
Az önkormányzat úgy határozott, hogy
köztéri szoborállítással emlékezik Óbuda
elsõ polgármesterére, Harrer Pálra.

A Huszti út végén Aldi élelmiszer áruház
épül, mellyel kapcsolatban forgalomtech-
nikai problémák merültek fel.

A 20 Celsius-fokos Hévízi patakon evez-
hetnek 12 kilométert a kenusok a „Hébe-
hóba” vízitúra hátralévõ hat hétvégéjén.28

„Hébe-hóba” vízitúra a Hévízi patakon

XVI. évfolyam 2. szám              Megjelenik kéthetente                2010. január 19.

3
Harrer portré az ükunokától

5
Forgalomtechnikai elképzelések az Aldinál

A 130 éves iparoktatási és 40 éves felsõoktatási múlttal rendelkezõ Bécsi úti székhelyû Budapesti Mûszaki Fõiskola az elmúlt években dinami-
kus fejlesztési programot hajtott végre, melynek eredményeként teljesítette a felsõoktatási törvényben az egyetemekkel szemben megfogalma-
zott elvárásokat.                                                                                                                                     FÓKUSZBAN AZ ÓBUDAI EGYETEM A 10-11. OLDALON

Az elismerés adomá-
nyozására március 19-
ig tehetnek javaslatot a
polgárok, civil szerve-
zetek, egyéb közössé-
gek. A díjat Óbuda Nap-
ján adják át.

BÕVEBBEN A 21. OLDALON

III. kerületi választó-
polgárok is javaslatot te-
hetnek arra, hogy 2010-
ben ki legyen Óbuda-
Békásmegyer Díszpol-
gára. 

Az indítványokat leg-
késõbb február 15-ig vár-
ják a polgármesteri hiva-

tal szervezési osztálya cí-
mére. FELHÍVÁS A 2. OLDALON

Megjelenésünk
Következõ számunk feb-
ruár 8-án, hétfõn jelenik
meg! Újságunk olvasha-
tó a www. obuda.hu
honlapon.

Ki legyen Óbuda díszpolgára?
Sorozatunk következõ

részében, a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság
vezetõ-helyettese értéke-
ink védelmével, a betöré-

sek megelõzésével fog-
lalkozó bûnmegelõzési
filmsorozat aktuális epi-
zódjainak tartalmát is-
merteti. CIKK A 13. OLDALON

Bûnmegelõzési filmek

BRINGÁZZ A MUNKÁBA! A Magyar Kerékpá-
rosklub egyhetes kampányt indít, melybe Óbuda-
Békásmegyer is bekapcsolódik. RÉSZLETEK A 7. OLDALON

Óbuda 
Kultúrájáért Díj

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A 600. évfordulón újra egyetem Óbudán
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Önkormányzat

Iskolabörze
Az Óbuda-Békásmegyer
Nevelési Tanácsadó isko-
labörzét rendez február
4-én 10-tõl 18 óráig a
Bebó Károly utca 13.
szám alatt. Cél, hogy az
általános iskoláknak teret
és lehetõséget adjanak
arra, hogy a beiskolázás
elõtt álló gyermekek szü-
lei elõtt bemutatkozhas-
sanak. Az intézmények
tájékoztatást adnak pe-
dagógiai programjukról,
speciális oktatási mód-
szereikrõl, fejlesztõpeda-
gógiai, sport és szabad-
idõs tevékenységeikrõl.

Testületi ülés
Idei elsõ rendes ülését ja-
nuár 28-án (csütörtö-
kön) 10 órától tartja Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete a Városháza ta-
nácskozótermében.

Pontosítás
Elõzõ számunk 3.oldalán,
„Milyen változásokat ész-
lelnek a lakók az épület-
tömb korszerûsítése
után?” címmel megjelent
információnkban hiányo-
san jelent meg az egyik
nyilatkozó, Torma József-
né nyugdíjas neve. A pon-
tosításnak kérésére te-
szünk eleget. Teljes neve:
Torma János Józsefné.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a nagy siker és a látogatottság miatt február 28-
ig meghosszabbította a Fõ téri jégpálya nyitva tartását. Korcsolyabérlési lehetõség
biztosított. (Nyitva tartás: hétfõtõl vasárnapig 8-tõl 22 óráig. A www.obuda.hu oldalon
online figyelemmel kísérhetik a jégpálya mûködését.)

Jégpálya február végéig a Fõ téren

A Kiscelli Múzeum Templom-
tere adott otthont január 7-
én az önkormányzat újévi
rendezvényének, melyen
elõször a polgármester adott
összefoglalót a mögöttünk
hagyott évrõl és az elõttünk
álló feladatokról, majd az
Óbudai Danubia Zenekar
koncertjét hallgathatták
meg a jelenlévõk.

Mintegy száz meghí-
vott elõtt a kerület

vezetõje, Bús Balázs pol-
gármester úgy fogalma-
zott: az általános válság és
a kormányzati megszorítá-
sok nehezítették az önkor-
mányzat mûködését, a he-
lyi lakosság, a családok és
a városrészhez kötõdõ vál-
lalkozások tevékenységét.
A politikai elitrõl szólva
azt mondta: az elmúlt 20
év teljesítménye kisebb
idõszakot leszámítva lesúj-
tó, ami jelentõs bizalom-
vesztéshez vezetett, ám -
mint jelezte - sok esetben a
politikához hasonló zava-
rok tapasztalhatók a civil
és a gazdasági szférában is.
- Mindannyian felelõsek
vagyunk azért a helyzetért,
amibe kerültünk - tette
hozzá -, ezért a változást,
változtatást is magunkban
kell elkezdeni. 

Beszédében arra is ki-
tért, hogy a 2010-es év-
ben jelentõsen beszûkült
anyagi lehetõségek között
kell a helyhatóságnak a
kötelezõ feladatait és a
városfejlesztési célkitûzé-
seit megvalósítani. De -
mint kiemelte - a jövõben
is a testület minden dönté-
se középpontjában az em-
ber és az emberi méltóság
tisztelete áll, a családok
megtartása, a kiszolgálta-
tottság csökkentése, akár
a fejlesztések rovására is.

Az ünnepi beszédet kö-
vetõen az Óbudai Danubia
Zenekar, Héja Domonkos
vezényletével Johann

Strauss szerzeményeket
adott elõ. A mûsorban

Rácz Rita operaénekes
mûködött közre.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-
testületének 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabá-
lyozza Óbuda-Békásmegyer díszpolgára kitüntetõ
cím alapításának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar, vagy külföldi sze-
mélynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudo-
mányos, vagy mûvészeti életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával
olyan országos, vagy nemzetközi elismerést szer-
zett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hír-
nevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely
tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ
választópolgár;
d) bármely - a Ill. kerületben székhellyel rendelkezõ
-civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítvá-
nyokat az úgynevezett Javaslattevõ Testület vizs-
gálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjesz-
ti a képviselõ-testület elé. A kitüntetõ cím adomá-
nyozásáról a képviselõ-testület 2010 márciusi ülé-
sén dönt. Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári cím-
re 2010 májusában, a kerület napja alkalmából ren-
dezendõ központi ünnepségen adják át.
Ezúton kérem a tisztelt indítvány tételre jogosulta-
kat, éljenek a lehetõséggel, és legkésõbb 2010.
február 15-ig tegyék meg javaslatukat Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel ar-
ra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait
(név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló
érdem részletes ismertetését.
Az indítványt a „Javaslattevõ Testületnek” címezve,
zárt borítékban, az 1033 Bp., Fõ tér 3. szám I. em.
28. címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadá-
si idõben -benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Ki legyen Óbuda díszpolgára?

Koncerttel indult az új év

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A z elsõ polgármes-
terrõl a száraz élet-

rajzi adatokon és egy ké-
pi ábrázoláson kívül ál-
talában keveset tudunk,
pedig kiváló személyisé-
gét érdemes megismerni.
Harrer Pál fia, Ferenc, az
„Egy magyar polgár éle-
te” címû mûben részlete-
sen bemutatja édesapját,
fontosnak tartva azt,
hogy leírásából kiderül-
jön, hogy apja magas ter-
metû, erõs szervezetû
ember volt, akit szomorú
és küzdelmes gyermek-
kora és a kora ifjúságá-
ban elért felelõsségteljes
hivatali állása tett igen
komoly egyéniséggé.
Sorsának alakulását vég-
zetszerûnek tekintette, a
dolgokat tárgyilagosan,
érzelmek és szenvedély
nélkül szemlélte. Élete
vezetõ elve, a közérdek
mindenek fölé helyezése
irányította gondolkodá-

sát és tetteit. Ezért
mondta róla Szarvas Gá-
bor: „ha minden ember
olyan volna, mint õ, ak-
kor nem volna szükség se
rendõrre, se bíróra, leg-
feljebb egy kis közigaz-
gatási szervezetre”.

A szoborállítás kapcsán
egy izgalmas kérdés is fel-
vetõdött, vajon meg lehet-
ne-e találni az elsõ polgár-
mester egyenes ági leszár-
mazottait, és a családi em-
lékeknek köszönhetõen
milyen új forrásanyaggal
bõvülhetne ismeretünk az
egykori polgármesterrõl.
A kutatások során szeren-
csével jártunk, rábukkan-
tunk Harrer Pál ükunoká-
jára, Zalai Krisztinára. Az
utolsó élõ egyenes ági le-
származott örömmel fo-
gadta megkeresésünket,
büszkén mutatta meg ük-
apjáról fennmaradt - szá-
munkra eddig ismeretlen -
egyetlen emlékét, a családi

ereklyeként õrzött Harrer
portrét, majd ezt követõen
úgy döntött, hogy a fest-
ményt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
ajándékozza. 

Bús Balázs polgár-
mester tavaly december
18-án fogadta egykori
elõdjének ükunokáját, és
átvette tõle Harrer Pál
portréját, hogy a kép a

késõbbiekben egy, a pél-
daértékû történelmi sze-
mélyt megilletõ helyre
kerülhessen.

Borbély Rita
kulturális referens

Harrer portré az ükunokától

A polgármester elõterjesz-
tésére, a képviselõ-testü-
let döntése értelmében
„Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata támogatni
kívánja a Nemzetközi Szá-
mítógép-kezelõi Jogosít-
vány megszerzésének
programját, és erre felhív-
ja minden fenntartásában
mûködõ iskolája figyel-
mét.”

A z intézményesített
program célja: pi-

acképes informatikai
írástudás - ECDL Start
bizonyítvány - megszer-
zéséhez a lehetõség biz-

tosítása a III. kerületi is-
kolákban tanuló gyere-
keknek. Több intéz-
ményben - Árpád Gim-
názium, Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um, Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskola,
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola, Veres Pé-
ter Gimnázium - iskolai,
alapítványi, szülõi fi-
nanszírozással rövi-
debb-hosszabb ideje fo-
lyik már célirányos in-
formatikai képzés,
melynek eredménye-
képpen sok kerületi diák
tett már le sikeres

ECDL-vizsgát, szerzett
ECDL bizonyítványt.

A felkészítõ tanárok és
a KSZKI vizsgáztatói-
nak tapasztalatai alapján
az ECDL Start bizonyít-
vány (4 témakör, 4 mo-
dul, 4 vizsga) megszer-
zéséhez szükséges isme-
retanyag, tanórák, fakul-
táció, szakkör keretében,
rendszeres felkészülés és
gyakorlás mellett 4 félév
alatt kényelmesen fel-
dolgozható.

Ezt feltételezve és a
felkészülést a 7. osztály-
ban elkezdve a gyerme-
kek a 8. osztályos bizo-

nyítványuk mellé ECDL
Start bizonyítványt is
kaphatnak. 

Az ECDL Start bizo-
nyítvány költségei: re-
gisztrációs díj 4 ezer 500

forint; vizsgadíj 6 ezer
forint (4x1500 forint).

(További információ,
letölthetõ megállapodás
a www.kszkioktat.hu
honlapján.)

ECDL Start bizonyítványt minden kerületi diáknak!

AZ ÓBUDÁRÓL ELHURCOLTAKRA EMLÉKEZTEK. A „Braun-
haxler” Német Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében
az Óbudáról elhurcolt civil lakosokra emlékeztek január
10-én, a polgármesteri hivatal falán elhelyezett márvány-
táblánál. Beszédet mondott Bús Balázs polgármester és
Menczer Gusztáv, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai
Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Akörülbelül 1200 mé-
teres szakaszon, a

Margit híd környezetében
kiszélesített budai alsó rak-
part falának építése még
nem zárult le, munkaközi
fázisban van. A partfal az
érvényes, jogerõs vízjogi
létesítési engedély szerint
épült és épül jelenleg is. A
kivitelezés menetét rend-
szeresen, több alkalommal
is megtekintette és folya-
matosan nyomon követi az
engedélyezõ hatóság (a
Közép-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség) és az örökség-
védelmi szempontból ille-
tékes szakhatóság, a Kul-
turális Örökségvédelmi
Hivatal. 

Bár a panaszokkal élõ
Budapest Világörökségé-
ért Alapítvány nem szak-
hatóság, a beruházó nyitot-
tan fogadta az alapítvány

észrevételeit, hiszen a vi-
lágörökségi szempontok-
nak megfelelõ, eredeti álla-

potával azonosan kinézõ
partfal kialakítása minden-
ki közös érdeke. Az alapít-
vány javaslatait a beruhá-
zás szakemberei megvizs-
gálták, és azokat, melyek

szakmai szempontból
megállták a helyüket, a be-
ruházó figyelembe veszi a
kivitelezés során.

A minél szakszerûbb ki-
vitelezés érdekében a beru-
házó felkérte a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem egyik ve-
zetõ szakértõjét, illetve a
Budapest Világörökségéért
Alapítvány által ajánlott

mûemlékvédelmi szakértõt
és kõrestaurátort arra, hogy
véleményezzék a partfal
burkolatának építése során
észlelt problémákat. Segít-
ségükkel hibalista készült,

mely alapján a kivitelezõ
2010 tavaszán, a projekt le-
zárásának nyári határideje
elõtt elvégzi a szükséges ja-
vításokat. 

Az észlelt hibák között
egyetlen olyan sincs, ami
miatt le kellene bontani a
megépített új partfal szer-
kezetét. Az a kijelentés,
miszerint „lehet, hogy újjá
kell építeni a budai rak-

partfalat” a szakértelem
hiányára utal, hiszen csak a
kõburkolat korrekciójára
lehet szükség, a súlytámfa-
lat biztosan nem kell meg-
bontani. Szeretnénk hang-

súlyozni, hogy a beruházó
csak olyan mûszaki és esz-
tétikai minõségben veszi
majd át a kivitelezõtõl az
elkészült partfalat, mely
minden szempontból meg-
felel az unió követelmé-
nyeinek, a magyar jogsza-
bályi és hatósági elõírások-
nak, a vállalkozói szerzõ-
désben foglaltaknak, a
szakhatóságok, szakértõk
és civil szervezetek elvárá-
sainak. 

A jelenlegi munkafázis-
ban nem lehet tehát alappal
kijelenteni, hogy az uniós
támogatás veszélybe került
volna. A beruházó rend-
szeresen tartja a kapcsola-
tot az Európai Unió illeté-
kes szervezeteivel, a part-
falépítés részleteirõl is tájé-
koztatta az unió kapcsolat-
tartó munkatársait.

Megjegyezzük továbbá,
hogy a Budapest Világ-
örökségéért Alapítvány ál-
tal a hibák illusztrációja
céljából használt fotók egy-
részt nem reprezentatívak a
teljes rakparthosszra vonat-
kozóan, másrészt csupán
építésközi állapotokat mu-
tatnak, így azokat a beruhá-
zó félrevezetõnek tartja.

Café PR Kft.

A Budapest Világörökségéért Alapítvány sajtóközleményt
adott ki a napokban, melyben a budai alsó rakpart átépítési
munkálatainak minõségét bírálta. A kivitelezés a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei
építkezés keretében zajlik. A beruházó az alábbiakban reagál
az alapítvány állításaira, melyek szerint „veszélyben a több
tízmilliárdos támogatás kifizetése és a Világörökség”, illetve
„csúfítja a Világörökséget az új partfal a Margit híd alatt.”

„Nem kell újjáépíteni a budai rakpartfalat”

Atársaság több millió
forintból alakíttatott

ki parkolót az FKF Zrt.
óbudai telephelyével
szemben. Mindezt az in-
dokolta, hogy korábban a
cég, illetve az önkor-
mányzat vezetése azt ta-
pasztalta, a környéken
zajló beruházások miatt
folyamatosan nõtt az
igény a parkolóhelyek
iránt. A cég munkatársai
közül sokan az átlagosnál
korábbi munkakezdés mi-

att autóval érkeznek, le-
hetõségük a megállásra
azonban eddig csupán a
Testvérhegyi úton volt. A
többi parkoló jármûvel
együtt gyakorta már a Bé-
csi úti keresztezõdés for-
galmát akadályozták. A
helyzet tarthatatlanná
vált, ezért döntött úgy a
társaság, hogy a magántu-
lajdonú telken beállóhe-
lyeket alakíttat ki, illetve
az odavezetõ, mintegy 50
méteres macskaköves út-

szakaszt leaszfaltoztatja.
A beruházással tehát
nemcsak munkatársaik-
nak teremtettek kulturált
parkolási lehetõséget, ha-

nem közcélt is szolgáltak.
A parkolót tervek szerint
tavasszal tovább bõvítik,
felfestéssel könnyítik az
autókkal való beállást. 

Esztergályos Gábor le-
szögezte: szerénytelenség
nélkül állíthatjuk, kevés
olyan cég van, amelyik
ilyen mértékben figyelem-
be veszi munkatársai, illet-
ve a telephelye környeze-
tében élõk igényeit is. 

Sz. Cs.

