dr. Pintér Endre

- aki 1978-ban lett a
Margit Kórház sebészeti
osztályának vezetõ fõor-
vosa -, a kötet egyik
szakmai lektora négy év-
tizeden át ismerõseként,
10 éven át közeli barát-
ként volt tanúja Örlõs
Endre élettörténetének. -
A szerzõ szakszerûen
dolgozta fel viszonylag
gondtalan ifjúkorát, majd
a vallása alapján félreál-
lított, késõbb üldözött
sebészorvos életét - fo-
galmazott a professzor. 

Örlõs há-
látlan fela-
datot vállalt

és végzett. 1946-tól 1966-
ig vezette a sebészeti osz-
tályt, 1957-ig pedig a kór-
házat, mint igazgató. Avi-
lágháborút követõen egy
kórháznak nemigen ne-
vezhetõ rom halmain kel-
lett életet mentenie, mind-
azok után, hogy elvesztet-
te családját, gyermekeit,
feleségét. A kórházi rend-
teremtés népszerûtlen
döntésekkel, intézkedé-
sekkel is járt. Életének ne-
héz, de sikeres és termé-
keny munkásságát törte
meg közvetetten az 1956-
os forradalom. Ez vezetett
fokozatosan politikai és
szakmai elszigetelõdésé-
hez, közel lehetetlenné té-
teléhez, majd életének
utolsó nyomorúságos
éveihez. 

- Életének utolsó órái-
ban átadott írásos gyûj-

teményét 20 éven át
õriztem, remélve, hogy
tragikus sorsa egyszer
írásban, akár könyv
alakban is megjelenhet.
Örülök, hogy ez össze-
fogással sikerült. Az ön-
kormányzat az Óbudai
Múzeum Közalapítvá-
nya által támogatta a kö-
tet megjelenését, Bús
Balázs polgármester az
elsõ pillanattól az ügy
mellé állt. A szerzõ rész-
letes és tárgyilagos ku-
tatómunkájának köszön-
hetõen válik érthetõvé,
tanulságossá és egyben
meghatóvá dr. Örlõs
Endre és családjának
története - tette hozzá
prof. dr. Pintér Endre.

Epilógus: 
a megbecsülés

Az Örlõs-életút meg-
emlékezéseiben fontos
szerepet játszott az Óbu-
da Baráti Kör Egyesüle-
te, melynek tagjai 1993-
ban márványtáblát állít-
tattak az orvos-igazgató
munkásságának emléké-
re a Szent Margit Kór-
házban, majd kezdemé-
nyezésükre 1995-ben
Óbuda posztumusz Dísz-
polgárává választották
Örlõs Endrét. 

Az önkormányzati tá-
mogatással kiadott könyv
„nem titkolt célja”, hogy
történetét megörökítve,
személyét ismertté tegye,
és ezáltal életútja Óbuda
történelmének is közis-
mert részévé válhasson. 

Szeberényi

Dr. Badacsonyi Szabolcs fõigazgató és Bús Balázs polgármester kezé-
ben egy régi kép, amelyen a Margit kórház dolgozói láthatók az 1950-
es évek elején, középen az igazgatóval FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Örlõs Endre – Egy óbudai orvos élete
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Egy új kerületi komolyze-
nei centrum alapjait tette
le az önkormányzat azzal,
hogy bérbe adta az Óbudai
Danubia Zenekar számára
az egykori Flórián mozi
épületét. Az együttes most
még csak próbál itt, de ha-
marosan ifjúsági elõadá-
sokat hirdet meg.

- A zenekar és az ön-
kormányzat kapcsolata
„frissházasságnak” szá-
mít, hiszen tíz éven belül
vagyunk még. Eleinte -
mint a frissházasok álta-
lában - albérletrõl albér-
letre költöztünk, de most
végre eljött az ideje,
hogy saját otthonba köl-
tözzünk. Ez elsõsorban
annak köszönhetõ, hogy

az önkormányzat, és Bús
Balázs polgármester sze-

mélyesen is, az elsõ pilla-
nattól a zenekar támoga-
tása mellett volt. Ez na-
gyon sokat számít ne-
künk - mondta Hámori
Máté, az Óbudai Danu-
bia Zenekar mûvészeti
vezetõje március 3-án
azon az ünnepségen,
amelyen a mûvészeti
együttes hivatalosan is
átvehette az önkormány-
zattól új próbatermét

Azenekart Héja Domo-
kos karmester alapította
még 1993-ban fiatal mu-
zsikusokból, fõképp a
Bartók Béla Zenemûvé-

szeti Szakközépiskola nö-
vendékeibõl. Az együttes
az elsõ pillanattól hang-
súllyal szerepeltetett a re-
pertoárján kortárs mûve-
ket, és szívesen kalandoz-
tak más mûfajok területé-
re is. Az Óbudai Danubia
Zenekar nevet 2007-ben
vette fel, amikor Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata vállalta a fenn-
tartói feladatok ellátását. 

Egészen mostanáig ál-
landó saját próbahely nél-
kül készült fel a fellépé-
sekre az együttes, noha
egy ilyen már az elsõ pil-

lanattól jótékonyan hatha-
tott volna az amúgy is si-
keres munkára. Az önkor-
mányzat 2014-ben bérbe
adta a zenekar számára az
egykori Flórián mozi épü-
letét, amelynek felújítási
munkálatai mostanra feje-
zõdtek be.

- Többféle tervünk is
volt az épület hasznosítá-
sára, de a Danubia egy
olyan tervvel jelentkezett,
amely egyezik az önkor-
mányzat kulturális célkitû-
zéseivel. Õk ugyanis elsõ
lépésben egy próbaterem
kialakítását, ezt követõen
pedig egy nívós elõadó-
hely, illetve egy óbudai
komolyzenei kulturális
központ létrehozását tûz-
ték ki célul - tájékoztatott
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere.

Ács Péter, a zenekar
ügyvezetõ igazgatója
megerõsítette a tervekrõl
szóló hírt. Mint az átadón
elmondta, a mozi vetítõ-
vásznát is azért hagyták
meg, a késõbbiekben sa-
ját hagyományaiknak
megfelelõen,  a társmûvé-
szetek felé is nyitnának it-
teni elõadásaikon. A kon-
certeket egyébként ifjúsá-
gi elõadásokkal kezdik
majd. K. Gy.

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata komolyzenei estet szervezett a Veres Pé-
ter Gimnáziumban március 6-án. Az eseményen 14-18 év közötti, hangszeren játszó di-
ákok adtak számon zenei tudásukról. Felléptek a Kerék Általános Iskola és Gimnázi-
um, a Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gimnázium, az Óbudai Árpád Gimnázi-
um, az Óbudai Gimnázium és a Veres Péter Gimnázium tanulói

Klasszikus zenei est 
Óbuda-Békásmegyer Len-
gyel Nemzetiségi Önkor-
mányzata „Lengyel Szalon”
címmel ingyenes irodalmi
est sorozatot indított az
Óbudai Társaskörben. 

Ebben az évben négy
elõadás lesz, melynek

elsõ darabja február 20-án
volt látható. A Lengyel
Nemzetiségi Önkormány-
zat célja, hogy az óbudaiak
is közelebbrõl megismer-
hessék a lengyel irodalom
és zenemûvészet kiemel-
kedõ és kevésbé ismert
alakjait, összekapcsolva
magyar vonatkozásokkal
vagy aktuális történelmi
évfordulókkal. 

Az elsõ elõadás „Izzó
gránát vulkán közepén”
címmel Przemysl erõdvá-
ros 100 évvel ezelõtti életét
és tragédiáját elevenítette
meg korabeli napló- és le-

vélrészletek, versek, és ve-
tített képek segítségével.
Trojan Tünde elõadómû-
vész-rendezõ magas szín-
vonalú játékát Szilasi Alex
zongoramûvész zenéje
erõsítette fel. Az elõadóest
korhû hangulatát az óbudai
bejegyzésû Wysocki Légió
Hagyományõrzõ Egyesü-
let elsõ világháborús rajá-
nak katonái jelenítették
meg a színpadon - Trojan
Tünde rendezésében - oly
módon, hogy a mûvésznõ
monológja alatt tábori éle-
tet éltek: kártyáztak, iszo-
gattak, fegyvert tisztítottak,
vicc- és napilapokból ol-
vastak fel részleteket, majd
a végén sebesülten, le-
gyengülten elvonultak. Az
elõadás méltó emléket állí-
tott az 1915 márciusában
négy és fél hónapos ostrom
és kiéheztetés után feladott
erõdváros életérõl.

Lengyel Szalon a Társaskörben

Új próbaterem a Danubiának 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
polgármestere felhívással fordul a kerületi
társadalmi és érdekképviseleti szervek-
hez, valamint a lakossághoz.
Az önkormányzat a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet alapján teljes eljárásban
történõ véleményezési eljárással az alábbi
területre készít Kerületi Építési Szabályza-
tot (továbbiakban: KÉSZ):
Budapest Fõváros III. kerület, Pünkösd-
fürdõ utca-Királyok útja-kerülethatár-
Duna folyam által határolt terület.
Jelenleg a tervezési területre vonatkozóan
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbu-
da-Békásmegyer Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló, 32/2001. (XI.30.) önkor-
mányzati rendelete (ÓBVSZ) van hatályban.
A Fõvárosi Vízmûvek tulajdonát képezi a
Bp., III. ker. Pünkösdfürdõ u. 63626 hrsz.
alatti ingatlan.
Az ingatlan jelenlegi hasznosítása igen elté-
rõ, déli részén a vízmûtelep és gépház, míg
északi részén üdülõ- és sporttelep mûködik.
Az ingatlanra ez idáig kerületi szabályozási
terv nem készült, arra jelenleg az ÓBVSZ
elõírásai vonatkoznak. Az ÓBVSZ 2. sz. mel-
lékletét képezõ övezeti terv szerint a teljes in-
gatlan VT-VB-III jelû, vízgazdálkodási terüle-
tek elnevezésû övezeti besorolásba tartozik.
Az ÓBVSZ alapján a fenti övezetben kizáró-

lag a terület mûködtetéséhez szükséges:
a) technológiai építmények,
b) raktározási építmények,
c) irodai épületek,
d) az üzemeltetést biztosító szolgálati la-
kóépületek
helyezhetõk el.
A Fõvárosi Vízmûvek a Pünkösdfürdõ utcai
telephelyén, a telek északi részén meglé-
võ üdülõ- és sporttelep fejlesztését, bõvíté-
sét tervezi.
Az ingatlan hatályos övezeti besorolása a
terület sport, ill. rekreációs célú fejlesztését
nem teszi lehetõvé, ugyanakkor a Fõváro-
si Közgyûlés által elfogadott új Település-
szerkezeti Tervben (TSZT) a terület északi
része K-Rek (nagykiterjedésû rekreációs
és szabadidõs terület) területfelhasználási
egységbe került. Ebbe a kategóriába a
nagy zöldfelülettel rendelkezõ, a lakosság
és a turizmus számára jelentõs, az aktív
pihenést szolgáló területek tartoznak. A
sport- és strandlétesítmények mellett az
ezeket kiszolgáló és kiegészítõ funkciójú
létesítményeket (szállás-szolgáltatás, ven-
déglátás stb.) is el lehet helyezni.
Az új TSZT önmagában még nem keletkeztet
építési jogosultságot a tulajdonos számára,
éppen ezért a TSZT lekövetéséhez, azaz az
övezeti besorolás megváltoztatásához kerületi

építési szabályzat (KÉSZ) készítése szüksé-
ges. A településfejlesztési koncepcióról, az in-
tegrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökrõl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrõl
szóló, 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet 20.§ (6)
bek. b) pontja alapján a Fõvárosi Vízmûvek te-
rületének fejlesztését lehetõvé tevõ KÉSZ-t a
Pünkösdfürdõ utca-Királyok útja-kerülethatár-
Duna folyam által határolt területre - mint együtt
tervezendõ területre - kell kidolgozni.
A KÉSZ készítésének célja,
• a Fõvárosi Vízmûvek a Pünkösdfürdõ ut-
ca 63626 hrsz. alatti telephelyének északi
részén meglévõ üdülõ- és sporttelep fej-
lesztésének, bõvítésének lehetõvé tétele.
• a Bp., III. ker. 63626 hrsz. alatti ingatlan te-
lekalakítási lehetõségének megteremtése.
A KÉSZ elkészítésének várható hatása,
hogy az érintett terület jogi és fizikai rende-
zési lehetõségének megteremtése által a
jelenlegi használatnak megfelelõ és e sze-
rint fejleszthetõ környezet alakul ki.
Felkérem az érintetteket, hogy ameny-
nyiben a tárgyi területre készülõ KÉSZ-
szel kapcsolatban elõzetes javaslatuk
van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi és Várostervezési Irodájához
(Bp., III. Hídfõ utca 18.) 2015. március 30-
ig juttassák el. Bús Balázs

polgármester

Készülõ Kerületi Építési Szabályzat 

Óriásit változott az elmúlt
néhány ciklus alatt a kerü-
let - véli Désiné Németh Éva
(Fidesz-KDNP), aki civilben
építész, közéleti vállalása
szerint hatodik
ciklus óta képvi-
selõ, továbbá a
városfejlesztési
bizottság elnöke.
Szerinte a további
tervezésnél érde-
mes figyelembe
venni azt is, hogy
mind több egye-
tem, fõiskola talál magának
otthont itt.

- Az építészet tisztes és
sok elfoglaltsággal járó
szakma. Miért vállal
emellett közéleti felada-
tokat is az ember?

- Apolitikába 1989-ben
csöppentem bele. Nem
szimpatizáltam a korábbi
rendszerrel, részt akartam
venni a változásokban.
Kezdetben aktivistaként
dolgoztam, majd 2004-
tõl már önkormányzati
képviselõi mandátumot
nyertem el. A 3. számú
önkormányzati választó-
kerületben a hatodik cik-
lusomat kezdtem meg ta-
valy õsszel. Megtisztelõ,
hogy a választók ilyen
hosszú ideje szavaznak
bizalmat nekem.

- Mégis, hogyan lehet
összeegyeztetni a mun-

kát és a politi-
kai feladato-
kat?

- Nem köny-
nyen, de a ke-
mény munkától
sosem riadtam
meg, a csalá-
dom pedig tá-
mogat minden-

ben. Úgy tapasztalom, a
képviselõi munkámmal
példát is mutattam a
gyerekeimnek, õk is ér-
deklõdnek a közélet
ügyei iránt.

- Újra elnyerte a vá-
rosfejlesztési bizottság
elnöki tisztét. Mióta vesz
részt a bizottsági mun-
kában?

