
Évzáró képviselõ-testületi ülést tartottak
december 16-án. Döntöttek a sóstói nap-
közis tábor korszerûsítésérõl is.

Önkormányzati beruházásban valósult
meg két új körforgalmi csomópont Bel-
sõ-Óbudán.

Erre a kérdésre kaphatnak választ, akik
meghallgatják a szakállamtitkár elõadását
a San Marco Szabadegyetemen.8

Biztonságosak-e élelmiszereink?

XVI. évfolyam 1. szám              Megjelenik kéthetente                2010. január 4.

4
A sóstói tábor felújítását tervezik 

6
Új körforgalmi csomópontok

Az év végi közmeg-
hallgatás középpont-

jában a társasházak és a
panelfelújítás állt. Az ese-

ményt tavaly december
17-én rendezték a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban. FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Átadták az energiahatékonyan felújított Szõlõ utcai Faluházat tavaly december 15-én.  A nagyberuházásban érdekelt cégek és szervezetek kép-
viselõi sajtótájékoztatón számoltak be a mûszaki paraméterekrõl, a fejlesztés indokairól és eredményeirõl.                         TUDÓSÍTÁS A 2-3. OLDALON

Megújult az ország legnagyobb lakóháza

Közmeghallgatás

Igazolta a remek formá-
járól szóló elõzetes híre-

ket, 2:00,67 perces világ-
csúccsal nyerte a 200 mé-

teres mellúszást Gyurta
Dániel az isztambuli rövid-
pályás Európa-bajnoksá-
gon. HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 29. OLDALON

Világcsúccsal nyert Gyurta Megjelenésünk
Következõ számunk
2010. január 19-én, ked-
den jelenik meg! Újsá-
gunk olvasható a www.
obuda.hu honlapon.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

Újévi koncert
Az önkormányzat szer-
vezésében újévi kon-
certet ad az Óbudai
Danubia Zenekar janu-
ár 7-én 19 órai kezdet-
tel a Kiscelli Múzeum
Templomterében. Ün-
nepi beszédet mond
Bús Balázs polgármes-
ter. A hangversenyen
Strauss mûvek hangza-
nak el. Közremûködik:
Rácz Rita - ének. Vezé-
nyel: Héja Domonkos.
(Cím: Kiscelli utca 108.) 

Az Óbudáról
elhurcoltakra
emlékeznek

A „Braunhaxler” Német
Hagyományõrzõ Egye-
sület az Óbudáról elhur-
colt civil lakosokra em-
lékezik január 10-én 12
órakor a Városház a (Fõ
tér 3.) falán elhelyezett
emléktáblánál. Megem-
lékezõ beszédet mond
Bús Balázs polgármes-
ter. Az ünnepséget
megelõzõen, 11 órakor
szentmisét ajánlanak
az áldozatok emlékére
a Szent Péter és Pál
Plébánia-templomban.

Testületi ülés
Idei elsõ rendes ülését -
az I. féléves munkaterv
szerint - január 27-én
10 órától tartja Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete a Városhá-
za tanácskozótermé-
ben.

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne ráke-
rülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati
lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8596.

Amint elhangzott, a meg-
újult épület nemcsak szín-
világában, hanem a szó
átvitt értelmében is zöld,
ami híven szimbolizálja,
és messzirõl láthatóvá te-
szi a kerület környezetvé-
delmérõl alkotott elképze-
lését és irányultságát.

A Faluház - mintegy
falunyi, több mint

háromezer ember lakja -
10 emeletes panelépü-
let, 315 méter hosszú,
15 lépcsõházas, a benne
lévõ lakások száma 886.
Magyarország legna-
gyobb lakóháza, mely-
nek meghatározó az el-
helyezkedése. 

Óbuda új színfoltja
Az elõzményekrõl

Puskás Péter alpolgár-
mester, a projekt önkor-
mányzati koordinátora
elmondta: 2006 végén
konzorciumi szerzõdést
kötött Amsterdam Nord,
Szófia Oboriste kerülete
és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, hogy
STACCATO néven pá-
lyázzon az Európai
Unió által kiírt Concerto

II keretprogramra. A pá-
lyázatban a III. kerület
vállalta egy 800-900 la-
kásos panelépület felújí-
tását az energiafelhasz-
nálás és a széndioxid ki-
bocsátás csökkentése ér-
dekében, megújuló ener-
giaforrások igénybevé-
telével. A pályázaton el-
nyert támogatás 1 millió
euró volt. 

A továbbiakban,
2007-ben pontosították
a mûszaki tartalmat, rá
egy évre meghatározták

a finanszírozás miként-
jét, majd kiválasztották
a felújítandó társashá-
zat, mely a Szõlõ utcai
Faluház lett. A társasház
tavaly szeptember vé-
gén adta be pályázatát a
Panel Plusz programra.
Ezt követõen közbeszer-
zési eljárást írtak, ki,
melynek nyertese az
ÉPKAR Zrt. lett, így a
cég végezhette a kivite-
lezést. 

A felújítás költségei-
nek 40 százalékát a ke-

rület állta, az 1 millió
eurós uniós támogatás-
ból és saját forrásból. A
Panel Plusz programból
az állam része 33 száza-
lék, míg a tulajdono-
sokra 27 százalék esett.
Ez utóbbit kamatmen-
tes hitelbõl állták, mi-
vel a saját részt adó köl-
csön kamatát az önkor-
mányzat vállalta magá-
ra. A teljes bekerülési
költség bruttó 1 milli-
árd 126 millió 200 ezer
forint, valamivel keve-
sebb mint az elõzetes
kalkuláció, mely 1,2
milliárd volt. Az önkor-
mányzat 480 millió fo-
rinttal támogatta a beru-
házást. A programban
való részvétel ottho-
nonként 1,5 millió fo-
rintba került a lakók-
nak. Az alpolgármester
Óbuda új színfoltjának,
modernkori jelképének
nevezte a társasházat.

Széles körû
összefogás

Bús Balázs polgár-
mester hangsúlyozta: a
Faluház felújítását min-
taprojektnek szánták,
becslések szerint felére
csökken majd az épület-
tömbben felhasznált
energia, illetve a széndi-
oxid-kibocsátás. Úgy
fogalmazott: a program
azért is mintaértékû,
mert a projektértéket

Az összefogás mintaképe • Energetikai mintaberuházás

Megújult az ország legnagyobb lakóháza

Köszönet a gyors és jó minõségû munkáért
A kitûzött határidõ elõtt két héttel átadták a korsze-
rûsített Faluházat. A 2007-ben indult és az EU támo-
gatásra épülõ projekt megvalósulásában jelentõs
szerepet kapott a tíztagú tulajdonosi bizottság, Bús
Balázs polgármester, Puskás Péter alpolgármester
és a kerületi önkormányzat. A Faluház lakói köszö-
netüket fejezték ki a gyors, pontos munkáért.
Mint azt Réti Gyula közös képviselõ elmondta: a felújí-
tási munkák megvalósításában sokat köszönhetünk
Bús Balázs polgármesternek, aki kezdettõl támogatta a
számunkra oly fontos beruházást. Nemcsak a lakások
komfortja javult, de a homlokzati szigetelés és a nap-
kollektorok felállítása révén jelentõs energia-megtaka-
rítás érhetõ el. A szigetelés nyáron csökkenti a meleget, télen pedig jobban tart-
ja a lakások melegét.
Elõször is szeretnék köszönetet mondani a Faluház tulajdonosainak, akik meg-
értõ magatartásukkal könnyebbé tették a kivitelezõ munkáját. Köszönet illeti a
tíztagú tulajdonosi bizottság tagjait is a pályázati anyag korrekt elkészítésében
végzett munkájukért. Puskás Péter alpolgármester a projekt aktív résztvevõje-
ként végig sikeresen koordinálta a beruházást, jelentõs szerepet vállalt abban,
hogy fennakadás nélkül haladjon az építkezés.
Az átgondolt, jól megszervezett indulás után az ÉPKAR Zrt. vált fõszereplõvé
és dicséret illeti a munkálatokban résztvevõ sok szakember tevékenységét.
Szeivolt István ügyvezetõ-igazgató szívén viselte a pontos kivitelezést és a ha-
táridõ betartását. A munkálatok közben megértõ magatartást tanúsító lakók jól
jártak, „jutalmul” megújult környezetet és komfortosabb lakásokat kaptak. L. A.
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alapul véve kijelenthe-
tõ, még nem volt ilyen
széles körû összefogás
egy korszerû technoló-
gia bevezetése érdeké-
ben. A kerületi önkor-
mányzat és az Európai
Unió pályázati forrásai
mellett szükség volt a
Panel Plusz Program
bevonására, illetve a
társasház lakói által be-
fizetett összegekre is. 

A városrész vezetõje
abban látja a legna-
gyobb sikert, hogy a bü-
rokráciával és a politi-
kával szemben megfo-
galmazott általános bi-
zalmatlanság ellenére
sikerült a lakók több
mint 80 százalékának
támogatását megszerez-
ni a projekthez. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a
példa „ragadós” lesz. 

Méltatta mindazok te-
vékenységét, akik tevõ-
legesen részt vettek a
munkálatokban, a terve-
zéstõl a pályázatok le-
bonyolításán, a finan-
szírozási háttér megte-
remtésén át egészen a
kivitelezésig. Kiemelte,
hogy az óbudai siker a
kínálkozó lehetõségek
megragadásában talál-
ható. 

Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter pél-
daértékûnek nevezte az
önkormányzat támoga-
tását, és meglepõnek,
hogy a lakók 80 száza-
léka részt vett a prog-
ramban. A miniszter
ígéretet tett a pénzalap-
ok megnyitására és az

Öko Plusz program is-
mételt beindítására. 

Kovács Lajos, a Fõtáv
Zrt. vezérigazgatója az
energiahatékonyságot
és a közterhek csökke-
nését emelte ki a prog-
ram legfõbb pozitívu-
maként.

György Gábor, az Eu-
rópai Bizottság képvise-
letében elismerését fe-
jezte ki, egyúttal azt
mondta: mindazok, akik
részt vettek a program-
ban, a koppenhágai klí-
macsúcson volna a he-
lyük, hogy bemutassák,
közös akarattal igenis
lehet tenni a klímaválto-
zás negatív hatásainak
jövõbeni csökkentése
érdekében. 

115 napkollektor
a háztetõn

Szeivolt István, a ki-
vitelezõ ÉPKAR Zrt.
ügyvezetõ igazgatója
leszögezte: a beruházás
123 napja alatt a mun-
kát ellenõrzõ szakem-
berek semmilyen kifo-
gást nem találtak sem
a munkaerõt, sem a
tûzvédelmi szempon-
tokat figyelembe véve.
Emellett minden alvál-
lalkozót és beszállítót
kifizettek a rekonstruk-
ció végére. A mûszaki
adatokat ismertetve el-
mondta: 130 munkás,
sok más mellett, mint-
egy 25 ezer négyzet-
méternyi külsõ hõszi-
getelést tett fel a hom-
lokzatokra, 1500 négy-
zetméternyi napkollek-
tort szerelt fel a tetõre.

Urbancsok Attila, az
Ökoplanet Kft. mûsza-
ki igazgatója számok-
ban szemléltette a be-
ruházást. Mint mondta,
ez az ország legna-
gyobb napkollektor-
rendszere, 1515 négy-
zetméter felülettel, 115
darab napkollektorral,
5,6 tonna alumínium
tartószerkezettel és 3,8
kilométer csõrendszer-
rel, ami a tetõrõl leve-
zeti a hõt a hõközpont-
ba. Ezzel a beruházás-
sal 243 tonnával csök-
kentették az épület
széndioxid-kibocsátá-
sát. 

Csikai Mária, az
Energia Klub igazgató-
helyettese elmondta,
céljuk a Faluház teljes
szociológiai felmérése,
illetve a projekthatások
mérése, energiahaté-
konysági utómérések
végzése.

Napkorona
bajnokság

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata az átadott
épülettel benevezett az
Energia Klub környezet-
védelmi egyesület által
meghirdetett Napkorona
bajnokságba. Ezt erõsí-

tette meg Bús Balázs
polgármester aláírásá-
val a helyszínen. A baj-
nokság célja nem más,
minthogy kiderüljön: me-
lyik az a település hazánk-
ban, amelyik a legna-
gyobb arányban használ
napenergiát. Sz. Cs.

Milyen változásokat észlelnek a lakók 
az épülettömb korszerûsítése után?

Torma Józsefné nyugdíjas:
1971 óta élünk ebben a ház-
ban, a régi körülményeket meg-
szoktuk, a mostanit viszont rö-
vid idõ alatt megszerettük. Leg-
nagyobb változást a lakás kom-
fortjában érezzük: a külsõ szi-
getelésnek köszönhetõen szin-
te állandó a hõmérséklet, most
télen nagyon könnyû a 22 Cel-
sius-fokot tartani. Reméljük, a napkollektorok be-
váltják a mûködésükhöz fûzött reményeket, és kel-
lõ napsütés esetén besegítenek a melegvíz-ellátás-
ban. A másik kedvezõ változást az épület megjele-
nésében tapasztaljuk. Eddig csak egy szürke, jel-
legtelen házóriásban volt az otthonunk, most öröm
ránézni az üde, de nem hivalkodó színekbe „öltöz-
tetett” épületre.

Balogh Barbara:

Korábban sok kellemetlensé-
günk volt a lakással. Ilyenkor té-
len gyakran úgy éreztük, jégve-
remben lakunk, a rosszul záró-
dó ablakok, ajtók ujjnyi résein
akadálytalanul nyargalt a szél.
A hõmérséklet beállításával
nem tudtunk megbirkózni, mert
a radiátorok szabályozása lehe-
tetlennek bizonyult, azok csak egyetlen fokozaton
mûködtek. Most, a régihez képest áldott állapotok
uralkodnak a lakásban. Januártól mûködik majd a
mérõóra, ami a tényleges használat alapján szám-
lálja a fogyasztást. Ha valóban hasznosnak bizo-
nyulnak a tetõre szerelt napelemek, akkor nemcsak
a fûtés, de a melegvíz-szolgáltatás számlája is ke-
vesebb lesz. Kép és szöveg: Lovas A.

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL
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Tudósítás az ülésterembõl

Kiemelt napirendi pontként tárgyalták a 2010.
évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-
tervezetet, szándéknyilatkozatot a választási
plakátok elhelyezésére, illetve pályázaton va-
ló részvételt a Balatonszabadi-sóstói napközis
tábor felújítására és korszerûsítésére a tavaly
december 16-án tartott testületi ülésen a Vá-
rosháza tanácskozótermében. 

E lsõként tájékoztatást hallgattak meg a
képviselõk dr. Kecskeméti Edittõl, az

UNICEF magyarországi igazgatójától a
„20 éves a Gyermekek jogairól szóló
Egyezmény” címmel, elõrehozott napiren-
di pontként. A jubileumra határon innen és
túl élõ gyerekek rongybabákat varrtak, me-
lyet számos döntéshozó fórumra eljuttatott
a szervezet, ezzel hívva fel a figyelmet a
gyermekek jogaira. 

- A világszer-
vezet hazai kép-
viseletének a
gyermekjogok
melletti elkötele-
zõdéséhez az ön-
kormányzat is
c s a t l a k o z i k ,
szándékával a
gyermekekkel
szembeni fele-
lõsségvállalását
a gyermekjogok
ismételt deklará-
lásával megerõ-
síti - szögezte le Bús Balázs polgármester. 

Dr. Petõ György (független) képviselõ
támogatásuk biztosítása mellett arról tájé-
koztatott, hogy
a babákat kerü-
leti óvodáknak,
óvodásoknak
ajánlják fel. 

Ezt követõn a
Kelta Vendég-
látóipari Szak-
középiskola ré-
szére elõleg biz-
tosítását hagyta
jóvá a testület
annak érdeké-
ben, hogy a
közoktatási in-
tézményben rendezni tudják az épület fel-
újítási költségeit. 

Plakáttartók
a közterületeken

A választási plakátok elhelyezésérõl szóló
szándéknyilatkozatot a jelenlévõ 32 képvise-
lõ, egyhangúlag szavazta meg.  A korábbi
kampányidõszak és választás során az önkor-
mányzat sikerrel alkalmazta az egységes, pla-
kátok kihelyezésére szolgáló szerkezeteket,
melyek segítségével elkerülhetõvé vált a fák

és közvilágítási oszlopok, KRESZ-táblák er-
re a célra történõ igénybevétele. Az áprilisban
tartandó választásokat megelõzõ kampány-
idõszak az év elején megkezdõdik, így ismét
esedékessé válik a plakáttartók kihelyezése.
Emellett, az igények alapján szükségszerû a
szerkezetek számát 50 százalékkal emelni. 

Bús Balázs polgármester hangsúlyozta: a ko-
rábban bevált gyakorlat szerint a pártok közös
nyilatkozatát kéri a soron következõ testületi
ülésen, a táblák kizárólagos használatáról. A
testület a plakáttartó eszközök számának eme-
lésére 2,5 millió forint biztosításáról döntött.

Több pénz 
a járóbeteg-ellátásra

Az átmeneti gazdálkodásról szól rendelet-ter-
vezet tárgyalásá-
nál Puskás Péter
alpolgármester
arról adott tájé-
koztatást, hogy a
Szent Margit
Rendelõintézet
mûködéséhez
elõirányzott 40
millió forint kevés
lesz, a laborvizs-
gálatok meg-
növekedett költ-
ségei miatt, ezért
azt további 30
millió forinttal kell emelni. Arendelet-tervezetet
összességében 31, egyhangú szavazattal „en-
gedték át”. 