Parkolót építtetett a közterület-fenntartó

Megszûnt parkolási gond a Testvérhegyi úton
Hatalmas parkolót alakíttatott ki a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. (FKF) Észak-Pesti szemétszállítási telepének
tõszomszédságában, a Testvérhegyi úton. Ezzel a fejlesz-
téssel a cég elérte, hogy személyautóval érkezõ munkatár-
sainak ne az utcán kelljen parkolniuk, ezzel akadályozva a
forgalmat és a környéken lakók közlekedését. Az ügyben
Esztergályos Gábor, a társaság közúti gyorskarbantartás-
ért felelõs igazgatója adott tájékoztatást.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egy volt nyomdaépület he-
lyén, a Huszti út végén Aldi
élelmiszer áruház épül,
magántulajdonú telken. A
környéken közlekedõk és
az itt lakók panasszal éltek
a kialakult forgalmi torló-
dások miatt. Lassan körvo-
nalazódik a megoldás,
melyrõl Szepessy Tamás
polgármester-helyettes
nyilatkozott lapunk mun-
katársának.

E gy magánberuházó,
egy magántelken,

egy volt nyomdaépület-
együttes helyét nézte ki
arra a célra, hogy Aldi
áruházat építsen. Sem-
milyen különö-
sebb eljárás, így
szabá lyozás i
terv készítése
sem volt feltéte-
le mindennek.
Innentõl kezdve
a hatóságnak
nemigen áll
módjában meg-
tagadni az építési enge-
délyt. Az alapprobléma
az volt, hogy a parkolót,
illetve az ingatlanról tör-
ténõ ki- és bejárást a Zab
utcára tervezték. A köz-

lekedési szakhatóság az
engedélyezési eljárásban

nem tett olyan
kikötést, amely
a Zab utca for-
galmát módosí-
taná. A beruhá-
záshoz kapcso-
lódó közleke-
désfejlesztésre
a Fõvárosi Ön-
k o r m á n y z a t

közlekedési ügyosztálya
adott engedélyt, mely-
nek értelmében az Aldi a
Huszti út sarkához kö-
zel, de a Zab utca felõl
közelíthetõ meg.

Az elképzelés összes-
ségében korrektül terve-
zett volt, a lakók részé-
rõl azonban teljesen jo-
gos volt a forgalomszer-
vezést ért kritika, nyu-
galmuk megzavarása
miatt. Mindezzel egy
idõben félpályás útlezá-
rás nehezítette a közle-
kedést, mivel a Fõvárosi
Csatornázási Mûvek
csapadékelvezetési re-
konstrukciós munkála-
tokat is végzett, melyet
azóta befejeztek. A la-
kók véleményüket az
interneten, blogolással

osztották meg egymás-
sal, ahelyett hogy gond-
jukkal felkeresték volna
az önkormányzat szak-
embereit. 

- Az önkormányzat-
nak ugyan hatóságilag
korlátozott az eszköztá-
ra, de látva a problémát,
felvettük a kapcsolatot a
fõvárossal, a beruházó-
val, a kivitelezõvel -
hangsúlyozta Szepessy
Tamás, aki hozzátette:
ezen túlmenõen a fõvá-
rosi közlekedési ügyosz-
tály szakembereivel
egyeztetõ tárgyalást is

folytattunk. Ennek ered-
ményeképpen a fõváros
elvileg jóváhagyta, hogy
az élelmiszer-áruházat
közvetlenül a Huszti út-
ról lehessen megközelí-
teni. A szakemberek el-
készítik az új forgalom-
technikai tervet, így a la-
kók által leginkább kifo-
gásolt probléma megol-
dódhat. Személyesen
tárgyaltam az Aldi egyik
vezetõjével is, aki nem
zárkózott el az új terv
megvalósításától. Az ön-
kormányzat nem az itt
élõk ellen dolgozik, ha-
nem az érdekükben,
ezért úgy gondolom,
szerencsésebb lett volna
velünk felvenni a kap-
csolatot - tette hozzá a
polgármester-helyettes.

Szepessy Tamás kez-
deményezésére az Aldi
és az önkormányzat kö-
zött létrejött egy telepü-
lésfejlesztési megálla-
podás, mely szerint a
beruházó 25 millió fo-
rint értékben hozzájárul
a Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola
tanuszodájának felújítá-
sához. (szeberényi)

A Huszti út felõl lesz a bejárat

Áttervezik a forgalomtechnikai elképzeléseket az Aldinál

A Huszti út végén, egy bontás elõtt álló nyomdaépület helyén épül fel az Aldi élelmi-
szer áruház

Január 1-jétõl a 17-es vil-
lamos vonalán visszaállt a
Margit híd felújítása elõtti
menetrend, az 1-es és az
1A jelzésû vonalon február
1-jétõl lép életbe a koráb-
bi közlekedési rend. 

A némileg ritkább
j á r a t s û r û s é g r e

azért tér vissza a BKV
Zrt., mert a hídfelújítás
miatt nem áramlottak át
olyan mértékben a két
vonalra az utasok, mint
ahogy azt a forgalmi
szakemberek várták.
Ugyanakkor már több
budai villamosvonalon,
köztük a 17-esen is, a
megállóhelyekre kon-
krétan hirdetik meg a

menetrendet. Ha a kiírás
szerint közlekednek a
szerelvények, akkor ez a
tájékoztatási forma
sokkal megfelelõbb az
utasok részére, hiszen a
végállomási indulások-
ból kikalkulálni a

várható érkezést sokkal
bonyolultabb.

A baj csak az, hogy
sok esetben a jár-
mûvezetõk akkor sem
indulnak el pontosan, ha
nincs forgalmi akadálya
annak. Kertész István 

Régi villamosmenetrend
a 17-es vonalán

Új megállót létesítettek a 118-as autóbusznak a Huszti
úti körforgalomnál, Búza utca néven 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális

Az Óbuda-Békásmegyeren
mûködõ Gondozási Köz-
pont a ‘70-es években
kezdte el segítõ tevékeny-
ségét a kerületben élõ
idõskorú személyek és a
szociálisan rászoruló lako-
sok ellátása érdekében. Az
évek során az intézmény-
rendszer az igényeknek
megfelelõen fejlõdött, bõ-
vült. Mai formájában,
komplex szociális alapel-
látást nyújtó intézmény-
ként közel 1300 ember el-
látásáról gondoskodik.

G ondozási Közpon-
tunk célja, hogy

magas színvonalú szol-
gáltatásaink segítségével
az ellátást igénybevevõk
minél tovább otthonuk-
ban maradhassanak és
lehetõségeikhez képest
teljes életet élhessenek.
Szakképzett munkatársa-
inkkal szeretettel várjuk
a szolgáltatásaink iránt
érdeklõdõket.

Intézményünk szolgál-
tatásait - szociális étkez-
tetést, házi segítségnyúj-
tást, jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást, idõsek
nappali ellátását (idõsek
klubja) - Óbuda-Békás-

megyer teljes területén
biztosítja az ellátást
igénylõk számára. Ezt
egészíti ki Otthoni Szak-
ápolási Szolgálatunk és
ingyenes segédeszköz
kölcsönzõnk. 

Ezek közül jelen cikk-
ben a házi segítségnyúj-
tás szolgáltatást szeret-
nénk bemutatni.

A házi segítségnyúj-
tást Óbuda-Békásme-
gyer teljes területén biz-
tosítjuk az igénylõk szá-
mára. A területi elvnek
megfelelõen kialakított
négy központunk az ellá-
tott személy lakóhe-
lyéhez legközelebb teszi
lehetõvé a segítségnyúj-
tást. 

Kik vehetik igénybe
a szolgáltatást?

A házi segítségnyúj-
tással intézményünk el-
sõsorban azoknak a ke-
rületben élõ idõs embe-
reknek és családjaiknak
kíván az idõs ember ott-
honában, saját lakókör-
nyezetükben segítséget
nyújtani, akik koruk,
egészségi állapotuk, szo-
ciális hátterük miatt
önálló életvitelüket csak
így képesek fenntartani.

Ellátást biztosítunk azon
aktív korú személyeknek
is, akik egészségi állapo-
tuk miatt kerülnek olyan
helyzetbe, hogy önma-
gukról önállóan gondos-
kodni nem tudnak.

Az egyedülálló, vala-
mint a családban élõ, de
napközben önmagukat
egyedül ellátni nem tudó
lakosok szolgáltatásunk
igénybevétele által, jól
képzett szakembereink
közremûködésével to-
vábbra is önálló életet él-
hetnek megszokott kör-
nyezetükben.

Milyen szolgáltatá-
sokat nyújtunk a házi

segítségnyújtás 
keretében?

Gondozási Közpon-
tunk a szolgáltatás kere-
tében elsõsorban lakáson
belüli, alapvetõ gondo-
zási, ápolási tevékenysé-
geket végez. Szakkép-
zett gondozónõinkkel se-
gítséget nyújtunk tisztál-
kodáshoz, öltözködés-
hez, étkezéshez, a köz-
vetlen lakókörnyezet
tisztántartásához. Hoz-
zájárulunk a fizikai álla-
pot, mobilitás megtartá-
sához, a meglévõ képes-
ségek megõrzéséhez, be-
tegségek elõtti erõnlét
visszanyeréséhez.

Lakáson kívüli szol-
gáltatás keretében szük-
ség esetén bevásárolunk,

gondoskodunk a szemé-
lyes ruházat, textíliák
mosatásáról, segítünk a
gyógyszer felíratásban
és kiváltásban, egyéb
ügyek intézésében (pos-
tai csekkek feladása, ön-

kormányzati segélyek
kérvényezése, közüzemi
díj támogatás ügyintézé-
se stb.).

A családi kapcsolatok
ápolásában, az egyéb
szociális és egészség-
ügyi szolgáltatások el-
érésében, a krízishelyze-
tek kialakulásának meg-
elõzésében is segítõ ke-
zet nyújtunk. A gondozás
folyamán létrejövõ segí-
tõ kapcsolatban ellátotta-
inknak és hozzátartozó-
iknak is folyamatos oda-
figyelést, gondoskodást
és biztonságot adunk.

A szolgáltatás igény-
bevétele, idõtartama,

gyakorisága
Szolgáltatásunkat a

Gondozási Központ ve-
zetõjéhez benyújtott for-
manyomtatványon lehet
kezdeményezni. A kére-
lem benyújtása után a
Gondozási Központ ve-
zetõje az igénylõt ottho-
nában meglátogatja,
melynek célja a szemé-
lyes kapcsolat felvétele,
az ellátást kérõ igényei-
nek és szükségleteinek
felmérése kötetlen be-
szélgetés formájában. Az

ellátáshoz szükséges do-
kumentációk kitöltése
után a Gondozási Köz-
pont vezetõje a szolgál-
tatást igénybevevõvel
megállapodást köt az el-
látás biztosításáról.

A házi segítségnyúj-
tást a Gondozási Köz-
pontok kapacitásának
függvényében, legfel-
jebb napi 4 órában lehet
igénybe venni, a maxi-
málisan igényelhetõ na-
pi óraszámot szakértõi
bizottság állapítja meg.

A szolgáltatás 
térítési díja

A házi segítségnyújtás-
ban részesülõ személy a
nyújtott ellátásért havi té-
rítési díjat fizet, amely
jövedelemfüggõ, mérté-
két Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete rendelet-
ben szabályozza.

„…Ma szenved valaki.
Ma kerül valaki az utcára.
Ma gyötör valakit az éh-
ség.
Ma kell cselekednünk.
A tegnap már elmúlt.
A holnapra még várni
kell…”

Teréz Anya

A szolgáltatásra vo-
natkozóan további fel-
világosításért fordulja-
nak bizalommal köz-
pontjainkhoz!

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Az Óbudai Gondozási Központ 
házi  segítségnyújtást is biztosít

Az Óbudai Gondozási Központ elérhetõségei
Óbudai Gondozási Központ - Központi Irányítás
1036 Budapest, Kiskorona utca. 3.
Tel.: 388-1397, 250-1552; Fax: 4530-118;
e-mail:gondvez@kszki.obuda.hu
Intézményvezetõ: Szabóné Varga Valéria.
I. számú Gondozási Központ
1033 Budapest, Harrer Pál utca 4.
Tel.: 250-3230.
Gondozási Központvezetõ: Nagy Lajosné.
II. számú Gondozási Központ
1037 Budapest, Harang utca 1.
Tel.: 367-1522, 367-4853.
Gondozási Központvezetõ: Seibin Tímea.
III. számú Gondozási Központ
1038 Budapest, Víziorgona utca 12.
Tel.: 454-7063.
Gondozási Központvezetõ:
Fehérváriné Csépe Éva.
IV. számú Gondozási Központ
1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 1.
Tel.: 454-0710.
Gondozási Központvezetõ: Helembai Tiborné.
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Véleményezhetõ övezeti terv módosítás
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakosságot, hogy 2010. január
21. és 2010. február 22. között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján (Harrer Pál utca 2.) és ügyfélfogadási idõben, a hivatal épületében, a fõépí-
tészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Budapest III. kerület, Duna-23790/8 hrsz. Pók utcai átemelõ déli határa-
23152/297 déli határa és nyugati határa-Városfal utca-Római út-23152/295
északi határa-Szentedrei út-Zsófia utca-az Aranyhegyi úttól 150 méterrel
keletre északi irányú vonal-a 22672/4 hrsz. északi határa-Aranyhegyi út-
Aranyvölgy utca-Bécsi út-városhatár-Solymárvölgyi út-Harsánylejtõ-
(20039/2) hrsz.- 20039/8 hrsz.-20039/7 hrsz. délnyugati és délkeleti határa-
(20023/6) hrsz.- (20023/10) hrsz.-Bécsi út-(21945) hrsz.-temetõ északi hatá-
ra-Pomázi út-Törökkõ utca-Kunigunda útja-Vasúti töltés déli oldala-
19622/5 hrsz.-19422/2 hrsz.- Keled utca-vasúti töltés deltája-Gázgyár utca-
Duna által határolt területre vonatkozó övezeti terv módosítás
megtekinthetõ és véleményezhetõ.
Budapest Fõváros Közgyûlése a 92/2009(XII.23.) önkormányzati rendelettel jó-
váhagyta az FSZKT 10-es útra vonatkozó módosítását. A módosítás csak az
északi esztergomi vasútvonal idõközbeni nyomvonal pontosodása miatt vált
szükségessé a Bp. közigazgatási határ és a Harsánylejtõ utca közötti szaka-
szon. A fõvárosi keretszabályok módosítása miatt szükséges a még nem jóvá-
hagyott helyi településrendezési terv minimális korrekciója és ismételt lakossá-
gi közzététele.

Bús Balázs
polgármester

A Magyar Kerékpárosklub
rendhagyó Bringázz a
Munkába! (BAM) kam-
pányt indít január 24-e és
29-e között. Az akció ke-
retében minden nap egy
kiválasztott témában be-
szélünk a bringázásról.
Kövesd a honlapot az
infókért és gyere el óbu-
dai rendezvényeinkre is!
(Részletes információ és
további programok:
www.bam.hu)

Január 24., vasár-
nap: 8.30-kor indu-

lunk túrára az óbudai Fõ

térrõl. Végigtekerjük Bu-
dát a Duna-parton, a ki-
tartóbbakkal egészen Ér-
dig jutva. (Aki elfárad, a
köztes pontokon kíséret-
tel fordulhat vissza.) Ér-
den rövid városnézéssel,
illetve termálfürdõs lehe-
tõséggel vár minket a he-
lyi MK-csoport. Hazafelé
vagy nyeregben, vagy
vasúton jövünk (saját
költségen).

Január 25., hétfõ: in-
dul a hét! Közösen nyit-
juk meg a hetet: reggel a
Belvárosban együtt te-
kerünk a munkába.

Január 27., szerda:
bringásreggeli. Az or-
szág több nagyvárosa és
a belvárosi helyszín
mellett a Szentlélek té-
ren is meleg teával és
pékáruval várjuk a bi-
ciklistákat 7-tõl 9 óráig.

Január 28., csütör-
tök: 16.15 órakor a Fõ
téren gyülekezünk, majd
onnan átkerekezünk
Pestre, hogy közös vér-
adással segítsük a Vö-
röskereszt munkáját. Iga-
zolvány és taj-kártya
szükséges! (További fel-
tételek: www.veradas.hu)

Január 29., péntek:
egyes bringaboltok ezen
a napon ingyen vállalják
a karbantartást, a fék
és a váltó beállítását, a
lánc kenését. A kerék-
párt átnézve további,
hasznos tanácsokkal is
szolgálnak. (Listájuk a
honlapon olvasható.)

A helyi eseményekrõl
további információ:
eszak -buda@kerek -

parosklub.hu A kam-
pány honlapja:
www.bam.hu

Télen is Bringázz a Munkába!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Önkormányzati beruházásban épült meg Belsõ-Óbudán a Szõlõ utca-Kiscelli utcai kör-
forgalmi csomópont

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Helytörténeti kiállítás látható „Csillaghegy öröksége ké-
pekben” címmel január 30-ig a Csillaghegyi Közösségi
Házban, a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület rendezésé-
ben. (Cím: Mátyás király út 13-15.)
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Egészségügy

Cukorbetegek
klubja 

A korábbiaktól eltérõ idõ-
pontban (eddig minden
hónap harmadik szerdá-
ján tartottak összejöve-
telt) várják a tagokat és
az érdeklõdõket a Békás-
megyeri Cukorbetegek
Klubjába. A Békásme-
gyeri Közösségi Házban
január 19-én 15 órai kez-
dettel a diabéteszes láb-
ról hallhatnak elõadást.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bás-
tyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot
az Óbudai Kulturális
Központ-Békásmegyeri
Közösségi Házban
(BKH). „Az elme mûkö-
dése, tudat és tudatta-
lan” címû elõadásra ja-
nuár 26-án várja az ér-
deklõdõket. (A belépés
ingyenes. Cím: Csobán-
ka tér 5.) 