- Több évig tag voltam,
majd az elõzõ ciklusban
elsõ ízben elnöki megbí-
zást kaptam. Nagyon
szeretem ezt a megbíza-
tásomat, hiszen így mó-
dom van arra, hogy a po-
litikai képviselet mellett
a szaktudásommal is
részt vegyek a kerületi
közéletben. A városfej-
lesztési mellett egyéb-
ként a pénzügyi, tulajdo-
nosi és vagyonnyilatko-

zat-kezelõ bizottságban
vagyok még tag.

- Szakmailag mire a
legbüszkébb az elmúlt
évekbõl?

- Óbuda-Békásmegyer
fejlõdésére mindenkép-
pen. Nagyot lépett elõre a
kerület az elmúlt évek
alatt, szinte napról napra
látni a változást. Ha konk-
rétumokat kell említe-
nünk, a Graphisoft Park
területét hoznám fel,
amely építészeti szem-
pontból is egy egészen kü-
lönleges terület. Büszkék
lehetünk rá, hogy itt, a mi
kerületünkben létesült
ilyen. Szívesen említem

továbbá a Vörösvári út, a
Bécsi út megújulását és az
Óbudai Promenád létre-
jöttét. Nem mindegyik ke-
rületi fejlesztés, de a kerü-
letnek is része van benne.

- Az új, ötéves ciklusra
létezik ütemterv, vagy a
feladatokat a konkrét
helyzet adja?

- A városvezetésnek
egy programja van,
amelynek a megvalósítá-
sát már két ciklussal ez-
elõtt megkezdte, és ame-
lyet folytat a következõk-
ben is. Természetesen
mindig adódhatnak újabb
feladatok is, de az önkor-
mányzat tudatosan halad

a saját tervei alapján. So-
rolni is nehéz a terveket:
például további térfigyelõ
kamerák létesülnek Bel-
sõ-Óbudán, épül majd az
új promenád Békásme-
gyeren. A fõváros fejlesz-
tést tervez a Római-par-
ton, az önkormányzat fel-
adata pedig az lesz, hogy
megfelelõ kapcsolatot te-
remtsen a parti szakasz és
az üdülõsor között. Ah-
hoz, hogy mindez terv-
szerûen és rendben tör-
ténjen, a közeljövõben új
Óbudai Városfejlesztési
és Építési Szabályzat szü-
letik majd. 

- Ha a személyes szak-
mai véleményét kérde-
zem, ön mely területe-
ken tart még fontosnak
fejlesztéseket? 

- Aközösségi terek bõví-
tése, fejlesztése lényeges,
például nagyszerû, hogy
egyre több fitneszpark, kö-
zösségi kert és játszótér lé-
tesül, és erre törekednünk
kell a továbbiakban is.
Emellett Óbuda kezd
egyetemi város lenni, egy-
re több intézmény talál itt
otthont magának. Ezt is fi-
gyelembe kell venni a to-
vábbi tervezéskor. K. Gy.

Egyetemi város születik
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A farsangi idõszak
végére „búcsúzott”

a téltõl a Fõ tér téli arcát
jelképezõ jégpálya. Nyit-
va tartása alatt 47 ezer
embernek nyújtott ki-
kapcsolódást, az ingye-
nes korcsolyaoktatást is

sokan igénybe vették.
Sok iskola élt ezzel a le-
hetõséggel, a jégpályát
gyakran a kültéri testne-
velés órák megtartására
is igénybe vették. Kilép-
ve a város nyüzsgésé-
bõl, hagyhattuk magun-

kat elkényeztetni az ad-
venti vásár finomságai-
val, de ha csak a jégpá-
lyáról megpihenni vá-
gyott valaki a büfé me-
legedõjében, zsíros ke-
nyér és egy jó meleg tea
mellett fújhatta ki ma-

gát. A jégpályánál folya-
matosan nyitva tartó
kölcsönzõ is mûködött.
A következõ télig ugyan

pihennek a korcsolyák,
decemberben azonban a
jégpálya újra várja majd
látogatóit.

Zarándokút Ausztriá-
ba. A Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület
az újpesti Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal
közösen zarándokutat
szervez április 10-tõl 12-
ig. Útvonal: Budapest-
Sopron-Ágfalva-Maria-
zell-Sopron-Péliföldszent-
kereszt-Budapest. Szállás:
két éjszaka Sopronban, a
Fidelissima Egyetemi Di-
ákszállón. (Érdeklõdés és
jelentkezés: Neubrandt
Olginál a 06-30-2214-
938-as telefonszámon. Je-
lentkezési határidõ: 2015.
március 20.)
Keresztútjárás. Nagy-
pénteken, április 3-án

hagyományos német-
magyar nyelvû kereszt-
útjárás lesz a Kiscelli
kálvária stációknál.
Közremûködik a Braun-
haxler Dalkör és Suso-
vics Szilárd (trombita).
Liturgiavezetõ: Bajzáth
Ferenc atya, a Szenthá-
romság Egyházközség
plébánosa. Találkozó
16.30 órakor a Kiscelli
Múzeum bejáratánál.
Német klub. Tritsch-
Trasch Treffen: A Né-
met Nemzetiségi Ön-
kormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesü-
let mindenkit vár már-
cius 28-án 15-tõl 17
óráig a német klubba
(Szõlõ utca 72.).

Nemzetiségi hírek 

47 ezren korcsolyáztak a Fõ téri jégpályán 

Márciusban postázzák 
a helyi adók fizetési számláit

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adók fizetési számláinak postázá-
sára nyomdatechnikai problémák miatt - az elõzõ években megszo-
kott februári idõponttól eltérõen - március elsõ két hetében kerül sor.
Az új és a megváltozott adókötelezettségekrõl szóló határozato-
kat az érintettek már megkapták, vagy a fizetési számlával együtt
kapják meg, ezért õk az elsõ félévi adót a jogerõre emelkedéstõl
számított 15 napon belül, a második félévi adót pedig 2015. szep-
tember 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlékmentesen.
Azoknak, akiknél nem volt adótétel változás, az elõzõ év(ek)ben
kiküldött határozat szerint kell teljesíteniük az adófizetési köte-
lezettségüket, melyrõl a fizetési számlájukból is tájékozódhat-
nak, ami tartalmazza a számlaegyenleg aktuális állapotát, vala-
mint az adó befizetéséhez szükséges csekkeket. A befizetés át-
utalással is teljesíthetõ.
Azon adózók, akik a postázandó levelek nagy száma miatt néhány
napos késéssel kapják meg a küldeményünket, de a kézhezvételt
követõen eleget tesznek a befizetési kötelezettségüknek, mente-
sülnek az esetleges késedelmes teljesítés következményei alól.
Amennyiben a tájékoztatónkban leírtakon felül további informá-
ciókra lenne szükségük, segítségért forduljanak ügyintézõink-
hez, akik készséggel állnak rendelkezésükre ügyfélfogadási
idõben (H.: 14:00-18:00; Sz.: 8:00-16:30; Cs.: 8:00-13:00)
személyesen a Zápor utca 27. szám alatt, vagy munkaidõben az
alábbi elérhetõségeken:
Helyi adóknál (építmény-, telek-, msz. komm. adó): 4367-182,
4367-183.
Gépjármûadónál: 4367-184, 4367-186.
Idegen és egyéb tartozásoknál: 4367-191, 4367-192, 4367-193,
4367-194.
Könyvelési észrevételek esetén: 4367-173, 4367-174.

Adóügyi Osztály

A farsangi mulatságok idõszakában
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata és a „Braun-
haxler” Egyesület idén is megtartotta
a hagyományos sváb batyus bált a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban.

Abatyus bál története sok évre
nyúlik vissza. Amikor a há-

zaknál már levágták a disznókat,
a bor a hordókban volt, a bálokra
mindenki vitt magával kóstolót a
jó kis „hazaiból”: enni- és inniva-
lót, süteményeket. A finomságo-
kat batyuba kötve vitték, kínálták

barátaiknak, rokonaiknak, asztal
szomszédjaiknak. Ezt a szép ha-
gyományt idézték fel a múlt hó-
napban, a Békásmegyeren tartott
összejövetelen. 

Menczer Erzsébet, a Szorakész
elnöke és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter, országgyûlési
képviselõ köszöntötte a megjelen-
teket. Az esten a Braunhaxler Dal-
kör és a szigetújfalusi Német Nem-
zetiségi Táncegyüttes szórakoztat-
ta a közönséget. Akellemes hangu-
latról Zwickl Mihály solymári
sramlizenekara gondoskodott. 

Sváb batyusbál sramlizenével

Tánccal, mókás jelenetekkel, maskarás felvonulással búcsúztatták a te-
let a nyugdíjasok az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idõsek klub-
jaiban, így a gázgyári lakótelep új klubjában is

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Csatornázás,
útépítés 

Február 16-ától márci-
us közepéig az útfelújí-
tással párhuzamosan
csatornaépítést is végez-
nek a Batthyány utcában. 

Ugyanekkor elindult
az útépítés is a Madzsar
József utca Batthyány
utca és Pünkösdfürdõ ut-
ca közötti részén, ezért:

• elõször lezárják a
Batthyány utca és a ben-
zinkút behajtója közötti
útszakaszt. A Szent Ist-
ván utcát, illetve a dísz-
faiskola parkolóját gép-
kocsival a benzinkúti
behajtón keresztül az
Ipartelep utca-Árpád
utca-Rövid utca kerülõ
útvonalon lehet megkö-
zelíteni. Ebben az idõ-
szakban a 134-es busz
módosított útvonalon, a

Batthyány utcán közle-
kedik, és a Pünkösdfür-
dõ utcán bekanyarodva
éri el a Madzsar József
utca további szakaszát. 

• késõbb a benzinkúti
behajtó és a gyorsétte-
rem behajtója között
folytatódik a csatorna-
és az útépítés. Ekkor a
Szent István utca és a
díszfaiskola parkolója
újra megközelíthetõ,
ugyanakkor a rajtuk át-
menõ forgalomra nem
lesz lehetõség. A Pün-
kösdfürdõ utca felõl az
Ipartelep utca elérhetõ
marad, további szakasza
azonban zsákutca, csak
az itt lévõ két ingatlant
lehet majd megközelíte-
ni. A 134-es busz tovább-
ra is elterelve közlekedik.

• ezután az Ipartelep
utca is zsákutcává válik.

Csomópont-
és útfelújítás
Várhatóan április 18-

án és 19-én (szombaton
és vasárnap) a Pünkösd-
fürdõ utcai csomópont
újul meg. A csomópont
forgalmát a munkavég-
zés ideje alatt is fenntart-
ják, azonban a jelzõlám-
pa mûködését jelzõõrök
segítik. Az Ipartelep utca
ekkor is lezárva marad.

Elõreláthatóan április
20-ától (hétfõtõl) az útépí-
tés befejezéséig - várható-
an május 31-ig - a Pün-

kösdfürdõ utcai csomó-
ponttól északra esõ, a Ju-
hász Gyula utcáig tartó út-
szakasz felújítása zajlik
majd félpályás lezárással,
az autóforgalom város-
központ felé tartó egyirá-
nyúsításával. A Batthány
utca felõli oldal építésekor
a 960-as busz nem érinti
majd a Pünkösdfürdõ utca
megállóhelyet.

Késõbb, a Madzsar
József utca Pünkösdfür-
dõ utcai keresztezõdése
után a jobb oldali útpá-
lya építése alatt a Kabar

utcai parkoló zsákutca
lesz. Az építkezés utolsó
ütemében a Juhász Gyu-
la utca és a már koráb-
ban felújított szakasz
közötti rövid, mindösz-
sze 30 méteres útsza-
kaszt újítják fel, ekkor
jelzõõrök biztosítják
majd a Madzsar József
utca kétirányú forgal-
mát. Ezenkívül minden
korábbi forgalomkorlá-
tozást, terelést felolda-
nak, az arra közlekedõ
buszjáratok is az eredeti
útvonalukon járnak.

A Madzsar József utca déli részét is felújítják nyárra

Megérkezett a 28 hibrid
csuklós autóbuszból álló
hibridbusz-flotta, ezért
március 1-jétõl immár a
teljes állomány forgalom-
ba állt Budapesten. 

A vadonatúj, Euro 6-
os kibocsátási nor-

mának megfelelõ, dízel-
motorral felszerelt, elekt-
romos hajtással is rendel-
kezõ buszokkal a fõváros
útjain közlekedik Európa
egyik legnagyobb csuklós
dízel-elektromos hibrid-
busz-flottája. Január köze-
pétõl több ütemben álltak

forgalomba az új ala-
csonypadlós hibrid jármû-
vek, amelyek a jelenleg
létezõ egyik legmoder-
nebb technológiát képvi-
selõ motorjuknak köszön-
hetõen kisebb környezet-
és zajterhelést jelentenek
Budapest számára.

A Tarlós István fõpol-
gármester programja
alapján elindult jármû-
park-fejlesztési projekt
részeként március 1-jétõl
a hibrid buszok az 5-ös,
a 7-es és a 9-es vonalon
közlekednek a hét min-
den napján. Az ezekrõl a
vonalakról felszabaduló
alacsonypadlós, hagyo-
mányos meghajtású jár-
mûvek a 7-es, a 20E, a
44-es, a 136E, a 159-es,
a 196-os és a 196A vona-
lán növelik az akadály-
mentes járatok számát,
megkönnyítve az utazást
a babakocsival vagy ke-
rekes székkel közleke-
dõknek. A Budapesti
Közlekedési Központ
(BKK) célja az, hogy
2018-ban már kizárólag
alacsonypadlós autó-
buszok közlekedjenek
Budapest teljes területén.

Környezetbarát
közlekedés

A Fõvárosi Önkor-
mányzat és a BKK szá-
mára kiemelten fontos a
környezettudatosság,
hogy alacsony káros-
anyag-kibocsátású, kor-
szerû jármûvekkel bizto-
sítsa a közösségi közleke-
dési szolgáltatást a fõvá-
rosban. Afejlesztéssel Bu-
dapest is belépett azon
nagyvárosok közé, ame-
lyeknek útjain környezet-
kímélõ, párhuzamos hib-
rid meghajtású autóbusz-
ok is közlekednek. A Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont megrendelésére a
T&J Busz Projekt Kft. ál-
tal üzemeltetett, most be-
szerzett csuklós buszok a
Volvo 7900A hibrid válto-
zatai, amelyek hagyomá-
nyos dízelmotoros típusa-

A munka február 16-án kezdõdött, várhatóan április máso-
dik feléig a Batthyány utca és a Pünkösdfürdõ utcai cso-
mópont közötti részt építik át az útszakasz teljes lezárásá-
val. Ezután a csomóponttól északra lévõ útszakasz pálya-
szerkezete újul meg félpályás lezárással és a városközpont
felé történõ egyirányúsításával. Az útfelújítás miatt ideig-
lenesen változik az erre közlekedõ buszjáratok - a 134-es
és a 960-as - útvonala. A Madzsar József utca déli része
mintegy 185 millió forintból újul meg a Colas Út Zrt. kivi-
telezésében - olvasható a BKK közleményében.