20 százalék 
a lakáshitel-kamat

A továbbiakban módosították az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ közterületek
használatáról és rendjérõl szóló rendeletet,
illetve az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ szakmai programját, va-
lamint mûködési szabályzatát.

Felvett napirendi pontként tárgyaltak a la-
kás-rendeletrõl, melyben a megvásárolható
önkormányzati lakások részletfizetési felté-
telei kapcsán 20 százalékban állapították
meg a kamat mértékét. 

Jóváhagyták egyes nevelési-oktatási intéz-
mények vezetõi pályázatának meghirdetését,
valamint az
„Óbuda Közbiz-
tonságáért” Köz-
alapítvány éves
beszámolóját.
Egyhangúlag tá-
mogatták együtt-
mûködési megál-
lapodás és bérleti
szerzõdés kötését
a Jövõbarát Ala-
pítvánnyal. 

A képviselõ-
testület I. féléves
munkatervérõl
szóló javaslat elfogadása kapcsán Mihalik
Zoltán, a független képviselõcsoport vezetõ-
je üdvözlendõ iránynak tartotta, hogy Bús
Balázs polgármester számos kérdésben ki-
kérte a civil szervezetek véleményét is. 

Megújult testvérvárosi
szerzõdés

Az Amstelveen
és Óbuda-Békás-
megyer közötti
t e s tvé rvá ros i
szerzõdésének
kiegészítését egy-
hangúlag szavaz-
ta meg a testület.
Szabó Magdol-
na alpolgármes-
ter hangsúlyozva
a dokumentum
módosításának
szükségességét

Rendezett a választási plakátok elhelyezése

A sóstói tábor felújítását tervezik 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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felidézte: a hollandiai testvérvárossal 1991-
ben kötött szerzõdést Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. Azóta nagyot fordult a világ,
hiszen idõközben hazánk is uniós tagállammá
vált. Ebbõl adódóan a szakoktatást és a mun-
kaerõpiaccal foglalkozó kérdéseket nem mel-
lõzheti a dokumentum, tehát a szöveg kiegé-
szült az oktatás és a munkaerõpiac összehan-
golásának figyelembevételével. 

A továbbiakban önkormányzati ingatla-
nok elidegenítésérõl, pályázati kiírásáról,
illetve a 2009 decemberében zárult ingat-
lanpályázatokról szóló tájékoztatásról tár-
gyaltak. E napirendi pontok között a Ma-
gyar Demokrata Fórum által bérelt Pethe
Ferenc téri épület meghívásos pályázaton
történõ elidegenítését egy tartózkodás
mellett fogadták el. 

Felvett napirendi pontként hagyták jóvá
a Névtelen utca-Ürömhegyi lejtõ-Iglice ut-
ca által határolt területen megvalósult köz-
csatorna tulajdonjogának átadás-átvételét. 

Korszerûsítik
a sóstói tábort 

- A Balatonszabadi-sóstói napközis tábor-
ban minél elõbbi felújításra, korszerûsítésre
van szükség - mondta Szepessy Tamás pol-
gármester-helyettes az elõterjesztés ismerte-
tésekor. A tábor fejlesztési koncepciója már
elkészült tavaly decemberre. Dél-Dunántúli
Operatív Program „Szálláshelyek fejleszté-
se” elnevezésû pályázat lehetõséget és meg-
felelõ anyagi hátteret biztosíthat az elképzelé-
sek megvalósításához. Az elnyerhetõ forrás
vissza nem térítendõ támogatás. Az önkor-
mányzatnak az összköltség legalább 25 szá-
zalékát állnia kell, saját forrásból. 

Páll Attila, az
SZDSZ-frakció
vezetõje egyebek
mellett arra hívta
fel a figyelmet,
hogy a tábor mel-
letti tavat értékesí-
teni kívánja annak
tulajdonosa, ezért
a kerületi vezetés-
nek és Balatonsz-
abadi Önkor-
mányzata képvi-
selõinek át kellene
gondolniuk, érde-
mes-e társulva megvásárolni az értékesítésre kí-
nált természeti területet. A pályázaton való rész-
vételt két tartózkodás mellett jóváhagyták.

A képviselõ-testület egyhangúlag szavazta
meg, hogy az önkormányzat szakemberei elõ-
készítsék az „Ipari technológiával épült lakóte-
lepek rehabilitációja” pályázaton való indulást.
Amennyiben a kiírást pozitívan bírálják el, a
kerület vissza nem térítendõ támogatást nyer,
akár 85 százalékban is. Az önkormányzatnak a
költségek 15 százalékát kell biztosítania ön-
részként. A pályázatot március végéig lehet be-
nyújtani. Akiíráson való részvételre a békásme-
gyeri lakótelepet találják legalkalmasabbnak,
ahol esélyt látnak a Békási Sport- és Ifjúsági
Park megvalósítására is. (szeberényi)

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Szent Margit
Rendelõintézet Nonprofit Kft.
nyerte el egyéb kategóriában
a Médiaunió által szervezett,
„Nincs De!” címû kampány,
Összefûz az Egészség-díját. 

A z elismerést dr. Vár-
szegi József, a rende-

lõintézet igazgatója és Pus-

kás Péter alpolgármester
vette át. 

Dr. Várszegi József veze-
tésével a rendelõintézet ko-
rábban megnyert egy pá-
lyázatot, mellyel két éven
át a III. kerületben Egész-
ségolimpiát, rendeznek.
Ennek keretében többször
egészségügyi szûréseket
tartanak, életviteli, diete-

tikai tanácsokat adnak, ét-
rendeket állítanak össze és
küzdenek azért, hogy Óbu-
da-Békásmegyer legyen a
legegészségesebb települé-
se hazánknak. 

Ezt díjazták az egyéb ka-
tegória I. helyezésével ta-
valy december 10-én, a
Belvárosi Színházban ren-
dezett ünnepségen.

Összefûz az Egészség-díj Óbudának

Bús Balázs polgármester elõterjesztésére, a
képviselõ-testület döntése értelmében „Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata támogatni
kívánja a Nemzetközi Számítógép-kezelõi Jo-
gosítvány megszerzésének programját, és erre
felhívja minden fenntartásában mûködõ isko-
lája figyelmét.”

A z intézményesített program célja: pi-
acképes informatikai írástudás -

ECDL Start bizonyítvány - megszerzésé-
hez a lehetõség biztosítása a III. kerületi is-
kolákban tanuló gyerekeknek. Több intéz-
ményben - Árpád Gimnázium, Kerék Álta-
lános Iskola és Gimnázium, Medgyessy
Ferenc utcai Általános Iskola, Óbudai
Nagy László Általános Iskola, Veres Péter
Gimnázium - iskolai, alapítványi, szülõi fi-
nanszírozással rövidebb-hosszabb ideje fo-
lyik már célirányos informatikai képzés,

melynek eredményeképpen sok kerületi
diák tett már le sikeres ECDL-vizsgát,
szerzett ECDL bizonyítványt.

A felkészítõ tanárok és a KSZKI vizs-
gáztatóinak tapasztalatai alapján az ECDL
Start bizonyítvány (4 témakör, 4 modul, 4
vizsga) megszerzéséhez szükséges isme-
retanyag, tanórák, fakultáció, szakkör ke-
retében, rendszeres felkészülés és gyakor-
lás mellett 4 félév alatt kényelmesen fel-
dolgozható.

Ezt feltételezve és a felkészülést a 7.
osztályban elkezdve a gyermekek a 8. osz-
tályos bizonyítványuk mellé ECDL Start
bizonyítványt is kaphatnak. 

Az ECDL Start bizonyítvány költségei:
regisztrációs díj 4 ezer 500 forint; vizsga-
díj 6 ezer forint (4x1500 forint).

(További információ, letölthetõ megálla-
podás www.kszkioktat.hu honlapján.)

ECDL Start bizonyítványt minden kerületi diáknak!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil
szervezetek számára.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részük-
re folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a külön-
bözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információk-
ról. Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Zsuppánné
Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail cí-
men!

Levelezõlista civil szervezeteknek

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

obuda_01.qxd  2009.12.22.  15:30  Page 5



2010/1. szám6
Beruházás – Közlekedés – Önkormányzat

Önkormányzati beruházásban épült meg két új körforgalmi csomópont Belsõ-Óbudán.
A Váradi utca-Vihar utca-Raktár utcai és a Szõlõ utca-Kiscelli utcai körforgalmi ke-
resztezõdést Bús Balázs polgármester adta át tavaly december 17-én. Az eseményen
részt vett Szepessy Tamás polgármester-helyettes

Elkészült a két körforgalmi csomópont

AMargit hídon állítot-
ták fel Európa legna-

gyobb bakdaruját tavaly
december 12-én az éjsza-

kai órákban. Hídfelújítás-
nál hazánkban eddig még
sosem használt szerkezet
az új, egyenként többton-
nás acél pályalemezeket
emeli majd a helyükre.
Ezek az átkelõ legalapve-
tõbb alkatrészei.

A bakdaru bevetését te-
herbírása és csekély hely-
igénye indokolta. Utóbbi
azért fontos, mert a hídon a
rekonstrukció alatt folyama-
tos a tömegközlekedés.
Üzembe helyezése közel
három órát vett igénybe. Te-
herbírása 16 tonna, magas-
sága 10,6 méter. Két lába
közötti távolság 17 méter,
ez teszi lehetõvé, hogy az
ilyen szélességû acélleme-
zeket forgathassák a hídon. 

Európa legnagyobb bakdaruja

A képviselõ-testület ügyfél-
látogatási mérések alapján
módosította a hivatal május
1-jétõl érvényben lévõ mun-
ka- és ügyfélfogadási rend-
jét. A változás 2009. novem-
ber 30-án lépett életbe.

Apolgármesteri hivatal
általános ügyfélfoga-

dási rendje: hétfõn: 14-18
óráig. Kedden: nincs.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-13 óráig.
Pénteken: nincs.

Az igazgatási fõosztály
okmányiroda és ügyfél-
szolgálati osztály ügyfél-
fogadási rendje:

Az ügyfélszolgálati iro-
da (az útlevél és parkolási
igazolványokkal kapcsola-
tos ügyek kivételével) nyit-

va tartása: hétfõn: 8-18
óráig. Kedden: 8-18 óráig.
Szerdán: 8-18 óráig. Csü-
törtökön: 8-18 óráig. Pén-
teken: 8-12 óráig.

Az okmányiroda és a bé-
kásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és
parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfél-
fogadási rendje: hétfõn:
10-18 óráig. Kedden: 8-14
óráig. Szerdán: 8-14 óráig.
Csütörtökön: 8-14 óráig.
Pénteken: 8-12 óráig.

A szociális-szolgáltató
fõosztály ügyfélszolgálati
irodájának ügyfélfogadási
rendje: hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30 óráig.
Szerdán: 8-16.30 óráig.
Csütörtökön: 8-16.30 órá-
ig. Pénteken: 8-12.30 óráig.

Új ügyfélfogadási rend a polgármesteri hivatalban

A kemény mínusz fokok beköszönte elõtt kijavították a járda
hibáit az Amfiteátrum utcában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett: Óbuda-
Békásmegyer Önkormányza-
ta a Kerékpárosbarát Munka-
hely 2009 pályázaton sikere-
sen vett részt, így a bíráló bi-
zottság a III. kerületi Önkor-
mányzatot, egyedüli buda-
pesti kerületként, a Kerék-
párosbarát Munkahely cím-
mel tüntette ki.

Az elismerõ oklevele-
ket tavaly december

22-én vette át a városrész
megbízott embere a Közle-
kedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztériumban.

Ó b u d a -
Békásme-
gyer polgár-
mesterének
javaslatára
az önkor-
m á n y z a t
2009 nyarán
elõször tíz,
majd rövid
idõn belül, a
növekvõ igé-
nyek miatt,
húsz új ke-
rékpárt vásá-
rolt amiatt,
hogy a hiva-
tal dolgozói
egészsége-
sebben, kör-
nyezetszeny-
nyezés nél-
kül járhassa-
nak munká-

ba vagy ügyeiket intézni.
A Kerékpárosbarát Mun-
kahely cím egy évre szól,
meghosszabbítása érdeké-
ben évente kell jelentést
küldenie az önkormány-
zatnak a közlekedésfej-
lesztési tárca részére,
melyben a munkahelyen
történt kerékpározással
kapcsolatos eseményeket,
az esetleges infrastruktúra-
fejlesztéseket, valamint
minden olyan egyéni kez-
deményezést mutat be,
amit említésre méltónak
ítél meg a kerület.

Óbuda kerékpárosbarát munkahely
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az önkormányzati törvény-
ben foglaltaknak megfele-
lõen a helyhatóság évente
legalább egyszer, elõre
meghirdetett idõpontban
közmeghallgatást tart,
melyen az állampolgárok
és a helyben érdekelt
szervezetek képviselõi
közérdekû kérdéseket és
javaslatokat tehetnek. A
fórum célja, hogy a közös-
ségi javaslatok illetve
észrevételek ne csak az
apparátuson keresztül,
hanem közvetlenül a lako-
soktól jussanak el a kép-
viselõkhöz. Ritka, mond-
hatni szinte soha nem for-
dul elõ, hogy bármely la-
kosságot érintõ fórum
éles szóváltások nélkül,
nyugodt légkörben, már-
már jó hangulatban tör-
ténjen. A mostani közmeg-
hallgatás kivételként erõ-
sítette a „szabályt”. 

Távhõt elérhetõ áron!
- A békásmegyeri la-

kótelepen a távhõ-szol-
gáltatásról való leválás
kérdésköre foglalkoztat-
ta leginkább a lakókö-
zösségeket az elmúlt év-
ben - mondta elöljáró-
ban Bús Balázs polgár-
mester. Leszögezte: az
Alkotmánybíróság is
megállapította, hogy a
Fõvárosi Önkormányzat
meglehetõsen egyolda-
lúan korlátozta a lehetõ-
ségeket e téren. Mivel a
leválás nem volt tör-
vényellenes, a Fõtávnak
jóval versenyképesebb
árat kell ajánlania ahhoz
a jövõben, hogy a lako-
sok ne válasszanak eset-
leg olcsóbb, de környe-
zetkárosítóbb megoldá-
sokat. 

A társasházak 2009.
évi pályázati lehetõsé-
geit Puskás Péter alpol-
gármester foglalta ösz-
sze. A zöldfelület-gon-
dozási pályázaton 26
társasház, összesen 4,5
millió forintot kapott az
önkormányzattól az
épületek környékének
rendbetételére. Társas-
házi lakásfelújításra 49
épület nyert forrást, 70

millió forint értékben.
Az ÖKO Plusz prog-
ramra több mint 55 mil-
lió forintot fordítottak,
mely 250 millió forint
értékû beruházást gene-
rál majd az 1817 lakás-
nyi lakóközösségeknek.
Az alpolgármester a
Szõlõ utcai Faluház pro-
jektjét emelte ki jó pél-
daként az összefogásra,
illetve a jövõ útjaként. 

Jelentõsen javult 
a közbiztonság
Békásmegyeren
Pozitív változásnak

mondható a lakótelepen
a térfigyelõ-kamera-

rendszer kiépítése óta,
hogy a közbiztonság
csupán érintõlegesen
került szóba. Jól szem-
lélteti a bûnesetek 54
százalékkal történt
csökkenését, hogy az
önkormányzat vezetésé-
hez, illetve dr. Markó
Attilához, a III. kerületi
Rendõrkapitányság ve-
zetõjéhez egy kérés ér-
kezett, miszerint a Du-
na-parti oldalon, a lakó-
telep széli utcában
örömmel fogadnák, ha
felszerelnének még egy-
két kamerát. Megje-
gyezték: látják, hogy
napjában többször is jár-
õröznek a rendõrök.
Egy Csobánka tér kör-
nyéki lakos kérdése arra
irányult, folytatják-e a
díszkõ-burkolat elhelye-
zést további közterülete-
ken is? 

A kötelezõ feladatokra 
koncentrálnak

Bús Balázs polgár-
mester válaszában ösz-
szefoglalta az önkor-
mányzat jelenlegi hely-
zetét, lehetõségeit. El-
mondta: a nehéz gazda-
sági környezet rendkí-
vül behatárolja a lehetõ-
ségeket. Az év utolsó
hónapjában a kiadási ol-
dalon 1,3 milliárd forin-
tot zároltak óvatosság-
ból. A sokat emlegetett
gazdasági válság, az
évközbeni áfaváltozás,
az ingatlanpiac megin-
gása, a csökkenõ nor-
matív támogatások ne-

héz helyzetbe hozták az
önkormányzatot. A
2010-es évben várható-
an 700 millió forinttal
kevesebb normatív tá-
mogatáshoz jut a hely-
hatóság, mint az eddigi
legrosszabb, 2009-es
évben. A városrész ve-
zetése a kötelezõ felada-
tok, így a közoktatás, a
szociális területek, az
egészségügy ellátását
tartja legfontosabbnak.
Ebben a helyzetben,
más lehetõség híján a
beruházásokat, fejlesz-
téseket kénytelenek
visszaszorítani. 

Észrevételek, kérdések
A résztvevõ társasházi

képviselõk, lakók által
leggyakrabban felvetett
kérdések a felújítási lehe-
tõségekre, a nem fizetõ la-
kók kezelésére irányultak. 