Pszichológia
Dr. Agárdiné Malek
Zsuzsanna klinikai
szakpszichológus ren-
delési ideje a Csobánka
téri rendelõintézetben
(I. em. 41. sz.): hétfõn 8-
tól 14 óráig, kedden,
szerdán, csütörtökön
14-tõl 20 óráig. (Beje-
lentkezés személyesen
vagy telefonon: 454-
7529, 454-7500.)

- Hogyan lehet felis-
merni a betegséget?

- Jellemzõ a felsõ
és/vagy alsó végtag(ok)
fájdalmatlan körfogat
növekedése, mely a kéz-
és lábfejeket, valamint a
kéz és lábujjakat is érin-
ti. Kezdetben változé-
kony az ödéma mértéke
és az ujjbenyomatot
megtartja, késõbb a tér-
fogat növekedés állan-
dósul, az ujjbenyomatot
nem tartja meg.

- Kik azok, akiknél ki-
alakulhat a nyiroködé-
ma? Milyen szubjektív
panaszokkal, tünetekkel
jár a betegség?

- Bárkinél kialakulhat,
akinek a nyirokrendsze-
re károsodik például
gyulladás, mûtét miatt.
Hajlamosító tényezõk
lehetnek a traumák, be-

sugárzó kezelések, érbe-
tegségek, fertõzõ bõrbe-
tegségek, testsúlytöbb-

let, cukorbetegség, moz-
gáshiány, ismétlõdõ or-
báncok. Rosszindulatú

daganat operációját kö-
vetõen, ha a nyirokcso-
mókat kiirtották. Szö-
vetroncsolással járó bal-
eset vagy szívmûtét
után, amikor a lábszár
vénákat használják ér-
pótlásra. 

A panaszok és tüne-
tek összefüggésben
vannak azzal, hogy az
ödémát képezõ
folyadékgyülem, az
érintett végtag bõrének
egyre súlyosbodó fe-

szülését okozza, de
ezek a panaszok külön-
bözõek lehetnek az alsó
és a felsõ végtagon. Az
érintett végtag bõrének
egyre súlyosbodó fe-
szülése, kiszáradása,
károsodása, másodla-
gos fertõzései, vénás
érkárosodás, elzáródás,
nagyfokú mozgáskorlá-
tozottság jellemzõ.
Vannak azonban olyan
állapotok, melyekben
gyakoribb a nyiroködé-
ma jelentkezése, ezért
javasolt felvilágosítani
az embereket, hogy mi-
lyen esetben számíthat-
nak az ödéma jelentke-
zésére.

- Hogyan történik a
kezelés, milyen gyógyí-
tási módszerek ismer-
tek?

- A kezelés több rész-
bõl áll. A nyiroködéma

teljesen nem gyógyítha-
tó, de lényegesen javít-
ható és karbantartható
állapot. A konzervatív
kezelés részei: kézi
óvatos drainage,  mini-
mális erõvel végzett
egyirányú masszázs,
intermittáló pneumati-
kus gépi kompresszió,
rugalmas pólya-gyógy-
harisnya szakszerû fel-
helyezése, speciális
gyógytorna, rendszeres
mozgás, testsúlyreduk-

ció. A bõr szükség sze-
rinti kezelése esetében
az ekcémák, bõrfertõzé-
sek megelõzhetõk. Egy
olyan életmód kialakítá-
sa javasolt, mely korlá-
tozza az ödéma-keletke-
zés esélyeit.

- Mennyi ideig tart
egy kezelési sorozat?

- 10-15 alkalomból.
Ezt általában félévente
javasolt és indokolt is-
mételni. A közti idõben
is szükséges a rendsze-
res rugalmas pólya, il-
letve gyógyharisnya vi-
selése, a gyógytorna
folytatása, a testsúly
megõrzése, a bõr gondo-
zása.

- Vannak szövõdmé-
nyei a betegségnek?

- Igen, és ezek azért
alakulnak ki, mert a szö-
vetekben pangó fehér-

„Méreg vagy táplálék az ételünk? - Az élelmiszerlánc-ellenõrzés rendszere és gyakor-
lata Magyarországon” címmel dr. Süth Miklós, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium szakállamtitkára tartott nagy sikerû elõadást január 11-én az Óbudai
Kulturális Központban, a San Marco Szabadegyetem soron következõ programjában 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Új, komplex nyiroködéma rendelés
Szakemberek azt állítják, hogy Magyarországon körülbelül
másfél millió ember küzd nyiroködémával. De vajon hová
fordulhatnak a betegek ellátásért? Az állami egészségügy-
ben ez a kérdés egyáltalán nem megoldott. Rendkívül kevés
olyan hely van, ahol speciális és magas szintû ellátást kap-
hatnak. A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. a kö-
zelmúltban indította el a Csobánka téri rendelõintézetében
a lymphoedemás rendelését. A gyorsabb ellátást segíti az a
telefonos elõjegyzési rendszer is, melyen keresztül a szak-
rendelésre kérhetnek idõpontot a betegek. Dr. Újváry Adri-
enn fõorvos reumatológust kérdeztük munkájáról. 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON
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jedús nyirokfolyadék fe-
szíti a bõrt, gyulladást
okoz, romlik az ödémás
terület védekezõ immu-
nitása. A szövõdmények
tovább rontják a nyirok-
ödémát, fokozzák a be-
tegségtudatot, rontják az
életminõséget. A leg-
gyakoribb szövõdmé-
nyek a lábszárfekély, or-
bánc, trombózis, bõrfer-
tõzések, bõrelhalások,
nyirokcsorgás, a nagy-
fokú mozgáskorlátozott-
ság következtében súly-
gyarapodás, a szív- és
érrendszeri-, a cukorbe-
tegség, az ízületi kopá-
sos betegségek súlyos-
bodása is jelen van.

- Milyen tapasztalatok
ismertek a kezeléssel

kapcsolatban külföldön
és nálunk?

- Többek között Né-
metországban már jó ide-
je centrumokban történik
a kezelés. Az utóbbi
években Magyarorszá-
gon is bõvül a lehetõség,
ebben tett komoly elõre-
lépéseket a III. kerületben
megindult nyiroködéma
kezelést végzõ centrum a
Csobánka téren. A keze-
lések minõsége itthon
sem marad el a külföldi-
ektõl, azonban a centru-
mok és az itt tevékenyke-
dõ szakemberek számát
még növelni kell, hogy a
honi betegek is elvárható-
an megfelelõ kezelések-
ben, gondozásban része-
sülhessenek.

Vörös Éva

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

Elõjegyzés kérhetõ: hétfõtõl péntekig, 8-tól 15
óráig a 454-7509-es telefonon.
A kezelés beutaló köteles. Jelentkezni lehet dr. Újváry
Adrienne reumatológus fõorvosnál és dr. Varsányi
László sebész fõorvosnál.

Selye János magyar szár-
mazású tudós a stressz fo-
galmának megalkotója,
már 1936-ban felfedezte,
hogy bármilyen inger ki-
válthat stresszválaszt,
ami a megbetegedések
nagy többségében szere-
pet játszik. 

A kiváltó ingereket
s t r e s s z o r o k n a k

hívjuk, melyek lehetnek
testiek, például égés,
baleset, illetve érzelmi-
ek, például aggodalom,
félelem. Egy túl szigorú
újévi fogadalom is
okozhat stresszt azáltal,
hogy rossz érzést kelt
bennünk, ha nem tudjuk
betartani. A stressz alat-
tomos, mert lecsökkenti
az immunrendszer akti-
vitását, zavarja a táp-
anyag felszívódást, be-
szûkíti érzékelésünket,
alvászavart okoz, emiatt
hamar elfáradunk, és
már be is indul az ördö-
gi kör. Egy idõ után nem
tudjuk, hogy is kezdõ-
dött és hogy keveredhet-
nénk ki belõle. 

Mi a megoldás? Tud-
juk meg, tüneteink szervi
vagy stressz alapúak,
hogy megfelelõ módszer-
rel kezeltessük. Erre már
léteznek modern, fájda-
lommentes szûrõvizsgá-
latok, melyek különbsé-
get tudnak tenni az okok
között. A legfontosabb:
nézzünk szembe a hely-
zetünkkel, fogadjuk el a
problémát és ismerjük
fel, más nem fogja meg-
oldani helyettünk, mert a
többi ember a saját gond-
jával van elfoglalva. 

Jó hír, hogy a beteg-
séghez vezetõ úton visz-
sza is lehet jönni. Tehát
õszinteség magunkhoz,
bátorság, és boldog lesz
az új év! 

Amennyiben úgy érzi,
elkél a külsõ segítség,
orvosaink által végzett
szûrõvizsgálat (ára:
15000 forint) és 60 féle
célzott kúránk várja az
Óbudai BioLaborban.
Kezelésünk díjmentesen
kipróbálható! (Bejelent-
kezés: 06-20-364-4226,
www.biolabor.hu) 

Hogyan legyen 
egészséges 2010-ben? Csillagokat látott vendé-

gül a Ramada Plaza Buda-
pest tavaly december 15-
én - méghozzá a csillaghe-
gyi Mozgásjavító Általá-
nos Iskola „Csillagház”
tagozatának 25 diákját,
akik a szálloda karácsonyi
karitatív kezdeményezése
alkalmából látogattak a
hotelbe. 

A z eseményt nagy
készülõdés elõzte

meg mind a szálloda,
mind pedig a gyerekek
részérõl. Elõbbieket a
szervezés és az apróbb
technikai részletek ki-
dolgozása, utóbbiakat az
izgalommal teli várako-
zás kötötte le. Kora dél-
után kezdõdött a móka,
kézmûves foglalkozá-
sok és wellness, melyet
uzsonna követett. A gye-
rekek rajzoltak, festet-
tek, gyurmáztak, kará-
csonyi üdvözlõlapokat
készítettek, ezek egy ré-
szét aztán itt hagyták
emlékbe a szálloda al-
kalmazottainak, akik
közül jó páran csatla-
koztak a jókedvû csa-
pathoz. Akiknek kedve
volt, azokat örömmel
látták a szálloda SPA-
részlegében, ahol ked-
vükre pancsolhattak,
úszhattak vagy éppen
kipróbálhatták a szau-
nát. Nemcsak a gyere-
kek, de kísérõik és a
szálloda dolgozói is re-

mekül szórakoztak,
nagyszerû élményekkel
gazdagodtak. 

- Szállodánk kiemelt
figyelmet fordít a hal-
mozottan hátrányos
helyzetû gyermekekkel
foglalkozó intézmé-
nyekre és a velük kap-
csolatos társadalmi te-
vékenységek céljaira.
Több szervezettel is
kapcsolatban állunk: a
„Csillagház” kézenfek-
võ megoldás volt, hi-
szen évtizedek óta mû-

ködõ és komoly szak-
mai sikereket maga mö-
gött tudó iskoláról be-
szélünk. Nem ez volt az
elsõ alkalom, hogy ilyen
jellegû rendezvénynek
adtunk otthont, most
azonban hagyományt
szeretnénk teremteni és
jövõre is vendégül látni,
vagy más formában jó-
kedvre deríteni, egy ha-
sonló intézmény lakóit -
mondta Fazekas Tamás,
a Ramada Plaza Buda-
pest igazgatója. 

Vendégségben a Ramadában

Elõzetes: a Magyar Vöröskereszt III. kerületi
Szervezetének szociális akcióján kedvezményes
áron juthatnak ruhákhoz, lisztadományhoz a rászo-
rulók február 4-én és 5-én 8-tól 17 óráig. Helyszín:
Ladik utca 2-6., a Celer Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. területe. (Megközelíthetõ a 206-os,
86-os autóbusz Bogdáni úti végállomásától, gyalog
körülbelül 200 méter, a HÉV Filatori-gáti megál-
lójától mintegy 100 méter. Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.) 

Ruhák kedvezményesen, lisztadomány
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Fókuszban az Óbudai Egyetem

A fõiskola szenátusa
2009. szeptember 7-ei
ülésén határozatban rög-
zítette, hogy a Budapesti
Mûszaki Fõiskola eleget
tett az egyetem megneve-
zés használatának tör-
vényben elõírt kritériu-
mainak.

A Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola vezeté-

se a fentiek alapján - a
gazdasági tanács és a
szenátus támogatásával
- kezdeményezte az ok-
tatási és kulturális mi-
niszter útján a Magyar
Országgyûlésnél - az
Ftv. 18. §-a alapján - az
intézmény egyetemmé
nyilvánítását. Kezdemé-
nyezte továbbá - a Zsig-
mond király által 1395-
ben alapított, majd
1410-ben újjáalapított

elsõ fõvárosi egyetem
hagyományait követve -
Óbudai Egyetem néven
való bejegyzését az Ftv.
1. számú mellékletének
módosításával.

Az Országgyûlés 2009.
november 23-án elfogad-
ta a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. tör-
vény módosításáról szóló
T/10877. számú tör-

vényjavaslatot, melyet a
Magyar Köztársaság el-
nöke 2009. december
11-én kézjegyével ellá-
tott (megjelent a Magyar
Közlöny 2009. évi 181.
számában). A 2010. ja-
nuár 1-jével hatályos
érintett szövegrész:

45. §
„Az Ftv. 1. számú

mellékletében az »Álla-
mi egyetemek« alcím az
»Óbudai Egyetem, Bu-
dapest«, továbbá a
»Nem állami fõiskolák«
alcím a »Golgota Teoló-
giai Fõiskola, Vajta«
szövegrésszel a magyar
abc által meghatározott
felsorolás rendje szerint
egészül ki.”

Az Óbudai Egyetem
a Budapesti Mûszaki
Fõiskola, illetve a jog-
elõdök, a Bánki Donát
Mûszaki Fõiskola, a
Kandó Kálmán Mû-
szaki Fõiskola, a
Könnyûipari Mûszaki
Fõiskola általános és
teljes körû jogutódja.

Az új egyetem létre-
hozása emléket állít az
elsõ fõvárosi egyetem-
ként Zsigmond király
által 1395-ben alapított
Óbudai Egyetemnek.
Kérésére IX. Bonifác
pápa 1395. október 6-án
kiadta az Óbudai Egye-
tem elsõ alapítólevelét,
az egyetem azonban
megszûnt 1403-ban.
Néhány évre rá, 1410.
augusztus 1-jén Zsig-

mond kérésére XXIII.
János ellenpápa aláírta
az Óbudai Egyetem új-
jáalapításra vonatkozó
bulláját az alábbi tarta-
lommal.

„Jelen okirattal elha-
tároztuk és elrendeltük,
hogy a mondott város-
ban, Óbudán legyen ez-
után studium generale, s
mûködjék ott örök idõk-
re úgy a szent teológiá-
ban, a kánon- és polgári
jogban, az orvostudo-
mányban és a szabad
mûvészetekben, mint va-
lamennyi engedélyezett
fakultásban.”

„…megállapítjuk és
rendeljük, hogy nevezett
Óbuda városában örök
idõkre egyetem álljon
fenn … minden megen-
gedett karral, továbbá,
hogy azon egyetem ta-
nárai minden kiváltság
és szabadság részesei
legyenek, melyeket a pá-
rizsi és bolognai, oxfor-
di és kölni egyetemeken
a tudósoknak és magis-
tereknek, … az apostoli
Szentszék, a római biro-
dalom vagy bárki más
adományozott.”

Az Óbudai Egyetem
újraalakításának 600
éves évfordulóján létre-
jött az ország második
egyetemének szellemi-
ségét továbbvivõ új
Óbudai Egyetem.

(A felsõoktatási intéz-
ményrõl lapunk 2009.
szeptember 15-ei számá-
nak 10-11. oldalán kö-
zöltünk összeállítást. Dr.
Rudas Imre rektorral ké-
szült interjúnkat is ekkor
olvashatták - a szerk.)

Újra egyetem Óbudán

D r. Kóczy Á. Lász-
lót, az Óbudai

Egyetem Gazdasági Ka-
rának kutatási dékánhe-
lyettesét az IDEAS
2009 decemberében a
9. helyre rangsorolta a
magyarországi kutatók
között a RePEc adatbá-
zison mért látogatási és
letöltési statisztikák, hi-
vatkozások száma, a hi-
vatkozó szerzõk száma,
a h-index, a folyóirat
publikációk összoldal-

száma és még sok más
bibliográfiai adat alap-
ján.

A RePEc (Research
Papers in Economics,
www.repec.org) a köz-
gazdaságtudomány leg-
átfogóbb, több mint 800
ezer cikket, tanulmányt,
kéziratot tartalmazó bib-
liográfiai adatbázisa.
Szemben az arXivval, a
RePEc saját adatbázis
helyett az adatokat az
intézmények, kiadók ál-

tal szolgáltatott archívu-
mokból gyûjti. A Keleti
Kar 2008-ban - közvet-
lenül a Harvard Busi-
ness Schoolt megelõzve
- 854-dikként csatlako-
zott a hálózathoz, így
lassan két éve a RePEc
referál a kari working
paperek mellett minden
kari konferencia kiad-
ványról is, évi közel 10
ezer látogatót és több
mint 2000 letöltést ge-
nerálva.

Elõkelõ helyen a dékánhelyettes
az IDEAS rangsorában

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Mitsubishi-Scholarship
nemzetközi versenyt Ma-
gyarországon, Lengyelor-
szágban, Csehországban
és Szlovákiában rendezi a
Mitsubishi Electric. A ver-
senyzõk országonként kü-
lön-külön méretnek meg,
és a helyezéseket is or-
szágonként osztják ki. A
magyarországi verseny fõ
szervezõje a névadó mel-
lett a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület volt.