Európa egyik legnagyobb csuklós hibridbusz-flottája Budapesten

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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iból 53 jelenleg is közle-
kedik a budapesti agglo-
merációs vonalakon. A
jármûveket az Euro 6-os
károsanyag-kibocsátási
normának megfelelõ dí-
zelmotorral szerelték fel,
mindegyik dízel-elektro-
mos hajtású autóbusz aka-
dálymentes, 100 százalék-
ban alacsonypadlós, lég-
kondicionálóval és
FUTÁR-ral is felszerelt.
A buszokon több kamera

gondoskodik az utasok
biztonságáról és védi a
jármûvet a rongálóktól.  

Miért jó 
a hibrid busz?

A jármûvek forgalmi és
mûszaki paramétereiktõl
függõen 10-20 kilomé-
ter/órás sebességig kizáró-
lag elektromos meghajtás-
sal közlekednek, melynek
köszönhetõen a végállo-
másról, a megállókból tör-
ténõ indulás zajtalanná és

füstmentessé válik. A dí-
zelmotor csak a felgyor-
sulás után kapcsol be,
hogy segítsen a jármû haj-
tásában. Megállóba érke-
zéskor, illetve várakozás-
kor a dízelmotor leáll, ek-
kor minden kiegészítõ be-
rendezés a megtermelt, il-
letve a fékezéskor vissza-
termelt elektromossággal
mûködik tovább. A dízel-
elektromos hibrid techno-
lógia a gyártói adatok sze-
rint akár 35 százalékkal

kevesebb üzemanyag-fel-
használást tesz lehetõvé a
csak dízelüzemû buszoké-
hoz képest.

A károsanyag-kibocsá-
tási normák alapján a fõ-
városi jármûállomány
Euro 0 és Euro 1-es beso-
rolású autóbuszaihoz ké-
pest az új hibrid jármû-
vek 90-95 százalékkal
kevesebb káros anyagot
bocsáthatnak ki. A kor-
szerû EEV (kiemelten
környezetkímélõ jármû-

vek) és az Euro 6-os be-
sorolású jármûvekéhez
viszonyítva a környezet-
terhelési értékek az elekt-
romotor mûködésétõl
függõen kétharmadára-
felére is csökkenhetnek.
A fogyasztással arányo-
san csökken továbbá az
üvegházhatást okozó
szén-dioxid-kibocsátás
is, amelynek minimalizá-
lásával napjainkban a
legtöbbet foglalkoznak a
jármûgyártók.

Hírösszefoglaló: A fõváros
300-400 milliárd forint eu-
rópai uniós támogatáshoz
juthat a következõ hét év-
ben - jelentette be Tarlós
István fõpolgármester a
Corvinus Egyetemen kö-
zelmúltban tartott elõadá-
sában.

A z uniós támogatás
segítségével a 3-as

metró infrastruktúráját
fel tudják újítani mintegy
125 milliárdból, és be le-
het fejezni az 1-es villa-
mos vonalának meg-
hosszabbítását. Megva-

lósulhat az Újpalotát a
Baross térrel összekötõ
villamosvonal is. Négy-
öt milliárd forint érték-
ben érkezhet forrás a
Duna-parti területek
rendezésére, két milliárd
forint értékben pedig
P+R parkolók kialakítá-
sára nyolc-tíz helyen.
Több központi aluljárót
újíthatnak fel 3,7 milli-
árdból, így a Deák, a
Blaha Lujza és a Kálvin
térit.

A megoldandó fontos
feladatok közé sorolta a
fõpolgármester a kör-

nyezeti és közlekedési
gondokat, az árvízvéde-
lem helyzetét. Utóbbiról
azt mondta: az új elõírá-
sok alapján „sok  a ma-
gassághiányos védvo-
nal”. A legrosszabb a
helyzet a Margitszige-
ten, Angyalföld északi
részén, a csillaghegyi
öblözetben, a Római-
parton, a Vízivárosban,
a Bem tér környékén.
Az árvízvédelmi létesít-
mények megfelelõvé té-
teléhez körülbelül 50
milliárd forintra lesz
szükség.

Százmilliárdok a fõvárosnak az uniótól
A márciusi nemzeti ünnep
elõtt már egy villamosjeggyel
utazhat bárki Óbudáról egé-
szen Újbudáig, amennyiben a
Nemzeti Közlekedési Ható-
ság (NKH) jóváhagyása meg-
születik. A hatóság ugyanis
február 27-tõl engedélyezte
az utasforgalom nélküli pró-
baüzemet az 1-es villamos
frissen elkészült, a Rákóczi
hídon átvezetõ szakaszán, ez
pedig a tervek szerint tíz nap
után zárul le. 

Az 1-es vonalának
újbudai meghosz-

szabbítása a Rákóczi híd
1995-ös átadása óta napi-

renden van. A fejlesztés
2004-ben került az euró-
pai uniós finanszírozással
megvalósítható projektek
közé, az elõkészítés azon-
ban késõbb elakadt. ABu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont 2010-es megalakulá-
sával új lendületet kapott
a projekt, ezért az még eb-
ben a finanszírozási cik-
lusban megvalósulhatott.
A villamosvonal déli sza-
kaszán megépült 3,2 kilo-
méter hosszúságú új pálya
a Rákóczi híd-Szerémi út-
Hengermalom út útvona-
lon éri el az ideiglenes
végállomást.

Egy jeggyel Óbudáról Újbudára

Kiemelkedõ forgalom
volt a Széchenyi

Gyógyfürdõben, mely
újabb világhírt szerzett
magának, hiszen a Nati-
onal Geographic tudomá-
nyos magazin fotópályá-
zatán az elsõ helyen vég-
zett a világhírû helyrõl
készült fénykép. Európa
legnagyobb fedett fürdõ-
komplexuma több mint
1,3 millió vendéget foga-
dott 2014-ben, ami 6 szá-
zalékos növekedést jelent
2013-hoz képest. A má-
sodik leglátogatottabb a
Szent Gellért Gyógyfür-
dõ, éves szinten több
mint 13 százalékos láto-
gatószám-növekedést
könyvelhetett el.

A BGYH Zrt. jelentõs
beruházásokat hajtott
végre tavaly. A Rudas

fürdõ új wellness részle-
gének és szauna világá-
nak kialakítása (mellyel
2014. év decemberében
elnyerte az MNV Zrt.
„Év vagyonkezelõje” dí-
ját), és a Dandár fürdõ új
kültéri medencéjének és
szauna világának meg-
építése jelentõsen növel-
te a fürdõk év végi for-
galmát. A Rudas fürdõ
tavaly decemberi látoga-
tószáma közel 40 száza-
lékkal, a Dandár fürdõ
decemberi vendégfor-
galma pedig közel 74
százalékkal emelkedett
az elõzõ évihez képest.

Több kedvezmény
Az idei év számos új-

donságot tartogat a ven-
dégek számára, így töb-
bek között a Zsigmondy

Kártyával rendelkezõk
az eddigi 3 óra helyett
2015. január 1-jétõl már
4 órán keresztül vehetik
igénybe 50 százalék ked-
vezménnyel a Széchenyi
és a Gellért fürdõ szol-
gáltatásait. Elõbbi fürdõk
kivételével az összes ál-
landó fürdõ kínál ked-
vezményes jegyet a
nyugdíjas vendégeknek.

Szépülõ fürdõk
A Budapest Gyógyfür-

dõi és Hévizei Zrt. straté-
giai céljának tekinti a
fürdõk, strandok folya-
matos fejlesztését, bõví-
tését, a strandok teljes
évben történõ igénybe
vételének biztosítását, il-
letve új, a keresleti tren-
deknek megfelelõ szol-
gáltatások bevezetését.

Az idei fejlesztési tervek-
ben számos fürdõ mûsza-
ki fejlesztése, illetve bõ-
vítése szerepel. Március-
ban megkezdõdik a Szé-
chenyi Fürdõ gépészeti
rekonstrukciója, szep-
temberben indul a Da-
gály Strandfürdõ bõvíté-
se, valamint a Palatinus
és Paskál Strandfürdõ
téliesítése. Sz. Cs.

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

Az elmúlt évben rengetegen keresték fel a budapesti für-
dõket, melyekben mintegy 3,5 millió látogatót fogadtak.
A Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. éves árbevétele
meghaladta a 8,5 milliárd forintot. A fürdõk különösen
nagy forgalmat bonyolítottak a Sziget Fesztivál ideje
alatt, valamint év végén, az ünnepi idõszakban.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Tovább szélesítik a szolgáltatások körét

Egyre népszerûbbek a fürdõk
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Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a 4. számú választókerület
elnöke és Menczer Erzsébet, a 10. számú választókerület elnöke 200
ezer forintot adományozott a Szent Margit Kórháznak. Ezzel az összeg-
gel járulnak hozzá a kórház adománygyûjtõ akciójához, melynek célja
egy korszerû laparoszkópiás torony megvásárlása. A felajánlott pénz-
összeg az Óbudai Polgári Bálon résztvevõk tombolajegy vásárlásra for-
dított jótékonysági célú bevétele. Az adományt dr. Badacsonyi Sza-
bolcs fõigazgatónak március 5-én adták át

Támogatás a Szent 
Margit Kórháznak 

Kollégáitól az Év Asszisztense
elismerést kapta Szenesné Vitek
Anikó, a Szent Margit Rendelõ-
intézet bõr- és nemibeteg-gon-
dozójának munkatársa. A vidám
természetû szakember úgy véli,
humorral érdemes a munkához
állni.

E gyszerûen ilyen vagyok,
mióta megszülettem, min-

dig jó a kedvem - mondta
Szenesné Vitek Anikó, akit
környezete úgy jellemez: vidá-
man áll a munkához, és humo-
rával a betegeket és a kollégá-
kat egyaránt felderíti. Pedig az
egészségügy, amelyben hiva-
tását már egészen fiatalon
megtalálta, bõven ad nehéz
feladatokat, ráadásul nem ke-
csegtet a könnyû anyagi bol-
dogulással sem.

- Amióta az eszemet tudom,
mindig az egészségügyben
akartam dolgozni - árulta el az
Év Asszisztense. - Persze rég-
óta tudom, mire adtam a fejem,
de nem tágítok, én már, amíg
az erõm bírja, ezen a területen
dolgozom tovább.

A Tiszti Kórház organikus
idegosztályán kezdte asszisz-
tensi pályafutását, dolgozott a
traumatológián és a belgyó-
gyászaton is. - Annak idején a
humorom miatt csaltak át az
intenzívrõl a belre - mondta, de
hogy ne higgyük, dicsekszik,
gyorsan hozzátette: - Azért az-

óta sokat leadtam ám. Ma már
egy picit komolyabb vagyok.

A Szent Margit Rendelõinté-
zetben tizenöt éve dolgozik, de
a III. kerülethez többszörösen
kötõdik: - A férjem és családja
óbudai, jó ideig a Szõlõ utcá-
ban laktunk. Onnan vidékre
költöztünk, édesanyám házába,
de a kerület iránti szeretet
megmaradt. 

Az Év Asszisztense kitünte-
tést a kollégák szavazta alapján
adják át évente a szakrendelõ
egy-egy munkatársának. Arra,
hogy az elismerés miként érte
õt, Szenesné Vitek Anikó rövi-
den és a tõle megszokott hu-
morral válaszolt:

- Most képzelje el! Én, aki-
nek folyton jár a szája, nem
tudtam megszólalni. Nagyon
jólesett. (kegy)

Az Év Asszisztense 

A humora miatt hívták

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete március-
ban a következõ idõpontban és helyszínen szervez véradást.
Március 13-án 14-tõl 18 óráig: az óbudai Auchan áruház parko-
lójában, a vérvételi kamionban (Szentendrei út 115.). * Március
18-án 9-tõl 12 óráig: az Óbudai Gimnáziumban (Fõ tér 10.). *
Március 21-én 11-tõl 16 óráig: a Nivea Fitness Tour-Folyondár
Sportcentrumban (Folyondár utca 15.). * Március 24-én 9-tõl 12
óráig: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata testületi irodájában
(Fõ tér 4.). Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem
töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradóknál a 65. életévet)
és úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya
szükséges.

Módosult a látogatási idõ a Honvédkórházban
Tájékoztatjuk a betegeket és hozzátartozóikat, hogy 2015. már-
cius 1-jétõl az MH EK Honvédkórház aktív fekvõbeteg-ellátó osz-
tályain a látogatási idõ a következõk szerint módosult: hétfõtõl
szombatig 16-tól 18 óráig; vasárnap és ünnepnapokon 10-tõl
12 és 16-tól 19 óráig. Kérjük szíves megértésüket!

Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ Parancsnokság 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Benkó Sándor okleveleket adott át 
az Óbudai Egyetemen

A 2014/2015-ös tanévben az Óbudai Egyetem által kezdeménye-
zett Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) kereté-
ben négy, kredites kurzus indult. Ezek közül az egyik legnagyobb
népszerûségnek a  „A jazz kultúrtörténete” címû örvendett, melynek
elõadója Benkó Sándor, a legendás Benkó Dixieland Band vezetõ-
je volt. Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ Einstein termé-
ben február 25-én a „Jazz kultúrtörténete” kurzus végzõseinek adta
át Benkó Sándor és dr. Mészáros Alajos, a K-MOOC igazgatója a
kurzus sikeres elvégzését és a kreditszámot igazoló okleveleket.

Nyelvtanfolyam
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesü-
let szervezésében kezdõ és/vagy haladó német nyelvtanfolyam
indul április 6-ai kezdettel. Az órák hétfõn és szerdán délután
lesznek. Jelentkezés, szintfelmérés és beiratkozás: március 24-
én és március 31-én 17-tõl 19 óráig a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat klubhelyiségében: Szõlõ utca 72.

Technikaverseny 
Idén is rendeztek kerületi technikaversenyt az Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskolában. A csapatoknak az elméleti teszt megoldása mellett
egy „fali noteszt” kellett készíteniük. 1. helyezést értek el a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola tanulói; 2. lett az Aquincum Általános
Iskola; 3. helyezést ért el a Krúdy Gyula Általános Iskola.