Puskás Péter alpolgár-
mester a felújítások kap-
csán hangsúlyozta: ma
már vannak olyan cé-
gek, melyek a pályázat-
írástól a kivitelezés be-
fejezéséig végigkísér-
nek egy-egy beruházást,
a mûszaki ellenõrzéssel
együtt. A társasházakat
kérésre az önkormány-
zat tanácsadással is
igyekszik segíteni. Ki-
emelte: az a sajnálatos
tapasztalat, hogy több-
nyire a közös képvise-
lõk, és maguk az ingat-
lantulajdonosok sincse-
nek felkészülve egy na-
gyobb változás véghez-

vitelére. Emellett az em-
berek többsége nem érzi
tulajdonosi felelõsségét,
azonban a felújítást kö-
vetõen általában pozitív
változás tapasztalható
ebben is. Az alacsony
jövedelmû lakók ugyan-
akkor érthetõen tartanak
banki hitel felvételtõl a
felújításhoz szükséges
önrész miatt. Éppen
ezért rendkívül pontos
kimutatást kell készíteni
a megtérülésrõl, a tör-
lesztõ részletekrõl. A
részletek fizetését pedig
vasszigorral kell betar-
tatni a tartozások felhal-
mozódása elkerülése ér-
dekében. Amennyiben
az emberek látják, hogy
kiadásuk havonta eset-
leg csak néhány ezer fo-
rinttal emelkedik, hosz-
szú távon pedig jobban
megéri egy-egy korsze-

rûsítés, nagyobb biza-
lommal vágnak majd
bele elodázhatatlan fel-
újításba. 

A napkollektor-telepí-
tések kapcsán vetõdött
fel az súlyos probléma,
mely szerint a társasházi
törvény folyamatos vál-
tozása rendkívül megne-
hezíti a pályázatokon
való indulást. 

Egy közös képviselõ
kérdésére, miszerint az
ÖKO-programra lépcsõ-
házanként, vagy csak
épülettömbönként lehet-
e nevezni, Balog Ró-
bert, a Fõtáv Zrt. szóvi-
võje elmondta: abban
egy egységként, épüle-
tenként vehetnek részt a
lakóközösségek. Hozzá-
tette: az elmúlt évben 80
III. kerületi épület vett
részt a fent említett
programban, melyre
2010-ben is lehetõség
nyílik. 

Belsõ-óbudai lakosok
a Vörösvári út parkolási
gondjaira, egy Gyenes
utcában élõ hölgy a kö-
zeli élelmiszerüzlet kör-
nyékén kialakult áldat-
lan állapotra hívta fel a
figyelmet, ahol hajlékta-
lanok randalíroznak,
szemetelnek. 

Berényi Attila, a III.
kerületi Közterület-fel-
ügyelet igazgatója úgy
fogalmazott, emberma-
gasságban állnak az ak-
ták. Az irattornyok egyi-
ke az autósok ellen, míg
másik fele védelmükben
íródott. Munkatársaik-
kal elsõdleges felada-
tuknak a szabályok be-
tartatását tartják. Céljuk
nem a büntetés, hanem a
határokon belüli komp-
romisszumkötés. Javas-
latukra egy év alatt 180
parkolóhelyet alakítta-
tott ki az önkormányzat
a frekventáltabb helye-
ken. 

Bús Balázs polgár-
mester a másik felvetés-
re a sötét, piszkos, haj-
léktalanok lakta kör-
nyékre fokozott rendõri,
közterület-felügyeleti
ellenõrzést ígért. 

Szeberényi Csilla

Közmeghallgatás a társasházakról és a panelfelújításról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunkkal megnyíltak
határaink a külföldi élelmi-
szer-termékek elõtt. Ez szá-
mos kérdést felvethet a fo-
gyasztókban. Például, biz-
tonságosnak, egészségesnek
mondhatók-e a hazánkba jutó
élelmiszerek? Egyebek mel-
lett errõl kérdeztük dr. Süth

Miklóst, a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium szakállamtitkárát. 

- Az unióhoz való csatla-
kozásunkkal megnyíltak
határaink a külföldi élelmi-
szer termékek elõtt. Ezek
az élelmiszerek átesnek-e
hazai vizsgálaton?

- Magyarország az Eu-
rópai Unió tagjává vált.
Határait a szabad áruforga-
lom elvének megfelelõen
meg kellett nyitnia. Az Eu-
rópai Unió szabályozása
mind a huszonhét tagor-
szágban egyformán mûkö-
dik. Az EU tagországaiban
biztosítja, hogy ami egy
helyen forgalomba kerül,
az a többi tagország igé-
nyét is kielégítse. Magyar-
országon korábban csak
úgy kerülhetett termék for-
galomba, hogy laboratóri-
umban, hatósági vizsgála-
ton esett át. Ezt ma már
csak az Európai Unión kí-
vülrõl érkezõ áruk eseté-

ben tudjuk megtenni. A
magyar fogyasztó azért
nem kiszolgáltatott, mert
Magyarországon mûködik
egy monitoring program.
Kiszámolják azt, hogy mi-
lyen kockázatot jelent egy-

egy termékkör. Meghatá-
rozzuk, hogy mely termé-
keken és mennyi vizsgála-
tot kell elvégezni a követ-
kezõ évben. 

- Az élelmiszerkereske-
delem is profitorientált.
Hallunk átcsomagolt, le-
járt szavatosságú élelmi-
szerekrõl, a költséges higi-

éniát be nem tartó gyártók-
ról. Mit lehet ez ellen ten-
ni? Német mintára lehetne
tisztasági törvényt alkotni?

- Nekünk úgy gondo-
lom, nemhogy követni ké-
ne a jogalkotásban más or-
szágokat, de példát is tu-
dunk mutatni. Hazánkban
az élelmiszerlánc felügye-
leti törvény már megszüle-
tett. Nem kiragadva egy-
egy élelmiszert vagy egy-
egy alapanyagot, hanem a
teljes termelési láncot sza-
bályozza. A világ beszél a
fogyasztó asztaláig történõ
szemléletrõl. Az elsõ or-
szág, amely ezt megvalósí-
totta a törvényhozásában,
az Magyarország. Célel-
lenõrzéseket rendeltünk el,
és az egymáshoz közelesõ
hatósági területeket közö-
sen alkalmazzuk. Amikor
ellenõrzésünk során a fe-
ketegazdasággal találjuk
magunkat szemben egy
engedély nélkül mûködõ
húsüzem esetén, tapasztal-
juk, hogy az adószabályo-
kat és a munkajogi szabá-
lyokat is megszegik. Ekkor
a hatóságokat értesítjük és
ez fordítva is mûködik.

- Riasztó híreket hallani
az emberi növekedési gén-
nel kezelt halakról, a kínai
génkezelt fokhagymáról. A
génkezelt termékek ember-
re kifejtett hatásáról van-e
tudományos eredmény?
Ha igen, melyek a fõbb
megállapításai?

- A génkezelt élelmisze-
rekkel és alapanyagokkal
megosztott a világ véleke-
dése a tudományos világ-
ban és a fogyasztói társa-
dalomban egyaránt. Olyan
szakmai tudományos véle-

ményeket volt alkalmam
olvasni, amelyek úgy fog-
lalnak állást, hogy a GMO
(génmódosítás) nem ve-
szélyes, és az egyetlen le-
hetõség a világ élelmiszer-
gondjának megoldására.
Ezzel szemben olvastam
azokat a tudományos szak-
értõi véleményeket, hogy
rendkívül veszélyes, belát-
hatatlan következményû a
GMO-kal kezelt élelmi-
szereknek az emberekre és
a környezetre mért hatása.
Hazánk volt az egyik or-
szág, amelyik azt mondta,
hogy ha még az EU enge-
délyezi is a génmódosított
növények felhasználását,
nem kíván ezzel a lehetõ-
séggel élni. Egy védekezé-
se van a fogyasztónak: a
gyártónak jelölni kötelezõ
az ilyen termékeket. 

- A tartósított termékek
nyilván azért tartósak,
mert a tartósítószer elpusz-
títja a romlást okozó bakté-
riumokat. Ez a „pusztító”
hatás hat az emberi sejtek-
re is? Hogyan lehet kivéde-
ni a negatív hatásokat?

- A tartósítás különbözõ
eszközöket vesz igénybe.
A tartósított élelmiszerek-
rõl nagy általánosságban
kijelenteni, hogy ezek ked-
vezõtlenek, nem lehet. Pél-
dául a pasztörizált tej ma-
gas hõfokon való kezelés-
sel válik tartóssá. Azok a
tartósítószerek, amelyek
engedélyezettek - itt meg-
említhetjük az E-számokat
is, amelyek különbözõ
kóddal rendelkeznek - azt
jelentik, hogy átestek vizs-
gálatokon. Avilág tudomá-
nyos szakértõi megálla-
podtak abban, hogy me-
lyek azok a határértékek,
amelyek még nem befo-
lyásolják károsan az embe-
ri szervezetet.  Higgyünk a
tudósoknak!

- Mennyire jellemzõ az
élelmiszereinkben a vegy-
szermaradványok, a kon-
zervjeinkben az oldott fé-
mek jelenléte? Kell fél-
nünk?

Egy mûszak 
a Tüdõszûrõ Állomáson
2010. január 1-jétõl a
Tüdõszûrõ Állomás egy
mûszakban mûködik.
Rendelési idõ: hétfõn
és szerdán 13-tól 19
óráig. Kedden, csütörtö-
kön, pénteken 7-tõl 13
óráig fogadják a lakoso-
kat. (Cím: Laktanya ut-
ca. 4. Tel.: 387-2899.)

Pszichológia
Dr. Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szakpszi-
chológus rendelési ideje
a Csobánka téri rendelõ-
intézetben (I. em. 41. sz.):
hétfõn 8-tól 14 óráig, ked-
den, szerdán, csütörtö-
kön 14-tõl 20 óráig. (Beje-
lentkezés személyesen
vagy telefonon: 454-
7529, 454-7500.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes termé-
szetgyógyász tart fórumot
az Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (BKH).
„Az elme mûködése, tu-
dat és tudattalan” címû
elõadásra január 26-án
várja az érdeklõdõket. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Cukorbetegek klubja
Az Óbudai Cukorbetegek
Klubja január 12-én 16
órától tartja összejövetelét
a Margit kórházban. Elõ-
adó: dr. Halászlaki Csaba.
(Cím: Bécsi út 132.)

„Az öregedõ agy, Alzheimer-kór és memóriazavarok” címmel prof. Dr. Iván László, a
Semmelweis Egyetem professzor emeritusa, az orvostudományok kandidátusa tartott
nagy sikerû elõadást tavaly december 14-én az Óbudai Kulturális Központban, a San
Marco Szabadegyetem soron következõ programjában

Biztonságosak-e élelmiszereink?
„Méreg vagy táplálék az ételünk?;Az élelmiszerlánc-ellen-
õrzés rendszere és gyakorlata Magyarországon” címmel
tart elõadást dr.Süth Miklós, a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium szakállamtitkára január 11-én 18
órától az Óbudai Kulturális Központban, a San Marco
Szabadegyetem program-sorozatában. Az elõadást kö-
tetlen beszélgetés követi, a hallgatóság hozzászólhat az
aktuális témához, kérdéseket tehet fel a szakállamtitkár-
nak. (A belépés díjtalan. Cím: San Marco utca 81.)

San Marco Szabadegyetem

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az utóbbi díjat az a te-
lepülés érdemelte ki,

ahol a legtudatosabban
dolgoznak polgáraik az
egészség védelméért.

A Élhetõ Településekért
Egészségfejlesztõ Mozga-
lom vezérlõ gondolatai:
egészségfejlesztés, sport és
környezetvédelem. Célja
az, hogy ráirányítsák a fi-
gyelmet ezekre a kérdé-
sekre és országos ismeret-
séget és elismertséget biz-
tosítsanak azon települé-
seknek, ahol a legtudato-

sabban dolgoznak polgára-
ik egészségvédelméért. A
mozgalom egyik fontos
célkitûzése, hogy a legjobb
módszereket széles körben
megismertessék és lehetõ-
séget biztosítsanak azok át-
vételére, elsajátítására. 

Ennél fogva - és a
sportszerûség jegyében -
a gyõztesek a díjak egy
részét tovább ajándékoz-
zák egy általuk megne-
vezett, nehezebb, hátrá-
nyosabb helyzetben lévõ
településnek. 

A bíráló bizottságot
két kiemelkedõ szakem-
ber vezette: az elnök, a
mozgalom egyik megál-
modója, Incze Attila,
aki a MOL EBK vezetõ
szakértõjeként a STEP
munkahelyi egészség-
fejlesztési programját
irányítja. Társelnök
Kállai Gábor, aki nem-
csak nemzetközi sakk
nagymester, hanem a
magyar sportvezetés
egyik legelismertebb
személyisége.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata nagyon
büszke e két elsõ helye-
zésére és bízik abban,
hogy az itt élõ polgárok
valóban az ország leg-
egészségesebb emberei
lehetnek a jövõben.

Az Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ
2009 márciusától az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv
keretében egy új programso-
rozatot indított útjára, mely-
nek során térítésmentes gyer-
mek- és családközpontú pre-
venciós foglalkozásokat,
programokat szervezett. A pá-
lyázat 2010-ben folytatódik. 

Acsaládi délután prog-
ramjainak célja a csalá-

di kapcsolatok erõsítése és a
családi struktúrák újraépítése.
A hagyományõrzésre fóku-
száló foglalkozásokon a szü-
lõk és gyermekeik közösen
játszanak, kézmûveskednek.

A következõ családi dél-
utánt január 15-én 13-tól 19
óráig az intézmény Kelta utca
5. szám alatti telephelyén tart-
ják. Ekkor a kézmûves foglal-
kozások (guzsalyozás, szö-
vés-fonás) mellett az aktuális

témakör a téli mulatságok és a
farsang lesz.  

Az utolsó alkalommal, feb-
ruár 26-án pedig zenés-tán-
cos mulatozásra, versenyjáté-
kokra hívják az óbudai csalá-
dokat. A családi délután prog-
ramján emellett az aktuális té-
ma a versek és a mesék világa
lesz. 

A további programokról
bõvebb tájékoztató Mester
Szilvia szakmai vezetõtõl
kérhetõ a 06-20-576-9601-
es telefonszámon, a
cstan.info@kszki.obuda.h
u e-mail címen, valamint a
www.egyuttacsalad.fw.hu
program-weblapon megta-
lálhatók a korábbi prog-
ramok, és a jelenlegi foglal-
kozások tájékoztatói, be-
számolói, fotói. 

A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Szociális Alap  társfinanszíro-
zásával valósul meg.

- Azoktól a termékektõl,
amelyeket ellenõrzött kö-
rülmények között állí-
tanak elõ, nem kell fél-
nünk. Azt látnunk kell,
hogy az élelmiszer-elõállí-
tók jelentõs többsége jog-
követõ.  Termékeit megfe-
lelõ módon ellenõrzik.
Magyarországon létezik
egy olyan monitoring
program, ami kizárólag a
maradék anyagok vizsgá-
latát végzi. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy
az elmúlt években nem
haladták meg az 1 százalé-
kot azok a vizsgálatok,
amelyek pozitívak lettek.
A konzervdobozok anya-
gát szintén vizsgáltatni
kell. Ez az élelmiszervál-
lalkozó felelõssége. Csak
azt használhatja fel, ami
az emberi szervezetre nem
gyakorolhat káros hatást.

- Mit tanácsol nekünk,
mit tartsunk szem elõtt,
hogy tudatos vásárlók le-
hessünk, és egészségesen
étkezzünk?

- Tudatos vásárlóként a
legfontosabb a természe-
tes elvárásoknak az élel-
mi sze r fo rga lommal
szembeni megkövetelése.
Akkor tesszük magunkért
a legtöbbet, ha olyan ter-
méket vásárolunk, ami-
ben nem csalódtunk ko-
rábban. Nem vásárolok
olyan helyen, ahol engem
megpróbáltak becsapni, a
higiéniai feltételek nem
olyanok, mint amit én el-
várok. Ezzel tudjuk kény-
szeríteni a vállalkozáso-
kat, melyek nekünk ter-
méket kívánnak eladni.
Mindig nézzük meg a mi-
nõség megõrzésének ide-
jét, hûtést igénylõ termé-
keknél a megfelelõ táro-
lást! Nézzük meg továb-
bá, hogy a terméket hol
állították elõ, illetve hogy
az úgynevezett ovál jel-
zésben a HU és az azt kö-
vetõ szám megtalálható-
e? Bízzunk az élelmiszer-
lánc-ellenõrzésen átesett
magyar termékekben!

Vörös Éva

Egészségfejlesztésbõl jeles
Óbuda-Békásmegyer Öönkormányzatának egészségügyi
programja újabb sikert ért el. Korábban az önkormányzat
megkapta a Médiaunió által szervezett Nincs DE! kampány
Összefûz az Egészség-díját, ezt követõen pedig a III. kerü-
letnek ítélték az Élhetõ Településekért Egészségfejlesztõ
Mozgalom elsõ helyezését is. Ezeket az elismeréseket a 2
éves Egészségolimpia programjáért kapta az önkormányzat. 

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

„Együtt a család”
2010-ben is

Mint arról már hírt adtunk, oltópont mûködött a Vörösvári úti Szent Margit
Rendelõintézetben múlt év végén

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Derûs Alkony Gondozó-
ház 17 éve nyitotta meg
kapuit az idõs emberek
számára. Több bõvülést
követõen, jelenleg 56 fé-
rõhellyel várjuk a szolgál-
tatás iránt érdeklõdõket.