Averseny célja a Mi-
tsubishi Electric au-

tomatizálási berendezé-
seivel a gyakorlatban is

kialakítható olyan új és
innovatív ötletek napvi-
lágra hozása, melyekkel
a következõ célok egyike
valósítható meg: gyártási
folyamat során megvaló-
sítható fokozott energia
megtakarítás, a társada-
lom javát szolgáló alkal-
mazás, vagy egy eredeti
és újszerû alkalmazás ki-
fejlesztése egy Mitsubi-
shi termékeket tartalma-
zó képzeletbeli „eszköz-
tár” segítségével.

A verseny nyertese az
Óbudai Egyetem Kandó
Kálmán Villamosmérnö-
ki Kar Automatika Inté-

zetének harmadéves hall-
gatója, Boros Tamás. „A
társadalom javát szolgá-
ló alkalmazás kifejleszté-
se” címû témakörének
mottója Dr. Szent-Györ-
gyi Alberttõl származik:
„Az iskola dolga, hogy
megtaníttassa velünk,
hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti ét-
vágyunkat, hogy megta-
nítson bennünket a jól
végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeret-
ni amit csinálunk, és
hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csi-
nálni.”

Dolgozatának témája
egy olyan összetett ok-
tatási modell, melynek
segítségével növelni le-

het a villamosmérnök-
képzés színvonalát, ily
módon képzettebb mér-
nökök kerülnek a gazda-
ságba. A modell segítsé-
gével a hallgatók elsajá-
títhatják az iparban
gyakran használt tech-
nológiák beüzemelését,
valamint alkalmazását.
Ilyen például a modell-
ben található Mitsubi-
shi RV-1A típusú ro-
botkar vezérlõjének
programozása, melynél
nem csak a robotkar
mozgására kell ügyelni,
hanem figyelembe kell
venni a különbözõ érzé-
kelõk és beavatkozók
szerepét is. 

Boros Tamás ötletet,
segítséget szakmai kon-
zulensétõl, Lamár Krisz-

tián adjunktustól kapott,
a felhasznált mûszaki
eszközök beszerzésénél
pedig az Axicont Kft.
ügyvezetõje, Szõke Géza
és az EGZE-2000 Gép-
építõ Kft. ügyvezetõje,
Szalontai Gábor nyújtott
segítséget.

Boros Tamás a nyer-
tesnek járó 2000 eurós
tanulmányi ösztöndíj-
ban részesült, az intéz-
mény pedig egy felsõka-
tegóriás Mitsubishi
Electric LCD projektort
kapott ajándékba. A ver-
senyre benevezett Ma-
gyarországon tanuló
hallgatók mindegyiké-
nek jutalma egy éves in-
gyenes Magyar Elektro-
technikai Egyesületi
tagság.

Oktatási modell a villamosmérnök-képzésért

A Közép-magyarországi
Operatív Program 4.2.1/B.,
„A felsõoktatási tevékeny-
ségek színvonalának eme-
léséhez szükséges infrast-
ruktúra és IKT fejlesztése
címû” - pályázati támoga-
tással nagyszabású fejlesz-
tési program indult a fel-
sõoktatási intézményben.

Akarokat érintõ infor-
matikai infrastruktu-

rális beruházás több lép-
csõben, a sávszélesség
bõvítésével, a mai legmo-
dernebb aktív eszköz be-

építésével, Blade szerver
üzembe helyezésével va-
lósult meg. Eredménye-
képpen olyan fejlett infor-
matikai infrastruktúra jött
létre, mely utat nyit a leg-
korszerûbb oktatási for-
mák alkalmazása felé, va-
lamint alapot biztosít a
menedzsment, a gazdál-
kodási, az adminisztráci-
ós és a nyilvántartási
rendszerek mûködéséhez.

A több telephelyes in-
tézményben megkezdett
fejlesztés egyik legfonto-
sabb állomásaként a

Doberdó úti épület koráb-
bi, nem strukturált rend-
szerû hálózatának átépíté-
se valósult meg. A felújí-
tott informatikai hálózatot
alacsony végpont és
switch-szám jellemezte, a
sávszélessége nem min-
denhol érte el a 100
Mbps-ot, s hiányzott az
IP-telefónia kiépítésének
alapja.

A végéhez közeledõ
beruházási szakasz ered-
ményeképpen az épület
teljes, strukturált kábele-
zéssel, 1000 Mbps kapa-

citású switchek beépítésé-
vel, a CAT-7 hálózat ki-
építésével várja már az
oktatókat és a hallgatókat.
Tavaly szeptemberben a
közösségi terekben a ve-
zeték nélküli hálózatot is
használatba vehették a

hallgatók. Azokon a hely-
színeken, ahol kábelezés-
sel nem oldható meg az
informatikai hálózat elér-
hetõsége, ott az intéz-
mény fokozatosan bizto-
sítja a vezeték nélküli há-
lózat használatát.

Legkorszerûbb oktatási formák

Nagyszabású informatikai fejlesztés 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_02.qxd  2010.01.15.  13:15  Page 11



2010/2. szám12
Iskoláink – Oktatás

Iskolanaptár
Január 22.: központi
írásbeli vizsgák az érin-
tett hat és nyolc évfolya-
mos gimnáziumokba. *
Január 23.: központi
írásbeli vizsgák az érin-
tett középiskolák általá-
nos tantervû képzéseire.
* Január 28.: pótló köz-
ponti írásbeli vizsgák a
középiskolákba, illetve a
hat és nyolc évfolyamos
gimnáziumokba.

Decemberi örömök
A Zipernowsky Károly Ál-
talános iskola 1. a osztá-
lyos tanulói karácsonyi
történeteket adtak elõ a
Vízililiom Egyesület, „De-
cemberi örömök” címmel
meghirdetett rajzpályáza-
tának díjkiosztó ünnepsé-
gén, a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. Ezt kö-
vetõen a Pohlné Barkó
Magdolna mûvésztanár-
nõ által zsûrizett képek al-
kotóit jutalmazták meg.

Farsangköszöntõ
A Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskolában január
21-én 17 órakor folytató-
dik a tavaly õsszel sikere-
sen elindított „Zipi-hívo-
gató” sorozat. Ez alka-
lommal vidám farsangkö-
szöntõ délutánra várják
az ovisokat és szüleiket.

Természettudományi
verseny 

A Karádi Károly Termé-
szettudományi Versenyt
5.-6.osztályosoknak janu-
ár 27-én rendezik az Ár-
pád Gimnáziumban. Je-
lentkezési határidõ: ja-
nuár 20. (Részletes tájé-
koztató és jelentkezési lap
a www.arpad.sulinet.hu
honlapról letölthetõ, illetve
a kerületi általános iskolák
titkárságán is beszerez-
hetõ.)

Iskolanyitogató
Leendõ elsõsöknek és
szüleiknek „Iskolanyitoga-
tó” elnevezésû program a
Bárczi Géza Általános Is-
kolában, ahol ismerked-
hetnek a tanító nénikkel
és az iskolával. Nyílt nap:
március 1-jén (8-tól 12
óráig). Délutáni játszóhá-
zak: január 29-én, február
26-án és március 26-án
16.30-tól 17.30 óráig.

Az Elsõ Óbudai Általános
Iskola karácsonyi ünnep-
ségén, melyet a 4. b osz-
tály mûsora tett hangula-
tossá, rendhagyó „kram-
puszok” jelentek meg a
Citibank két képviselõje
személyében. 

A z iskola ugyanis si-
keresen vett részt a

Citibank Zrt. és a Junior
Achievement Magyar-
ország Oktatási és Vál-
lalkozásszervezési Ala-
pítvány (JAM) által
meghirdetett pályáza-
ton, melyen elnyert egy
laptopot, egy projektort,
50 DVD-bõl álló (mate-
matikai, informatikai,
nyelvi és gazdálkodás-
sal kapcsolatos) oktató-
csomagot, egy JAM tan-
könyvcsomagot a min-
dennapi gazdasági isme-
retek és készségek elsa-
játításához, valamint két
40 órás akkreditált pe-
dagógus továbbképzést. 

A módszertani támo-
gatást ünnepélyes kere-

tek között, a felsõs tanu-
lók és az iskola tanárai-
nak jelenlétében adták
át, a gyerekek nagy
meglepetésére.

Iskolánk nagy súlyt
fektet a tantárgyak gya-
korlati oktatására, az el-
méleti sík mellett futó
alkalmazásra képes mû-
veltség megszerzésére.
A gazdasági ismeretek

továbbítása, mint a fel-
nõtt életre való felkészí-
tés egyik pillére, több
tantárgy visszatérõ ele-
me. Így a matematika,
informatika, földrajz,
életvitel, természettudo-
mányok, de az osztály-
fõnöki órák visszatérõ
témája is.

Az iskolára nagy sze-
rep hárul a gyerekek íté-

lõképességének, helyes
fogyasztói hozzáállásá-
nak kialakításában, lé-
vén õk a reklámok egyik
jelentõs célközönsége.

Az infokommuniká-
ciós világ nyújtotta le-
hetõségek ismerete és
helyes kiaknázása is je-
lentõs, ennek ismerete
az élet minden vetületén
fontos; olyan rohamo-
san fejlõdõ terület,
amely elengedhetetlen a
gazdasági versenyké-
pesség fenntartásában. 

Föedl Nóra
szabadidõ-szervezõ

Citi-karácsony az Elsõ Óbudai Általános Iskolában

Informatikai ajándékok

Az Óbudai Waldorf Általá-
nos Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Intézmény 2010/2011-
es tanévben induló 1. osz-
tályaiba várják a leendõ
elsõ osztályosokat.

A z érdeklõdõ szü-
lõknek három elõ-

adásból álló sorozatot
indítunk, mellyel segít-
séget kívánunk nyújta-
ni ahhoz, hogy a Wal-
dorf-pedagógiát és is-
kolánkat alaposabban
megismerve felelõsség-
gel dönthessenek az is-
kolaválasztás kérdésé-
ben.

1. elõadás: 2010. ja-
nuár 14. (csütörtök) 18
órakor.

Téma: mi a Waldorf-
pedagógia? Mit, miért,
hogyan és mikor taní-
tunk? Elõadó: Szecsõdi
Attila osztálytanító.

2. elõadás: 2010. ja-
nuár 28. (csütörtök) 18
órai kezdettel.

Téma: az Óbudai Wal-
dorf Iskola. Beszélgetés
az iskola volt diákjaival,
szülõkkel, tanárokkal és a
fenntartó képviselõjével. 

3. elõadás: 2010. feb-
ruár 11. (csütörtök) 18
órától.

Téma: bemutatkozik a
tantestület. Tevékenység
a szülõkkel: Bothmer-
gimnasztika és anya-
nyelv; euritmia és szá-
molás.

A február 18-ig beadott
jelentkezési lapok alapján
az iskolánkba jelentkezõ
gyerekek - szüleikkel
együtt - március 1-5-e kö-
zött beszélgetésen vesz-
nek részt. A jelentkezés-
hez kért részletes gyer-
mekleírás, a gyermekkel,
illetve a családdal való
személyes találkozás

mind arra irányul, hogy
az osztálytanító a lehetõ
legalaposabban megis-
merhesse az osztályába
jelentkezõket. A döntésrõl

március 29-ig értesítjük a
jelentkezõ családokat. 

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! (Az
iskola címe: Bécsi út
375. Tel.: 430-0921.)

Szecsõdi Attila 
igazgató 

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerû-
en, nagy gyakorlattal készítenek fel általános isko-
lásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a
tanítvány által kért arányban és idõben matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van a próbatesztek
közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepe-
tálás matematika-fizika-kémia-magyar és történe-
lem szakos tanároknál. Érettségizõk, középiskolá-
sok tanítása bármelyik tantárgyból, akár naponta is.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefon-
számon egész nap.) Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Jelentkezés a Waldorfba

A z Árpád Gimnázium
február 1-jei nyílt

napjára várja az érdeklõ-
dõ hatodik osztályos tanu-
lókat és szüleiket. A ren-

dezvényrõl bõvebben az
iskola honlapján (www.
arpad.sulinet.hu), a Hí-
reink menüpont alatt tájé-
kozódhatnak. 

Nyílt nap az Árpádban
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

M int azt korábban is
elmondta, a bûn-

megelõzés célja, hogy
felhívják az emberek fi-
gyelmét életük,
értékeik védel-
mére. Ezért
minden eddigi-
nél szélesebb
körû tájékozta-
tásba fogtak.
Elõzõ lapszá-
mainkban ol-
vashattak arról,
hogy országos összefo-
gással indított útjára egy
bûnmegelõzési progra-
mot a Szeged és Térsége
Bûnmegelõzési és Köz-
biztonsági Tanács, mely-
ben a leggyakrabban elõ-
forduló bûncselekmé-
nyeket dolgozták fel, ok-
tatófilmek formájában.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának köz-
biztonsági közalapítvá-
nya több mint 250 ezer
forinttal támogatta a kez-
deményezést, azaz a so-
rozat vetítését. 

Betörés házba, 
lakásba

Magyarországon a
bûncselekmények mint-
egy 60 százaléka vagyon
ellen irányul. A lakásbe-
törést feldolgozó kisfilm-
ben egy panellakás ki-
fosztását mutatják be.
Két férfi figyeli, hol nin-
csenek otthon, majd míg
egyikõjük a lépcsõház-
ban strázsál, a tettestárs
minden zegzugot felfor-

gat a lakásban, ahonnan
gazdag zsákmánnyal tá-
vozik. 

Mint minden esetben,
most is igaz: ér-
tékeik védelmé-
ben a tulajdono-
sok tehetnek a
legtöbbet. Van-
nak megbízható
vagyonvédelmi
eszközök, pél-
dául zárak, la-
katok, rácsok,

riasztóberendezések. Ide
tartoznak az olyan maga-
tartásmódok is, melyek-
kel megakadályozhatjuk,
hogy házunkba, laká-
sunkba, hétvégi házunk-
ba betörõk juthassanak
be, és vigyenek, amit lát-
nak. Érdemes többféle
zárat és egy riasztót is be-
szerelni. Lehetõség sze-
rint ne tartsunk otthon
nagyobb értékû ékszert,
készpénzt! Hogyha még-
is, azt széfbe tegyük.
Ügyeljünk rá, hogy ha
nem vagyunk otthon pár
napig, a postaládát ürítse
valaki, hiszen ez lehet az
elsõdleges jel a betörõk
számára. Családi vagy
hétvégi háznál, amennyi-
ben erre van lehetõség,
érdemes házõrzõt tartani. 

Minél több akadályt ál-
lítunk a betörõknek a be-
hatolás megnehezítése
érdekében, annál na-
gyobb az esély, hogy
nem azt a lakást, vagy
házat fogják választani
az elkövetõk. Ezek a vé-

delmi berendezések egy-
szeri befektetések és a
költségeik csak töredékét
teszik ki mindannak a
kárnak, amit egy betörés
során elszenvedhetünk. 

A már elfogott és eljá-
rás alá vont tettesek val-
lomásai is mind azt iga-
zolják, hogy egy több
emeletes panelházban
szinte mindig oda törtek
be, ahol meggyõzõdtek
róla, hogy nincsenek ott-
hon és csak a gyárilag
felszerelt egy vagy ma-
ximum két zár volt az aj-
tón. Akadt olyan csoport,
melynek tagjai kijelen-
tették, hogy a hevederzá-
ras lakásokkal már eleve
meg sem próbálkoztak.
Ezek alapján egyértel-
mû, hogy akár egy körül-
belül 10 ezer forint érté-
kû hevederzár is meg-
védheti otthonunkat.

A hétvégi házak 
védelme

Értékeink védelme ér-
dekében többek közt ér-
demes nagyobb figyel-
met szentelnünk a hét-
végi házakra is. Az
egyik legfontosabb,
hogy a telek legyen ren-

desen körbekerítve, jól
zárható kertkapuval, így
már az épület megköze-
lítése sem egyszerû. A
kaput, ajtót akkor is tart-
suk zárva, ha otthon va-
gyunk, hiszen észre sem
vesszük, ha kertészke-
dés közben valaki be-
surran. Mozgásérzékelõ
lámpa és riasztó szintén
elrettentheti a hívatlan
látogatókat.  Amennyi-
ben van melléképület,
szerszámoskamra, azt is
védjük többféle zárral,
lakattal! A nyílászárókra
érdemes rácsot, plusz
zárakat felszerelni.
Téliesítéskor hozzunk el
minden értéket, ne
hagyjunk semmilyen
mozdítható tárgyat a
házban! A hétvégi ház
kulcsát mindenképpen
vigyük magunkkal, ne
rejtsük a lábtörlõ alá,
vagy virágcserépbe! 

- Nincs ház vagy lakás,
ahova ne lehetne betörni,
az azonban biztos, hogy
két épület, otthon közül
ott fognak próbálkozni a
betörõk, ahol kevesebb a
zár, lakat, riasztó vagy
bármilyen védelmi rend-
szer. A szomszédoknak is

érdemes összefogniuk, és
aki, amikor éppen teheti,
figyeljen, nem történik-e a
megszokottól eltérõ ese-
mény. A legtöbb esetben a
betörõk figyelõt, vagy fi-
gyelõket alkalmaznak,
akik gyanúsan az adott
ház vagy lakás környékén
ólálkodnak. Lehet, hogy a
közelben autóban ücsö-
rögve figyelnek. Ha ilyen
alakokat észlelünk, pró-
báljuk meg jól megfigyel-
ni õket, azonnal értesítsük
a rendõrséget a helyszín
pontos megjelölésével, a
személyek és ruházatuk
lehetõ legpontosabb leírá-
sával! Ha kocsiban vél-
tünk felfedezni ilyen sze-
mélyt, akkor a gépjármû
típusát, színét, különös is-
mertetõ jegyeit, vagy ha
lehet, akkor a rendszámát
próbáljuk feljegyezni!
Ezek ellen a bûnõzök el-
len csak a lakosság szoros
együttmûködésével és se-
gítségével tud a rendõrség
hatékonyan fellépni - tette
hozzá Feró Attila. 