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az általános és
középiskolai tanulókat matematikából, fizikából, kémiából, magyar-
ból, történelembõl. Lehetõség van mindennapos korrepetálásra,
érettségizõk intenzív felkészítésére az elégséges szint elérésétõl az
emelt szintû érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tétel kidolgo-
zásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig, pót-
vizsga, évismétlés helyett. Elindul a központi írásbelire való elõkészí-
tés III., V., VII. osztályos tanulóknak. A diákokat minden délután és
szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári
úton, a gyerekek által kért napokon és idõpontban (A jelentkezõk a
06-20-946-2027-es telefonszámot hívhatják.)               Thalész-Kör

A z Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola diákönkor-

mányzata havi rendszerességgel
beszéli meg a mindennapi életük
során felmerült kérdéseket. Ne-
gyedik évfolyamtól felfelé, min-
den osztály két-két titkosan meg-
választott diákönkormányzati
képviselõt delegál a  testületbe. A
tanév elején választják meg a
diákönkormányzati elnököt, el-
nökhelyettest, illetve a  hónapok-
ra lebontott éves programot vitat-
ják meg és fogadják el. Minden
hónap elsõ hétfõjén iskolagyûlést
tartanak, ahol többek között el-

hangzik a diákönkormányzati
beszámoló is. Az elnök vagy az
elnökhelyettes ismerteti az el-
múlt hónap problémáit, sikereit,
megvalósult programjait (több
alkalommal fényképekkel il-
lusztrálva), illetve bemutatja a
következõ hónapra tervezett
feladatokat, terveket. A kiemelt
éves programok közé tartozik a
kéthavonta rendezett kirándulás
környezõ hegyeinkbe, a Hallo-
ween party, a „Sportold át az éj-
szakát”, a farsangi mulatság, a
Nagy László Napok lebonyolí-
tása.

Diákönkormányzati munka
a Nagy Lászlóban 

Óvodapedagógus felvétele 
Az Óbudai Mesevilág Óvoda álláshirdetése.Betöltendõ álláshely: 1 fõ
német nemzetiségi óvodapedagógus, határozatlan idõre. Pályázati
feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; fõiskolai végzett-
ség. Az óvoda integrált nevelésre kijelölt intézmény, az álláshely be-
töltésénél elõnyt jelent gyógypedagógusi vagy fejlesztõpedagógusi
további végzettség, vagy integráló intézményben szerzett szakmai ta-
pasztalat. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes szakmai önélet-
rajzot; iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket igazoló tanúsító
okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítvány másolatát. A pályázat beadási határideje és helye: 2015. au-
gusztus 3., az óvodavezetõ részére, 1039 Bp., Bárczi Géza utca 1.
számra címzett levélben vagy a barczi-o@kszki.obuda.hu e-mail cím-
re. Az álláshely betöltése: 2015. augusztus 17.
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May Andrásné Müller Saroltát kö-
szöntötte századik születésnapján
az önkormányzat képviseletében
Kelemen Viktória alpolgármester és
Müller Istvánné, az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény vezetõje a
Derûs Alkony Gondozóházban.

Hogyha valakire illik: élete
kész regény, akkor Sári néni

igazán elmondhatja magáról. Rö-
vidített életrajzát olvasva az a
gondolat jut eszünkbe, hihetetlen,
hogy egy ember mi mindent kibír. 

Müller Sarolta 1915. január
23-án született. Sári néni édes-
anyja és édesapja a Fejér megyei
nagylángi Zichy-kastélyban dol-
gozott. Rövid kapcsolatuk során

édesanyja várandós lett, édesap-
ja még 1914 nyarán bevonult a
hadseregbe, így a kis Sári szüle-
tésekor már nem tartózkodott
Magyarországon. Édesanyja
nem tudta egyedül nevelni õt,
ezért apai nagymamája nevelte
néhány évig a kastélyban.

Háború végétõl
háború végéig

Édesapja orosz fogságba került,
és csak 1920 után tért haza orosz
feleségével és két gyermekével.

Sárit kis idõre magukhoz vették,
majd egy rövid hadiárvaházi fog-
ság után a soproni Mária Josephi-
numba került, ahol 4 polgárit vég-
zett. 1930 körül Budapestre került,
ahol több családnál is dolgozott
szolgálóleányként. Késõbb megis-
merkedett Benke János bádogos-
mesterrel, akivel 1937-ben házas-
ságot kötöttek. Még abban az év-
ben megszületett elsõ gyermekük,
János, majd késõbb Ilona. Sári né-
ni férje idõközben bevonult kato-
nának, és máig tisztázatlan körül-
mények között 1942 áprilisában
Budapest közelében a Dunába ful-
ladt. Férje temetése után kislánya
hirtelen megbetegedett, és még
1942 nyarán meghalt. Ezután Sári
néni fiával együtt az Enyingen élõ
édesanyjához költözött. Itt ismer-
kedett meg Kiss Imrével, 1944-ben
megszületett Gyöngyi lányuk.
Nem sokkal a gyermek születése
után Imre tüdõbajban elhunyt.

Munkás évek,
elvesztett gyermekek

Ezt követõen ismerkedett meg
May András nyomozóval, akivel
1949 áprilisában összeházasodott.
Házasságukból nem született
gyermekük. Az 1950-es évek ele-

jén Budapestre költöztek, mert fér-
je a MÁV-nál vállalt munkát ellen-
õrként. A VII. kerületben, majd
1959-tõl egy XI. kerületi tanácsi
bérlakásban laktak. Sári néni az öt-
venes évek elejétõl a Fehérvári úti
szakorvosi rendelõintézetben dol-
gozott adminisztrátorként, ahol
1969-ben bronz törzsgárda jel-
vénnyel ismerték el lelkiismeretes
munkáját. Innen is ment nyugdíjba
1970-ben. Második férjét 1974-
ben veszítette el, ekkor Budaka-
lászra költözött fia családjával,
ahol nyugdíjas éveiben még aktí-
van besegített. Sári néninek két
unokája (Zoltán és Sarolta) és
négy dédunokája született. Mind-
két gyermekével nagyon jó kap-
csolata volt, betegségükben ápolta
õket. 1996-ban Gyöngyi, két évvel
késõbb János is meghalt.

Idõsen is aktívan
Szabadidejében nagyon sze-

retett sütni, fõzni, sokat utaz-
tak, kirándultak az unokákkal,
aktívan élte nyugdíjas éveit.
2009-ben költözött be a Derûs
Alkony Gondozóházba, ahol
jól érzi magát, korához képest
jó egészségi és mentális álla-
potnak örvend. Sz. Cs. 

Ismét százéves nénit köszöntöttek

Sári néni élete regénybe illõ

Álláskeresõ klub
Kedves Álláskeresõk!
Kezdjük a tavaszi álláskeresést együtt, új lendülettel! 
III. kerületi lakosok részére „Munka-közösség” címmel álláskere-
sõ klubot indítunk. A részvétel ingyenes. A jelentkezés és a be-
csatlakozási lehetõség a klub egész ideje alatt nyitott. Kezdés:
2015. március 30. (hétfõ) 16-18 óra között. Helyszín: Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ; Kelta utca 5. Téma-
körök: felkészülés az álláskeresésre; az önismeret és az önbiza-
lom erõsítése; álláskeresési technikák; érdekérvényesítés; aktuá-
lis információk a munkaerõ-piacról; ötletek megosztása. A klub 6
héten keresztül segít az álláskeresésben.
(További információt Rudik Sándor, illetve Andrássy Katalin nyújt
a 250-1964-es telefonszámon.)

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Ahegyre kaptató em-
ber kis idõre távo-

labb kerül a mindennap-
ok zajától, és egy lépéssel
közelebb az éghez. Köze-
lebb az Egek Urához, kö-
zelebb a csendhez, köze-
lebb a csendben saját éle-
tének titkaihoz. A világ-
történet egyik legdráma-
ibb hegye Jeruzsálemben
áll, Golgota a neve. Már
az elsõ századok keresz-
tényei tisztelettel járták
be azt a fél kilométeres
utat, amelyen Jézust Pilá-
tustól a keresztre feszítés
helyére kísérték. A jeru-
zsálemi zarándokok ha-
zatérve, saját városukban
is végig akarták élni a

drámát, keresztutakat ál-
lítottak, a végén nagy ke-
reszttel, stációkkal (állo-
másokkal), ahol a nehéz
út egy-egy eseményét el-
mélkedték végig.

Ma a keresztutat gyak-
ran templomok falán elhe-
lyezett stációk elõtt járjuk,
de kerületünkben két sza-
badtéri kálváriát is talá-
lunk: a mûvészi szépségû
kiscelli kálváriát és a szép
fekvésû békásmegyerit.
Mindkettõ a XIX. század-
ban létesült, utóbbit több-
ször lerombolták, csak a
hely és a kereszt igazítja el
az oda látogatót.

A helyeknél fontosabb
a miért és hogyan. Miért

népszerû ma is a kereszt-
út? Mert egy lépéssel kö-
zelebb kerülünk saját
életünk titkához, amikor
fél órára elhagyjuk a hét-
köznapok zaját és felfelé
indulunk. Jézus életének
utolsó óráit éljük át állo-
másról állomásra, és rá-
látunk saját életünk ne-
héz stációira, majd az
utolsóra is. Hogyan jár-
juk? Lépésrõl lépésre.
Csendben vagy énekel-
ve, hosszabb elmélkedé-
sekkel vagy csak az állo-
más történetére rácsodál-
kozva. De lépésrõl lépés-
re közelebb az Éghez és
életünk titkához.

Füzes Ádám

• Keresztút a kiscelli kálvárián: március 27-én 20
órakor, hagyományos és taize-i énekekkel.* Április 3-
án nagypénteken 16.30 órakor német-magyar ke-
resztút, amely a Szent Vér kápolnában fejezõdik be.
Szervezi a Braunhaxler Alapítvány, trombita kísérettel.
• Keresztút a békásmegyeri kálvárián: április 3-
án nagypénteken 19.30 órakor gyertyás keresztút.
• Keresztutak minden nagyböjti pénteken a kerület
templomaiban: 7.15 órakor Szent József Kápolna
(Kórház utca 37.); * 8 órakor Jó Pásztor Templom (Szõ-
lõ utca 56.). * 17 órakor Csillaghegyi Plébániatemplom
(Lehel utca 14.) és Óbuda-Hegyvidéki Plébániatemp-
lom (Vörösvári út 110.). * 17.15 órakor Békásmegyer-
ófalui Plébániatemplom (Templom utca 13.), Kövi Szûz
Mária Plébániatemplom (Szentendrei út 110.), Óbudai
Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom (Lajos utca
168.), Szaléziak Segítõ Szûz Mária Kápolna (Bécsi út
175.), * 17.30 órakor Újlaki Plébániatemplom (Bécsi út
34.), * 18 órakor Pünkösdfürdõi Boldog Özséb Plébá-
niatemplom (Lékai bíboros tér 8.). * 18.30 órakor
Rómaifürdõi Plébániatemplom (Zaránd utca 35.).
További hírek a kerületrõl: www.facebook.com/obu-
daikatolikus 

Egy lépéssel közelebb…

Kálváriák és keresztutak

H úsvétvárás kortárs-
zenével koncert

március 21-én 19 óra-
kor a Kiscelli utcai Me-
todista Templomban.
Közremûködik az Új
Liszt Ferenc Kamarakó-
rus Nemes László
Norbert vezényle-
tével. 

Domenico Scar-
latti: Stabat mater,
köz remûköd ik :
Oláh Villõ (gor-
donka), Fervágner
Csaba (nagybõ-
gõ), Virágh And-
rás Gábor (orgo-
na).

Huszár Lajos:
Két motetta op.35.

No.1. Megyeri Kriszti-
na: Pater Noster in tem-
pus adventus - õsbemu-
tató. Liszt Ferenc: Ave
verum. Liszt Ferenc:
Pater Noster a Krisztus
címû oratóriumból. (Je-

gyek a helyszínen kap-
hatók.  Információ és
jegyelõvétel: husvet-
varas@gmail.com Jegy-
árak: 2000 forint; 1000
forint; 600 forint. Cím:
Kiscelli utca 73.)

Húsvétváró koncert a metodistáknál

Zongoraest 
Kepes Iván és Kepes Olivér zongoraestjét március
30-án 19 órától hallhatják a békásmegyeri Megbé-
kélés Házában. Felkészítõ tanár: Héra András. (A
belépés díjtalan. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus
utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es busz vég-
állomása.) 

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Is-
ten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség
korában). Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „Dávid és Saul király története” címmel
március 17-én; „Dávid és Nábál története az embe-
ri háládatlanságról” címmel március 24-én; „Dávid
és Uriás története, Dávid szabadulása bûne után”
címmel március 31-én hallhatnak elõadást. Elõ-
adók: Filep György, Kecskeméti János, Holló Péter,
Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Képernyõsök szemtõl szemben 
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény várja az
érdeklõdõ nyugdíjasokat a „Képernyõsök szemtõl
szemben” címû sorozat következõ beszélgetésére.
A vendég Benda László szerkesztõ, mûsorvezetõ
lesz, aki több mint negyven éve jeleskedik az újság-
író szakmában. Tanulmányaiért számos díjjal jutal-
mazták itthon és külföldön. A program helyszíne:
Kiskorona Idõsek Klubja, Kiskorona utca 3. Idõpont-
ja: március 18-án 14 órától. (A részvétel ingyenes.)

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Kulturális Központ
Csillaghegyi Közösségi Házá-
ban jó érzékkel kötötték cso-
korba azt, ami összetartozik.
Mert ki vonná kétségbe,
hogy a népzene, a népdal és
a néptánc valahol egy és
oszthatatlan? Mindhárom tö-
kéletesen alkalmas arra,
hogy általuk megfogalmaz-
zuk örömünket, bánatunkat. 

Harmadik alkalommal
gyülekeztek a nép-

mûvészet ezen ágainak
kedvelõi március 7-én a
nagyteremben, hogy a kü-
lönbözõ mûfajok mesterei-
nek segítségével még töb-
bet tudjanak meg a vonós
hangszerekrõl, dalról és
táncról. 