I ntézményünk Pün-
kösdfürdõ zöldöveze-

tében, csodálatos kör-
nyezetben található. Par-
kosított kert övezi, ahol
lehetõség nyílik sétára,
levegõzésre, pihenésre.
Az akadálymentes, föld-
szintes épületben az idõs
emberek 1-2 ágyas szo-
bákban nyernek elhelye-
zést. Az igényesen kiala-
kított, korszerûen felsze-
relt helyiségek európai
színvonalú környezetet
biztosítanak a bentlakók
számára. Társalgók, étte-
rem, „teaszalon”, men-
tálhigiénés szoba és or-
vosi rendelõ áll a szol-
gáltatást igénybe vevõ
idõs emberek rendelke-
zésére.

Kik vehetik igénybe 
a Derûs Alkony 

Gondozóház szolgáltatását?
Intézményünk azok-

nak az idõseknek jelent
támaszt, akiknek nehéz-
séget okoz önmaguk el-
látása, és abban hozzá-
tartozójuk sem tud segí-
teni, azonban kórházi

gyógykezelést nem igé-
nyelnek. A szolgáltatást
olyan személyek számá-
ra biztosítjuk, akik át-
menetileg nehéz hely-
zetbe kerülnek, de
egészségi állapotuk, il-
letve szociális körülmé-
nyeik pozitív változásá-
val ismét képessé vál-
nak az önálló életvitelre
saját otthonukban, vagy
idõsek otthonában nyer-
nek elhelyezést. Ellátást
biztosítunk az olyan
idõs embereknek is,
akik hozzátartozóikkal
együtt élnek, de átmene-
ti idõre (például a gon-
dozó személyek beteg-
sége vagy üdülése okán,
illetve lakásfelújítás
vagy családi események
miatt) segítséget igé-
nyelnek.

A gondozóház sze-
mélyre szóló teljes kö-
rû ellátást nyújt:

• Az intézmény napi
háromszori étkezést biz-
tosít a bentlakók életko-

ri sajátosságainak, és az
egészséges táplálkozás
követelményeinek meg-
felelõen. Szükség esetén
különbözõ diéták vá-
laszthatók. 

• A gondozóházban
belgyógyász-neurológus
háziorvos, szociális
munkás, diplomás ápoló,

felnõtt szakápolók, men-
tálhigiénés szakemberek
szorosan együttmûköd-
ve, szakterületükön fele-
lõsséget vállalva végzik
munkájukat.

• Az intézmény jól
képzett szakemberekkel
biztosítja a magas szín-
vonalú, teljes körû gon-
dozást és ápolást. Az ál-
landó szakápolói szol-
gálat, az egységes nõ-
vérhívó rendszer az
egyéni szükségletek és
igények figyelembe vé-
telével garantálja a
gyors segítségnyújtást, a
váratlan helyzetek szak-
szerû megoldását. 

• Az intézmény a men-
tálhigiénés ellátás kere-
tében biztosítja: a sza-
badidõ kulturált eltölté-
sének lehetõségeit; a tár-
sas kapcsolatok kialaku-
lását; a hitélet gyakorlá-
sának feltételeit; csopor-
tos gyógytornát szakem-
ber vezetésével, gondo-
zóházon kívüli progra-

mok (színház- és múze-
um látogatások, kirándu-
lások) megszervezését.

• A szolgáltatás részét
képezi a személyes ru-
házat, textíliák mosása
és a lakók környezeté-
nek tisztántartása.

A gondozóház lakói -
az intézmény házirendjét

tiszteletben tartva - sza-
badon dönthetnek belsõ
és külsõ programjaikról,
elfoglaltságaikról.

A bekerülés feltétele,
idõtartama

A gondozóház igény-
bevétele önkéntes. A
szolgáltatás a gondozási
megállapodásban fog-
laltak szerint történik.
Az igénylõ az ellátás
iránti kérelmét az intéz-
mény vezetõjéhez írás-
ban nyújthatja be. A be-
költözést személyes ta-
lálkozás, kötetlen be-
szélgetés elõzi meg,
melynek célja megis-
merni az idõs ember
személyiségét, egészsé-
gi állapotát, szociális
helyzetét, valamint azt,
hogy milyen mértékben
tud alkalmazkodni a kö-
zösségi élethez. A gon-
dozási megállapodás 2
hét próbaidõvel kezdõ-
dik, és legfeljebb 1 év
idõtartamig terjedhet.

Fizetési feltételek
Az ellátásban részesü-

lõ idõs ember a szemé-
lyes gondoskodásért ha-
vi térítési díjat fizet,
mely az igénybevevõ jö-
vedelmi viszonyaihoz
igazodik, mértékét Óbu-

da-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete rendelet-
ben szabályozza. Ha az
ellátás igénybevétele
bármi okból szünetel, a
térítési díj 20 százalékát
kell megfizetni.

A Derûs Alkony Gon-
dozóház célja, hogy a be-
csületben ledolgozott élet
végén a méltán megérde-
melt nyugalmat, bizton-
ságot és kényelmet meg-
teremtse lakóinak.

Elérhetõség: Müller
Istvánné, intézményve-
zetõ, Haskóné Alker An-
namária, vezetõ ápoló.
Cím: 1039 Budapest,
Zipernowsky utca 1.
Tel/fax: 454-7066, 454-
7067, 243-9757. E-mail:
dag@kszki.obuda.hu
dag-g@kszki.obuda.hu

A felvétellel kapcsola-
tos tájékoztatás és ügy-
intézés elõzetes idõpont
egyeztetés alapján a De-
rûs Alkony Gondozó-
házban történik.

(Megközelítés: a HÉV
békásmegyeri megálló-
jától a 134-es busszal,
az Árpád híd metróállo-
mástól a 34-es busszal,
a Szentlélek térrõl a
134-es, 134A busszal.) 

Miért indul a cikksorozat?

Ma olyan társadalomban élük, melyben a kialakult
gazdasági és szociális válság egyre nehezebbé te-
szi a családok, egyének helyzetét. A jövõ sokak
szemében egyre bizonytalanabbnak tûnik, gyengül
a társadalmi kohézió, fogy az egymás iránti biza-
lom. Ilyen légkörben a rászorulók egyre nagyobb
számban fordulnak önkormányzatunk felé. Ebben a
nehéz helyzetben nekünk, kerületi vezetõknek azon
kell dolgoznunk, hogy csillapítsuk a válság hatása-
it, csökkentsük lakóink kiszolgáltatottságát, önkor-
mányzatunk és annak intézményei biztos pontot, ki-
számíthatóságot jelentsenek lakosaink számára.
Ez vezetett minket egy olyan cikksorozat indítására,
melyben bemutatkoznak önkormányzatunk szociá-
lis, gyermekjóléti intézményei, bepillantást nyújtva
mindennapi életükbe, ismertetve az általuk felkínált
szolgáltatásokat, felvázolva, miként tudnak lakosa-
ink segítségére lenni jelen nehéz idõszakban. E so-
rozat révén polgáraink összefoglaló képet kaphat-
nak kerületünk intézményi ellátórendszerérõl,
egyúttal felhívva a figyelmüket arra, milyen élethely-
zetek megoldásában tudunk segítõ kezet nyújtani
számukra.
Kérem, olvassák figyelmesen intézményeink bemu-
tatkozóit, és keressék fel bátran kollégáinkat, hiszen
csak összefogva, egymást erõsítve vehetjük fel a
harcot a kiszolgáltatottság ellen!

Bús Balázs

polgármester 

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Derûs Alkony Gondozóház
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Iskoláink – Oktatás

Iskolanaptár
Január 22.: központi írás-
beli vizsgák az érintett
hat és nyolc évfolyamos
gimnáziumokba. * Janu-
ár 23.: központi írásbeli
vizsgák az érintett kö-
zépiskolák általános tan-
tervû képzéseire. * Janu-
ár 28.: pótló központi
írásbeli vizsgák a közép-
iskolákba, illetve a hat és
nyolc évfolyamos gimná-
ziumokba.

Varázsmûhely 
A Dr.Szent-Györgyi Albert
Általános Iskolába várják
az óvodásokat és szülei-
ket a „Varázsmûhely”nevû
kézmûves, irodalmi, játé-
kos, sportos foglalkozá-
sokra. Program: 2010. ja-
nuár 27-én 17-tõl 19 óráig:
itt a farsang! * Február 10-
én 17-tõl 19 óráig: torna-
termi sportfoglalkozás. *
Február 23-án és 24-én
7.55-tõl 9.40 óráig: nyílt
órák. * Március 30-án 17-
tõl 19 óráig: tavaszi ünnep-
kör. * Április 18-án 10-tõl
12 óráig: uszodai foglalko-
zás. (Cím:Szérûskert utca
40. Tel./fax: 367-3399,
436-9365, 367-1429. E-
mail: szeruskert-a@
kszki.obuda.hu Honlap:
www.drszent-gyorgyi.hu)

Magoncképzõ
A Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskolá-
ban folytatódnak a Ma-
goncképzõ foglalkozá-
sai. Januártól a követ-
kezõ idõpontokban vár-
ják az érdeklõdõket: ja-
nuár 15.: színházi ját-
szóház; február 19.:
morzsabál; március 19.:
a kikelet; április 9.: isko-
laváró foglalkozás. (A
foglalkozások 16.30-tól
18 óráig tartanak.)

Iskolanyitogató
Leendõ elsõsöknek és
szüleiknek „Iskolanyito-
gató” elnevezésû prog-
ram a Bárczi Géza Álta-
lános Iskolában, ahol
ismerkedhetnek a taní-
tó nénikkel és az iskolá-
val. Nyílt nap: március
1-jén (8-tól 12 óráig).
Délutáni játszóházak:
január 29-én, február
26-án és március 26-án
16.30-tól 17.30 óráig.

A Gyermeksziget Mon-
tessori Óvoda Mosolygó
Tagóvoda (Békásmegyer,
Kelta utca 8.) a megemelke-
dett gyermeklétszám és az
ismert pénzügyi helyzet el-
lenére sikeres évet zárt
2009-ben.

Intézményünk ebben az
évben ünnepelte meg-

alakulásának 30. évfordu-
lóját. Az eseményre ünne-
pi díszbe öltözött az óvo-
da, a szülõk és az óvoda
dolgozói közösen festet-
tek, ültettek, kerítést épí-
tettek. Munkánkat elis-
merve megkaptuk a „Tisz-
ta, virágos óvoda” címet.

A Fõvárosi Közoktatás
Fejlesztési Közalapítvány
által kiírt pályázatnak kö-
szönhetõen két új udvari
játékkal gyarapodott ud-
varunk. A Silvanus Dísz-
faiskola „Tök jó ver-
seny”-én elért elsõ helye-
zésünkért új szobanövé-
nyeket kaptunk. 

Nagyon fontosnak tart-
juk, hogy gyermekeink
úgy a külsõ, mint a belsõ
térben harmonikus, szem-
nek és léleknek tetszõ,
esztétikus környezetben
tölthessék napjaikat. Óvo-

dánk folyosóját mindig az
adott évszaknak vagy ün-
nepnek megfelelõ, több-
nyire az óvónõk és dadus
nénik által, természetes
anyagból készített díszek-
kel tesszük hangulatosab-
bá. A legnagyobb sikere
azonban a természetsa-
rokban található Mackó-
barlangnak van, ami szin-
tén évszakoknak, ünne-
peknek megfelelõen vál-
tozik, egyik óvó nénink
fantáziájának és ügyes
kezének köszönhetõen.
Ugyanitt található két

üvegtárló, melyekbe a
gyerekek hozhatják be ott-
honról a kiállításra kerülõ
játékokat - mindig egy-
egy témakörben - és büsz-
kén mutatják társaiknak
féltve õrzött kincseiket.

Az óvodát 2008-ban
vonták össze a Gyermek-
sziget Montessori Óvodá-
val. Mint minden újtól, et-
tõl is féltünk egy kicsit, de
közel két év tapasztalata
alapján elmondhatjuk,
hogy az óvoda életére
mindenképpen pozitívan
hatott az új rendszerben

történõ munka. Célunk
továbbra is az, hogy az
idejáró gyermekek jól
érezzék magukat, testileg
és szellemileg az iskolára
jól felkészített óvodások
búcsúzhassanak el tõlünk. 

Az elmúlt 30 évnek kö-
szönhetõen sokszor régi
óvodásaink már szülõ-
ként köszönnek ránk és
tõlük kapjuk a megerõsí-
tést, hogy jó volt Mosoly-
gó óvodásnak lenni, mi
pedig reméljük, hogy szü-
lõként is hasonló pozitív
élményekkel emlékeznek
majd ránk.

Bognár Ferencné

Mackó-barlang a Mosolygó óvodában

Amfiteátrummá ala-
kult tavaly december

10-én az iskola tornater-
me, ahol egy tanóra idejé-
re gyûltek össze a diákok
és a tanárok. A népzenei
koncerten, a zenei élmény

mellett, népi hangszerek-
kel ismerkedhetett meg a
közönség és hasznos nép-
rajzi információkhoz is ju-
tottak. A gyerekek kíván-
csian, figyelemmel vettek
részt az interaktív progra-

mon, ahol a négytagú Mu-
zsikás Együttes meg is
énekeltette õket. Szép ka-
rácsonyi ajándék volt ez a
résztvevõk számára. Az
ingyenes koncertet a
MOL támogatta.

Rendhagyó énekóra az Aquincum iskolában

Óbudán, a Vörösvári úton
szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készíte-
nek fel általános iskoláso-
kat 4, 6, 8 osztályos kö-
zépiskolai felvételi(k)re a
tanítvány által kért arány-
ban és idõben matemati-
kából, magyarból. Lehetõ-
ség van a próbatesztek
közös gyakorlására, a fél-
jegyek javítására. Korre-
petálás matematika-fizika-
kémia-magyar és történe-
lem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolá-
sok tanítása bármelyik
tantárgyból, akár naponta
is. Az általános- és közép-
iskolás diákokat minden
délután és szombat dél-
elõtt 2-3 fõs kiscsoportban
tanítják.(Jelentkezés a 06-
20-946-2027-es telefon-
számon egész nap.)

Thalész-Kör

Középiskolai 
elõkészítõk, korrepetálás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Mint azt korábban is
elmondta, a bûn-

megelõzés célja, hogy fel-
hívják az emberek figyel-
mét életük, értékeik vé-
delmére. Ezért minden
eddiginél szélesebb körû
tájékoztatásba fogtak.
Elõzõ lapszámainkban ol-
vashattak arról, hogy or-
szágos összefogással in-
dított útjára egy bûnmeg-
elõzési programot a Sze-
ged és Térsége Bûnmeg-
elõzési és Közbiztonsági
Tanács, melyben a leg-
gyakrabban elõforduló
bûncselekményeket dol-
gozták fel, oktatófilmek
formájában. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának közbiztonsági
közalapítványa több mint
250 ezer forinttal támo-
gatta a kezdeményezést,
azaz a sorozat vetítését. 

Szélhámosok
A fenti címmel készült

epizódban arra hívják fel a
nézõk figyelmét, hogy a fo-
lyamatos tájékoztatás elle-
nére leggyakrabban idõs
emberek válnak a szélhá-
mosok célpontjává.  A
filmben plasztikusan szem-
léltetik a tipikus hibákat,
amit az áldozatok elkövet-
nek. A jóhiszemû nyugdí-
jas bácsi gondolkodás nél-
kül nyitja az ajtót vadide-
gen embereknek, akik azt
állítják: a Vízmûvektõl jöt-
tek a mérõállást ellenõrizni.
A szélhámosokon nincs
semmi olyan árulkodó jel,
ami szándékukra utalna.
Jól öltözöttek, végtelenül

udvariasak, mindamellett
valódi hivatalnokoknak
tûnnek. A következõ perc-
ben kérik a nyugdíjas szel-
vény bemutatását, gondol-
va, úgyis amellett tartja a
pénzét is, mint a legtöbben.
Keresés közben
kifigyelik, majd
egyikük eltereli a
figyelmét, a tet-
testárs ezalatt el-
veszi a pénzt a
„rejtekhelyrõl”.
Mire az idõs férfi
rájön hogy ellop-
ták a nyugdíját, a
szélhámosok már héthatá-
ron túl járnak. 

Az elsõ és legfontosabb
tehát, hogy idegenek sem-
milyen ürüggyel ne jöhes-
senek be a lakásunkba.
Egyebek mellett, a mérõ-
óra állását telefonon is be
lehet diktálni. Ha mégis aj-
tót nyitnánk, legalább egy
lánccal akadályozzuk meg
a bejutást. Pénzt nem cél-
szerû otthon tartani, de ha
mégis így teszünk, leg-
alább pénzkazettába, széf-
be, biztonságos helyre te-
gyük! Amennyiben mégis
baj történne, és eltûnne va-
lamely értéktárgyunk, az
illetõk távozását követõen
azonnal idézzük fel ma-
gunkban arcvonásukat, ru-
házatukat, egyúttal néz-
zünk ki egybõl az ablakon,
merre távoznak, és milyen
autóval. Lehetõség szerint
a rendszámot is írjuk fel! 

Trükkös tolvajok
Atrükköket felvonultató

epizódok egyikében két fi-

atal megy el egy idõsebb
házaspárhoz azzal, hogy
visszahozták a tartozásukat
fiuknak-unokájuknak.
Mint mondják, csak hú-
szezres bankjegyük van,
amit fel kellene váltani. A
pár egyik tagja elõveszi a
konyhaszekrény fiókjából
a félretett pénzt, és vissza-
ad belõle. Amint mindany-
nyian kimennek a helyi-
ségbõl, az egyik tettes visz-
szamegy a konyhába azzal
az ürüggyel, hogy otthagy-
ta a telefonját. Egy mozdu-

lattal kiveszi az
összes bankót,
majd csatlakozva
a többiekhez ke-
délyesen beszél-
getnek még pár
szót, majd mint
kik jól végezték
dolgukat, elkö-
szönnek. 