(A kisfilmek mindennap
18 óra körül tekinthetõk
meg az Óbuda TV mûso-
rában.)

Sz. Cs. 

Kisfilmekkel a bûnmegelõzésért

Hogyan elõzhetõk meg a betörések?
Negyven részbõl álló bûnmegelõzési filmsorozat vetítési
jogát szerezte meg a III. kerületi Rendõrkapitányság az
„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány segítségével.
A lakosok ezentúl a helyi kábeltelevízió adásában és la-
punk Óbudai Sziréna rovatában tudhatnak meg többet
életük és értékeik helyes védelmérõl. Sorozatunk követ-
kezõ részében Feró Attila alezredes, kapitányságvezetõ-
helyettes értékeink védelmével, a betörések megelõzé-
sével foglalkozó epizódok tartalmát ismertette lapunk
munkatársával.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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?

SZÉNMONOXID MÉRGEZÉS
Egy Meggy utcai családi ház-
ban meghibásodott a gáztûz-
hely, emiatt három gyermek és
három felnõtt szénmonoxid
mérgezést szenvedett január
1-jén. A tûzoltók az épületet át-
szellõztették, a mentõk kórház-
ba szállították a lakókat.
TETÕT RONGÁLT A SZÉL A
Nagyszombat utcában egy öt-
emeletes társasház tetõszer-
kezetét rongálta meg a szél ja-
nuár 2-án. A tûzoltók a megla-
zult részeket eltá-
volították, illetve
rögzítették.
OSZLOPOT DÖN-
TÖTT Egy Suzuki
és egy BMW üt-
között a Szent-
endrei úton janu-
ár 3-án. A Suzuki
egy közvilágítási
oszlopot döntött
ki, az autóban
utazó két sze-
mély megsérült.
A tûzoltók a for-
galmi akadályt

megszün-
tették.
H U L L A -
DÉKGYÛJ-
TÕ ÉGETT
A Kerék
u t c á b a n
három szelektív hulladékgyûjtõ
égett január 4-én. A tûz követ-
keztében a hulladékgyûjtõ mel-
lett parkoló személyautóban is
kár keletkezett. A tüzet a kiér-
kezõ tûzoltók rövid idõ alatt el-
oltották.

A tûzoltók eseménynaplójából

A Békásmegyeren található egyik
családi házba akart betörni egy
román férfi tavaly december 27-
én késõ este. A rendõröknek sike-
rült megakadályozniuk a tettest
abban, hogy egy szomszédos ház-
ba is megpróbáljon betörni. 

A ház lakójától érkezett elõ-
ször bejelentés a fenti nap

estéjén hogy a kertben idegen
ember ólálkodik. Amikor észre
vette a tulajdonos, a tettes an-
golul kezdett el beszélni hozzá,
majd elmenekült az ingatlanról,
eközben tönkretett egy kerti
lámpát. A kiérkezõ rendõrök tü-
zetesen átvizsgálták a környé-
ket, de a betolakodót akkor
még nem találták. A ház kertjé-

ben viszont rátaláltak egy, a po-
tenciális betörõ által elvesztett
konyhakésre.

A rendõrök távozását követen,
két órával késõbb újabb bejelen-
tés érkezett a szomszédos ház-
ból, ahol a tettes a tetõrõl má-
szott le az erkélyre, majd amikor
itt is megzavarták, a kerten ke-
resztül távozott. A járõrök ismét
kiérkeztek a helyszínre, de ek-
kor már meglátták a betörõt, akit
üldözõbe vettek. Az üldözés
közben az egyik rendõr nyolc
napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett, ennek ellenére foly-
tatta az üldözést és elfogta az el-
követõt. Büszke vagyok a kollé-
gáimra - tette hozzá Feró Attila
alezredes. Sz. Cs.

Elkapták a kitartó betörõt
A 29-es jelzésû BKV autó-

busszal ütközött össze
egy Opel tavaly december 29-
én délután a Szépvölgyi út és a
Lajos utca keresztezõdésében.

A jármûvek forgalmi akadályt
képeztek, amit a tûzoltók kézi
erõvel szüntettek meg. Szemé-
lyi sérülés szerencsére nem
történt. 

Busszal ütközött az Opel

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság lopás miatt folytat

eljárást ismeretlen tettes ellen,
aki tavaly november 11-én,
8.30 óra tájékán a Pablo Neru-
da utcai bevásárlóközpontban
eltulajdonította egy vásárló
pénztárcáját, a benne található
személyes iratokkal, bankkár-
tyával és készpénzzel együtt.

Kérik, aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi tartóz-
kodási helyével kapcsolatban
érdemleges információval ren-
delkezik, hívja a 430-4700/43-
135-os vagy a 43-140-es tele-
fonszámot, illetve névtelensége

megõrzése mellett tegyen beje-
lentést az ingyenes 06-80-555-
111-es „Telefontanú” zöld szá-
mán, a 107-es vagy a 112-es
központi segélyhívó telefon-
számok valamelyikén.

A Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság Szervezett Bû-

nözés Elleni Fõosztályának
Kábítószer Ellenes Szolgálata
2009. december 31-én, 20 óra
körül õrizetbe vett egy 31 éves
nõt, aki megalapozottan gya-
núsítható azzal, hogy gépko-
csijában nagy mennyiségû, ki-

adagolt kábítószergyanús
anyagot szállított. A lakásán
tartott házkutatás során kábí-
tószergyanús anyagmarad-
vánnyal szennyezett tálakat,
kanalakat, tabletta-nyomófor-
mákat találtak. A nõt a III. ke-
rületben, a budai alsó rakpar-
ton fogták el.

Szilveszteri kábítószerfogás 
Pénztárcát lopott

TÛZ EGY LEZÁRT HÁZ-
BAN. Lángok csaptak
fel egy lezárt lakóház-
ban a Pacsirtamezõ
úton tavaly december
25-én a késõ esti órák-
ban. A tûzoltók gyor-
san oltottak, így nem
terjedt tovább a tûz a
tetõszerkezetre. Sze-
mélyi sérülés nem tör-
tént, szakértõk vizs-
gálják az esetet
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Magoncképzõ
A Medgyessy Ferenc
utcai Általános Iskolá-
ban folytatódnak a Ma-
goncképzõ foglalkozá-
sai. A következõ idõ-
pontokban várják az ér-
deklõdõket: február 19.:
morzsabál; március 19.:
a kikelet; április 9.: isko-
laváró foglalkozás. (A
foglalkozások 16.30-tól
18 óráig tartanak.)

Iskolacsalogató 
Az Óbudai Nagy László
Általános Iskolában
szerdánként 16-tól 17
óráig ingyenes iskola-
csalogató foglalkozáso-
kat indítanak a leendõ
elsõ osztályos tanítók
vezetésével. (Bõvebb in-
formáció: 388-7747,
453-2212, www.nagy-
laszlo-obuda.sulinet.hu
v a r a d i - a @ k s z k i .
obuda.hu)

Óvodapedagógusi
állás

Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda (1032 Buda-
pest, Ágoston utca 2/A -
Váradi utcai telephely)
pályázatot hirdet 1 fõ
óvodapedagógus állás-
ra. Alkalmazási feltéte-
lek: óvodapedagógusi
fõiskolai végzettség;
büntetlen elõélet; egész-
ségügyi alkalmasság. A
munkakör legkorábban
2010. február 8-tól tölt-
hetõ be. A pályázatok
benyújtásának határ-
ideje: február 5. A pá-
lyázatok elbírálásának
határideje: február 5. A
pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton,
a fenti címre. Tartalma:
önéletrajz; iskolai bizo-
nyítvány másolata; elér-
hetõség megjelölésé-
vel.

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) szülõi fórum
programsorozatának kö-
vetkezõ elõadását február
2-án 17.30 órától rende-
zik, „Magyarázom a bizo-
nyítványom” címmel. 

Í gy félév táján sok
szülõben felmerül a

kérdés, vajon miért rom-
lott gyermeke teljesít-

ménye? Melyek azok az
okok, melyek az alsó ta-
gozathoz képest a telje-
sítmény romláshoz ve-
zettek? Mindenki eseté-
ben így van ez? Az alsó-
ból a felsõ tagozatba
történõ átmenet nehéz-
ségeirõl, ezek kiváltó
okairól hallhatnak tájé-
koztató elõadást az ér-
deklõdõk.   

Nemcsak az ötödik, ha-
nem a negyedik osztályos
diákok szüleire is számí-
tanak, hiszen ha magya-
rázatot találnak arra,
hogy a fent említett prob-
lémák - ha nem is minden
esetben - miért következ-
nek be, könnyebben meg
tudják majd oldani azokat
a nevelési helyzeteket,
melyek elé ebben a szitu-

ációban kerülhetnek. A
sokat ígérõ elõadást dr.
Hada Zsuzsanna pszichi-
áter tartja. 

(Az elõadás ingyenes.
A programra telefonon
elõzetes bejelentkezést
kérnek! Cím: Szérûskert
utca 40. Megközelíthetõ:
az Árpád hídi HÉV-meg-
állótól a második megál-
ló. Tel.: 368-9400.)

Szülõi fórum a PSZI-ben

Magyarázom a bizonyítványom

Várják a Mustármag
iskola iránt érdeklõ-

dõ leendõ 1. osztályoso-
kat és szüleiket január
20-a és február 24-e kö-
zött a következõ alkal-
makra: január 20-án és
27-én 16.30 órakor Ma-
nó-tanoda a leendõ 1. osz-
tályosoknak. * Február
1-jétõl 5-ig nyílt hét az is-
kola minden évfolyamán.
* Február 3-án 16.30 óra-
kor  Manó-tanoda a leen-
dõ 1.osztályosoknak. *
Február 10-én 16.30 óra-
kor farsang a leendõ
1.osztályosokkal. * Feb-
ruár 17-én 16.30 órakor
játékos torna a leendõ
1.osztályosokkal. * Feb-
ruár 24-én 16.30 órakor
Manó-tanoda a leendõ

1.osztályosoknak. (Cím:
Mustármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola

és Gimnázium, Templom
utca 5. Telefon és fax:
388-8130. E-mail:

mail@mustarmag.sulinet
.hu Honlap: www.mustar-
mag.communio.hu)

Manó-tanoda és nyílt nap a Mustármagban

A Fodros iskolából taná-
rok, szülõk, diákok egy
napot töltöttek Bécsben
tavaly december 14-én,
gyönyörködve (és fázva) az
adventi forgatagban. 

Aprogram jelentõs ré-
szét a város neveze-

tességeivel való ismerke-
dés töltötte ki. Mindenki
élményekkel és számos
ajándék ötlettel gazda-
godva, karácsonyi hangu-
latban tért haza. A német
nyelvet tanuló diákjaink-
nak lehetõségük nyílt a
tanultak „élõben” való al-
kalmazására, a hallott
nyelvbõl az ismert szavak
felismerésére, megértésé-
re. Jutalomként az ötös
sem maradt el.

Az influenzajárvány
miatt a szokásos karácso-
nyi koncertet nem ren-
deztük meg. A karácso-
nyi programok azonban
nem lettek szegényeb-
bek. Az elõkészületek so-
rán a folyosók karácso-

nyi díszítésére emeletek
közötti versenyt írt ki a
Diákönkormányzat. Az
eredmény a tanárokat is
elkápráztatta. A betlehe-
mi eseményt megjelení-
tették ember nagyságú,
felöltöztetett karton bá-
bukkal, és a diákok is
élõkép formájában. A fa-

li- és ablakdíszek, a
mennyezetrõl lelógó an-
gyalkák, a karácsonyfák,
a karácsonyi versek és
idézetek a szorgos kezek
munkáját dicsérik. Az
együtt dolgozás örömét a
verseny még tovább fo-
kozta. Az otthoni elõké-
születekhez számos ötle-
tet vihettek haza diákok,
pedagógusok egyaránt.

A hagyományos kará-
csonyi csere-bere vásár is
nagy sikert aratott. Igazi
vásári forgatag helyszíne
lett mindhárom szinten a
folyosó. Rengeteg
játék, könyv, DVD
cserélt gazdát.
Mindenki elégedet-
ten kezdhette a téli
szünetet.

Fodros 
Általános Iskola

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Advent Bécsben

obuda_02.qxd  2010.01.15.  13:15  Page 15



obuda_02.qxd  2010.01.15.  13:15  Page 16



obuda_02.qxd  2010.01.15.  13:15  Page 17



obuda_02.qxd  2010.01.15.  13:15  Page 18



obuda_02.qxd  2010.01.15.  13:15  Page 19



2010/2. szám20
Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Barlay tanítványok
tárlata

Az óbudai Barlay László
tanítványainak alkotása-
iból összeállított kiállí-
tást Gyimesi László író,
költõ nyitja meg január
20-án 15 órakor a Kisko-
rona utcai idõsek klubjá-
ban (az Óbudai Társas-
kör mellett). Megtekint-
hetõ: február 20-ig.

Négykezes
zongoraest

A Megbékélés Háza
hangversenysorozat
négykezes zongoraest-
tel folytatódik január 25-
én 19 órakor. Kollár Zsu-
zsa és Balog József
zongoramûvészek ad-
nak közös koncertet.
(Cím: Békásmegyer Új-
megyeri tér, Hadriánus
és a Királyok útja sarka,
a 34-es és 134-es busz
végállomása; bejárat az
iskola felõli oldalon. A
koncert ingyenes.)

Vissza 
a festészethez

Fenti címmel tekinthetõ
meg Krupa József festõ-
mûvész tárlata január
29-ig, hétköznapokon 9-
tõl 16 óráig az Óbudai
Kulturális Központ San
Marco Galériájában. A
tárlat vendég kiállítómû-
vész Bak Péter Corvin-
díjas festõmûvész. (Cím:
San Marco utca 81.) 

Tóth József fotómûvész „A hegedû mosolya” címû kiállítását az Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galériájában láthatták

Vincze Balázs alkotásaiból nyílik
emlékkiállítás január 21-én 17
órakor a Budapest Galéria Kiállító-
házában. A tárlatot Andrási Gábor
mûvészettörténész nyitja meg. 

A festõmûvész 1968-ban
kalandos körülmények

között disszidált. Festészetére
a kísérletezés, a szabad forma-
alakítás, a figuralitás és az

absztrakt forma határán való
termékeny átjárás jellemzõ.
Képei belsõ világának komp-
romisszumot nem tûrõ, követ-
kezetes megjelenítései. Mûvé-
szetére meghatározó hatással
volt a francia líra absztrakció
festészete. (A tárlat február
14-ig, hétfõ kivételével 10-tõl
18 óráig tekinthetõ meg. Cím:
Lajos utca 158.) 

Absztrakció a festõvásznon

Kontra Ágnes festõmûvész alkotásaiból
„Harmatpont” címmel nyílt kiállítás janu-
ár 12-én a Symbol Art Galériában. 

A z alkotómûvész képein megjele-
nõ elemek bevonzzák a szemlélõt

a képek sajátos világába. Olykor egy
ösvényt, hegygerincet, vagy az alkony
atmoszférájában derengõ völgyet lá-
tunk, máskor a hegytetõn lenézõ tekin-
tet útját vagy az égig érõ fûszálak kék
táncát. A képek terében a legerõsebb
dimenzió a mélység. Beszippant ben-
nünket a látvány és kibontakozik
mindaz, ami ott hátul, bentebb, elsõ
pillantásra alig volt érzékelhetõ. Ezek
a világok elõhívják belõlünk a felfede-
zõt, finomítják érzékeinket, hogy meg-
keressük, hová vezetnek az utak, ösvé-
nyek, lépcsõk, ha a színes fényrétege-
ken a tekintetünk keresztül hatol. 

(A kiállítás január 22-ig, minden
nap 12-tõl 19 óráig tekinthetõ meg. A
Symbol Art Galéria címe: Bécsi út 56.)

Égig érõ fûszálak
kék tánca

Az Óbudai Múzeum 2010-ben az óbudai
vendéglátás témakörében idõszaki kiállí-
tást rendez. Kérjük, amennyiben az óbu-
dai éttermekkel, kocsmákkal, bisztrókkal
kapcsolatos tárgyi anyaggal, dokumentu-
mokkal, fényképekkel, vagy egyéb emlé-
kekkel rendelkeznek, keressék fel múze-
umunkat. Gyûjtünk továbbá jellegzetes
óbudai ételrecepteket is. A múzeum a fel-
ajánlott anyagokat megõrzi, a kölcsönvett
anyagokat pedig maradéktalanul vissza-
adja tulajdonosának. Felajánlásaikat elõ-
re is köszönjük. (Kapcsolatfelvétel levél-
ben, vagy személyesen: 1033 Bp., Fõ tér
1., Zichy-kastély.Tel.: 06-1-250-1020.) 

Óbudai Múzeum

Idõközi kiállítás az óbudai 
vendéglátásról

„Csillaghegyi történet”
címmel tart elõadást Deák
Zoltán református lelki-
pásztor január 27-én 18
órától a csillaghegyi re-
formátus templomban. A
Csillaghegyi Esték soro-
zatban vall életérõl és
szolgálatáról a nyugdíjas
lelkész. 