A zenejóga növendékeit
Csoóri Sándor népzenész
oktatja fõként arra, hogy
mindennek az alapja az,

miként találják meg ma-
gukban és a zenében a
jobb és bal egyensúlyát, az
érzelem és az értelem har-
móniáját. A mester húsz
éve tart zenejóga foglalko-
zásokat, ahol a tanítványok
elsajátíthatják annak a
technikáját, miként tudnak
magukra figyelni, kotta
nélkül zenét tanulni. Mert
a zene elv és nyelv, érze-
lem és racionalitás. S a ta-
nuláshoz csupán egy rit-
mus nyújt külsõ kapaszko-
dót, mely, mint a szívdob-
banás arra ösztönzi õket,
minél természetesebben, a
bensõjükbõl indítsák a
hangokat. Hogy közben
könnyen elleshetik a hege-
dû helyes tartását, a vonó-
kezelés mesterfogásait, az
csak hab a tortán, ami an-
nak jár, aki figyel a részle-
tekre is. Hiszen ahogy

Csoóri Sándor vallja:
„Senki helyett nem lehet
tanulni.” Ennek a készte-
tésnek a növendékben kell
megszületnie.

S még véget sem ér a
zenejóga, máris gyülekez-
nek a teremben a Lélek-
zengetõ elnevezésû ének-
óra résztvevõi. Az órát Ju-
hász Réka népdalénekes
vezeti, aki maga is beül
már jó elõre a terembe, ki
nem hagyná az inspirációt,
amit a zene jelent. Külö-
nösen neki, aki olyan csa-
ládban cseperedett fel,
ahol a zene, az ének és a
tánc hozzátartozott a
mindennapokhoz. Mint
mondja, az emberek lelkü-
lete nem változott, csak az
életmódjuk, így könnyen
visszatalál mindenki a
gyökerekhez. S énekelni
jó. Fõleg így közösen, ami

bátorságot ad. Úgy érzi,
könnyû dolga van, hiszen
a gyûjtõknek hála, gazdag
tárházból válogathat. Van
dalunk a szerelemre, a bá-
natra, munkához és elal-
váshoz. S egy fárasztó hét
után igazi relaxáció, ha ar-
chaikus szövegek segítsé-
gével meséljük el mindazt,
ami felgyülemlett ben-
nünk és kikívánkozik. Az
utolsó dalokat, már hang-
szeres kísérettel énekli a
csapat, mert közben meg-
érkeznek Csoóri Sündiék
is, s ha már ott vannak,
azonnal zenélnek is. Ahát-
térben pedig már ott topo-
rog a táncos csapat és az
õket tanító Csiki testvér-
pár, Katalin és Gergely.

Így szinte észrevétlenül
vált a zeneóra táncra, s
mint egy gálán, már min-
denki a színpad elõterében
van. ACsoóri családi zene-
kar, akik a talpalávalót
szolgáltatják és a tanárok-
kal, növendékekkel karölt-
ve kialakítják a hamisítat-
lan táncházi hangulatot.

Csiki Gergõ jó ideje te-
kinti második otthonának a
házat, hiszen a Göncöl
Néptáncegyüttes vezetõje-
ként is tart itt foglalkozáso-
kat. Mint mondja, igazán
kedvére való ez az ötlet,
hogy egymásból építkezve
teszi közkinccsé gazdag
népi hagyományainkat,
mûvészi örökségünket: a
zenét, dalt és táncot egyet-
len délutánon a népzenei
klub. A közös érdeklõdés
eleve összefûzi az embere-
ket, s ezáltal nem csak a
népzene, néptánc hagyo-
mányait örökíti tovább a
program, hanem a legen-
dás csillaghegyi lokálpat-
riotizmust is. Az is jó, hogy
a már felsejlõ törzsközön-
ség mellett mindig vannak
újak, akik bõvítik a kört és
új dolgokra inspirálják az
oktatókat is.

Mindenkit várnak a kö-
vetkezõ alkalommal is,
április 12-én 15 órától a
Csillaghegyi Közösségi
Ház népzenei klubjába.

Vincze Mara

Zene, dal, tánc együtt 
a Csillaghegyi Közösségi Házban 

Osztobányiné Mógor Ildikó és Bleicher László, a Bu-
dai Képzõmûvész Egyesület tagjainak munkáiból

nyílt kiállítás az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intéz-
mény Kiskorona Galériájá-
ban. A megnyitón Csong-
vai Éva, a Kiskorona Idõ-
sek Klubjának vezetõje be-
szélgetett a mûvészekkel.
A tárlat április 3-ig látható,
hétköznaponként 8-tól 16
óráig a Kiskorona utca 3.
szám alatt. A kiállított ké-
pek megvásárolhatók.

Közös tárlat
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Szervezet neve: Adószáma:
Alapítvány a Fodros Utcai Iskoláért 18034271-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum Iskoláért Alapítvány 18112553-1-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Aranyág Mozgássérült 
és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
„A Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Atlétikai Sportegyesület Rómaifürdõ 18106228-1-41
Baltazár Színház Alapítvány 18091698-2-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Budapesti Budo és Mozgásmûvészeti Közhasznú Egyesület 18125476-1-41
Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület 18135327-1-41
BHRG Alapítvány 18241343-1-41
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület 18146327-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Csillaghegy Betegeiért Alapítvány 18127887-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet 
és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE 18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Derûs Évekért Alapítvány 18129621-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros 
és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Hapkidosuli.hu) 19704692-1-41
Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18145034-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41
Erdõalja Alapítvány 19020305-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
„Flóra” Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány 18101041-1-41
FULLSPORT SE 18117778-2-41
Fürkészõ Tudás Közhasznú Alapítvány 18218233-1-13
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület 18086924-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41
Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány 18111576-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
GRUBER'S GYM Sportegyesület 18085143-1-41
Gyermekeinkért’91 Alapítvány 19700478-2-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért” Alapítvány 18079674-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Háromhegyek Közhasznú Egyesület 18148068-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
Hegedûs István Alapítvány 19651879-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Hétszínvirág” Alapítvány 18041040-1-41
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
„Iskolánkért” Alapítvány (Krúdy Gyula Ált. Isk.) 19703653-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
K2 Funsports Club 18063428-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Kassák Alapítvány 19666969-1-41
„Kastély Óvoda” Alapítvány 18090941-1-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41

Kerekecske Óvodai Alapítvány 19675974-1-41
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
Kis Hõseink Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekek 
Gyógyulásáért és Családjaik Élhetõbb Jövõjéért 18269253-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Kövi Szûz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány 19668181-1-41
„Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Külker Evezõs Klub 18001903-2-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért 
Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Legyen a Betû Jó Barát Alapítvány 19666608-1-42
Legyetek Jók Alapítvány 18117826-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-2-43
Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete 18135671-1-41
Magyar Vesebetegekért Alapítvány 19007940-1-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, Nevelési, 
Módszertani Továbbképzõ Központ 18125342-1-41
Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány 18081967-1-41
„Mi Szóltunk...” Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Mûvészettel-Tudománnyal-Hittel 
a Közösségért Közhasznú Egyesület 18281167-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Neurofibromatózisos Betegek és Segítõik Társasága 18032729-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Óbudai Brick Factory Baseball SE. 19624277-1-41
Óbudai Fless Sportegyesület 18135602-1-41

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft 22365503-2-41
Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 18123656-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Óbudai Társaskör Mûvészeti Munkáját Támogató Egyesület 18085112-1-41 
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület (Óbudai WDSE) 18119488-1-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Pais Dezsõ DSE 19025537-1-41
„Pais úti óvodásokért” Alapítvány 18119017-1-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
PRO AQUINCO Alapítvány 19674076-1-41
Previfitt Sportegyesület 18136201-1-41
Rave Dance Sporttánc Egyesület 18132094-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE” Alapítvány  19652533-1-41
Reménysugár az Idõsekért Alapítvány 18122370-2-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
Soroptimist Club Budapest 18096693-1-41
Százszorszép Alapítvány 18056927-1-41
Széll Kulturális Egyesület 18684704-1-41
Szérûskerti Napraforgók Alapítvány 10325737-4-44
T-Art Alapítvány 19635600-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány (Pais Dezsõ Ált. Isk.) 18130535-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Új Világ Egyesület 18701146-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vasas Centenárium  Alapítvány 18123649-1-41
„Velemjáró” Alapítvány 18261688-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vesevilág Alapítvány 19009966-1-41
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Wysocki Légió Hagyományõrzõ Egyesület 18126453-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!
Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek sem-

mibe, ezzel azonban nagymértékben segíti a kerületben
mûködõ civil szervezetek munkáját. Kérjük, ajánlja fel
adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink
egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!
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A grundfoci miatt járt ki
kamaszként Óbudára, az-
tán azon kapta magát,
hogy lakást vásárol itt.
Várkonyi András színész,
író, zenész tizenhét év
után valódi kerületinek ér-
zi magát.

- Székesfehérváron
született, de jó ideje
Óbudán él. hogyan ta-
lált rá a kerületre?

- Elég régen kezdtem
Óbudára járni, még köz-
lekedett a 66-as villa-
mos. A Markó utcában,
a Kossuth Zsuzsa Gim-
náziumban érettségiz-
tem, és az én jó bará-

tom, osztálytársam, No-
vobáczky Sándor lakott
a Szépvölgyi úton, hoz-
zá jártam ki focizni.
Emlékszem, néha, ha
valamelyikük nagyob-
bat rúgott, és a Dunába
esett a labda, utána úsz-
tunk. Olykor pedig át-
evickéltünk a Szigetre,
és átmásztunk a Pala-
tinus strand kerítésén.
Szép évek voltak.

- Olyannyira, hogy a
kerület iránt érzett sze-
relem megmaradt?

- Bizony. Már felnõtt
voltam, amikor elkezd-
tünk a Tiroli vendéglõbe
járni. Felejthetetlen es-

téket töltöttünk ott, jó
volt a társaság, összeba-
rátkoztunk a zenészek-
kel, késõbb, amikor már
színész lettem, vissza-
visszalátogattam. Meg-
tetszett a környék, egyre
több dolog kötött már
ide, úgyhogy jó tizenhét
évvel ezelõtt végre ide-
költöztünk. Mára gyö-
keret eresztettem, szere-
tek itt lenni, igazi óbu-
dainak érzem magam.
Csak az a jó kiskocsmás
hangulat hiányzik gyak-
ran.

- Akkor már nincs is
kedvenc helye a kerület-
ben?

- De, remek helyek
vannak, ahová el lehet
járni, a Csalános, a
Kéhli, a Sipos mind re-
mek, magas színvonalú
vendéglõ.  Persze, a
színvonalat meg is kell
fizetni, ebben különböz-
nek ezek a helyek a régi
kiskocsmáktól.

- Könnyebbséget je-
lent a munkában, hogy a
Vidám Színpad, amely-
nek tagja, szintén itt mû-
ködik a kerületben?

- Persze. Amikor újjáa-
lakult a társulat, nem so-
kat kellett gyõzködniük. A
csapatot is kedvelem, és
hihetetlenül szerencsés
vagyok, hiszen csak át
kell sétálnom az úttest
másik oldalára, és már
bent is vagyok a munka-
helyemen. Egyébként egy

másik társulat-
tal Békásme-
gyeren is pró-
báltunk, tehát a
III. kerületnek
ez a része sem
ismeretlen szá-
momra.

- Ön rendkí-
vül sokoldalú
mûvész, hiszen
a színészet mel-
lett régóta pub-
likál, továbbá
zenél, lemezt
ad ki. A televí-
ziózás nyilván
sok energiát el-
visz, jut idõ a
többire?

- Lételemem a szín-
pad, egyelõre úgy tûnik,
be tudom osztani az idõ-
met és az erõmet is. Ha
majd fogyatkozni kezd
az energiám, több idõt
szentelek az írásra. 

- Nagyobb mû készül?
- Nem szeretnék titkot

elárulni. Annyit mond-
hatok, hogy a szépiroda-
lom vonz, forgatóköny-
vet is írtam, és több ötle-
tem is van.

- A gyerekek közül vit-
te tovább valaki bárme-
lyiket az ön mesterségei
közül? 

- A lányom szabad-
úszó színész, kollégám,
ha úgy tetszik. A Bul-
várszínházban játszom
is vele együtt, büszke
vagyok arra, amit csinál. 

(keg)

Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010-ben helyi elis-
merést alapított civil szervezetek részére, melyet a képviselõ-testület döntése alap-
ján Balázs Lajos Óbudai Civil Díj néven adnak át 2013-tól.

Ki kaphatja a díjat?
Az a Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén bejegy-
zett civil szervezet, amely a kerület polgárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló
színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elégedettsége mel-
lett legalább 3 éve folyamatosan végzi.

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

Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• Az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhelyének címét, a szervezet
jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve székhelyének címét
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A díjazott szervezetrõl a
Képviselõ-testület dönt a civil és nemzetiségi bizottság javaslatának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Civil és Nemzetiségi Nap kereté-
ben - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2015. március 27-ig (péntek) várják a következõ cím-
re:
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Társadalmi Kapcso-
latok, Oktatási és Kulturális Fõosztály (1033 Budapest, Fõ tér 4.)
A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt Csikósné Mányi Júlia nyújt
a 437-8645-ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

Óbudai élmények Várkonyi Andrástól

„Szeretek itt lenni”

Az Összefogás Óbudá-
ért Egyesület minden

érdeklõdõt vár tavaszkö-
szöntõ gyalogtúrájára. Út-
vonal: Bécsi út-Köves-
bérc-Pilisborosjenõ, Kál-
vária-Teve-Szikla-Kevély-
Nyereg-Mackó-bg.-Cso-
bánkai-nyereg-Macska-
völgy-Ziribár-nyereg-Kis-
Plácskó, Határréti víztáro-
zó-Pilisszántó, Kishíd Vo-
lánbusz megállóhely. Táv:
13 kilométer, melyet körül-
belül 6 óra alatt tesznek
meg a túrázók. Jelzés: kék
sáv, sárga sáv, kerékpárút.
Szintemelkedés: 400 méter.
Találkozó: 8.50 órakor a
Szentlélek téren, a 218-as
busz végállomásánál (a
busz indul 9 órakor). Érke-

zés: Flórián tér, 17 óra kö-
rül. Idõpont: 2015. márci-
us 21. (szombat). Csak
gyakorlott túrázók jelent-
kezését várják! 

(A túrára a +36-30-
350-8359-es telefonszá-
mon, vagy az info@ossze-
fogasobudaert.hu e-mail
címen lehet jelentkezni.)