A „Házalók” címû feje-
zetben három férfi egy csa-
ládi házban lakó idõsebb
nõhöz csönget be azzal,
hogy jó árban lévõ papla-
nokat kínálnak. A többi,
hasonló esetet bemutató
kisfilmben hol az újság-
pénz miatt csöngetnek be,

máskor arra hi-
vatkoznak, hogy
az önkormány-
zattól jöttek,
ajándékot hoztak. 

A tolvajok öt-
lettára tehát úgy
tûnik, kifogyha-
tatlan. A lényeg,
hogy általában
két-három elkö-
vetõ együtt jut be
a lakásba, fõleg
idõs emberekhez,
azonban az is
elõfordul hogy
kifigyelik, ha ki-
sebb gyermek
egyedül marad
otthon. Ha ellen-
állásba ütköznek,
azt mondják, a
szülõkkel meg volt beszél-
ve. A szisztéma tehát min-
den esetben hasonló: ha
már bejutnak valaki ottho-
nába valamilyen ürüggyel,
rövid idõn belül kiderítik,
hol van a félretett pénz,
majd valamelyikük eltereli
a sértett figyelmét, és már
visznek is, amit látnak. 

- Nagyon fontos tehát,
idegeneket semmiképp ne
engedjünk be otthonunk-

ba! A családtagokon kívül
más ne lássa, hol tartjuk a
pénzünket! Figyeljünk ér-
tékeinkre, mert az esetek
többségében igaz a mon-
dás, miszerint az alkalom
szüli a tolvajt. Ne adjunk
esélyt a bûnözõknek, hi-
szen egy kis óvatossággal
megvédhetjük életünket,
értékeinket - tette hozzá
Feró Attila.

Sz. Cs. 

Kisfilmekkel a bûnmegelõzésért

Idõsek és gyerekek a trükkös tolvajok célpontjai
Negyven részbõl álló bûnmegelõzési filmsorozat vetítési jogát
szerezte meg a III. kerületi Rendõrkapitányság az „Óbuda Köz-
biztonságáért” Közalapítvány segítségével. A lakosok ezentúl
a helyi kábeltelevízió adásában és lapunk Óbudai Sziréna rova-
tában tudhatnak meg többet életük és értékeik helyes védel-
mérõl. Sorozatunk következõ részében Feró Attila alezredes,
kapitányságvezetõ-helyettes az értékeink védelmével foglal-
kozó epizódok tartalmát ismertette lapunk munkatársával.

A békásmegyeri rendõrõrsön tartottak eligazítást azoknak a rendõröknek és polgár-
õröknek, akik részt vettek a tavaly december 12-ei bûnmegelõzési akcióban, melyet
a helyi Polgárõr Egyesület a III. kerületi Rendõrkapitánysággal közösen hajtott végre

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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I smeretlen elkövetõ, úgyne-
vezett klón-kártyával há-

romszor is pénzt vett fel egy
Vasút sori ATM bankau-
tomatánál, még 2009. szeptem-
ber 5-én 23.41 óra és szeptem-
ber 6-án 0.22 óra közötti idõ-
ben. A bûnügyi régióban az
ügyért felelõs I. kerületi Rend-
õrkapitányság készpénz-helyet-
tesítõ fizetési eszközzel való
visszaélés gyanúja miatt folytat
eljárást ismeretlen tettes ellen. 

Kérik, aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi tartóz-
kodási helyével vagy a bûncse-
lekménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval ren-
delkezik, hívja a 457-5600/41-
145-ös telefonszámot, illetve

névtelensége megõrzése mel-
lett tegyen bejelentést az ingye-
nes 06-80-555-111-es Telefon-
tanú zöldszámán, a 107-es vagy
a 112-es központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén. 

ABRFK rablási osztálya el-
járást folytat ismeretlen

tettes ellen, aki 2009. október
28-án 9 óra körül ment be a Má-
tyás király úti lottózóba, ahol
feltehetõen fegyverrel fenyeget-
te meg az alkalmazottat, a bevé-
telt követelve. Miután a sértett
eleget tett a felszólításnak, a tá-
madó elmenekült a helyszínrõl.
A bûncselekmény során lövés,
személyi sérülés nem történt. 

A támadó 25-30 év körüli,
körülbelül 165-170 centiméter
magas, normál testalkatú férfi,
szeme sötét. A bûncselekmény

elkövetésekor sötét szövetka-
bátot és fekete kötött sapkát vi-
selt, arcát sállal takarta. 

A BRFK rablási osztályának
munkatársai kérik, aki az isme-
retlen elkövetõvel vagy a bûn-
cselekménnyel kapcsolatban
érdemleges információval ren-
delkezik, hívja a 443-5000/31-
679-es telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése mel-
lett tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-es Tele-
fontanú zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi segély-
hívószámok valamelyikén. 

Az Észak-Budai Bûnügyi Régió lo-
pás gyanúja miatt folytat eljárást
ismeretlen tettes ellen, aki 2009.
október 24-én, a délutáni órák-
ban a Hármashatár-hegy egyik
parkolójában több gépjármûvet
feltört, és különféle értékeket
tulajdonított el belõlük.   

A z ismeretlen elkövetõ kö-
rülbelül 20-25 éves, 175-

180 centiméter magas, normál
testalkatú, szõke hajú férfi. 

Az Észak-Budai Bûnügyi Ré-
gió kéri, aki a grafikán látható
férfit felismeri, jelenlegi tartóz-
kodási helyével, vagy a bûncse-
lekménnyel kapcsolatban érdem-
leges információval rendelkezik,

hívja a 430-4700-ás telefonszá-
mot, illetve névtelensége megõr-
zése mellett tegyen bejelentést az
ingyenes 06-80-555-111-es „Te-
lefontanú” zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi segélyhí-
vó telefonszámok valamelyikén. 

Lottózóból rabolt

Autókat tört fel

Klón-kártyával háromszor
vett fel pénzt

Változások az elérhetõségben! A Buda-
pest III. kerületi Polgárõr Egyesületbe be-

lépni szándékozók a 06-30-621-6088-as szá-
mon, illetve a polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen érdeklõdhetnek. Web:
www.polgarorobuda.hu. Ezeken az elérhetõ-
ségeken várják a kerületi lakosok javaslatait és
észrevételeit is. 

Polgárõr Egyesület: hol érdeklõdhetnek 
a belépni szándékozók?

Idén augusztus óta jogszabály ír-
ja elõ a közterületen szabályta-
lanul parkoló jármûvek elszállí-
tását. 

Az elszállításhoz a közterü-
let-felügyelet közremûkö-

dõt vesz igénybe. Az elszállított
jármûvek a III. kerület, Pók ut-

ca 1. szám alatti tárolóhelyen a
nap 24 órájában átvehetõk,
amennyiben a jármû üzemeltetõ-
je a jármû átvételére való jogo-
sultságát igazolta és az intézke-
dés költségét megtérítette vagy a
befizetés tényét számlával iga-
zolta. Érdeklõdni a 06-20-261-
7313-as telefonszámon lehet. 

A Pók utcában tárolják 
az elszállított jármûveket

ELAKADT VONTATÓ A budai
alsó rakparton egy Mercedes
nyerges vontató elakadt tavaly
november 28-án. A tûzoltók
gépjármûfecskendõ segítségé-
vel szabadították ki a jármûvet.
SZALAGKORLÁTNAK ÜT-
KÖZÖTT Szintén a budai alsó
rakparton egy Mercedes sze-
mélygépkocsi ütközött szalag-
korlátnak és for-
galmi akadályt
képzett tavaly de-
cember 11-én.
Motoros roncsvá-
gó segítségével
szüntették meg a
forgalmi akadályt.
BALESET A HÉV-
ÁTJÁRÓNÁL A
kaszásdûlõi HÉV-
átjárónál egy né-
met BMW ütközött
egy Opel személy-
gépkocsival tavaly
december 15-én.

Könnyû sé-
rüléseket
szenvedett
az Opel ve-
zetõje, akit
a mentõk a
Szent Já-
nos Kórházba szállítottak.A tûzol-
tók áramtalanítottak, majd meg-
szüntették a forgalmi akadályt.

A tûzoltók eseménynaplójából

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A fogászati hónap alkalmá-
ból egy óbudai fogászat
rajzversenyt hirdetett, me-
lyen több általános iskola
vett részt. A fogápolás fon-
tosságát kívánták hangsú-
lyozni a kezdeményezéssel. 

A díjátadót a Harrer
Pál Általános Isko-

lában rendezték múlt év
decemberében, ugyanis
itt készítették a diákok a
legszebb pályamûveket.
A díjakat Madár Veroni-
ka színmûvésznõ adta át
a rajzverseny gyõztesei-
nek, akikkel a fogászat
képviselõje, Apollonia
fogtündér beszélgetett a
szájápolás helyes mód-
jairól.

A gyerekek informatív
füzetet kaptak ajándékba a
fogápolással kapcsolatban,

a legszebben rajzolók pe-
dig látogatást tehetnek csa-
ládjukkal a fogászaton és
megismerkedhetnek az ot-

tani munkával. A gyõzte-
sek 1-2. korosztály: 1.
Beke Csongor (2/b), 2.
Bence Bianka (2/b), 3.

Horváth Noémi (1/b). 3-4
osztály: 1. Brogányi Eszter
(3/b), 2. Beke Hunor (4/b),
3. Berta Bendegúz (4/a).

Fogtündér járt a Harrer iskolában

A legjobb rajzosok a Fogtündérrel és Madár Veronikával

A Pais Dezsõ Általános Iskolát korábban felkérték, hogy
egy olyan programban mûködjön közre, mely hidat pró-
bál építeni egészséges és fogyatékos gyermekek között.
A Kapcsolda-programot Szalai Krisztina színésznõ hívta
életre 2007-ben, jelenleg a Mosolyország Alapítvány
gondozásában mûködik. Ennek keretében fogyatékkal
élõ gyerekek töltenek el néhány órát egészséges fiata-
lokkal. A tavaly december 17-ei rendezvényen az iskola
8.b. osztálya vett részt, a 7.a.-b-s diákok voltak segítsé-
gükre.A Szellõ utcai Általános Iskolából érkeztek hozzá-
juk tanulók a Kapcsolda-programban.

AII. Rákóczi Ferenc Általános Iskola az intézmény
fennállásának 60. évfordulója tiszteletére pályáza-

tot hirdet „Erdõaljás voltam/vagyok” címmel. A pálya-
munka tetszõleges terjedelemben, az iskolához kapcsoló-
dó élményekrõl, szép emlékekrõl szóljon, írásbeli
vagy digitális formában CD-lemezen. Beadási ha-
táridõ: 2009. január 15. Alegjobb pályázatok a ju-
bileumi digitális évkönyvünkben és az iskola inter-
netes honlapján (www.erdoalja. sulinet.hu) lesznek
megtekinthetõk. Az I-III. helyezést elért pályázók
jutalma egy jubileumi digitális évkönyv.

Marótiné Horváth Gizella igazgató

„Erdõaljás voltam/vagyok”

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Iskolacsalogató 
Az Óbudai Nagy László
Általános Iskolában janu-
ár 12-tõl, szerdánként
16-tól 17 óráig ingyenes
iskolacsalogató foglalko-
zásokat indítanak a leen-
dõ elsõ osztályos tanítók
vezetésével. (Bõvebb in-
formáció: 388-7747, 453-
2212, www.nagylaszlo-
obuda.sulinet.hu varadi-a
@kszki.obuda.hu)

Vidám csütörtök
délutánok a Paisban
A leendõ elsõsöket szüle-
ikkel együtt várják a Pais
Dezsõ Általános Iskolá-
ban egy-egy vidám csü-
törtöki délutánra. Az óvo-
dások megismerkedhet-
nek a tanító nénikkel,
együtt játszhatnak, be-
szélgethetnek. Megmutat-
hatják, milyen ügyesen
énekelnek, rajzolnak, szá-
molnak, verselnek. Szüle-
ik képet kaphatnak az in-
tézményben folyó munká-
ról. Idõpontok, esemé-
nyek: 2010. február 18.:
„Itt a farsang, áll a bál…”; *
2010. március 18.: „Tava-
szi szél vizet áraszt…” A
foglalkozásokon különféle
nyomdákat gyûjthetnek a
gyerekek. Ha nagyon
ügyesek, és mind a né-
gyet megszerzik, megle-
petés vár rájuk. (Cím:Pais
Dezsõ utca 1-3.)

Iskola-elõkészítõ
szombatonként

Ismerkedõ foglalkozá-
sokat (iskola-elõkészí-
tõt) tart az Óbudai
Szent Péter és Pál
Szalézi Általános Iskola
és Óvoda (Fényes Adolf
utca 10.) a 2010. szep-
tember 1-jén induló 1.
évfolyamába jelentke-
zõk részére, szomba-
tonként 9-tõl 11 óráig.
(Érdeklõdni a reggeli
órákban a 388-8301-es
telefonszámon, vagy a
www.peter-pal.hu cí-
men lehet.)

A Zápor Képességfejlesztõ
és Tehetséggondozó Álta-
lános Iskola kézmûves
foglalkozásokra, nyílt na-
pokra vár nagycsoportos
óvodásokat, akik megis-
merkedhetnek a leendõ
elsõs tanító nénikkel és
betekintést nyerhetnek az
iskola.

Nálunk a gyerekek
egyéni képességeit fi-

gyelembe vevõ hatékony
oktatási módszerekkel tör-
ténik a tanítás. Nagy gon-
dot fordítunk a képességek
és készségek fejlesztésére,
a tehetségek felismerésére.

A kézmûves foglalkozások
idõpontjai: február 11-én
15-17 óráig (farsang); * áp-
rilis 17-én 9-11 óráig (ta-
vaszváró). A nyílt napok
idõpontjai (8.30-tól 10 órá-

ig): február 16-án és márci-
us 30-án.

(Érdeklõdni személyesen
lehet az iskola titkárságán,
a Vihar utca 31. szám
alatt. Telefon: 250-1636,
www.zapor.hu, e-mail-ben:
titkarsag@zapor.hu)

• A Zápor Gimnázium és
Szakközépiskola felvételt
hirdet a 2010/2011-es tanév-
ben induló, 1+4 éves nyelvi
elõkészítõ évfolyamára.

A nyelvi elõkészítõn heti
3 órában második idegen
nyelvet is lehet tanulni. Az
intézmény OM azonosítója:
201233. Tagozatkód: 02. Az
iskola a Nessa Pedagógiai
és Szociális Alapítvány
fenntartásában mûködik. 

A 2010/2011-es tanév so-
rán fizetendõ alapítványi
hozzájárulás: 10.000 Ft/hó.

(Érdeklõdni a fenti címen
és telefonszámon lehet.)

Zápor iskola

Dr. Legeza László, az óbu-
dai székhelyû Budapesti
Mûszaki Fõiskola Bánki Do-
nát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Karának
docense Fraknói Vilmos-dí-
jat kapott.

Fraknói Vilmos törté-
netíró, egyháztörté-

nész írásaiban az egyház-
történelem és az egyete-
mes magyar történelem
olyan nagy alakjainak ál-
lított emléket, mint Szent
István, Nagy Lajos, Hu-
nyadi Mátyás, II. Rákó-
czi Ferenc, Pázmány Pé-
ter és Vitéz János. A ma-
gyar történelemnek szin-
te minden korszakával
foglalkozott, fõ kutatási
területe a Hunyadiak és a
Jagellók kora. Budapes-
ten hunyt el 1924. no-
vember 20-án. 

Az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium 2000-
ben alapított díját minden
évben Fraknói Vilmos
halálának évfordulóján
adják át. A kitüntetést há-
rom - két hazai és egy ha-
táron túli magyar - sze-
mély kapja, akik munká-
jukkal hozzájárultak a fi-
lozófia, teológia vagy
egyháztörténelem kutatá-
sához illetve tanításához.
A díjazottak továbbá Ki-
rály Vilmos szobrászmû-
vész alkotását, egy
bronzból készült egyol-
dalas emlékérmet vehet-
nek át.

Sághy Marianne, az
ELTE egyetemi docense
kiemelte dr. Legeza
László érdemeit a „Mér-
nöki etika” címû tárgy
bevezetésében és oktatá-
sában.

Kapcsolda a Paisban

Fraknói Vilmos-díjas docens Vár a Zápor

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egy-
fordulós pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgá-
ló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban 2010. január 13-án 15
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolni. A külön engedély-
hez kötött tevékenység végzésére való jogosultságát
a pályázat mellékleteként benyújtott vállalkozói iga-
zolvánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,

akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.
Ahelyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-

szerzésének ellenértékeként elõírt - megszerzési díj -
önkormányzat felé történõ megfizetését. A megszer-
zési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három
havi összege.
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. Anyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését.
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés.