D eák Zoltán Csil-
laghegyen szüle-

tett, neve szerepel elsõ-
nek a gyülekezet anya-
könyvében. Ordason
kezdett lelkészi szolgá-
lata után visszatért
Csillaghegyre, hogy a

közösség történetének
második lelkészeként
harminc éven át pászto-
rolja a nyájat. Szolgála-
ti ideje alatt épült fel az
akkor még Csillag-
hegyhez tartozó békás-
megyeri református
templom. Neve össze-
forrt a gyülekezettel,
ma is lépten-nyomon
megállítják, megszólít-
ják, ha a városrészben
megfordul. Elõadása
egyszerre élet, egyház
és kortörténet. (Cím:
Vörösmarty utca 2. In-
formáció: www.csil-
laghegy.parokia.hu)

Egy lelkipásztor vallomása

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaíté-
lését és átadását rendeletben szabályozta: „A cím adomá-
nyozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ  sze-
mélyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális
életének fejlõdéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képviselõ-
testület - rövid indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel el-
fogadott határozatában dönt, melyet a nyilvánosan meghirdetett
és beérkezett javaslatok alapján - a mindenkori kulturális bizott-
ság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban
évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” címû kisplasz-
tikája,
• díszoklevél és 
• 600.000 forint összegû pénzjutalom jár.
A díj az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják
az óbudai polgárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelö-
lési javaslatait.
A javaslatokat zárt borítékban, a polgármesteri hivatal oktatási
és kulturális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.)
„Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására” megjelö-
léssel, 2010. március 19-ig kérik eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj 
adományozására 
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� Tévéjavítás azonnal garanciával! (Orion,
Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: +36(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel. +36(20)972-0347,403-
9357, +36(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
+36(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: +36(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, +36(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet.  1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844,ügyelet: +36(20)316-0933
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, +36(20)997-2747
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: +36(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, +36(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.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: +36-20-321-06-01
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, +36(20)9424-943
� 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, +36(20)335-
3411, +36(30)912-9017
� NEXT fodrászat Csillaghegy, Dózsa Gy.
út 36. Nõi-férfi-gyermek fodrászat, mûkö-
röm, pedikûr, smink tanácsadás: +36(20)591-
3067 bejelentkezés.
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: +36(30)341-3423, 367-
2869
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554

� Számítógépeit otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adat-
mentés. Internet beállítás, ügyintézés. Szoft-
ver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalom-
mal: +36(20)998-0798 http://www.fmrkft.hu
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604,
+36(70)550-0269
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
+36(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, +36(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: +36(30)914-3588
� Ingyenes gyermekfelügyeletet biztosít a
helyszínen a NEXT fodrászat vendégei részé-
re, szolgáltatások igénybevételének ideje
alatt. Elõzetes egyeztetés szükséges
+36(20)591-3067, www.nextfodrasz.hu,
drucza@vipmail.hu
� Lakásfelújítás komplett kivitelezéssel.
Festés, burkolás, vízszerelés, nyílászáró cse-
re, gipszkartonozás. Tel.: +36(20)941-9357
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: +36(30)940-6162
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: +36(30)212-
3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Kertészeti munkákat vállalok: telektisztí-
tás, bozótírtás, fakivágás, ásás kézzel,
hóeltakarítás, stb. Tel.: +36(30)602-6925
� Gépi földmunkák bobcat géppel. Konté-
neres, szemét-sittszállítás. Föld-homok-sóder.
Tel.: +36(30)392-6216
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, +36(30)253-
4175; +36(70)280-0479
� Ha csöpög a vízcsap, leszakadt a karnis
vagy a polc, rossz a zár hívjon: +36-20-941-
9357
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
+36(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
+36(20)994-7726
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: +36(20)599-6598
� Csõtörés- és ázás megszüntetése. Csapte-
lepek javítása, cseréje, berendezési tárgyak
beépítése, szerelése, szifonok-vízórák cseréje
ügyintézéssel, mert minden cseppért kár.
Tel./fax: 242-7046; +36(30)236-3941,
+36(30)520-9050
� ELMÛ-nél regisztrált villanyszerelõ-mes-
ter vállal: mérõhely-kiépítést cserépkályha
építését, hõtárolós kályha HÉRA gáz EPH.
www.cserepkalyha-kandallo.webs.com Tel.:
+36(20)530-0344
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-

vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; +36(20)433-6289;
www.riederkarpitos.hu
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: +36(20)323-3900; +36(20)332-
4660. Díjmentes kiszállás. Télen is.

� Ideggyógyászati magánrendelés a Zápor
u. 53-ban. Bejelentkezés Dr. Huszák Mária
fõorvosnál a +36(20)336-5724-es számon.
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: +36(30)213-8052
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, egy
alkalmas, 26 perces terápiával 7000 Ft-ért, az
SZTK-val sréhen szemben, a Vörösvári út 97-
ben. Idõpontkérés: +36(70)271-9867
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
+36(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
+36(20)493-1675
� 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: +36(20)773-7565.
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc és ízü-
letkímélõ ugrálás nélküli torna, minden kor-
osztálynak. Tel.: +36-30-921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Till Erzsébet neurológus magánrende-
lése az Amphiteátrumnál. Fejfájás, szédülés,
mozgászavarok, epilepszia kivizsgálása. Be-
jelentkezés: 436-7344; +36(20)534-5229
� Sóterápia asztma, allergia, hangszálgyul-
ladás, krupp, COPD, pikkelysömör, ekcéma
kezelésére. Helye: Budapest, 1036 Bécsi út
67. Elõzetes bejelentkezés: 769-2689,
+36(70)432-6626

� 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.: +36 (20)482-2270, 320-
1825
� Kállay  Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban.
Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533,
+36(30)933-3619.
� Angol, német, lengyeloktatás; megfelelõ
szakképesítéssel rendelkezem; többéves ta-
pasztalat; személyre szabott órák, kommuni-
kációfejlesztés, nyelvvizsgafelkészítés. Kez-
dõtõl üzleti szintig. 2000Ft/60p Tel.: +3630-
332-6068

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
+36(30)964-5331
� Fejestanoda vállal matematika, fizika ok-
tatást, alapoktól-szigorlatig. Www.fejestano-
da.atw.hu Tel: 250-2003; +36(70)366-6445
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256

� Angol magánórák, a Rómain felnõt-
teknek, gyerekeknek, délelõtt és délután,
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.: +36(30)461-
0855

� Angoloktatás! Fiatal tanárnõ vállal
korrepetálást, felzárkóztatást, nyelvvizs-
gára való felkészítést, bármely korosztá-
ly számára. Tel.: 240-1421; +36(70)416-
1484

� A Kerék nyelviskola januártól várja tan-
ulóit! Felkészítés érettségire, nyelvvizsgára,
pótvizsgára. Egyénileg és kiscsoportokban.
Tel.: +36(70)212-8165, +36(70)212-8164.
III. Kerék u. 6. I.em. 5.

� Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat dél-
elõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános és
középiskolásoknak. Tel.: +36(20)946-2027

Oktatás

� 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

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-
18 óráig, illetve igény szerint. Bejelentke-
zés tel.: +36(30)201-9198

�Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7. Dr.
Polgár Éva Bejelentkezés: +36(30)991-
0115

�Fogyjon fülakupunktúrával orvos-ter-
mészetgyógyásznál, III. ker. Tavasz u. 7.
Tel.: +36(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III.ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: +36(20)543-3948

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltá-
volítása, gyermekbõrgyógyászat. Buda-
pest, 1027 Horvát u. 28. (Margit körútnál).
Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
+36(30)964-5436

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, +36-20-342-55-56

� 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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� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  vizsgára való felkészítés, gyakorlott,
precíz tanárnõtõl a Vihar utcában, egész nap.
Tel.: +36(30)489-8731
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
+36(70)619-5546
� Flórián közeli lakásomon, magyarból, ma-
tekból általános iskolásokat korrepetálok,
egyénileg. Tel.: +36(30)664-6904
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
+36(20)243-9043 E-mail: wagner.dora@
freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  +36(30)604-1478
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
+36(20)439-6410
� Olasz, angol, orosz nyelvoktatás diplomás
tanárnõnél Óbudán. Tel.: +36(30)587-8329
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
+36(30)285-2879
� Zongoraoktatás zeneelmélettel Óbudán,
korhatár nélkül. Tapasztalt mûvésztanárral.
Módszer igény szerint. Tel.: +36(30)455-
3238
� Matematika tanítás, korrepetálás, érettsé-
gire felkészítés Óbudán vagy akár otthoná-
ban. Az elsõ, szintfelmérõ óra ingyenes! Tel.:
+36(20)910-7517
� Német, angol, orosz tanítás, korrepetálás,
vizsgára felkészítés, tanárnõnél, Aquincum-
nál. Tel.: +36(20)285-0713
� Angoltanár oktat ill. korrepetál kezdõk-
nek 3 fõs kiscsoportban 3. és 4. osztályos gye-
rekeket. Könyvet és munkafüzetet ingyen
adok! Heti 2 alkalommal 60 perc/2000 Ft. El-
érhetõség: 387-4132, +36(20)957-2214
Aquincumban
� Német tanítás, korrepetálás, vizsgára ké-
szítés nagy tapasztalattal, türelemmel, Nánási
úton. Tel.: +36(30)458-2241
� Matematika, fizikaoktatást – általános és
középiskolásoknak – vállal nyugdíjas mér-
nök. Házhoz megyek. Tel.: +36(30)552-1269

� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826, +36(30)613-2648
� Korrepetálás! Általános iskolások egyéni
korrepetálását minden tantárgyból vállalja
diplomás. Tel.: +36(30)952-1579

� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi
ház. Irányár: 37,7 MFt. Tel.: +36(30)393-0066
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
+36(30)900-0963
� Magánszemélytõl eladó a Lajos utcában,
újépítésû 12 lakásos társasház elsõ emeletén
53 nm-es, kétszobás, erkélyes, fiatalos lakás.
Légkondi, riasztó. Iár: 23,5MFt,
tároló+garázs 2M Ft. Tel.: +36(70)278-4659
� Magánszemélytõl sürgõsen eladó a Búza
utcában 9. emeleti, felújított, kétszobás, 52
nm-es, napfényes, vízórás lakás. Panelprog-
ram várható. Hegyekre panorámás. Ár: 10
MFt. Tel.: +36(30)238-1367
� Sürgõsen eladó! Kállón, Budapesttõl 59
km-re, családi ház 3 szobás, vegyes tüzelésû,
2 garázs, területe: 1389 nm. Irányár:
7.500.000 Ft. Érdeklõdni: +36(20)823-2866
� Remetehegyi úton 2,5 szobás elsõ emeleti
ingatlan kiadó, ill. eladó. Egyedi fûtés, udva-
ri parkolás, csendes ház. 27 MFt ill. 100
eFt/hó. Tel.: +36(70)310-1928

� Csillaghegyen 120 m2-es mélygarázs csen-
des tevékenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� Kiadó lakásokat keresünk! 40-100 ezer
forint között! Lõrincz Péter, tel.: +36(70)383-
5004

� Kaszásdûlõi lakótelep, Huszti úton, ga-
rázs kiadó, hosszabb idõre (Penny markethez
közel). Érdeklõdni este: +36(30)321-1619

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; +36-20-575-74-35 
� Fodrász, mûkörmös munkatársakat kere-
sek Csillaghegy, Dózsa Gy. u. 36. (virágüzlet
mellett) NEXT fodrászatba. Tel.:
+36(20)591-3067, www.nextfodrasz.hu,
drucza@vipmail.hu
� Megbízható, nemdohányzó, két gyerme-
kes anyuka vállal takarítást, vasalást, gyer-
mekfelügyeletet hétköznap a III. kerületben.
Tel.: +36(30)252-1564
� Zálogfiókba tapasztalt ékszerbecsüst ke-
resünk. Tel.: +36-20-952-2665
� III. ker. gyermekotthon szakképzett gyer-
mekfelügyelõt keres, 2010. február 1-jei
kezdéssel. Érdeklõdni lehet: Pásztor Melindá-
nál a 240-1769-es telefonszámon.
� Fodrásznak (3 fõ), kozmetikusnak 1 fõ,
Békáson, hegy felõli oldalon, fodrászatban
munkahely lehetõség. Tel.: +36(30)973-6229
� Egészségvédelmi termékforgalmazó cég
óbudai termékmenedzser munkahelyre mun-
katársat keres termékértékesítés megtervezé-
se, árképzés, import bonyolítás, kapcsolattar-
tás. Elvárás számítógépes gyakorlat, angol
nyelv. Önéletr.: karrier@hungimpex.hu címre
� Egészségvédelmi termékforgalmazó cég
óbudai ügyfélszolgálati munkahelyre munka-
társat keres ajánlatkészítések, kapcsolattartás,
rendelésfelvétel, számlázás. Elvárás számító-
gépes gyakorlat. Értékesítési gyak. elõny.
Önéletr.: karrier@hungimpex.hu címre

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Drágakõ, (briliáns) aranyékszer, régi tört-
arany és ezüst evõeszközök, dísztárgyak vá-
sárlása készpénzért a legmagasabb áron. II.
ker. Margit krt. 51-53-ban, Loui’s Galéria.
Tel.: 316-36-51
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,

hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Könyveket (régit, újat) vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.:
+36(20)425-6437
� 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: +36(20)823-2866

� Számítógép szerviz Csillaghegyen! Szak-
szerû munka, korrekt árakkal. Tel.: +36-30-
357-1786, 240-9897
� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: +36(30)857-2653

� Gellért Katalin vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, porcelánokat, könyve-
ket, hagyatékot. Tel.: +36-70-651-19-10
� 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
� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: +36(20)924-4123

� Elveszett, dec. 31-én, hosszú szõrû, kan
németjuhász kutyánk Rómaifürdõn. Kérjük,
értesítsen, aki befogadta: +36(30)944-4263
� Székelyföldi 50 év feletti nõ, idõsgondo-
zást vállal szakmai gyakorlattal. Tel.:
+36(20)365-2234, 40-742-75-9894
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
+36(30)481-7821

Egyéb

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

Állás

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

Kiadó

� 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.: +36-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

Ingatlan

Hetedik alkalommal rendez jóté-
konysági estet a Gyógyító
Jószándék Alapítvány február 5-
én 19 órától az Óbudai Társaskör-
ben (Kiskorona utca 7.). 

Program: Gáspár András
színmûvész nyitja meg az

eseményt, majd a Budapesti
Fesztivál Zenekar mûvészei
Dvorzak: Terzetto címû mûvét
adják elõ. Csoma Ágnes brá-
csán, Nagymengyi Dóra és Rácz
József hegedûn játszik. * Az
ANIMANDO zenekar középko-
ri dallamokat ad elõ. * A pest-
hidegkúti Gyermekek Háza
ajándékkosár meglepetéssel
kedveskedik a közönségnek. * A
pilisszentlászlói Waldorf Iskola
ifjú zenészei és mûvésztanárai
mûsorát láthatják. * Szünet. * A
Muzsikás Együttes ajándék kon-
certtel lép fel a jótékonysági es-
ten. Közremûködnek: Éri Péter,
Hamar Dániel, Porteleki László
és Sipos Mihály.

Kedves Vendégünk!
Azzal, hogy ön részt vesz jó-

tékonysági koncertünkön, re-
méljük a kellemes szórakozá-
son kívül segít olyan gyerme-
keknek, akiket a sors nem aján-
dékozott meg a könnyed moz-
gás szabadságával. Az izombe-
teg gyermekek hétköznapjait
tesszük könnyebbé és a nyári
táborozásukat támogatjuk a
rendezvény bevételével. Kö-
szönjük segítségét! A szünet-
ben pogácsával és üdítõitallal
kínáljuk meg vendégeinket. 

(Támogatást a helyszínen is
elfogadunk. Bankszámlaszá-
munk: 10300002-20162043-
00003285. További informá-
ció: http://duchenne.fw.hu,
tel./fax: 201-1884. Kérjük, sze-
mélyi jövedelemadójának 1
százalékával is segítse alapít-
ványunkat! Adószámunk:
18109726-1-41.)

Gyógyító 
Jószándék Alapítvány

Jótékonysági koncert az izombeteg gyermekekért
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv keretében,
„Együtt a család!” címmel térítés-
mentes kommunikációs-konfliktus-
kezelési tréninget indít a kerületben
élõ vagy tanuló kamaszoknak. 

Atréning segítséget és alternatívát
kíván nyújtani a hátrányos hely-

zetû, veszélyeztetett vagy csellengõ
fiatalok magatartási- és teljesítmény-
zavaraira, beilleszkedési-, társadalmi
integrációs-, családi- és életviteli
problémáira. A tréningre azokat a 10-
16 év közötti diákokat várjuk, akik a
pedagógusokkal és gyermektársaik-
kal rendszeresen konfliktusba kerül-
nek, a családjukban és az iskolában
bekövetkezõ változásokat nem meg-
felelõen tolerálják. Célunk, hogy a
kamaszok a tréning végére a fenti
helyzeteket az új és begyakorolt kom-
munikációs- és konflik-
tuskezelési technikák
segítségével megfele-
lõbben kezeljék.  

A tréning március 5-ig pénteken-
ként, intézményünk Szentendrei út
85. szám alatti telephelyén lesz. A
tréningre jelentkezni Szabóné Bán-
falvi Katalin csoportvezetõnél lehet
a +36-20-576-9695-ös telefonszá-
mon.

(A projektrõl bõvebb informá-
ció kérhetõ Mester Szilvia szak-
mai vezetõtõl a +36-20-576-
9601-es telefonszámon, valamint
a cstan.info@kszki.obuda.hu e-
mail címen. A www.egyuttacsalad.
fw.hu  program-weblapon megta-
lálhatók korábbi programjaink és
a jelenlegi foglalkozások tájékoz-
tatói, beszámolói, fotói.) 

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósul meg.

Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ

Konfliktuskezelési tréning kamaszoknak
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Pályázat

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdo-
nában lévõ alábbi ingatlan, csere útján
történõ értékesítésére
A Bp., III. ker. Ladik utca 2-6. szám
alatti, 19257/1 hrsz-ú 12858 m2 nagysá-
gú ingatlan, kivett ipartelep.
Építési övezet: M-III/1, az ingatlan
összközmûves. Az ingatlant fölmérési je-
lek elhelyezését biztosító használati jog és
bérleti jogviszony terheli. Az ingatlanon
lévõ épületekben irodák, mûhelyek, raktá-
rak és gépkocsi beállók találhatók.
A csereingatlannal kapcsolatos követelmé-
nyek a pályázati dokumentációban megta-
lálhatók.
A csereként felajánlott ingatlanon felüli
vételi ajánlat minimum összege:
100.000.000 Ft (áfa mentes).
Pályázati ajánlati biztosíték: 100.000.000 Ft. 
A pályázat feltétele a pályázati dokumen-
táció megvásárlása 50.000 Ft + 25 % áfa,
illetve az ajánlati biztosíték befizetése és a
befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:
• Cégbíróságnál bejegyzett cég esetében: pá-
lyázó neve; székhelye; cégjegyzék száma;
30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat.
• Cégbíróságnál bejegyzés alatt lévõ cég
esetében: pályázó neve; székhelye; cég-

jegyzék száma; társasági szerzõdés; az ille-
tékes cégbíróság által kiadott tanúsítvány. 
• Cégvezetõ(k) neve, telefonszáma.
• A csereként felajánlott ingatlanon felüli vételi
ajánlat összege, mely minimálisan 100.000.000
Ft a pályázó külön nyilatkozatában. 
• A csereként felajánlott ingatlan forgalmi
értékének megállapításához az ingatlan 30
napnál nem régebbi hivatalos ingatlan-ér-
tékbecslõ által elkészített értékbecslése,
mely az ingatlan teljes részletes leírását
tartalmazza, fényképekkel, az épületek el-
helyezkedésének bemutatásával. 
• Az ingatlan leírását.
• A csereként felajánlott ingatlan 30 napnál
nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolata.
• A jelen pályázati dokumentáció megvásár-
lásáról szóló - a pályázó saját nevére és címé-
re kiállított - számla vagy nyugta másolata.
• Igazolás arról, hogy a pályázónak sem a
kiíróval szembeni, sem más lejárt köztarto-
zása nincs.
• Pályázói nyilatkozat arról, hogy az aján-
lati kötöttség idõtartama alatt ajánlatát
fenntartja. 
• Pályázói nyilatkozat arról, hogy a jelen
pályázati ajánlati dokumentáció feltételeit
teljes körûen elfogadja.
• Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátá-
sáról szóló igazolás.

A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-
tól számított 90 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára
(számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001.) 
A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot, valamint a pályázatokat zárt
borítékban 2010. január 29-én 11 óráig
lehet benyújtani a III. kerületi Önkormány-
zat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím:
1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
A pályázat bontása 2010. február 1-jén
14 órakor az önkormányzat jogtanácso-
sának jelenlétében a Bp., III. kerület, Fõ
tér 3. I./21. helyiségben történik. A pályá-
zaton résztvevõket levélben és telefonon
értesítjük a pályázat eredményérõl. A pá-
lyázat kiírója fenntartja jogát, hogy a leg-
jobb ajánlattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a III. kerületi Önkormány-
zat Vagyonhasznosítási Osztályán, a 437-
8548-as és a 437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály
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Már a 171. Óbudai
Krumplibúcsút rendezte a
„Braunhaxler” Egyesület a
Rozmaring Étteremben ka-
rácsony másnapján. Az
eseményrõl a Duna Tv
stábja összefoglalót készí-
tett, mely majd látható
lesz mûsorában. Az adás
idõpontját az egyesület
honlapján közzéteszik. 

A program a megszo-
kott jó  hangulatban

telt, a mintegy 200 fõs
közönség elõtt nagy si-
kerrel szerepelt a
„Braunhaxler” Dalkör,
Zwickli Misi és zenekara
gondoskodott a sramli-
zenés talpalávalóról.
Szokás szerint a sült
krumpli libazsírral és lila
hagymával ingyenes
volt, a kedvezményes,

kizárólag erre a napra ér-
vényes étel- és italkíná-
lattal pedig - mint koráb-
ban is - a Rozmaring

Vendéglõ várta a vendé-
geket. 

Nagy érdeklõdéssel
várták a résztvevõk a 12

órakor kezdõdõ Krump-
likirály és -királynõ vá-
lasztást. Ekkor ünnepé-
lyes ceremónia közepette

adja át a regnáló Krump-
likirály és -királynõ hiva-
talát az új Krumplikirály-
nak, illetve -királynõnek.
Azonban - tekintve, hogy
a tavaly megválasztott
Tóth József fafaragó
(élet)mûvész nagyon jól
végezte feladatát, hiszen
ebben a gazdaságilag
rendkívül nehéz helyzet-
ben sokat segített az Óbu-
dai Búcsú rendezésében -
közkívánatra még egy
évig viselheti a kitüntetõ
címet. Krumplikirály-
nõvé Csányi Annát vá-
lasztották, akinek igen
nagy szerepe és sok mun-
kája van abban, hogy a
„Braunhaxler” Dalkört
szívesen látják ország-
szerte a német nemzetisé-
gi napokon és az egyházi
rendezvényeken is.

Óbudai Krumplibúcsú királyi pár választással 

Rajzpályázat  diákoknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Magyar-
Lengyel Barátság Napja alkalmából, „Magyar-
lengyel két jó barát” címmel rajzpályázatot hir-
det a III. kerületi felsõ tagozatos általános isko-
lás és középiskolás tanulóknak.
A rajzpályázat témája: a magyar-lengyel kapcso-
lat kötetlen feldolgozása.
A pályamûveket szabadon választott technikával
(pl. ceruzarajz, tusrajz, festmény, montázs, kollázs),
A/3-as méretû lapokon lehet elkészíteni és bekülde-
ni postán 2010. február 26-ig a következõ címre:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala, Oktatási és Kulturális Fõosztály,
1033 Budapest, Laktanya utca 4.
A pályamûvek hátulján kérjük feltüntetni: a pályázó
nevét, korát, iskoláját és osztályát. Továbbá az
eredményhirdetéssel kapcsolatos tájékoztatás cél-
jából egy telefonszámot és/vagy egy e-mail címet.
Kérjük, a borítékra írják rá az alábbi jeligét: „Ma-
gyar-lengyel két jó barát”.
Az önkormányzat címére beérkezett pályázatokat
szakmai bírálóbizottság 2010. március közepéig
zsûrizi, eredményt a Magyar-Lengyel Barátság
Napján, 2010. március 23-án hirdetnek.
A rajzpályázat elsõ három helyezettje 2010 nyarán
lengyelországi nyaraláson vehet részt, valamint kü-
lönbözõ értékben könyvutalványban részesül.
A pályamûveket nem küldjük vissza. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy az
alkotásokat sajtóban, kiállításon, illetve dekoráció-
ként felhasználja.
A pályázatról további információ a www.obuda.hu
honlapon található vagy Borbély Rita kulturális refe-
renstõl (Laktanya utca 4., tel.: 437-8834, e-mail:
borbely.rita@obuda.hu) kapható.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

A polgármesteri hivatal oktatási és kulturális fõosztálya felhívja a nyugalmazott
pedagógusok figyelmét, hogy a Felsõoktatási Törvény 2005. CXXX tv. 65§ (4)
bekezdése szerint óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt végzett és diplomáját
50 éve szerzett pedagógus arany,
60 éve szerzett pedagógus gyémánt,
65 éve szerzett pedagógus vas, illetve
70 éve szerzett pedagógus rubin
díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 évet eredményesen dolgozott pedagógus-
ként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztályán nyújtható be. Eh-
hez csatolni kell elsõ igénylés esetén a diploma másolatát (a másolást és hite-
lesítést a fõosztályon elvégzik), valamint a 30 év pedagógus munkakörben el-
töltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a munkakönyv szolgál (arról is
fénymásolatot készítenek az fõosztályon). Magasabb fokozatú jubileumi diplo-
ma igénylése esetén csak az elõzõ jubileumi diploma fénymásolatát szükséges
benyújtani a kérelemhez csatolva.
Az igényléseket február végéig az oktatási és kulturális fõosztályra kérik bevinni
vagy beküldeni (cím: 1033 Budapest, Laktany utca 4. II. em.). A kérelem tartal-
mazza a kérelmezõ lakcímét, (ha van) a telefonszámát, adószámát, taj-számát,
valamint, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott pedagógusként a kerületben.
A diplomákat ünnepélyes keretek között adják majd át, illetve egyes esetekben
a fõiskolákon rendezett ünnepségeken vehetik át az érintettek.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõosztályon adnak a 437-8541-
es illetve a 437-8653-as telefonszámon.)
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat, nem az önkormányzaton keresztül.

„Magyar-lengyel két jó barát” Jubileumi diplomák pedagógusoknak

Óvodapedagógus felvétele
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû. A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezsõ út 2. Ellátandó feladatok:
óvodai nevelés. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXI-
II. törvény rendelkezései alapján. Pályázati feltétel: fõiskolai végzettség; erkölcsi bizonyít-
vány; egészségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent mûvészeti terü-
leteken való jártasság. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs le-
vél, szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolata. A munkakör legkorábban
2010. február 10-én tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 29-én,
postai úton a fenti címre. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 8.

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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Januári esemény
Rejtvényünkben Nagy László „Január királya” címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a füg-
gõleges 13. sor megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: C.
L. D. L. O.). 13 Levelének részei. 14. Nézed is. 15. L.
Y. E. 16. Egyik helyrõl a másikra zúdul. 17. Használt
cikkel foglalkozik. 19. Kuglijai. 20. Jegyezni. 22. Ide-
gen március. 23. Belül rögös! 24. Színházunk rövid ne-
ve, névelõvel. 25. Kimázol. 26. Hal betûi keverve. 28.
Névelõs európai nép. 29. Német, spanyol és kambo-
dzsai autók jele. 30. Kicsinyítõ képzõ. 31. Oktatási in-
tézmény. 35. Üres váz! 36. T. B. S. 37. Boltos. 38. Meg-
kevert sok! 39. Elfogyaszthatja. 41. A hét vezér egyike.
42. Római ötszázötven. 43. Világháborús sorozatvetõ.
44. Alföldi város, …háza. 45. Gágogók. 47. Elegáns
sport, névelõvel. 49. Háttérbõl elõtérbe juttatja, régie-
sen. 50. Mely helyen. 51. Ritka férfinév. 53. Csodála-
tos, színpompás.
FÜGGÕLEGES: 2. Egyik egyetemünk névbetûi. 3. Jus-
sold. 4. Akkor mondjuk, ha még nem elég. 5. Bolondság.
6. Szemet vet a máséra. 7. Szintén nem. 8. A tömeg így
is hallatja a hangját. 9. A hélium és a szilícium vegyjele.
10. I. D. Z. 11. Eltesz. 12. Nebulók. 13. Az idézet második része
(zárt betûk: R. I. G. A.). 18. Kis Emma. 21. Nagyon rimánkodó,
zsargon nyelven. 24. Az éteren át történik. 25. Kulcsok angolul.
27. Magad felé eröltetheted. 28. …-pur, illatosító. 29. Dugd visz-
sza. 32. Azon a helyen, régiesen. 33. Nagyobb az ereje. 34. Pótlá,
régiesen. 40. Budai terünk. 41. Becézett Erzsébet. 42. Hangosko-
dó. 44. Add szét a kártyalapokat. 45. Végek nélküli vert csipke!
46. Lóétek névelõvel. 48. I. Ö. A. 52. Néma, belülrõl!

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon január 27-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia ajándékcsomagot sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A január 4-én megjelent, „Két nagy ünnep” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Szent Szilveszter éjszakája; Vízkereszt, vagy
amit akartok”.
Nyertesek: Kenéz János, Sóvári utca 32.; Rostás Jánosné, Boglár
utca 10.; Szénáné Szakály Mária, Selmeci utca 21.

Egészség-, tûz- és bal-
esetvédelem - ezt a hár-
mas célt szolgálja egy
2009 májusában indított
kezdeményezés a kerü-
leti paneles társashá-
zakkal és lakásszövet-
kezetekkel kapcsolat-
ban. Az ok a villanyóra-
helyiségekben és szek-
rényekben lévõ, egész-
ségre káros és tûzveszé-
lyes azbesztlemezek
megléte. 

A z azbesztlemez
porladása évtize-

dek alatt lassan, de ala-
posan rongálja az ott la-
kók egészségét. Tûz,
szikra és elektromos
zárlat esetén a megron-
gálódott és elhasználó-
dott azbesztlemez nem
tudja a tûz terjedését az
észlelésig és a tûzoltó-
ság kiérkezéséig meg-
akadályozni. Erre példa
a csepeli és a miskolci
tûzeset is. 

Ezek a villanyóra-he-
lyiségek és szekrények
általában nem zárhatók
vagy hanyagság miatt
nem zárják õket, ezért
lopásoknak, baleset- és
életveszélyes játékok-
nak vannak kitéve. Egy
cég saját költségén több
mint 100 paneles lép-
csõházat vizsgált meg,
és a következõket ta-
pasztalta: az azbesztle-
mezek porladnak, el-
használódtak, tûz- és
balesetveszélyesek és a
villanyóraegységek nem
zárhatók.  

A megoldás lakáson-
ként körülbelül 4.000
forint+áfába kerülne,
mely tartalmazza az az-
besztmentesítést, a veszé-
lyes hulladék elszállítását
és megsemmisítését, az
azbeszt korszerû, német
tûzvédelmi festékkel való
helyettesítését, valamint a
helyiség illetve a szek-
rény zárhatóvá tételét. 

Sajnos a társasházi
képviselõk és lakásszö-
vetkezeti elnökök szinte
mindegyike különbözõ
indokokkal elzárkózott
a probléma megoldása
elõl. Kivétel az óbudai
5. és 7. számú lakásszö-
vetkezetek, valamint a
Harrer Pál utca 10. szá-
mú társasház, melyek a
villanyóra-helyiségek
azbesztmentesítési mun-
káját már elvégeztették. 

Név és cím nélkül né-
hány indokot idézünk az
elutasításokból: „majd,
ha rendeletben kötelez-
nek a megcsináltatásá-
ra, akkor megcsináltat-
juk; * ha zavarja Önö-

ket, mi letéphetjük eze-
ket az azbesztlemezeket
és majd a szemétbe rak-
juk és elszállítják a sze-
metesek”; (megjegyzés:
a bontás veszélyes tevé-
kenység, a keletkezett
hulladékot csak a veszé-
lyes hulladék telepre le-
het szállítani.); * „eb-
ben az ügyben nem hí-
vok össze rendkívüli
közgyûlést.”

Most az 5. számú
Óbudai Lakásszövetke-
zet elnökének nyilatko-
zatát idézem, hogy mi-
ért végeztette el a vil-
lanyóra-helyiségek az-
besztmentesítési mun-
káját:

„Tisztelt panellakás-
tulajdonosok! Érdemes
lenne, családjuk egész-
ségének megóvására
mindössze körülbelül
5.000 forintot szánni és
a fenti problémát a kö-
zös képviselõ vagy szö-
vetkezeti elnök bevoná-
sával megoldani.”

Záró gondolatként
megjegyzem, hogy a III.
kerületi Önkormányzat
a közintézményeket
azbesztmentesíti.

(Bõvebb információ:
www.azbes z tmen te -
sites.com)

Páll Attila (SZDSZ)
önkormányzati 

képviselõ

Azbesztmentesítésre szoruló villanyóra-helyiségek

Drótos Tóth Gábor (DRTG) rajz és fémhuzal karc alkotásaiból, „K-Arcok” cím-

mel nyílt kiállítás a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri

Könyvtárában. A tárlat március 1-jéig tekinthetõ meg, az intézmény nyitva

tartási idejében. (Cím: Füst Milán utca 26. Telefonszám: 245-3409.)

K-Arcok a könyvtárban
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Sport

Nyíló tündérrózsák, havas
táj, gõzölgõ patak, vízima-
darak. Ilyen gyönyörû kör-
nyezetben evezhetnek, ha
részt vesznek a „Hébe-hó-
ba” vízitúrán az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra
Szakosztályának szervezé-
sében.

Turnusok: január 23-
24.; 30-31.; február

6-7.; 13-14.; 20-21.; 27-
28. (igény esetén március
további hétvégéin is).
Szombaton 7.30 órakor
találkoznak a túrázók a
vízitelepen (Rozgonyi Pi-
roska utca 28.), ahonnan 8
órakor indulnak tovább
busszal, illetve autókkal a
Hévízi-tóhoz, ahová dél
körül érkeznek meg.
Egyéb helyen történõ be-
szállás is lehetséges, ami
útbaesik az M7-es felé.

Innen 12 kilométert ke-
nuban eveznek a meleg
(20 Celsius-fokos), lassú
folyású, kristálytiszta, tér-
dig érõ Hévízi patakon
Fenékpusztáig. Ez ké-
nyelmes tempóban 3-4
óra a szelíden kanyargó
vízen, a nádfalak között.
A helyben fõzött forralt
borral fokozzák a jó han-
gulatot, majd a kehi-
dakustyányi üdülõ és für-

dõfalu újonnan épült
apartman házaiba men-
nek. Ahalászlévacsorát 20
órakor tálalják, a másféle
ízekre vágyók a közelben
található étteremben ét-
kezhetnek saját költsé-
gükre.

A többnyire négysze-
mélyes apartmanokban
(nappali kihúzható kana-
péval, étkezõ+konyha,
fürdõszoba, WC, hálószo-
ba franciaággyal,) 2x2
ágyas elhelyezési lehetõ-
ségek adódnak, melyek
egyes esetekben pótágy-
gyal is bõvíthetõk. A ren-
delkezésre álló apartma-

noktól függõen idén is le-
hetõség nyílik két vagy
három fõs elhelyezésre
felár ellenében.

Vasárnap délelõtt sza-
bad program. Körülbelül
10 órakor felkeresik az or-
szág egyik legnagyobb és
legmodernebb termálvizû
gyógyfürdõjét, mely óri-
áscsúszdával, jacuzzival,
szaunával, forró vizû él-
ménymedencével szolgál-
ja a kényelmünket.