Tavaszköszöntõ gyalogtúra
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ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Szeretik a macskakaját

Négy, lopással gyanúsított ismeretlen személyt ke-
resnek a III. kerületi kapitányság nyomozói. Két férfi
és két nõ különféle macskaeledeleket tulajdonított el
egy óbudai üzletbõl még tavaly november 28-án 12
óra körül. Az elkövetõkrõl fénykép készült. A rendõr-
kapitányság munkatársai kérik, aki a képen látható
személyeket felismeri, jelenlegi tartózkodási helyük-
rõl vagy a bûncselekményrõl információval rendelke-
zik, hívja a 430-4700/140-es mellékû telefonszámot,
illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen beje-
lentést az ingyenes 06-80-555-111- es „Telefontanú”
zöldszámán (hétfõtõl-csütörtökig 8-tól 16, pénteken
8-tól 13 óráig), a 107-es, vagy a 112-es központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Kábítószer fogyasztó rendõrkézen
A Szõlõ utcában gyanús személyre lettek figyelme-
sek a kerületi kapitányság járõrei február 10-én az
esti órákban. A fiatal férfi ruházata és csomagja át-
vizsgálásakor kabátjának felsõ zsebeibõl egy-egy
alufóliába csomagolt kábítószergyanús növényi
származék került elõ. A férfi ezt követõen bevallot-
ta, hogy a kábítószert fogyasztás céljára vásárolta,
a délelõtti órákban már fogyasztott is a szerbõl. Ká-
bítószer birtoklása miatt indult ellene eljárás a kerü-
leti rendõrkapitányságon.

Fûvé vált kávé
A III. kerületi Rendõrkapitányság járõrei február 5-én
az éjszakai órákban gyanús személyt igazoltattak, aki
gyalogosan közlekedett a Nánási úton. K. Albert kecs-
keméti lakos ruházatának átvizsgálásakor hátizsákjá-
ból fekete zacskóba csomagolt anyag került elõ,
melyrõl az igazoltatott úgy nyilatkozott, hogy az kávé.
A tasakot kinyitva viszont megállapítást nyert, hogy az
valójában több mint 100 gramm, feltehetõen kender-
növény termõgubót tartalmaz. Nem sokkal ezt köve-
tõen igazoltatták két ismerõsét is. Együkrõl, G. János
nyárlõrinci lakosról kiderült, hogy gépkocsiját bódult
állapotban vezette. Így a két „jóbarát” ellen kábítószer
birtoklása, fogyasztása, valamint jármûvezetés bódult
állapotban elkövetésének alapos gyanúja miatt indult
eljárás a BRFK III. kerületi kapitányságon.

A figyelemfelhívás rendkívül
hatásos módjával élt a BRFK
néhány nappal ezelõtt. A
trükkös csalók egyik alan-
tas módszerérõl videót ké-
szítettek, egy ismert szí-
nésznõ játssza el a megté-
vesztett nyugdíjas szerepét.
A rendõrségi akciójelenete-
ket Óbudán forgatták. 

Akét és fél perces kis-
film elején egy idõs

hölgy a jegyzõkönyvet író
rendõrnek meséli el, ho-
gyan akarnak tõle pénz ki-
csalni, vélhetõen ismeret-

lenek. Elmondja: azzal
hívta fel valaki, hogy az
unokája autóbalesetet
szenvedett, és nagyon sok
pénzre van szüksége, hogy
el tudják szállítani a kocsit.
Azt üzente, hogy a kért
összeget adja oda a „barát-
jának”. A nagymamának
azonban gyanússá vált a
dolog, és biztos ami biztos,
felhívta a gyermekét, mit
tud, mi is történt valójá-
ban? Mint kiderült, az uno-
ka békésen ült otthonában.
A hölgy felhívta rendõrség
112-es segélyhívó számát.

A kiérkezõ rendõrök az in-
formációk birtokában ak-
ciót szerveznek. A néni a
kért helyszínre viszi a
pénzzel teli borítékot, me-
lyet egy autóból kinyúlva
vesznek át tõle. Ajármû el-
indul, de a rendõrök egy
perc múlva már útját is áll-
ják a bûnözõknek. 

(A film az Óbudai
Közbiztonsági Nonprofit
Kft. támogatásával ké-
szült. A videó Óbuda
facebook oldalán és a
youtube-on is megte-
kinthetõ.) 

Bûnmegelõzési videó csalók ellen

A Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság bûnmegelõzési
osztályának munkatársai
egy új lehetõséget ajánla-
nak az állampolgárok fi-
gyelmébe annak érdeké-
ben, hogy mindenki szá-
mon tudja tartani értékeit.

Atapasztalatok azt mu-
tatják: csak kevesen

fordítanak figyelmet arra,
hogy értékes ingóságainak
adatait nyilvántartásba ve-

gyék, pedig ez egy esetle-
ges bûncselekmény meg-
történtekor nagy segítséget
jelent a rendõrségnek az
elõkerült tárgyak pontos
azonosításában. Mind-
emellett elõre nem látható
természeti károk esetén is
jó szolgálatot tehet a bizto-
sítótársaságok kárügyinté-
zése során.

A www.police.hu oldal-
ról letölthetõ dokumentum
(a keresõbe írva a zseblel-

tár kulcsszót) segítségével
mindenki elkészítheti saját
„zsebleltárát”, és ha már
egyszer számba vette érté-
keit, már csak aktualizál-
nia kell a késõbbiek során.
A táblázat kitöltése elõtt
olvassák el a zsebleltár ki-
töltéséhez készített tájé-
koztatót is, melyben hasz-
nos tanácsokat találnak a
zsebleltár használatával
kapcsolatban! Figyeljünk
értékeinkre!

Tartsa számon értékeit zsebleltárral!

Így verik át az embereket az álcsatornások
Még mindig nagyon sok háztartásba csöngetnek be azok a csalók, akik a Fõváro-
si Csatornázási Mûvek dolgozóinak adják ki magukat, és csak pénzt akarnak ki-
csalni az emberektõl - hangzott el az M1 Ma reggel címû mûsorában. Bátori Mari-
anna, a Fõvárosi Csatornázási Mûvek kommunikációs vezetõje elmondta: nem for-
dulhat elõ, hogy a cég munkatársai becsengetnek a lakásokba csatornatisztítási
ajánlattal, és készpénzt sem szednek a lakosoktól. A vállalat a több mint 5 ezer
500 kilométeres közcsatornát kezeli, üzemelteti és tartja karban. Ez egy akkora
rendszer, ami épp eléggé lefoglalja a munkatársakat, és nem vállalkoznak ingatla-
non belüli csatornatisztításra. Ahhoz egyébként egészen más típusú gépek kelle-
nének, mint amilyenekkel a csatornázási mûvek rendelkeznek - jegyezte meg.
Hangsúlyozta: ipari kamerás berendezéseik vannak, és mindent meg tudnak vizs-
gálni a közcsatorna felõl, nincs szükségük arra, hogy bejussanak ingatlanokba.
Az álcsatornások évrõl évre egyre trükkösebbek: munkaruhába öltöznek, nem-
létezõ elõírásokra hivatkoznak. Legutóbb például kétévente elõírt tisztításra,
noha annak gyakoriságát illetõen nincs szabály. Megrendelõlapot íratnak alá a
gyanútlan emberekkel, és azon csak a folyóméterenkénti tisztítási díjat tüntetik
fel. Ha nem hívtunk senkit, és a szennyvíz a háztartásból zavartalanul eltávo-
zik, akkor valamilyen átverésrõl lehet szó - figyelmeztetett.
A Fõvárosi Csatornázási Mûvek dolgozóinak egyenruhája és jármûje fel-
iratozott, emellett sorszámmal ellátott belépõkártyával tudják magukat
igazolni. Ha valaki ezután is kételkedik, felhívhatja a központi ügyeletet a
80-455-000-ás számon. Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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Nyolc ország, 81 millió
ember, 2850 folyamkilo-
méter, 14 nemzeti park, 4
hónapos határidõ – szá-
mokban, röviden ennyi az
a munka, amire Kudich
Zsolt és Zsirmon Réka ma-
gyar természetfotósokat a
Duna-menti védett termé-
szeti területek hálózata, a
Danubeparks európai
szervezete kiválasztotta.
Mûvészi erejû és újszerû
képeiken keresztül hívják
fel a figyelmet a termé-
szet sérülékeny egyensú-
lyára.

A feladat az volt,
hogy mûvészi igé-

nyességgel és európai
ország nemzeti parkjai-
nak szakmai segítségé-
vel dokumentálják a
megmaradt utolsó ter-
mészetes árterek, folyó-
szakaszok és folyó men-
ti területek állapotát. A
Duna az egyetlen euró-
pai folyó, amely szere-
pel a WWF (Természet-
védelmi Világalap) ve-
szélyeztetettségi toplis-
táján. Azért került fel rá,

mert eredeti ártere és
mellékfolyói területük
több mint 80 százalékát
veszítették el a gátépíté-
sek, a környezetszeny-
nyezés és az éghajlat-
változás következtében
a XIX. század óta. A
WWF jelentésében a
szakértõk különösen ri-
asztónak bélyegezték az
emberi beavatkozáso-
kat, például a természe-

tes mûködést megvál-
toztató folyamszabályo-
zásokat, a folyó elvágá-
sát az árterektõl, az in-
tenzív mederkotrást és
nagy építkezéseket. A
Duna-régió természeti
öröksége európai jelen-
tõségû. Egyrészt a folyó
számos veszélyeztetett
faj menedéke, másrészt
Európa megmaradt va-
donjainak jelentõs része

itt van. Minden évben
madarak milliói követik
a Dunát vándorútjukon
az Északi sarkvidék és
Afrika között.

A fotósorozat elkészíté-
se széleskörû európai ösz-
szefogás eredménye. A
Kudich-Zsirmon termé-
szetfotós házaspár mun-
káját a Duna-menti nyolc
ország 14 nemzeti parkjá-
nak 60 szakembere segí-

tette, az alkotók szerint
maradéktalan profizmus-
sal. A nemzeti parkok a
képeket egy albumban is
megjelentették, melynek
célja ráirányítani a figyel-
met arra, hogy a Duna ter-
mészeti értékei csak hatá-
rokon átnyúló együttmû-
ködéssel õrizhetõk meg.
Az elkészült fotóanyag
alapadatként szolgál majd
a jövõbeni változások
megfigyelésekor.

Kudich Zsolt és Zsir-
mon Réka Budapesten
élõ természetfotósok.
Céljuk mûvészi erejû és
újszerû képeiken keresz-
tül felhívni a figyelmet a
természet sérülékeny
egyensúlyára. 

A képekbõl különle-
ges válogatás látható
március 3-tól április 5-
ig a Fõvárosi Szabó Er-
vin Könyvtár Békásme-
gyeri Könyvtárában.
(Nyitva: hétfõn, szer-
dán, pénteken 13-tól 19,
kedden, csütörtökön 10-
tõl 16, szombaton 9-tõl
14 óráig. Cím: Füst Mi-
lán utca 26.)       Sz. Cs.

A Duna-menti nemzeti parkok világa fotókon

Elkezdte a Papírgyár úti
nyárfasor ápolási munkáit
a BKV megbízásából az
Alpinia Kft. március 3-án. 

Acég a munkálatok
megkezdése elõtt

szakvéleményt kért a Fõ-
kert Zrt.- tõl a  H5-ös HÉV
Római-fürdõ és Csillag-
hegy közötti szakaszán ál-

ló nyárfák állapotáról. A
jelentés javaslatot is meg-
fogalmaz a faápolási mun-
kálatokra a személy-, va-
gyon- és vasútbiztonság
figyelembe vételével.

Megállapították, hogy a
fasor átlagos törzsátmérõ-
bõl számított átlagéletkora
58-60 év. A 2010-es faifjí-
tás során 10-12 méter ma-

gasságban visszavágták a
fákat, az ezután kihajtott
ágak ma már a 6 métert is
elérik és mintegy 30 szá-
zalékuk elhalt. Az akuszti-
kus tomográfos vizsgálat
kimutatta a gyökérzetkor-
hadását a fekete nyár so-
ron és fertõzésre utaló el-
változások is megtalálha-
tók. E faj esetében ez kü-

lönösen veszé-
lyes, mert a tar-
tó- támasztó
gyökérzet né-
hány év alatt
képes elkor-
hadni ezzel is
fokozva a ki-
dõlés esélyét.
A szakembe-
rek arra követ-
keztetésre ju-
tottak, hogy a
fasor állapota
oly mértékben
l e r o m l o t t ,
hogy azt kerté-
szeti módsze-

rekkel nem lehet javítani.
Az ismételt visszavágással
a közvetlen balesetve-
szély elhárítható, ez azon-
ban nem megoldás a prob-
lémára. A gyökérzet és a
törzs kritikus állapota
hosszútávon a fa kidõlését
eredményezheti. Tekintet-
tel a jelentõs mértékû tus-
kógomba fertõzésre a ki-
vágás és az ültetés között
3 év szünetet célszerû be-
iktatni és a fertõzés visz-

szaszorítását ez idõ alatt
megoldani.