A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik
a pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog
biztosítására a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt a
CELER Kft. pénztárában (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A bá-

natpénzt helyiségenként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon
belül a nem nyertes pályázóknak a bánat-
pénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben
nem tesz eleget a pályázati kiírásban
elõírt valamennyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályázatokat az ön-
kormányzat tulajdonosi és közbeszer-
zési bizottsága 2010. január 30-ig el-

bírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt li-
citet tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyi-
séghasznosítási Csoportjánál (Bp., III. Szentlélek tér
7. fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfoga-
dási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30,
csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Vagyonhasznosítási Osztálya egy-
fordulós pályázatot hirdet a tulajdoná-
ban álló üres, tehermentes, nem lakás
céljára szolgáló helyiségek tulajdonjo-
gának értékesítésére

A helyiségek vonatkozásában az ajánlatte-
võnek vállalnia kell szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését. A helyiségekre külön-
külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartal-

maznia kell a helyiség(ek) vételárát, a fize-
tés módját és feltételeit. 
A pályázó ajánlatát a benyújtási határidõ-
tõl számított 60 napig köteles fenntartani.
A pályázaton azok az ajánlattevõk, vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot be-

fizetik az önkormányzat letéti számlájára
(számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001), és a befi-
zetési bizonylatot 2010. január 20-án 12
óráig a vagyonhasznosítási osztályon be-

mutatják (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.). A
pályázatot zárt borítékban 2010. január
25-én 12 óráig lehet benyújtani a III. kerü-
leti Önkormányzat (Budapest, Fõ tér 1.
I/19.) vagyonhasznosítási osztályán. A ér-
vényesen benyújtott pályázatokat az ön-

kormányzat tulajdonosi
és közbeszerzési bizottsá-
ga 2010. január 30-ig el-
bírálja, annak eredményé-
rõl a pályázókat írásban
értesíti. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a
legjobb ajánlatot tevõkkel
a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zárt li-
citet tartson, illetve, hogy
a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekinté-
séhez kulcs kérhetõ a
Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyi-
séghasznosítási Csoport-
jánál (1033 Bp., Szentlé-
lek tér 7. fsz. 12., telefon:
430-3468 és 430-3469,
ügyfélfogadáskor hétfõn
14-tõl 18, szerdán 8-tól
16,30, csütörtökön 8-tól
12 óráig). A pályázatok-
kal kapcsolatban további
felvilágosítást ad a 437-
8643-as telefonszámon és

személyesen az önkormányzat vagyon-
hasznosítási osztálya (1033 Bp., Fõ tér 1.
I/19.) 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának

Vagyonhasznosítási Osztálya
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Karácsony a Csillaghegy
Egészségházban

Karácsonyi ünnepséget
tartottak csillaghegyi
mûvészek és a Veér
család közremûködésé-
vel tavaly december 18-
án Csillaghegy Egész-
ségházban, ahol Mol-
nár P. Ilona festõmû-
vész új képeit is kiállí-
tották. Az eseményt a
Csillaghegy Betegeiért
Alapítvány szervezte.

Szín-Folt
A szentendrei Folt Mûhely
„Szín-Folt” címû kiállítása
január 12-ig látható a Fõ-
városi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában. (Nyitva tar-
tás: hétfõn, szerdán, pén-
teken 13-tól 19, kedden,
csütörtökön 10-tõl 16,
szombaton 9-tõl 14 óráig.
Cím: Füst Milán utca 26.)

Elhunyt Krúdy Kör
tagokra emlékeznek
Az estet, melyen a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör el-
hunyt tagjaira emlékez-
nek, Fenyves Mária
Annunziata állítja össze
és vezeti január 14-én
16.30 órától a Kéhli ven-
déglõ Krúdy Szalonjában.
(Cím: Mókus utca 22.)

Idõközi kiállítás
az óbudai 

vendéglátásról
Az Óbudai Múzeum
2010-ben az óbudai ven-
déglátás témakörében
idõszaki kiállítást rendez.
Kérjük, amennyiben az
óbudai éttermekkel, kocs-
mákkal, bisztrókkal kap-
csolatos tárgyi anyaggal,
dokumentumokkal, fény-
képekkel, vagy egyéb
emlékekkel rendelkez-
nek, keressék fel múzeu-
munkat. Gyûjtünk továb-
bá jellegzetes óbudai
ételrecepteket is. A mú-
zeum a felajánlott anya-
gokat megõrzi, a köl-
csönvett anyagokat pedig
maradéktalanul vissza-
adja tulajdonosának. Fel-
ajánlásaikat elõre is kö-
szönjük. (Kapcsolatfelvé-
tel levélben, vagy szemé-
lyesen: 1033 Bp., Fõ tér
1., Zichy-kastély. Tel.: 06-
1-250-1020.) 

Óbudai Múzeum

A negyven éve alapított
Térszínház hetedik alka-
lommal turnézott Erdély-
ben. A társulat a Böjte
Csaba atya vezette Dévai
Szent Ferenc Alapítvány
és Parajd város felkérésé-
re tavaly december 19-én
a sóbánya kápolnájában
mutatta be „Karácsonyi
misztérium” címû játékát. 

- Nyáron Szovátán jár-
tunk a dévai alapítvány
meghívására. Ekkor volt
alkalmunk a parajdi bá-
nyásznapon fellépni. En-
nek eredménye, hogy Er-
dély legnagyobb gyer-
mekkarácsonyán több
ezer kicsi elõtt játszhat-

tunk. A darabot erdélyi
betlehemes szövegekbõl,
népi énekekbõl állítottam
össze. Hajdanán, Jézus
születésének történetét gó-
tikus katedrálisokban ad-
ták elõ, ez a szokás innen
szivárgott be a paraszti
kultúrába, és lett belõle
betlehemes játék. A tiszta-
szobában a gazda, mint a
családi otthon kápolnájá-
ban nézhette végig család-
jával a betlehemi történe-
tet. Játékunk megtartja a
családi otthon melegét, és
a nagy térhez alkalmaz-
kodva a gótikus játék tér-
szimbolikáját - mondta
Bucz Hunor, a színház ve-
zetõje, a darab rendezõje.  

Ambrus Imre festõmûvész
kiállítása a Budapest Ga-
léria Kiállítóházában ja-

nuár 10-ig látható.

K ísérletezõ mûvész.
Mindegyik stílus-

korszakát más-más kö-
vetett példakép mûvé-
szete határozza meg.
Kubista, konstruktívan
figurális, szürrealista,
de elvont képeket is
fest. Az anyagkezelés
igényessége, a színke-
verés elmélyültsége, ér-
zékenysége jellemzi

mûveit. Bábjainak,
díszleteinek sajátja a
monumentálisan jelen-
téses dekoratívnak és a
közvetlen realisztikus-
nak a kiegyensúlyozott
arányban való elegyíté-
se, és a természetes
anyagok találékony és
szuggesztív használata.
Az Állami Bábszínház-
nál díszlettervezõ is.
Legújabb munkáit lát-
hatják. (Nyitva: hétfõ
kivételével 10-tõl 18
óráig. Cím: Lajos utca
158.)

Megörvendeztetni
sok gyermeket

Kísérletezõ mûvész 

„Un Chandelier Maria
Theresa” címmel január
24-ig látható Drozdik
Orshi kiállítása a Kiscel-
li Múzeum Templomte-

rében. Most
bemutatot t
alkotásának
középpontjá-
ban egy
1 7 4 6 - b a n
Mária Teré-
ziának ké-
szült, csak
leírásokból
ismert kris-
t á lycs i l l á r
áll. (Megte-
kinthetõ hét-
fõ kivételé-
vel, 10-tõl 16
óráig a Kis-
celli utca

108. szám alatt.)

ADVENTI 
KULTURÁLIS EST

A III. kerületi Lengyel, Né-

met és Szlovák Kisebbsé-

gi Önkormányzat, vala-

mint a „Braunhaxler”

Egyesület tavaly decem-

ber 10-én a Békásmegye-

ri Közösségi Házban ren-

dezte közös adventi kultu-

rális estjét. Az adventi

gyertyát Bús Balázs pol-

gármester gyújtotta meg.

„Kristálycsillár” a Kiscelliben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� Tévéjavítás azonnal garanciával! (Orion,
Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet. 1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, kézi-
gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel!
Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minden-
féle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak
cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek
cseréje), szigetelése garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06(30)960-4525
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Asztalos. Ajtók, ablakok javítása-passzítá-
sa, zárak, kilincsek, küszöbök cseréje. Búto-
rok javítása, átalakítása, tervezése, készítése.
Megbízhatóság szakértelem, díjtalan felmé-
rés. Tel.: 06(20)979-3042
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu
� Számítógépeit otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adat-
mentés. Internet beállítás, ügyintézés. Szoft-
ver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalom-
mal: 06(20)998-0798 http://www.fmrkft.hu
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Gépi földmunkák bobcat géppel. Konté-
neres, szemét-sittszállítás. Föld-homok-sóder.
Tel.: 06(30)392-6216
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Kertészeti munkákat vállalok: telektisztí-
tás, bozótírtás, fakivágás, ásás kézzel,
hóeltakarítás, stb. Tel.: 06(30)602-6925
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Csõtörés- és ázás megszüntetése. Csaptele-
pek javítása, cseréje, berendezési tárgyak beépí-
tése, szerelése, szifonok-vízórák cseréje ügyin-
tézéssel, mert minden cseppért kár. Tel./fax:
242-7046; 06(30)236-3941, 06(30)520-9050
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, egy
alkalmas, 26 perces biorezonanciás terápiával
7000 Ft-ért, a Vörösvári úti és a békásmegye-
ri SZTK-ban. Szombaton is rendelünk a
Vörösvári út 97-ben. Bejelentkezés:
06(70)271-9867
�Két órás kozmetikai és egészségügyi kezelés
(arc-test-talpmasszázs, szemjavítás) 5.000 Ft/al-
kalom. Információ: ymichaelducit@freemail.hu
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Sz.e.
háznál is kezel.
� Dr. Till Erzsébet neurológus magánrende-
lése az Amphiteátrumnál. Fejfájás, szédülés,
mozgászavarok, epilepszia kivizsgálása. Be-
jelentkezés: 436-7344; 06(20)534-5229
� Ideggyógyászati magánrendelés a Zápor
u. 53-ban. Bejelentkezés Dr. Huszák Mária
fõorvosnál a 06(20)336-5724-es számon.

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstan-
folyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban.
Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
� Angolt tanítok (üzletit is) a Torontói
Egyetem képesítésével és gyakorló tolmács-
ként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármi-
lyen igény szerint, az Árpád hídi metrómegál-
lóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270, 320-1825

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Francia és angol magánórák a Rómain,
felnõtteknek, gyerekeknek, délelõtt és délután
korrepetálás. Tel.: 06(70)201-0618
� Fejestanoda vállal matematika, fizika
oktatást, alapoktól-szigorlatig. Www.fejes-
tanoda.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-
6445
� Matematika, fizikaoktatást - általános és
középiskolásoknak - vállal nyugdíjas mérnök.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást,
felkészítést, korrepetálást, vállal Óbudán, az
általános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-
4809, 06(70)619-5546
� Angol a Rómain, gyakorlott tanár,
nyelvvizsga elõkészítés. Tel.: 06(30)701-
0351
� Angolórák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043
E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Német, angol, orosz tanítás, korrepetálás,
vizsgára felkészítés, tanárnõnél, Aquincum-
nál. Tel.: 06(20)285-0713
� Német tanítás, korrepetálás, vizsgára
készítés nagy tapasztalattal, türelemmel,
Nánási úton. Tel.: 06(30)458-2241

� Sürgõsen eladó! Kállón, Budapesttõl 59
km-re, családi ház, 3 szobás, vegyes tüzelésû,
2 garázs, területe: 1389 nm. Irányár:
7.500.000 Ft. Érdeklõdni: 06(20)823-2866
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Közelben horgásztó. Tel.: 06-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Angol magánórák, a Rómain felnõt-
teknek, gyerekeknek, délelõtt és délután,
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855

� Angol-oktatás! Fiatal tanárnõ vállal kor-
repetálást, felzárkóztatást, nyelvvizsgára való
felkészítést, bármely korosztály számára.
Tel.: 240-1421; 06(70)416-1484

� A Kerék nyelviskola januártól várja tanu-
lóit! Felkészítés érettségire, nyelvvizsgára,
pótvizsgára. Egyénileg és kiscsoportokban.
Tel.:06(70)212-8165, 06(70)212-8164. III.
Kerék u. 6. I. em. 5.

�Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat
délelõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános
és középiskolásoknak. Tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Fogyjon fülakupunktúrával  III. ker.
Tavasz u. 7. Tel.: 06(20)481-4646

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

�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

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

Egészség

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselet, üzemelteté-
se. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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ház. Irányár: 37,7 MFt. Tel.: 06(30)393-0066
� Óbuda szívében, 3 emeletes téglaház I.
emeletén, 49 nm-es, erkélyes, nagy parkra
nézõ, felújított lakás, tulajdonostól eladó.
Tel.: 275-3962
� Római lakótelepen, Dunához közel, 4
emeletes ház 4-ik emeletén, 73 nm-es 2+1
szobás, erkélyes, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 17,9 MFt. Tel.: 06(20)315-2036

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; 06-20-575-74-35 
� Duna House „Az év ingatlanosa” csillag-
hegyi, békásmegyeri, szentendrei irodájába
vállalkozó szemléletû értékesítõket keres. Je-
lentkezni: 06(30)619-5650; bernat.gabriel-
la@dh.hu e-mail címen lehet.

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Sürgõsen eladó! Suzuki Swift 1,3. 4 éves,
5 ajtós, 44.000 km, központi zár, vonóhorog,
szervizkönyv, klíma nincs, fehér színû, 2011-
ig érvényes mûszaki vizsga. Irányár:
1.290.000 Ft. Érdeklõdni: 06(20)823-2866
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással, azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126

� Számítógép szerviz Csillaghegyen! Szak-
szerû munka, korrekt árakkal. Tel.: 06-30-
357-1786, 240-9897
� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Ünnepek között is. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti
tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a
saját lakásán is (a kerületben). Tel.: 06(30)964-
5331

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

� III. kerületben, a Lajos utcában 24 nm-
es üzlethelyiség kiadó. Érdeklõdni tel.:
06(30)334-3714

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821
� Székelyföldi, 50 év feletti nõ, idõsgondo-
zást vállal szakmai gyakorlattal. Tel.:
06(20)365-2234, 40-742-75-9894

� Megbízható, gyors, diszkrét társközve-
títés komoly kapcsolatot keresõknek. Tel.:
06-30-553-1954, belvaros.ctk.hu

Társkeresõ

Egyéb

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

Állás

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxus házakat. Start
Ingatlan Kft. Tel.: 316-9408; 06(20)971-
3335

A Fõ téri ingyenes jégpályát hétfõtõl vasárnapig, 8-tól 22 óráig használhat-
ják a korcsolyázás szerelmesei. Korcsolyabérlési lehetõség biztosított

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete III. kerületi Szervezetének
ajánlotta a Kincsõ Néptáncegyüttes gálamûsorát, melyet tavaly de-
cember 16-án tartottak az Óbudai Kulturális Központban

A Csillaghegyi Mozgás Szabadidõ SE várja az 5-16 éves korú
gyerekeket, valamint az amatõr szinten sportolni vágyó urakat és
hölgyeket, több éve mûködõ klub-rendszerébe. A gyerekeket
mindhárom sportágban, óvodás kortól foglalkoztatják számtalan
edzõmérkõzéssel, kupaeseménnyel és bajnokságokon való rész-
vétellel. Az amatõröknek futball, tenisz, lábtenisz, asztalitenisz já-
ték lehetõséget és kuparendezést biztosítanak. (Érdeklõdni Kelen
Balázsnál lehet a 06-70-314-0021-es telefonszámon, vagy a
www.csillaghegysport.hu weblapon.)

Foci, tenisz, asztalitenisz

Helytörténeti kiállítás látható „Csillaghegy öröksége képekben” cím-
mel január 30-ig a Csillaghegyi Közösségi Házban, a Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesület rendezésében. (Cím: Mátyás király út 13-15.)

A csoportoknak, ha kérnek
oktatót, 200 forint/fõ térí-

tési díjat kell fizetniük. Az ok-
tatást 15 fõ felett biztosítják.
Amennyiben oktató nélkül kor-
csolyáznak, a pálya térítési díj

nélkül használható. Korcsolya
bérlésére is lehetõség van,
mely 200 forint. (A pályát csak
elõre történõ bejelentkezés
alapján lehet használni: Szabó
Lajos, 388-9770.)

A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány Kura-
tóriuma köszönetet mond támogatóinak, hogy a 2008. évi szemé-
lyi jövedelemadó 1 százalékával, 1 millió 164 ezer 312 forinttal tá-
mogatták alapítványukat. Az összeget a parókia építésének költ-
ségeire, és a gyülekezet tárgyi feltételeinek fordítják. (Adószá-
munk: 19676906-1-41.)

1 % 1 % 1 %

Oktatás nélkül ingyenes 
a Kalap utcai korcsolyapálya

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat – Felhívás

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egy-
fordulós pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévõ, alábbi nem lakás célú he-
lyiség bérbeadására

Budapest III., Fõ tér 2. 18351/1 helyrajzi szá-
mú épületben levõ 522 m2 alapterületû vendég-
látó üzlet, mely a földszinten és a pinceszinten
helyezkedik el, az alábbi alapterületekkel:
80 m2 földszint és 141 m2 pinceszinti vendégtér,
158 m2 földszinti és 143 m2 pinceszinti kiszol-
gálótér,
a Fõ téri „gomba”.
Az üzlethelyiség, valamint a „gomba” teljes
felújításra szorul, a pinceszinten vegyi falszi-
getelés, szárító vakolat és padozati talajned-
vesség elleni szigetelés készítése szükséges.
A képviselõ-testület a helyiségre 15+15 év op-
ciós határozott idejû bérletet biztosít, és enge-
délyezi a pinceszint nedvesség elleni szigetelé-
se, a légtechnika kiépítése, valamint a homlok-
zati nyílászárók csere-költségeinek bérbeszá-
mítás útján történõ megtérítését, a havi bérleti
díj 50 százalékának erejéig.
A kivitelezési munkák megkezdéséhez - részle-
tes költségvetés, illetve terv alapján - elõzetes
tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Ennek hiá-
nyában a bérbeszámítási igény nem érvényesít-
hetõ. 
A Fõ téri „gomba” üzemeltetése az önkormány-
zat által szervezett rendezvények idõtartama
alatt kötelezõ. 
A konyhatechnika tervezése és megvalósítása
korszerû, energiatakarékos módon történhet.

Az üzemeltetés során a bérlõnek a hagyomá-
nyos magyar ételkínálatot is biztosítani kell.
A szezonális jellegû, teraszos kitelepülés válla-
lása kötelezõ.
A terasz bútorzatának (asztal, szék, napernyõ)
illeszkednie kell a Fõ tér hangulatához.
A helyiségcsoport minimális bérleti díja
700.000 Ft/hó, ami minden évben a hivatalosan
közzétett elõzõ évi infláció mértékével emelke-
dik. A bérleti díjat a bérbeadó a szerzõdéskötés-
tõl számított 3. év végén jogosult felülvizsgálni
és azt megemelni.
A bérleti díj fizetés kezdete a felújítások elké-
szülte, maximum a bérleti szerzõdés aláírása
utáni hatodik hónap elsõ napja.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 400.000 Ft.
A pályázat feltétele a bánatpénz befizetése.  
A bérleti jog ellenértékeként az önkormányzat
részére a nyertes által az eredményhirdetést kö-
vetõ 15 napon belül fizetendõ megszerzési díj
összege 3.000.000 Ft. 
A bérleti szerzõdés aláírásakor fizetendõ óva-
dék a pályázó által megajánlott havi bérleti díj
háromszoros összege.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait - a pályázat mellékleteként benyújtott vál-
lalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal és
aláírási címpéldánnyal kell igazolnia -, vala-
mint a megajánlott bérleti díjat. 
A pályázatot zárt borítékban 2010. január 14-
én 12 óráig lehet benyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiséghasznosí-
tási Csoportjánál (cím: Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt. 12.), a bánatpénzt a pályázat beadása határ-

idejéig kell befizetni a CELER Kft. félemeleti
pénztárában. 
Érvényteleníteni kell annak a magánszemély-
nek, illetve cégnek a pályázatát, akinek -
amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adótar-
tozása van.
A pályázat bontása közjegyzõ jelenlétében tör-
ténik a CELER Kft. hivatalos helyiségében.
A pályázaton résztvevõket levélben, vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb
ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve
a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft Helyiséghasznosítási Csoport-
jánál, a 430-3468-as és a 430-3469-es telefon-
számon, vagy félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl
19, szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 12 óráig
személyesen.
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével

kapcsolatos gondjaikkal hívják az Impress

Lapkiadót a 267-0525-ös, a 267-0524-es

vagy a 411-0266-os telefonszámon. E-mail

címünk: impress.kft@freemail.hu; obudauj-
sag@ecom.hu

Ha nem kapja a lapot!

A Nemzeti Fejlesztési és Gaz-
dasági Minisztérium Építés-
ügyi és Építészeti Fõosztálya
„Az év akadálymentes épüle-
te 2009” címmel építészeti
nívódíj pályázatot hirdetett.

Apályázat lebonyolítója a
VÁTI Magyar Regio-

nális Fejlesztési és Urbaniszti-
kai Nonprofit Kft.

A pályázat célja, hogy fel-
tárja, értékelje és közzétegye
az akadálymentesítés kiemel-
kedõ és példaszerû építészeti-
mûszaki megoldásait, ezáltal
elõsegítse a mozgásukban, tá-
jékozódásban korlátozott em-
berek helyzetének lényeges
javítását.

A részvétel feltételei
• A pályázatra 2009. janu-

ár 1-je elõtt igazoltan meg-
valósult alkotásokkal, épüle-
tek esetében e dátum elõtti
jogerõs használatbavételi en-
gedéllyel rendelkezõ pálya-
mûvekkel nevezhetnek. 

• A pályázatra olyan újon-
nan megvalósult vagy felújí-
tott közhasználatú épületek-
kel lehet jelentkezni, melyek
példaértékû építészeti-mûsza-

ki megoldásai (például rám-
pák kialakítása, bejáratok
megoldása, különbözõ szin-
tek közötti közlekedési bizto-
sítása, egészségügyi helyisé-
gek példamutató kialakítása,
stb.) az akadálymentes hasz-
nálatot a jogszabályi követel-
ményeknek megfelelõen,
komplex módon, kiemelke-
dõ építészeti-kivitelezõi szín-
vonalon teljesítették.

A pályázatok benyújtásá-
nak határideje: 2010. január
29.

• Díjazásban az épületek
építtetõi, tervezõi és kivitele-
zõi részesülnek. 

• A pályamûvek 300.000
forint - 1,5 millió forint értékû
díjazásban részesülhetnek a
bíráló bizottság döntése alap-
ján.

• Adíjak átadására és a díja-
zásban vagy elismerésben ré-
szesített épületek bemutatásá-
ra a díjátadó ünnepélyes kere-
tei között kerül sor.

(A részletes pályázati ki-
írás és mellékletei hozzáfér-
hetõk: www.nfgm.gov.hu,
www.vati.hu, www.e-epites.hu,
www.terport.hu)

Építészet i  n ívódí j  pályázat  
akadálymentes épületekre

Óvoda, bölcsõde épülhet Csillaghegyen
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján értesíti az érintetteket ar-
ról, hogy az önkormányzat az alábbi területre kerületi szabályozási tervet
(KSZT) készíttet:
Bp., III. ker. Fodros utca- Vera utca- Hunyadi utca- Akácfa utca által hatá-
rolt terület.
Önkormányzatunk az L4-III-AI övezetbe tartozó területen illetve az L4-III-FK
övezetbe tartozó játszótér területén óvoda, illetve bölcsõde építését tervezi úgy,
hogy a területen a játszótér is megmaradjon.
Jelenleg a hatályos ÓBVSZ 65.§ elõírásai az L4-III-FK övezetben nem teszik le-
hetõvé óvoda, illetve bölcsõde építését, így a KSZT keretein belül szükséges
övezet módosítás a területen meglévõ telekhatár és közterületi határrendezés-
sel egyetemben. Az övezetmódosítás keretövezet módosítást nem igényel.
A szabályozás célja, hogy Csillaghegyen korszerû, alapintézményi ellátás biz-
tosításának településrendezési feltétele megteremtõdjön.
A terv várható hatása túlmutat a tervezési területen, ezáltal lehetõség nyílik az
eddig különbözõ helyeken nem megfelelõ színvonalon mûködõ alapintézmé-
nyek átszervezésére, úgy, hogy ezáltal a környezõ terület terhelése káros mér-
tékben ne növekedjen.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti tervekkel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájához (Bp., III. Fõ tér 3.) 2010. január 8-ig
juttassák el.
A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az új-
ságban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Készülõ kerületi szabályozási terv
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- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Ta-

lán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a
sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számom-
ra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
- Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szó-
beli vizsgáját produkálta - felsõfokon!

- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, ami-
kor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehe-
zemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyako-
rolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg mon-
datot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vártam,
hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismerkedjek
a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos
módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálá-
tása lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mond-
hat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl iga-
zán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

- Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû
tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy
ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kez-
dõk/újrakezdõk számára, ill. akik rendszerezni
vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvta-
nulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? 
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszó-
lalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá-
sul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû
hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, norvég és dán
nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója

a III. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG, DÁN!

Tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona u. 7.)
2010. január 7-én, csütörtökön és január 11-én, hétfõn 17-19 óráig.

A Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)
2010. január 12-én, kedden 18-20 óra között.

A kerületben mûködõ hét
Máltai játszótéren a hideg
évszak beköszöntével is
számos kitûnõ programot kí-
nálnak a Játszóház-játszótér
program keretében a Szere-
tetszolgálat munkatársai.

Télen sem kell a kerü-
let gyermekeinek,

kiskamaszainak otthon
unatkozniuk és a televízió
elõtt ülve megvárniuk,
amíg újra süt a nap. Sõt,
nemcsak a fiatalok, de ve-
lük tartó szüleik is remek
idõtöltésre számíthatnak.
Mészáros Márta, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálat intézményvezetõje
tájékoztatta az obuda.hu-t
az aktuális programokról.

- A rossz idõ ellenére a
kerületben minden Máltai
játszótéren folyamatosan
mûködik a Játszóház-ját-
szótér programunk, a léte-
sítmények minden nap
10-18 óra közötti nyitva

tartással, szakképzett kol-
légákkal és játékpedagó-
gusokkal várják az érdek-
lõdõket. „Hogyan várjuk
a Mikulást?” címû rajzpá-
lyázatunknak nagy sikere
volt. A névvel ellátott mû-
veket játszóházainkban
lehetett leadni. A rajzokat
készítõ gyerekeket meg-
hívtuk Mikulás ünnepsé-
geinkre: a Mikulás név

szerint szólítva ajándé-
kozta meg õket. Közben a
résztvevõk saját mûsor-
számokat adhattak elõ,
hangszeres színpadi dara-
bokat mutattak be.

- Kiemelt figyelmet for-
dítunk arra, hogy tudato-
sítsuk a fiatalokban a ha-
gyományos értékeket; így
nem szokványos, félórás
mikuláscsomag-osztást

tartunk, a név szerinti szó-
lított fiatalokkal elbeszél-
getünk, megismertetjük
velük az ünnep történetét,
és anyagias világunk elle-
nére a vidáman, közös-
ségben eltöltött idõ fon-
tosságára és nem az aján-
dékok értékének nagysá-
gára próbáljuk felhívni fi-
gyelmüket. A gyermekei-
ket elkísérõkre is gondo-

lunk, munkatársaink hasz-
nos tanácsokkal látják el a
szülõket, számos problé-
mára megoldást kínálnak
- tette hozzá Mészáros
Márta.

- A Szeretetszolgálat
játszóterein prevenciós
programjaink is folyama-
tosan elérhetõek, jelenleg
a környezetvédelem té-
makörében zajlanak köz-
kedvelt rendezvényeink.
A Lajos utcai játszótéren
Madaras Klubot indítot-
tunk, melyhez kapcsolód-
va nagyon sikeres kézmû-
ves foglalkozást is tar-
tunk, ahol például madár-
etetõt is készíthetnek a
gyerekek. A megelõzés és
a tájékoztatás a legfonto-
sabb, ezért ezek a szolgál-
tatásaink is folyamatosan
bõvülnek, jelenleg a kerü-
leti rendõrséggel szeret-
nénk együttmûködni to-
vábbi prevenciós prog-
ramjaink kapcsán. 

Rajzpályázat és Madaras Klub

Télen sem maradnak program nélkül a gyerekek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda

Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

non: 06-30-326-9606, vagy e-mailen:

obudabekasert@freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

1 Fejes István minden hónap elsõ keddjén 17 és 19 óra között a Szent Péter és Pál Katolikus Iskolában (Fényes Adolf utca 10.)

2 Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3 Désiné Németh Éva minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között a Szellõ utcai iskolában (Szellõ utca 9-11.); 

minden hónap második csütörtökén, 17-tõl 18 óráig a gázgyári lakótelep gondnoki irodájában

9 Menczer Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10 ifj.Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11 Debreczeny István minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12. Pauli Antal minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14 Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15 Tolnai Zoltán minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16 Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18 Kemény Krisztina minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20 Laukonidesz Lilla minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában

listás Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között  a  Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap második szerda 17-tõl 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

Független önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.
5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium
13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

4 Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.

frakcióvezetõ

8 Rácz Béla minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Dr. Szent-Györgyi Albert Szérûskert utca 40.

Általános Iskola

17 Pauza Balázs minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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Két nagy ünnep
Rejtvényünkben a következõ napok közül kettõre
utalunk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges
16. sorok megfejtése. 

VÍZSZINTES: 1. Hegedûs Géza regénye (zárt betûk:
S. S. E. E. K.). 13. Idegen Sanyi. 14. Zenei hármas. 15.
Ruhát állít össze. 16. Kis Vilmos. 18. Spanyol, máltai és
holland autók jele. 19. N. I. É. 20. Éktelen nõi név! 21.
Nagyon erõsen világít. 23. Arcunkon található. 24. A
buddhizmus ága. 25. A magasba. 26. Mondd, hogy tart-
sák meg. 28. Kisugároz latinul. 31. Hajatlan. 32. Azonos
zöngések. 33. Tréningezel. 35. Tagadás. 37. Õrhely, õr-
ség. 39. Rádium vegyjele. 40. Fölibéd. 42. Állattisztító
eszköz. 44. Egyenlõségben. 47. Torlasz része! 48. S. H.
Á. 50. Egyik egyetemünk névbetûi. 51. Francia városba
való. 53. Öv. 54. Zambiai és Új-zélandi autók jele. 55.
Sziluett. 56. Ha gyakran ugyanazt tenné. 58. Háziszár-
nyas. 60. Állati lakhely. 62. Tea alkaloidja fordítva.
FÜGGÕLEGES: 2. Kinshasa a fõvárosa. 3. Nem ért
egyet. 4. Német nem. 5. T. X. K. 6. Némán ûzet! 7. Szi-
getországban él ez a nép. 8. Határ. 9. Maga után húz. 10.
Svéd és vatikáni autók jele. 11. Összesûrített beszéd. 12.
Háromtagú csoportot. 16. Shakespeare egyik színmûve
(zárt betûk: K. V. A. K. K.). 17. Egyenes, egyenletes angolul. 22.
Õsi iráni lovas nép. 23. Csík. 25. Némely kalóz jellemzõje. 27. A
Boleró szerzõje. 29. A Madrapur szerzõje, Robert. 30. Talál. 34.
Disznók kedvtelése. 36. Brit Hold. 38. Hideg miatt csinálja. 41.
Ebbõl áll a zene. 43. … Kristoferson, a „Konvoj” címû film fõsze-
replõje. 45. Repülõgép megy a fejünk felett. 46. Egyik fajta ütõér.
49. Ló vontatta. 52. Indítékot. 53. Francia est. 57. Z. N. A. 59. Ká-
lium és ittrium vegyjele. 61. Énekhang.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon január 12-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia ajándékcsomagot sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A 2009. december 15-én megjelent, „Varázslat” címû rejtvényünk
helyes megfejtése: „Karácsony este van, manók és mókusok csön-
gettyûznek ezüst dióval”. Nyertesek: Ardó Mária, Bécsi út 197.;
Tóth Béláné, Hegyalja utca 23.; Horváthné Beke Rózsa, Árpád fe-
jedelem útja 49.

A mikor a „Legyen
egy könyv a kesz-

tyûtartóban!” kampányt
elindították, szervezõi
nem is remélték, hogy
kezdeményezésük jelen-
tõs visszhangra találhat.
De az eddigi visszajelzé-
sek és felajánlások a
könyvek és az olvasás
segítésének ilyetén mód-
járól egy szélesebb körû
társadalmi támogatottsá-
got vetítenek elõre.

Ilyen méretû és tartal-
mú kampányhoz nem le-
het nem csatlakozni: ezt
tette az Ask the Cat
(www.askthecat.eu),
mely egyik alapvetõ fel-
adatának tekinti kezdõ

magyar írók és költõk
bemutatkozásának felka-
rolását, és ezt tette a Du-
na Autó, az Autóváros,
és teszi jónéhány autóke-
reskedelemmel foglalko-
zó, vagy csak a könyve-
ket átlagon felül szeretõ
cégvezetõ és magánsze-
mély is, akik támogatá-
sukkal segíteni igyekez-
nek az Ask the Cat mun-
káját.

A „Legyen egy könyv
a kesztyûtartóban!” címû
bemutatót már a könyv-
kiadás és az autókeres-
kedelem együttmûködé-
se tette lehetõvé. Az elõ-
készítõ munkálatoktól
kezdve, a kiadáson át a

könyvnek az olvasókhoz
való eljuttatásáig nehéz
és buktatókkal teli út ve-
zet. Ha nincsenek értõ és
segítõ támogatók, nem
sok az esély rendben vé-
gigjárni ezt az utat. Már-

pedig ha nincs mû, nincs
gondozás és kiadás,
nincs kritikus olvasókö-
zönség, akkor vajon le-
het-e valakibõl író? A
mozgalom végsõ célja
ugyanis ez: a kortárs iro-
dalom világra segítése.

Szilágyi Angéla „Elve-
szett Ország” címû ver-

ses-novellás kötete a
kampány elsõ szülötte. A
könyv, mint bármely te-
hetséges szerzõ elsõ
könyve: ha kiforratlan is,
de fellelhetõek benne az
ígéretes életmû magvai.
Furcsa, felkavaró sorait
nyugodtan helyezzük el
a kesztyûtartóban. 

Legyen egy könyv a kesztyûtartóban!
Végre nem felülrõl és nem közpénzekbõl indult társadal-
mi kampány, mely arról szól, hogy olvassunk, tartsunk
magunknál könyvet az autóban is. Már-már úgy nézett ki
a helyzet, hogy csak politika van, válság és influenza;
hogy a tájékozódást, a világban való eligazodást az
internetes portálok és a televíziós csatornák egyedu-
ralják: erre egyszer csak kiderül, hogy nálunk is élnek
irodalmat szeretõ, a könyv, a nyomtatott betû élményé-
re vágyó emberek.