Visszavágják a Papírgyár utcai nyárfasort

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Szentendrei úti fények - FOTÓ: ASSAY PÉTER
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Veszélyes fák kivágása, gallyazása alpin-
technikával, ágdarálás, zöldhulladék elszállí-
tás. Parkfenntartás, fûkaszálás. www.greenar-
bor.hu Tel.: 06(30)907-5948
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800

� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-
6153
� Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu
21 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, aj-
tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festé-
sét, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1
év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés,
fakivágás, gyepesítés, térkövezés, egyéb ker-
tészeti, kõmûves munkák vállalása. Tel.:
06(70)547-2584; 781-4021
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javí-
tások, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-
5812
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 25 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
info@befo.hu www.befo.hu
� Villanyszerelés, javítások, hálózati bõví-
tések, elosztótáblák cseréje, villanytûzhelyek
felújítása, falfúrás stb. Tel.: 06(30)970-6257
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, karbantartás. Télen is. Ha rossz a
tetõje ránk van szüksége!  Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660
� Kádfelújítás. Ne cserélje le régi, kopott
kádját! A bontás árának töredékéért felújítjuk.
Tel.: 06(20)529-4180
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. 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

� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
� 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
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Homoktövis = immunerõsítés, egészség-
megõrzés. XVII. kerületi családi biogaz-
daságban, 100%-os natúr, homoktövislé kap-
ható, házhoz szállítással is kedvezõ áron. Tel.:
06(20)580-8806
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-
6410
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Olasz nyelvoktatás hetente egyszer 2×45
percben, Olaszországban végzett olasz-ma-
gyar állampolgárságú magántanár, bevált si-
keres módszer 06(30)609-9369,
pszikmo@freestart.hu 
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com
� Minden tantárgyból korrepetál 1-8. osz-

tályos gyerekeket tanárnõ Békásmegyeren.
Garantált javítás! 2000 Ft/60 perc. Tel.:
06(30)334-3433

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! 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, fest-
ményeket, órákat, porcelánokat, képeslapo-
kat, kitüntetéseket stb.! Aranyat, ezüstöt, tel-
jes hagyatékot. Díjtalan értékbecslés, kiszál-
lás. Üzlet: V. ker., Szent István krt. 25. Tel.:
06(20)914-0150

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241
� Gépelés számítógépen professzionális
szinten: levelek, könyvek, táblázatok, dipl.
munkák, költségvetések, kéziratokból, rövid
határidõvel. Nyomdai elõkészítés. Tel.:
06(30)481-7821

� Jól mûködõ ingatlaniroda kapcsolattartói,
telefonos munkára keres kiválóan kommunikáló
munkatársakat, 6 órás munkakörbe, rugalmas
idõbeosztással! Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal e-mailben: allas@csic.hu
� Talpraesett, hatunokás, jogosítvánnyal és
autóval is rendelkezõ nagymama bármilyen
munkát vállal. Tel.: 240-9837, 06(20)465-9504
� Otthoni munka! Borítékolás és egyéb cso-
magolási munkák. 06-90-603-607, (http://
audiopress-hungary.webnode.hu. 635 Ft/p,
06-20-910-4517)
� Varrónõket keresünk, szakképzettség
nem feltétel. Tel.: 06(30)948-4392
� Irodaház közös területeinek takarítására
gyakorlott férfi munkaerõt felveszek. Munka-
idõ reggel 4 órától 8 óráig (4 órás). Telefonál-
ni munkanapokon 10 órától 17 óráig a
06(20)316-1356-os telefonszámon.
� Gondozónõt keresek Békásmegyeren élõ
91 éves édesanyámhoz 1-1 órára, minden
napra. Tel.: 06(30)575-5726
� Ügyfélszolgálati és adminisztrációs fel-
adatokra jó angol nyelvhasználattal, pörgõs,
kulturált, intelligens hölgyet keresek, 22-35
éves korig. Orosz nyelvtudás elõny. Angol
nyelvû bemutatkozást kérek. E-mail: pix-
elfixltd@yahoo.com
� A Gyermekmenza Kft. Pais fõzõkonyhá-
jára keresünk 1 fõt szakácsnak, 8 órás munka-

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Német beszédcentrikus nyelvoktatás
külföldi- és Goethe Intézetekben megszer-
zett szakmai tapasztalatokkal. 25 éves
nyelvészeti-oktatói gyakorlat van. Bár-
mely korosztálynak, 10 éves életkortól. E-
mail: szamoca5@citromail.hu Tel.:
06(30)609-9151

��Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középis-
kolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs
kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltá-
volítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

� 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

� Redõny, reluxa, szúnyogháló, stb. szerelé-
se, javítása garanciával! Ajándék szúnyogháló
minden redõnyhöz! Tel.: 06(20)341-0043;
06(70)341-9489

�Mûszaki ellenõrzés, költségvetés  és üz-
leti terv készítés, építkezés lebonyolítása.
Pálfia Miklós Tel.: 06(30)952-3810

� „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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rendben. Érvényes, negatív tüdõszûrõ papír
feltétele a munkába állásnak. A további infor-
mációkat személyesen megbeszéljük. Tel.:
06(20)852-7704 .

� Hajnali irodatakarításra gyakorlott, lein-
formálható, takarítónõt keresek. Telefonálni
munkanapokon 10 órától: 06(20)316-1356

� Óbudán keresek eladó téglalakást, 12 mil-
lió Ft-ig. Tel.: 388-1430

� Pince-mûhely 73 nm öltözõ-iroda+raktár,
komfortos, belsõ Bécsi úton, eladó-kiadó.
Tel.: 06(30)944-6511

� Ó-Békáson 1 szoba, galériás, bútorozott
kis lakás, 1 max. 2 leinformálható személy-
nek kiadó. 50 eFt/hó+rezsi. Tel.: 06(30)996-
0183

� Kiemelkedõ kvalitású 19-20. századi ma-
gyar és régi külföldi festmények, mûtárgyak

vétele, eladása. Tel.: 06(30)949-200, e-mail:
nemes.gyula@ nemesgaleria.hu. Nemes Ga-
léria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Fiatal nõ kötne eltartási, ill. életjáradéki
szerzõdést idõs személyekkel és vállal min-
denféle háztartási munkát. Tel.: 06(20)346-
7677
� Keresztény vallású fiatalember eltartási,
ill. életjáradéki szerzõdést kötne. Autóval ren-
delkezem és vállalok házi munkát. Tel.:
06(20)410-3041

� Autóját, teherautóját állapottól függetle-

nül készpénzért megvásároljuk. Házhoz me-

gyünk! Tel.: 06(70)520-5705

� Pók utcai lakótelepen 10 éve bevezetett

kozmetikai üzlet, vendégkörrel. Bérleti joga

átadó. Érdeklõdni: 06(20)330-9263

� Pók utcai ltp. 10 éve bevezetett szépség-

szalonba, kozmetikai helyiség kiadó, vendég-

körrel. Érdeklõdni: 06(20)477-8353

� Eisenbergbe indul busz március 21-én,

28-án és 31-én. Még van hely, vásárlás, vá-

rosnézés, lelki feltöltõdés idegenvezetéssel:

7300 Ft/fõ. Zentai Georgina 387-9756;

ymichaelducit@freemail.hu

Utazás

Üzlet

Autó

� Életjáradékot kötnék 55 nm-es, loggi-
ás lakásomra. Ingatlanközvetítõ ne hívjon.
Tel.: 06(20)960-2744

Életjáradék

Festmény

�Hímzõ utcában kiadó két db 36 nm-es, irodá-
nak is alkalmas, komfortos üzlethelyiség.
Békásmegyeri 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
irodájában: 1039 Hímzõ u. 9. Tel.: 250-4646

Kiadó

� Budapest III. (Óbuda) Remetehegy,
reprezentatív, panorámás helyen, telkes
villa eladó. Info: www.immobilien-
scout24.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
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A 2014/2015-ös szezon
utolsó Sportakadémia elõ-
adásán a kiváló labdarú-
gó, a kétszeres magyar és
háromszoros osztrák baj-
nok Nyilasi Tibor tartott
élménybeszámolót az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény dísztermében
február 25-én. 

Abeszélgetést a kerü-
lethez fûzõdõ jó vi-

szonyával kezdte, fia tíz
évet focizott Óbudán,
vagy ahogy õ fogalmazott,
az ékszerdobozban. Ez-
után pályafutásáról hall-
hattunk; kezdetként inas-
éveirõl mesélt, amit Albert
Flórián mellett töltött. Alá-
zattal fordult a „nagyok”
és a sport felé egyaránt, a
szó szoros értelmében les-
te minden kívánságukat,
„Hozzad a szokásosat!” -
és már úton is volt! - „De
ezek az évek is kellettek a
felnõtté válásomhoz…” -
mondta büszkén.

Hozott régi felvétele-
ket a válogatott és klub

meccsekrõl. Felváltva
kommentálták ezeket az
elõadók, melyekre sok-
szor nevetésben törtek ki
a résztvevõk. Láttunk
részleteket az 1977-es
Magyarország-Lengyel-
ország (2:1), Magyaror-
szág-Szovjetunió (2:1),
Magyarország-Bolívia
(6:0) meccsekbõl, és az

1987-es Magyarország-
Görögország (3:0) rang-
adóból is. Szinte hihetet-
len, de akkoriban még
70-80 ezer  nézõ látoga-
tott ki minden válogatott
meccsre, sõt, meséltek
egy mankós debreceni
szurkolóról, aki 15 évig
minden válogatott mecs-
csen ott volt, együtt örült

és együtt sírt a csapattal.
A magyarok 10:1-es
gyõzelmével Salvador
ellen a világbajnokságok
történetében új, a mai
napig élõ csúcsot állítot-
tak fel. Ezen a meccsen
egy másik rekord is szü-
letett, Kiss László 13
perc alatt 3 gólt lõtt. Az
élõ legenda sokszor a di-

csõítõ jelzõket nem talál-
va éltette fantasztikus
csapattársait, akikkel lé-
nyegében együtt nõtt fel,
Törõcsik András, Faze-
kas László, Kiss László
és a többiek. Sajnos sem-
mi sem tart örökké és az
idõ könyörtelenül halad
elõre, Nyilasi Tibor fájó
szívvel emlékezett meg
már elvesztett játékostár-
sairól. 

Az est vége felé köze-
ledve az Ezüstcipõs, 70-
szeres válogatott vála-
szolt a kérdésekre, majd
a nemrégiben betöltött
kerek születésnapja al-
kalmából tortával kö-
szöntötte az elõadást
szervezõ Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. és természetesen a
résztvevõk. A hangulat
ezután végképp családias
lett, hiszen Nyilasi Tibor
közös torta evésre invi-
tált mindenkit, ahol kö-
zös fotókat készíthettek
vele és autogramot kap-
hattak tõle a jelenlévõk.

A példaképek köztünk élnek

Szurkolói est a 70-szeres válogatott Nyilasi Tiborral 

Itt a tavasz, ismét megnyi-
tott a kapuját a sokak által
használt és kedvelt, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Berguson
Kerékpárszaküzlet közös
üzemeltetésében lévõ Óbu-
da Kerékpárkölcsönzõje.

A kerület nonprofit
kerékpárkölcsön-

zõje kiemelt figyelmet
fordított arra, hogy ke-

rékpárparkja kifogásta-
lan mûszaki állapotban
legyen. Az 56 darabos
kerékpárpark a tél folya-
mán alapos mûszaki
rendbetételen esett át.
Az 50 darab felnõtt ke-
rékpárból 40-et teljesen
új kerékpárra cseréltek,
ezzel ösztönözve még
többeket a kerékpár
mindennapos használa-
tára.

Az Óbuda Kerékpár-
kölcsönzõ változatlan,
alacsony árakon vár min-
den érdeklõdõt. Kerületi
lakosok hétköznap 200
Ft/nap összegért tudnak
kerékpárt bérelni, a nem
óbudai lakosoknak 200
Ft/óra, hétvégén és mun-
kaszüneti napokon a bér-
leti díj 200 Ft/óra. A bér-
leti díj egyes típusok ese-
tében eltérhet.

A bérelhetõ kerékpár-
okról, illetve feltételek-
rõl az www.obudakerek-
par.hu oldalon kaphat-
nak további tájékozta-
tást.

(Nyitva tartás: hétfõ-
tõl péntekig 7-tõl 19
óráig, szombat, vasár-
nap 9-tõl 19 óráig. Cím:
Laktanya utca 1/B. Tele-
fon: +36-20-207-3133.)

Beindult a bringás élet Óbudán

Idén is NordicWalking Klub
Az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. 2015-
ben folytatja a folyamatos érdeklõdésre számot tar-
tó NordicWalking Klubot. A foglalkozások iránt egy-
re nagyobb az érdeklõdés, már egy stabil törzskö-
zönség is kialakult a klubot látogatókból. Az edzé-
sek helyszíne és idõpontja változatlan maradt: a
foglalkozásokat minden hét vasárnapján 10-tõl 11
óráig tartják. A szükséges felszerelést, a nordic
walking botokat biztosítják.Gyülekezõ: az Óbudai
Szabadidõpark Laborc utcai fõbejáratánál. Hely-
szín: az Óbudai Szabadidõpark területe, Laborc ut-
ca 2. (A részvétel a klub programjain ingyenes.)

Bérelhetõ mûfüves pálya 
A jó idõre való tekintettel ismét lehetõség nyílik az
Óbudai Szabadidõparkban (Laborc utca 2.) üze-
meltetett futsal méretû (20×40 méter) mûfüves pá-
lya bérlésére. Nyitva tartás: hétköznap 8-tól 21 órá-
ig, hétvégén 8-tól 15 óráig. A bérleti díj minden nap
16 óráig 7.000 forint/óra, utána 8.000 forint/óra (ter-
mészetes fénynél), majd 9.500 forint/óra (világítás-
sal). Érdeklõdni lehet: +36(1)240-5601; e-mail:
tenisz@obudasport.hu.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ha mostanában kimegyünk a piacra, találkoz-
hatunk a tavasz egyik elõhírnökével, a medve-
hagymával. Nálunk pár éve lett népszerû a li-
liomfélék családjába tartozó növény, amely íz-
re a fokhagyma és a snidling sajátos keveré-
kének tûnik. 

A medvehagyma erdõkben, ligetes terü-
leteken nõ, virágzás elõtt a fiatal, lán-

dzsa formájú leveleit szokták leszedni, és
felhasználni. A levelek formája hasonlít a
gyöngyvirágéra, ami viszont mérgezõ. A
kezünk között kicsit össze kell morzsolni a
levelet, és ha fokhagyma illat marad a te-
nyerünkön, akkor biztos, hogy medve-
hagymával van dolgunk. Egyébként, sok-
féle étel készíthetõ a növénybõl, ami a né-
pi orvoslás szerint jó a felsõ légúti megbe-
tegedések megelõzésére, a kialakult hurut
oldására, emésztési panaszok kezelésére,
vérnyomás és vérzsír csökkentõ hatása is
ismert, vitamin tartalma miatt javítja a
szervezet ellenálló képességét. Sokoldalú-
sága miatt is érdemes kipróbálni. 

Medvehagymás krémleves
Hozzávalók: 1 csokor medvehagyma, 1

póré, 1 nagyobb burgonya, 2 evõkanál olaj,
3 dkg marga-
rin, 2 dl tej-
szín, 1 zöld-
ségleveskoc-
ka, só, bors,
szerecsendió,
7 dl víz. 

Elkészítése: a burgonyát felkockázzuk,
a pórét vékonyan felszeleteljük. A medve-
hagymát apróra vágjuk. Egy edényben fel-
melegítjük a margarint, majd hozzáöntjük
az olajat, és belekeverjük a felszeletelt pó-
rét. Pár percig pároljuk, majd hozzáadjuk a
medvehagymát, megszórjuk a fûszerekkel.
Addig pároljuk, míg a hagyma kicsit össze
nem esik, ekkor beletesszük a burgonyát,
felöntjük a vízzel, belemorzsoljuk a leves-
kockát. Amikor a burgonya megpuhult, le-
vesszük az edényt a tûzrõl, botmixerrel pü-
résítjük a levest. A tûzre visszatéve, folya-
matos kevergetés mellett belecsorgatjuk a
tejszínt, összeforraljuk, de fõzni nem kell
tovább. Pirított kenyérszeletekkel tálaljuk. 

Medvehagymás fõzelék
Hozzávalók: 1

csokor medve-
hagyma, 2-3 evõ-
kanál olaj, 3 evõ-
kanál liszt, 3
evõkanál tej,
ételízesítõ. 