A verses-novellás kötetet Réz András filmesztéta mutatta be a Zay utcai Autóváros Fi-
at szalonjában 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sport

Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2010-ben is indítja egynapos, buszos sítúráit Ausztriába.
Idõpontok, tervezett úticélok: január 10.: Semmering/Stuhleck; január 17.:

Unterberg; január 24.: Semmering/Stuhleck; január 31.: St.Corona; február 7.:
Semmering/Stuhleck; február 14.: Puchberg am Schneeberg; február 21.: Sem-
mering/Stuhleck; február 28.: Semmering/Hirschenkogel.

Találkozás: reggel 5.30
órakor az I. kerületi Bat-
tyhány téren (Duna oldal),
visszaérkezés este kb. 22
órakor. Részvételi díj:
4800 Ft/fõ, 14 év alatti
gyermekeknek 3500 Ft.
Beszállókártya váltása a tú-
ra  elõtti  csütörtökig, a Ro-
kon Sportszerboltban lehet-
séges (1039 Bp., Mátyás
király út 6.). Bõvebb felvi-
lágosítás: 06-20-450-3010,
www.rokonsport.hu

Szeretettel várunk min-
denkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal!

Tizenhárom még gombócból
is sok. Egy Budapest I. osztá-
lyú labdarúgó mérkõzésen
ennyi gólt bekapni pedig
egyenesen „gyomorfájdító”
esemény. Az õszi szezon utol-
só fordulójában ugyanis a lis-
tavezetõ Kerület 13:0-ra ver-
te a hetedik helyen álló
Budatétény csapatát. 

Aderék tétényiek a
megelõzõ 14 fordu-

lóban 16 gólt kaptak, a Hé-
vízi úti gyászos napon ki-
lencven perc alatt tizenhá-
romszor zörgött a hálójuk.
A mérkõzésre kilátogató
nézõk közül a késve érke-
zõk lemaradtak az elsõ

gólról, mellyel Sztancsek
Péter az elsõ percben meg-
nyitotta a gólözönt. Alig
telt el félóra, a vendégek
már hatszor gyakorolták a
középkezdést. Mindenki
azt gondolta, a második
félidõben a Kerület játéko-
sok már csak a csukájukat
küldik ki a pályára, ezzel
szemben duzzadó erõben
és motiváltan folytatták a
mérkõzést Szõlõsiék. A
nyitó gólról ismét Sztan-
csek gondoskodott, de ez-
úttal nem az elsõ, hanem a
hetedik percben mattolta a
vendég védelmet. Azután
folytatódott a gólszüret,

csak az utolsó húsz perc-
ben nem kellett Ludmán
kapusnak maga mögé
nyúlnia.

A szenzációs idényzáró
találkozót Szõlõsi András
csapatkapitány értékelte: -
Tipikusan olyan mérkõzés
volt, ahol nekünk minden,
az ellenfélnek semmi nem
sikerült. Az elsõ percben
lõtt gól jókor jött, attól
kezdve felszabadultan,
nagy becsvággyal játszot-
tunk. Az egész csapat moz-
gásban volt, egymás után
rúgtuk a gólokat, a vendé-
geken látszott, hogy lélek-
ben feladták a meccset. A

nagyarányú gyõzelmünk
teljesen megérdemelt, ha
berúgjuk valamennyi hely-
zetünket, akár 20:0 is lehe-
tett volna a vége. Hihetet-
len élményben részesül-
tünk, ilyen nagyarányú
gyõzelmet még senki nem
élt át közülünk. Az egész
csapat dicséretet érdemel,
ezen a napon mindenki
csúcsteljesítményt nyúj-
tott, sikerült kiszolgálni há-
lás közönségünket. Remé-
lem ez a sikerélmény kellõ
motivációt ad a téli felké-
szüléshez, hiszen az NB
III-ból való kiesésünk után
bajnokok akarunk lenni.

Góllövõk: Hegybányai
(3), Sztancsek, Kaszai, Ba-
lázs (2-2), Tóth, Lõrincz,
Sieger, Lovász.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Labdarúgás

Szenzációs idényzáró

Némethné Érfalvy Nóra húsz
éve irányítja az óbudai ritmi-
kus sportgimnasztikázók
(rsg) edzéseit. A legújabb ne-
vén: Garantiqa Óbuda-Kalász
RGTC versenyzõi minden év-
ben eredményesen szerepel-
tek, az idén viszont minden
szinten szinte minden sike-
rült nekik.

Atajvani világjátéko-
kon kezdõdött. Vass

Dóra 13. helyezésével le-
hetõséget kapott a világ-
bajnokságon való indulás-
ra. Mivel nem akart senki-
nek csalódást okozni, ösz-
szeszedetten, nagyon moti-
váltan versenyzett. A Ja-
pánban összegyûlt erõs
mezõnyben magabiztosan
mutatta be gyakorlatait, vé-
gül a 23. helyen végzett.
Ezzel az eredménnyel elér-
te, hogy a „top 20” tagja le-
gyen, vagyis a sportág leg-
jobbjai között emlegessék
a nevét. 

Egy másik óbudai re-
ménység, a tizenöt éves
Forray Fanny a Bakuban
rendezett Eb-n a juniorok
között a 25. legjobb ered-
ményt érte el, ugyanitt
Vass Dóra a felnõttek me-
zõnyében két hellyel hát-
rébb végzett, mint a világ-

bajnokságon. Bakuban a
juniorok együttes kéziszer
bemutatója ugyancsak jól
sikerült. A Szalóki Violetta,
Katona Barbara, Korom
Anna, Feiszner Bernadett,
Darázs Eszter (tartalék:
Mészöly Fanny, Kolozsi
Alexandra) összetételû
csapatot a 7. legjobbnak je-
lölték. Még további két te-
hetséges fiatal nevét érde-
mes megjegyezni. Szolno-
ki Nikoletta és Hernesz
Bernadett a németországi
junior egyéni Eb-re készül-
nek, ahol szeretnének be-
kerülni a nyolc közé.

Némethné Érfalvy Nóra
vezetõedzõ elégedetten
értékelte a 2009-es esz-
tendõt: - Eddig jobbára
csak egy, vagy két ver-
senyzõnk ért el figyelem-
reméltó eredményt, ebben
a verseny idényben vi-
szont többen is kitettek
magukért. A legjobb hazai
rsg-s, Vass Dóri volt a
zászlós hajónk, a vb-n és
az Eb-n kívül az országos
bajnokságon szokás sze-
rint remekelt, mind a négy
számban (karika, szalag,
kötés, labda) gyõzött, így
természetesen õ lett az
összetett bajnok is. 

Kép és szöveg: L. A.

Ifj. Nyilasi Tibor (csíkos mezben) nem engedte kibontakozni a vendég csatárokat

Ritmikus sportgimnasztika:
a legsikeresebb év 2009 

A 18 éves Vass Dóra kedvenc szere a karika
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Gyurta Dániel óriási világcsúcs-
csal, 2:00,67 perccel gyõzött 200
méter mellúszásban tavaly de-
cember 13-án az isztambuli rövid-
pályás Európa-bajnokságon, miu-
tán Eb-csúccsal, 2:03,25 perccel
jutott a szám döntõjébe. 

S zéles Sándor tanítványa az
ausztrál Christian Sprengel

rekordját (2:01,98) javította
meg, 2006 és 2007 után pálya-
futása harmadik „kismeden-
cés” kontinenselsõségét ünne-
pelhette. 

A sportesemény zárónapján
Verrasztó Evelyn 1:52,62 per-
ces nagy magyar csúccsal sze-
rezte meg a második helyet a
200 méteres gyorsúszásban.
Jakabos Zsuzsanna is remekül
úszott a 400 vegyes döntõjé-
ben. Bronzérmet szerzett
4:28,46 perces országos csúcs-
csal.

Cseh Lászlónak mindössze
12 század hiányzott a harmadik

helyhez 200 gyorson. A 400 ve-
gyes aranyérmese a számára
szokatlan számban féltávnál
még vezetett, de a hajrá nem si-
került, de így is 1:41,64 perccel
ért be, jelentõsen faragva dél-
elõtti, 1:43,01-es magyar csú-
csából. 

Szintén országos csúcsot
(24,90) úszott Dara Eszter az
50 méteres gyors elõdöntõjé-
ben, ami összesítésben a 19.
helyet jelentette. Ugyancsak
országos csúccsal lett 6. Szepe-
si Nikolett a 200 méteres nõi
hátúszás döntõjében. 

Világcsúccsal nyert
Gyurta 200 mellen

3 arany, 4 ezüst, 
1 bronz a mérleg

Arany: Verrasztó Evelyn (200
vegyes), Cseh László (400 ve-
gyes), Gyurta Dániel (200 mell).
Ezüst: Verrasztó Evelyn (100
vegyes és 200 gyors), Verrasztó
Dávid (400 vegyes), Gyurta Dá-
niel (100 mell). Bronz: Jakabos
Zsuzsanna (400 vegyes).

Kiosztották a 2009-es év legjobbjainak járó díjakat a Magyar
Sportújságírók Szövetsége által rendezett hagyományos szava-
zás eredményei alapján.
A férfiaknál Gyurta Dániel végzett az élen.A nõknél Hosszú Katinka az
elsõ. A csapatok közül az U20-as labdarúgó-válogatott kapta a legtöbb
szavazatot. A legjobb szövetségi kapitány Egervári Sándor (U20-as
labdarúgó-válogatott), míg a legjobb edzõ Mocsai Lajos (kézilabda) lett.

A legjobb sportolók

Ismét remekeltek az Óbudai Judo
Club sportolói. 

A Linzben tavaly szeptem-
ber végén tartott Nemzet-

közi Judo Versenyen Hajdú
Fanni és Juhász Bálint arany-
érmet szerzett. A dobogó máso-
dik fokára állhatott Püspöki
Ádám, Zimann Bence, Polgár
Attila és Tóth Balázs. Harma-

dik helyezett lett Oláh Tamás,
Hajdú Artúr és Kocsis Norbert.

A ceglédi serdülõ B országos
bajnokságról Juhász Bálint
bronzéremmel térhetett haza
október 10-én. 

A bajai diák B országos baj-
nokságon Kolozsvári Zoltán
I., Vári Henrik III. és Csollán
Márk VII. helyen végzett októ-
ber 11-én. 

Óbudai judósok a dobogó tetején

Aszép környezetben fekvõ
Sújtás utcai füves pálya ki-

váló feltételeket kínál azoknak
az 1999-2003 között született fi-
úknak, akik szeretnék mozgás-
sal, játékkal tölteni szabadidejük
egy részét. A csapatok egyelõre

heti egy edzést (pénteken 15-tõl
16.30 óráig) tartanak, késõbb
emelkedik az edzésszám és mér-
kõzések is szerepelnek a prog-
ramban. Jelentkezés a helyszí-
nen Széll Sándor és Ferenczi
György edzõknél. 

Futball a Sujtás utcában
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Donáth László, a 4. számú válasz-
tókerület (Békásmegyer-Csillag-
hegy) országgyûlési képviselõje,
minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl

19 óráig várja fogadó-
órájára a lakosokat a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házba (Csobánka tér 5.). 

Dr. Orosz Sándor, az
óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az ország-
gyûlés ülésezésének idõ-
szakában, minden héten
csütörtökön, 17-tõl 19
óráig fogadóórát tart.
Helyszín: Magyar Szoci-
alista Párt III. kerületi
irodája, a Mókus utca 1-
3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája

Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os

telefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna al-
polgármester minden
hónap elsõ hétfõjén 15-
tõl 18 óráig tartja foga-
dóóráját a polgármesteri
hivatal II. emeletén, a
37-es szobában. (Elõze-
tes bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

A zoknak szervez hozzátartozói cso-
portot a Kék Pont Békásmegyeri

Drogambulancia, akik úgy érzik nem
képesek egyedül megbirkózni gyerme-
kük, párjuk, testvérük, barátjuk szenve-
délybetegségével, illetve hatékony se-
gítséget szeretnének nyújtani. A csoport
anonym, az önsegítés elvei alapján mû-
ködik, két munkatárs vezetésével. A fog-
lalkozásokra rendszeresen meghívnak
érintetteket, akik már megszabadultak a
szenvedélyeiktõl és tisztán élnek, hozzá-
tartozókat, akik elmondják, nekik ho-
gyan sikerült „túlélniük”, illetve szak-
embereket, akik aktuális kérdésekben
nyújtanak segítséget. 

Hely: Kék Pont Békásmegyeri Drogam-
bulancia, 1039 Budapest, Lukács György
utca 3. Tel.: 454-0876.

Idõpont: minden kedden 18 órától, de
nem elvárás a pontos érkezés.

Kék Pont
Békásmegyeren

A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom

III. kerületi Szervezete
gazdasági témában tart
nyílt konferenciát janu-
ár 10-én 11-tõl 15 óráig
a Hunor Hotelben (Pün-
kösdfürdõ utca 40.) A
programról bõvebben a
Kabar utca 11. szám
alatti irodában kaphat-
nak tájékoztatást a fó-
rum iránt érdeklõdõk,
hétfõn és szerdán 15-tõl
18 óráig. (Honlap:
www.obuda.jobbik.hu)

Meghívó 

• A Fidesz 4-es választókerülete megbízásából ingyenes jogsegélyt tart a Kosdi
Ügyvédi Iroda minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás király út 13-15.), legközelebb január 6-án, valamint
minden hónap második szerdáján a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) 17-tõl 19 óráig, legközelebb január 20-án. (Bejelentkezés
nem szükséges. Érdeklõdni a Fidesz irodában személyesen lehet, a Hímzõ ut-
ca 1-ben, vagy a 06-20-483-3547-es telefonszámon.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom január 7-én, majd január 11-én
18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos beje-
lentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Változás! A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb január 20-
án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a
Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-

20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám
alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés
munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
január 7-én), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca
1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás minden páros hét
csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca
1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: 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. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, digitális
tomograph röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-
eltávolítással, jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL REN-
DELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

PPOOLLII--DDEENNTTIISSTT  KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII  FFOOGGOORRVVOOSSII  RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

minden szombaton 9-15 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
a következõ KEDVEZMÉNYEK február 5-ig érvényesek!

- a dentalhigiéniás napon, pénteken a fogkõlevétel 50%-os ked-
vezménnyel!

- fogszabályzó orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- fogorvosi felmérés digitális rtg-nel, amelyben a kedvezmény:

elvihetõ, ill. tovább küldhetõ rtg. kép!
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porce-
lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési
lehetõség, bankkártyás fizetés és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medici-
na, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Év-
gyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér, ADOSZT,
Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez

személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Az Aquincum-Mocsáros Egyesület Mikulása a Gladiátor utcai játszóté-
ren köszöntötte tavaly december 5-én a környék gyermekeit, akik pó-
nilovas szekéren tehettek néhány kört a Mocsárosban
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Idén is az önök szavazatai döntöt-
tek arról, hogy melyik vendéglá-
tóipari egység kapja az önkor-
mányzat elismerését, az „Óbuda
legjobb vendéglátóhelye 2009”
címet viselõ emléktáblát.

A voksok alapján Óbuda-
Békásmegyer legjobb

vendéglátóhelye idén a Pizza
Paradicsom vendéglõ lett. Bús
Balázs polgármester adta át az
ezt igazoló emléktáblát a ven-
déglõ tulajdonosának, Szalai
Balázsnak, aki az átvétel után

elmondta, büszkén fogja kiten-
ni az étterem falára. Köszönetet
mondott a vendéglõ dolgozói-
nak és vendégeinek egyaránt. 

A szavazatukat beküldõk kö-
zül kisorsolt szerencsés nyertes
ezúttal Simonné Fehér Judit
kerületi lakos lett. A fõdíjat,
egy kétszemélyes vacsorameg-
hívást édesanyja, Fehér István-
né vette át a polgármester dol-
gozószobájában.

2008-ban a Rézpatkó ven-
déglõ nyerte el a kitüntetõ cí-
met.

Pizzázó lett az év vendéglõje

Az „Itt Élünk” Egyesület karácsonyi
ruha- és játékosztást tartott tavaly
december 12-én. 

Közel egy hónapon át gyûjtöt-
ték - házhoz menve - a fel-

ajánlásokat. Közel 100 helyrõl,
összesen 30 m3 ruha és rengeteg
gyermekjáték gyûlt össze, óbudai
és békásmegyeri lakosok felaján-
lásaiból. Az osztás két helyszínén,
Békásmegyeren, a közösségi ház-
ban, illetve Óbudán, a kulturális

központban 300 rászoruló III. ke-
rületi család részesült a ruhákból,
játékokból. A megmaradt adomá-
nyokat a Magyar Vöröskereszt
Mikulásgyárába és a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat óbudai köz-
pontjába szállította az egyesület.

A nagy sikeren felbuzdulva jö-
võre újabb, hasonló akciót fontol-
gat az „Itt Élünk”. (Bõvebb infor-
máció a hamarosan induló
www.i t te lunkegyesulet .hu
weblapon található.)

30 m3 ruha, 300 boldogabb karácsony

Az immár hagyományos III.
kerületi Nagycsaládosok Nap-

ját tavaly december 13-án
tartották a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban, ahol ajándé-
kokat vehettek át a város-
részben élõ több gyermeket
nevelõ családok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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