Elkészítése:
rántást készítünk
a lisztbõl és az olajból, majd belekeverjük
a feldarabolt medvehagyma leveleket. Fel-
öntjük a tejjel, megfûszerezzük, majd
megpároljuk. Ha szükséges, kevés vízzel
is pótolhatjuk a folyadékot. Ha a hagyma

megpuhult, összeturmixoljuk, majd kicsit
még visszatesszük a tûzre, és átforgatjuk.
Sült csirkemellel kínáljuk a fõzeléket.
(Más sült hússal is jó.)

Medvehagymás sajtos rúd
Hozzávalók: 1

csomag leveles
tészta, 2-3 evõka-
nál tejföl, 5-6 le-
vél medvehagy-
ma, só, õrölt
bors, sajt. 

Elkészítése: a
leveles tésztát szobahõmérsékleten felen-
gedjük, majd vékonyra kinyújtjuk. Ha elõ-
nyújtott tésztát használunk, azt már nem
kell tovább nyújtani. A tejfölt ízlés szerint
sózzuk, megszórjuk borssal és jól összeke-
verjük. A medvehagymát alaposan meg-
mossuk, lecsepegtetjük, apróra vágjuk. A
vékonyra nyújtott leveles tészta egyik felét
megkenjük az ízesített tejföllel, majd ízlés
szerint megszórjuk az apróra vágott med-
vehagymával. A tészta másik felét ráhajt-
juk, hogy teljesen befedje a tölteléket. Ez-
után derelyevágóval vagy éles késsel ru-
dakra vágjuk, ízlés szerinti méretre. Egy
tepsit kibélelünk sütõpapírral, erre tesszük
a töltött rudakat, mindegyik tetejét meg-
szórjuk sajttal. Elõmelegített sütõbe tesz-
szük, és szép pirosra sütjük. 

Medvehagymás ételek
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Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Csatadal címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 16. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: H.
D. S. D. V.). 13. Háziállat. 14. Morgan …, amerikai
filmszínész. 15. És az angoloknál. 16. Margarinfajta.
18. Hajatlan. 19. Ügylet felbontása, visszavonása. 21.
Névelõs csillagjegy. 23. Pan betûi keverve. 25. Eladják.
26. Kis János. 28. Hangfekvés. 30. Szolmizációs hang.
31. Atmoszféra része! 32. Román autótípus. 34. A szo-
ros ábécé elsõ betûi. 36. A vanádium és a bárium vegy-
jele. 38. Azonos magánhangzók. 39. Barkácsáruház-
láncolat. 40. Ozmium vegyjele. 41. Dunántúli kis fo-
lyó. 43. Orosz folyó. 44. N. O. L. 45. Hangtalan kakas!
46. Kiejtett mássalhangzó. 48. …-apacs, bújócskás já-
ték. 50. Letisztítá. 52. Villanyt lekapcsol. 55. E helyre.
57. Álarc. 58. Bunda alapanyag. 60. Varr. 62. Belül bor-
zol! 63. T. S. T. 64. Kis szelet. 67. Becézett Olivér.

FÜGGÕLEGES: 2. Egyik USA államba való. 3.
Pöttyös társasjáték. 4. Lufi egynemû betûi. 5. Kárt
tesz. 6. A briteknél Jancsi. 7. Hegyi szállító a Himalá-
jában, fonetikusan. 8. Biz. 9. Méhek háza. 10. Két
személyes névmás. 11. Ukrán nagyváros. 12. …
Heche, amerikai filmszínésznõ. 16. Az idézet máso-
dik része (zárt betûk: Z. S. V. D.). 17. Amely sze-
mély. 20. Kibogoz. 22. Kívánó. 24. Francia férfinév.
27. Gyõr-Moson-Sopron megyei községbe való. 29.
Eszkábál. 33. A Kongó õserdeiben élõ kérõdzõ. 35.
Brazil város. 37. Cipõjét tisztítja régiesen. 42. Szõlõ-,
borfajta. 45. Piszkos. 47. Vicc. 49. Maradj még. 51.
Sav teszi. 53. Eljön majd. 54. Becézett Teréz. 56. Nõi név. 59.
Sulphur. 61. Tellur és bór vegyjele. 65. Azonos mássalhangzók. 66.
Thaiföldi és osztrák autók jele. 68. Határrag. Ipacs László

A február 27-én megjelent, 
„Ott délen, télen” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Pintyõ, hunyor, agárkosbor, szúrós csodabogyó”.

Nemzeti ünnepünkre

A Mirelite Mirsa Zrt. és a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeum közös kiállí-
tása március 11-én nyílt meg.

I dén 70 éve jelent meg a Mirelite ha-
zánkban. Ma már kevesen ismerik ere-

deti jelentését. Nevét az egykori gyártójá-
nak rövidítésébõl (Mezõgazdasági Ipar Rt.)
és az elite szóból hozták létre. Az élelmiszerek
gyorsfagyasztásának eljárása a XX. század vívmánya. Hazánk hûtõ-
és élelmiszeripara már a század elején, majd azt követõen is élen járt
az új technológiák és minõségi élelmiszerek bevezetésében. Ennek
köszönhetõen született meg 1945-ben a Mirelite, amely kezdetben
még valóban elit termék volt, késõbb pedig népszerû élelmezési cik-
ké vált. Ez volt az az idõszak, amikor a kereskedelemben, az iparban
és a háztartásokban elterjedtek a hûtõgépek, és amikor már a dolgo-
zó társadalom, gyors, friss, egészséges, de minõségi étellel való ellá-
tása szükségessé vált. A Mirelite az idõk során fogalommá és meg-
bízható védjeggyé vált, kedves eszkimós
figuráját mindenki ismeri. 

A kiállítás a Magyar Hûtõipari Válla-
lat legendás múltjába enged bepillantást.
Emlékezzünk, nosztalgiázzunk egy ki-
csit néhány falat mélyhûtött finomság
mellett! A tárlattal a Magyar Hûtõipar
egykori és jelenleg is aktív dolgozóinak
állítanak emléket, akik az elmúlt hetven
év során „Hideget adtak nekünk, meleg
szívvel!” (Megtekinthetõ május 10-ig a
Korona tér 1. szám alatt.)

„Hideget meleg szívvel!” 
– 70 éves a Mirelite

obuda_2015_05.qxd  2015.03.12.  15:55  Page 27



2015. 5. számFogadóórák – Hirdetés28

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

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
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

Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon, vagy
beres.andras@parbeszedmagyarorszagert.hu.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, a
testületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-20-236-0500.
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 18 óráig a békásmegyeri Jobbik irodá-
ban: Kabar utca 11., elõzetes bejelentkezés alapján: 06-30-377-1857.

MSZP-s képviselõ fogadóórája
Czeglédy Gergõ, a 6. számú egyéni válasz-
tókerület önkormányzati képviselõje min-
den hónap elsõ hetében, szerdán 16.30-tól
17.30 óráig az MSZP III. kerületi irodájá-
ban: Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái

A mikor Virág, Zsófi és
Blanka néhány éve a

Kreatív Nyelvtanulással el-
kezdtek nyelvet ta-
nulni, ők sem gon-
dolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók
lesznek. Virág és
Blanka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta
magát,  27 évesen
mindössze egy nyelv-
ből volt bizonyítvá-
nyuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a
módszerrel való megismer-
kedést. Azóta ugyanis Vi-
rág kilenc, Blanka pedig ti-
zenhárom nyelvből szerzett
középfokú nyelvvizsgát.
Zsófi pedig 18 éves „krea-
tív nyelvtanuló”, negyedi-
kes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikere-
sen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy-
havonta tettek középfokú
nyelvvizsgát, a felkészülés-

hez kizárólag a Kreatív
Tananyagot használták. Fi-

gyelem, manapság gyako-
ri, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a vég-
zősök fele nem veheti át
diplomáját!

A tananyag kidolgozója
Gaál Ottó 27 nyelvvizsgá-
jával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon.
Három dolog, amiért ér-
demes ezzel a tananyaggal
tanulni:

1. A könyvben szereplő
8000 kétnyelvű mondat-

rész, mondat és a hang-
anyag megtanít beszélni -

tanári segítség
nélkül.

2. A könyv tar-
talmazza a közép-
fokú nyelvvizsga
nyelvi anyagát -
ezt a lányok ered-
ményei is bizo-
nyítják.

3. Kiváló mód-
szer újrakezdés-
re, szinten tar-

tásra, sőt - újra elővéve -
bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anél-
kül, hogy be kellene irat-
koznunk egy nyelvtanfo-
lyamra.

További információ az
alábbi honlapon találha-
tó, illetve az előadáson,
ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan
emberből sikeres nyelvta-
nuló, aki valóban komo-
lyan gondolja, hogy elsajá-
tít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója 
az Óbudai Társaskörben!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége 

az önálló beszédgyakorlás, 
egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 

OROSZ, PORTUGÁL, 
HOLLAND, ESZPERANTÓ, HORVÁT

tananyagok megtekinthetők 
és 21990 Ft-os egységáron 

megvásárolhatók:
Budapesten

Az Óbudai Társaskörben 
(Kiskorona u. 7.) 

2015. március 17-én (kedd) és 
március 24-én (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés: 

Hudi Tibor 06-30/318-4953

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!

Egy módszer, három lány - harminckét nyelvvizsga!
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Hahota
- Apuuu! Mi az a kolibri? - Az? Az
egy... különleges halfajta...
- Hal? De hát itt azt írják, hogy a ko-
libri virágról virágra száll.
- Látod, most már azt is tudod, hogy
milyen ügyes!

* * * 
- Hát te mit csinálsz? - kérdezi Ko-
vács a feleségétõl.
- Semmit.
- Semmit? Hisz egy órája a házas-
sági szerzõdésünket olvasgatod.
- Igen, azt keresem, hogy hol van
beleírva a lejárati idõ!

* * *
A benzinkútnál:
- Mennyibe kerül egy csöpp benzin?
- Semmibe...
- Akkor csöpögtesse tele!

* * *
- Mondd, mit szeretsz rajtam job-
ban? A szépségemet, vagy az intel-
ligenciámat?
- A humorodat édes, a humorodat!

Harminchat órán keresztül
mutatott be folyamatosan
gyakorlatot a III. kerület-
ben mûködõ Chrome Pole
Fitness rúdakrobata-csa-
pata, a teljesítmény Gui-
nness rekordnak számít,
amit a világhírû kiadó hi-
telesítõ jegyzõkönyve is
tanúsít. 

- Fontos tudni, hogy
mi kizárólag rúdakroba-
tikával, tehát sporttal
foglalkozunk, rúdtánccal
nem. A rekordkísérlet-

ben 36 versenyzõnk vett
részt, akadtak köztük
olyanok, akik csak né-
hány hónapja, és olya-
nok is, akik már évek óta
ûzik ezt a sportot. Nem-
zetközi versenyeken
gyakran veszünk részt
sikerrel, de most a sport-
ágat nem ismerõ közön-
ségnek is szerettük vol-
na megmutatni annak
nehézségét és szépségét
- mondta Csendes Edina
vezetõedzõ. A magyar
csapatnak alaposan si-

került felülmúlnia a ko-
rábbi rekordert, aki 24
órás gyakorlatot muta-
tott be a rúdon. (gy)

Rekord a rúdonA Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület márciusi programjai
Március 14-én: megemlékezés az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharcról a Csillaghegyi Jézus
Szíve Templomban (Lehel utca 14.) a 18 órai mise
után, gyertyagyújtás a Zsámboki téri keresztnél.
Március 18-án 18 órakor: elõadás a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.). Elõ-
adó: Szarka László, geofizikus mérnök, az MTA le-
velezõ tagja.Téma: „Globális környezeti változások.
Mit tudunk? Mit tehetünk? Mit reméljünk?” címmel.
Március 28-án 8-tól 12 óráig: húsvéti borvásár, bor-
kóstolás az õstermelõi piacon (a Tolnai Iparcikk Cent-
rum parkolójában). 10-tõl 12 óráig: húsvéti készülõ-
dés, tojásfestés a Csillaghegyi Közösségi Házban.

Látványos, interaktív LEGO-kiállítást láthattak azok az
érdeklõdõk, akik ellátogattak a 3. Kocka Fesztre, mely-
nek a Békásmegyeri Közösségi Ház adott otthont március
7-én és 8-án. A szervezõk több újdonságot is bemutattak,
például II. világháborús diorámát, Star Wars-jeleneteket,
új városrészeket és vonatokat. Most elõször óriás LEGO-
szobrok is helyet kaptak, köztük az egyedi Csoda Kitty-
szobor, mely több mint 16 ezer kockából épült

LEGOLAND Békásmegyeren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 73.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

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

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. 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
utca 1.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Tósoky Balázs ügyvéddel, minden
hónap negyedik keddjén 17-tõl 19 óráig. Érdeklõdni a 453-2900-ás tele-
fonszámon 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 Táborhe-
gyi 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
alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig foga-
dóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdek-
lõdni 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.
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, pénteken 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus
utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az
MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 368-9464).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében,
hétfõn 16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.
Tel.: 368-9464).

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)

Fórum az egészségügyrõl
„Õszintén az egészségügyrõl” címmel szervez beszélgetést a
magyar egészségügy helyzetérõl az Együtt III. kerületi szerveze-
te  március 31-én 18 órától a Rozmaring Kertvendéglõben (a
HÉV Tímár utcai megállójánál, a Duna-parton). Vendégünk: dr.
Komáromi Zoltán háziorvos, egészségpolitikus. (A belépés ingye-
nes, mindenkit szeretettel várunk!)   

Tájékoztató a devizahitelekrõl 
Tisztelt Érintettek! Tisztelt Érdeklõdõk!
A Széchenyi Hitelszövetség meghívja Önt és családját „A deviza-
hitelek és Ön” címmel tartott lakossági tájékoztatójára.
A fórum lehetõséget biztosít az elszámolási és forintosítási tör-
vénnyel kapcsolatos teljes körû tájékoztatásra, különös tekintettel
az egyedi kérdésekre, problémákra. Idõpont: március 19. Hely-
szín: Békásmegyeri Közösségi Ház (Csobánka tér 5.). Program:
18-tól 18.45 óráig: a devizahitelekkel kapcsolatos törvényi háttér
ismertetése (megszûnt kölcsönök, problémamentes fizetés, kése-
delem, felmondás, végrehajtás, követelésengedményezés, peres
eljárás); * 18.45 órától: egyéni kérdések feltevése-válasza, õszin-
tén, nyíltan. Jöjjenek el, tájékozódjanak és kérdezzenek!
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