Indulás 12.30 órakor a
Szent György-hegyi pin-
cébe. Itt péksüteménnyel
és borkóstolóval várjuk a
túrázókat. A tájegységre
jellemzõ fajták mellett va-
lódi különlegességeket is
meg lehet ízlelni, vásárol-

ni, melyeket a pincemes-
ter személyesen mutat be.
Hazafelé a Balaton jegén
korcsolyázhatnak, csúsz-
kálhatnak. Aprogramot az
Öreg Halász étteremben
zárják, ahol finom és bõ-
séges ennivalóval várják a
megfáradt vízitúrázókat.
(Hazaérkezés 17-18 óra
körül.)

Részvételi díj: 16.000
Ft/fõ belföldi magánsze-
mélyeknek, 20.000 Ft/fõ
egyéb érdeklõdõknek. Sa-
ját autóval 1000 Ft/fõ az
engedmény, illetve 14 év
alatti gyerekeknek továb-
bi 1000 Ft/fõ. Üdülési
csekket elfogadnak!

A tervezett túraidõpont
elõtt 7-10 nappal érdemes

jelentkezni az 50 százalék
foglalóval.

A részvételi díj a kész-
pénzzel fizetõknél tartal-
mazza az egyesületi tagsá-
gi díjat, az utazást (kivéve
a saját kocsival közleke-
dõkét), a szállásdíjat (4
fõ/apartman kihasználtság
esetén), a vízitúrát, a bor-
kóstolót, a halászlé vacso-
rát és a virslis reggelit.
Nem tartalmazza a fakul-
tatív programok költségeit
(fürdõ), az éttermekben
választott ételek árát. A
változtatás jogát fenntart-
ják, melyrõl az Óbudai SE
honlapján és a jelentke-
zésnél adnak hírt.

Aki még nem ült sta-
bil túrakenuban, azt is
hamar megtanítják az
alapokra. A program
egy igazi evezõs cseme-
ge, amihez a kezdõ eve-
zõs tudása is bõven ele-
gendõ. Az úszni tudás
nem feltétel, mert a pa-
tak sekély és meleg vi-
zû. 14 éves kor alatt fel-
nõtt kíséret szükséges.

(Jelentkezés: Horváth
Péter „Kisindián”-nál,
mobil: 06-20-321-0811,
tel.: 240-3353. Aktuális
információk és e-mail:
www.ose.hu, ose@ose.hu)  

Jó evezést kíván: Hor-
váth „Indián” Pál túra-
vezetõ és Horváth Péter
„Kisindián” túravezetõ

„Hébe-hóba” vízitúra a Hévízi patakon

Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2010-ben is indítja egynapos, buszos sítúráit Ausztriába.
Idõpontok, tervezett úticélok: január 24.: Semmering/Stuhleck; január 31.:

St.Corona; február 7.: Semmering/Stuhleck; február 14.: Puchberg am Schnee-
berg; február 21.: Semmering/Stuhleck; február 28.: Semmering/Hirschenko-
gel.

Találkozás: reggel 5.30
órakor az I. kerületi Bat-
thyány 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!
T izenegy bajnoki

cím birtokában Var-
ga Katalin, a Budapesti
Honvéd Sport Egyesület
válogatott vívója Óbuda
egyik legeredménye-
sebb sportolója.

Korábban, 2000-ben
adtunk hírt róla, mint a
kerület legeredménye-

sebb utánpótlás-sporto-
lójáról. Azóta több vi-
lágversenyen, köztük vi-
lág- és Európa-bajnok-
ságokon, illetve világ-
kupákon is érmet szer-
zett. Tavaly december-
ben tizenegyedik ma-
gyar bajnoki címét sze-
rezte meg. 

A Csillaghegyi Mozgás Szabadidõ SE várja az 5-16
éves korú gyerekeket, valamint az amatõr szinten
sportolni vágyó urakat és hölgyeket, több éve mû-
ködõ klub-rendszerébe. A gyerekeket mindhárom
sportágban, óvodás kortól foglalkoztatják számta-
lan edzõmérkõzéssel, kupaeseménnyel és bajnok-
ságokon való részvétellel. Az amatõröknek futball,
tenisz, lábtenisz, asztalitenisz játék lehetõséget és
kuparendezést biztosítanak. (Érdeklõdni Kelen Ba-
lázsnál lehet a 06-70-314-0021-es telefonszámon,
vagy a www.csillaghegysport.hu weblapon.)

Foci, tenisz, asztalitenisz

Varga Katalin Óbuda
válogatott vívója
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A Bánkuti MotorSport lelkes csapa-
ta a holtszezonban sem pihen,
ugyanis az immár nyolcszoros óbu-
dai magyar ralikrossz-bajnok ver-
senyzõ, Bánkuti Gábor és szorgos
segítõi javában benne vannak az
idei versenyévad elõmunkálatai-
ban, hogy 2010-ben még elõrébb
lépjenek az Európa-bajnokság bi-
valyerõs mezõnyében, még sikere-
sebb évet zárjanak, mint 2009-ben.   

Annak ellenére, hogy az óév-
ben a csapat elsõsorban az

Európa-bajnoki szereplésre he-
lyezte a hangsúlyt, Gábor így is
megszerezte pályafutása immáron
nyolcadik magyar bajnoki címét -
ezúttal a Divízió 4. kategóriájában
koronázták bajnokká -, ezzel a
ralikrossz-bajnokok örökranglistá-

ján a második helyre lépett elõ.
2009-ben ahány magyar bajnokin
elindult, azt meg is nyerte mind
egy szálig. 

Mindeközben a Közép-Európai
Zóna Trófeában is alaposan kitett
magáért a csapat. Gábor ugyan
anyagiak híján a nyolcból csupán
három versenyen állt rajthoz, mi-
kor azonban rajthoz állt, egyetlen
kivételtõl eltekintve (a döntõben
leszakadt a váltó) vagy nyert, vagy
dobogóra állt.

Afõ hangsúly viszont az Eb-sze-
replésen volt. Az óbudai verseny-
zõ, aki több Eb-futamon egyedüli-
ként képviselte a magyar nemzeti

színeket, tíz futamból haton tudott
rajthoz állni. A hatból kétszer mû-
szaki hiba miatt megállt autója, a
többi alkalommal mindig döntõbe
jutott. Aszezon során négy elõfuta-
mát is megnyerte, parázs vas a vas
elleni csatákkal adott ízelítõt a kül-
földi szurkolóknak az igazi magyar
virtusból (ezt különösen a svéd né-
zõk honorálták), és ami a legfonto-
sabb: négy Európa-bajnoki pontot
is szerzett.       

Röviden összefoglalva, ez volt
hát a Bánkuti MotorSport 2009-es
szezonjának mérlege. Innen szeret-
ne az óbudai csapat 2010-ben még
elõrébb lépni, és lehetõség szerint
immár teljes Eb-szezont futni. 

Acsapat köszöni szponzorai, ba-
rátai és az Óbuda Újság egész éves
támogatását, és ígéri, a következõ

szezonban is mindent megtesz
majd, hogy meghálálja a belé ve-
tett bizalmat. (info@bankutimo-
torsport.hu)

Borbás Bálint

Teljes gázzal elõre!

Az iskolákból és óvodákból
busszal szállítja edzéseire a
jelentkezõket az Óbudai Judo
Club. Várják a judozni vágyó
gyermekek jelentkezését a 06-
30-209-8182-es telefonszá-
mon. (Cím: Sasaki Óbuda Dojo
Szabadidõ Sportcentrum, Far-
kastorki út 21.)

Busszal judo edzésre

RALLYCROSS.HU

A Római Sportegyesület úszói hozták
a tõlük megszokott jó formájukat,
legutóbb a bajai nemzetközi úszó-
versenyen (halászlé kupa), melyet
tavaly november végén tartottak. A
megmérettetésen 24 egyesület 300
versenyzõje vett részt. 

Acsapat legeredményesebb
sportolója az 17 éves Hor-

váth Dóra volt, aki pillangó
úszásnemben, 50 méter hosszon
szó szerint letarolta a mezõnyt el-
sõ helyével. Szintén 50 méteren,
gyorsban és 100 méter vegyesben
II., 100 méter gyorsban, illetve
pillangó úszásnemben a dobogó
III. fokára állhatott. Ezzel õ lett a
legeredményesebb versenyzõ. 

A2001-es születésû Dani Vero-
nika pillangóban 100 méteren I.,
50 méteren II. helyezést ért el. Az
1996-ban született Venyige Ádám
200 méteres gyorsúszásban II. he-
lyen végzett. - A kupáról 2 arany-
nyal, 4 ezüsttel és 2 bronzérem-
mel térhettünk haza - összegezte a
verseny eredményét Gyepes La-
jos, a gyerekek büszke edzõje. 

A Budapesten rendezett BVSC
országos úszóversenyen 32 egye-
sület 550 versenyzõje vett részt ta-
valy decemberben. (Ez az ország
egyik legnagyobb létszámú úszó-
versenye.) Horváth Dóra 50 mé-
teres gyorsúszásban I. helyen vég-
zett. Ezzel õ lett 50 méteres hosz-
szon a „teljes mezõny legjobb
sprintere”. Venyige Ádám gyors-
úszásban 50 és 100 méteren is I.,
200-on III. helyezést ért el. Az
RSE sportolói a nívós versenyen
3 arany- és egy bronzérmet sze-
reztek összesen. Sz. Cs. 

RSE eredmények

Horváth Dóra a legjobb sprinter
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Donáth László, a 4. számú választókerület (Bé-
kásmegyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje,
minden hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja
fogadóórájára a lakosokat a Békásmegyeri Közössé-
gi Házba (Csobánka tér 5.). 

Dr. Orosz Sándor, az óbudaiak országgyûlési
képviselõje, az országgyûlés ülésezésének idõszaká-

ban, minden héten csü-
törtökön, 17-tõl 19 óráig
fogadóórát tart. Hely-
szín: Magyar Szocialista
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 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 február 3-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.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb január 20-án) ingye-
nes 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.
• 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 február 11-én 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap
16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
február 4-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

Az óbudai Jobbik
kampánynyitót rendez,
melyen elõadást tart
Pörzse Sándor újságíró
és Zsiga-Kárpát Dániel,
a Jobbik országgyûlési
képviselõ-jelöltje (4-es
vk.). Az estet a „Csillag-
ösvényen” címû film
legújabb részének be-
mutatójával kötik egybe.
A január 28-án 18 óra-
kor kezdõdõ rendezvény
ingyenes, helyszíne a
Csillaghegyi Közösségi
Ház (Mátyás Király út
13-15.).

(A programról bõveb-
ben a Kabar utca 11.
szám alatti irodában
kaphatnak tájékoztatást
a fórum iránt érdeklõ-
dõk, hétfõn és szerdán
15-tõl 18 óráig. Honlap:
www.obuda.jobbik.hu)

Meghívó

A SISZA Politikusképzõ Is-
kola (PKI) február 6-án in-
dul az Óbudai Kulturális
Központban. Második éve
mûködõ iskolánkban kife-
jezetten gyakorlatorien-
tált képzést folytatunk.
Várjuk mindazok jelentke-
zését, akik már politiku-
sok, vagy azok szeretné-
nek lenni.

C ivilek, politikusok,
polgármesterek,

önkormányzati képvise-
lõk, politikai tanács-
adók, kampányszakem-
berek, média munkások
és leendõ politikusok
megismerkedhetnek a
választási technikákkal,
kampányszervezéssel,
tanulhatnak pártépítést,
politikai marketinget,
szóvivõi ismereteket,
politikai kommunikáci-
ót, közszereplést, retori-
kát és beszédtechnikát,
közvélemény-kutatást,
önkormányzati vezetési
ismereteket, stílusgya-
korlatokat és pályázat-
írási ismereteket.

Az egyénre szabott
gyakorlatokat országo-
san ismert szakemberek
és egyetemi oktatók ve-
zetik: Csath Magdolna,
Borókai Gábor, Fricz
Tamás, Gazsó L. Ferenc,
Halász Zsuzsa, Kubatov
Gábor, Németh Erzsé-
bet, Németh Miklós Atti-
la, Obersovszky Péter,
Perjés Zoltán, Pesty
László, Schöpflin György,
Simon János, Szabó
Krisztina Mária, Tóth
Gy. László, Zárug Péter
Farkas, Wermer András

A hetente, szombaton-
ként 20-25 fõs csoportok-
ban folyó gyakorlati fog-
lalkozások során a részt-
vevõk képessé válnak
önállóan politikai kampá-
nyok szervezésére, párt-
építési feladatok elvégzé-
sére, politikai kommuni-
kációs és médiaszereplé-
sekre. (A képzés helye:
Óbudai Kulturális Köz-
pont. További info:
www.sisza.hu, vagy +36-
70-250-5840.) 

SISZA PKI

Politikusképzés Óbudán
A Lakóközösségek Életmi-
nõsége Javításáért Óbuda-
Békásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) folytatja közér-
dekû tanácsadási szolgál-
tatását.

Ö n társasház vagy
lakásszövetkezet

lakóközösségében tu-
lajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksé-
relem érte? Vitája tá-
madt a közös képviselõ-
vel, vagy a lakóközös-
séggel? Kérdései van-
nak a fûtéskorszerûsí-
téssel, az ÖKO-plusz
program tényszerû ta-
pasztalataival kapcso-
latban, a pályázható tá-
mogatások lehetõségei-
rõl érdeklõdne? Kérdé-

sei vannak, melyekre
nem kap választ? Nem
ismeri jogait, lehetõsé-
geit, segítséget szeret-
ne? Ingyenes tanács-
adást biztosítunk, ahol
gyakorló társasházi és
lakásszövetkezeti tiszt-
ségviselõk válaszolnak
kérdéseire.

Idõpont és helyszín 
1. Békásmegyer,

január 25-én 17-tõl 19
óráig: Csobánka tér 5.,
közösségi ház.

2. Belsõ-Óbuda,
január 26-án 17-tõl 19
óráig: Vörösvári út 17.,
lakásszövetkezeti iroda.
(Elõzetes bejelentkezés:
367-8689.) 

LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás
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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

Üdülési jogot vásárolna? 
Korrekt áron kínálunk eladó

külföldi és belföldi luxus 
üdülési jogokat másodkézbõl.

Eladná üdülési jogát?
1/769 0114, 70/429 4304, 1/769 0931

Abc Holiday Kft    www.üdülésijoginfo.net

A Dr. Szent-Györgyi Albert Ál-

talános Iskolába várják az óvo-

dásokat és szüleiket a „Varázs-

mûhely” nevû kézmûves, irodal-

mi, játékos, sportos foglalkozá-

sokra. Program: január 27-én

17-tõl 19 óráig: itt a farsang! *

Február 10-én 17-tõl 19 óráig:

tornatermi sportfoglalkozás. *

Február 23-án és 24-én 7.55-tõl

9.40 óráig: nyílt órák. * Március

30-án 17-tõl 19 óráig: tavaszi

ünnepkör. * Április 18-án 10-tõl

12 óráig: uszodai foglalkozás.

(Cím: Szérûskert utca 40.

Tel./fax: 367-3399, 436-9365,

367-1429. E-mail: szeruskert-

a@kszki.obuda.hu Honlap:

www.drszent-gyorgyi.hu)

Varázsmûhely 
A Békásmegyeri Lakótelep
Templomépítése Alapítvány
Kuratóriuma köszönetet mond
támogatóinak, hogy a 2008.
évi személyi jövedelemadó 1
százalékával, 1 millió 164 ezer
312 forinttal támogatták alapít-
ványukat. Az összeget a paró-
kia építésének költségeire, és
a gyülekezet tárgyi feltételeire
fordítják. (Adószám:
19676906-1-41.)

1 % 1 % 1 %

„Aki tudja annak már
nem titok, a legjobb
kocsma Óbudán a
VIDOCQ.”

Ezzel a szlogennel hir-
dette magát ez az igazi tra-
dicionális óbudai pince
borozó és étterem egyko-
ron... Az évek teltek, de a
Vidocq az eredeti formá-
jában, a századfordulós
Óbuda egyetlen emléke-
ként ma is fennmaradt. 

A Tímár utcától a Lajos
utcán baktatva a macska-
köves úton, már távolról
látszik zöldre festett kapu-
ja és cégére. Az 1880-as
években épült ház szeré-
nyen húzódik meg a
SunPalace lakópark
megalomán méreteivel
szemben. Igen, megjöt-
tünk! Ez az a hely, ahol jól
érzem magam!

Belépve az ajtón azon-
nal megcsap a rántott hús
és folyóbor keveredett il-

lata, a pince feljáróból vi-
dám magyar nóta hangja
szivárog fel, miközben is-
merõs arcok köszöntenek.

A borozó fenti részében
zöld székeken és asztalo-
kon hatalmas adag étele-
ket szolgálnak fel a vacso-
rájukat fogyasztó vendé-
geknek, de én egybõl a
pince felé szoktam venni
az irányt. 

A pincehelyiség a mi
helyünk! Tágas, fehérre

festett téglafalak, zöld asz-
talok és székek, sarokban
a zenés bácsival, aki épp a
„Jöjjön ki Óbudára...”
örökzöldet játssza.

No hát itt aztán megállt
az idõ! A folyóbor köte-
lezõen cintányéros
borostégelybõl kerül a li-
teres borkiöntõ karaffba,
onnan meg egy pohár
közbenjárásával a tor-
komba némi szóda kísé-
retében. No néhány ilyen

mozdulatot követõen
már kérem is kedvenc
nótámat, a „Duna-parti
csónakházat”, amelyet
fennhangon harsogok
kedves félalkesz baráta-
immal.

És így megy ez évek
óta!

Itt nem érdekel senkit
a gazdasági válság, vi-
dáman lapozgatjuk az
étlapot!

Választék az van bõ-
ven! És milyen kellemes
árakon! A cigánypecse-
nyéjük mestermû, nem
beszélve a kapros juhtú-
róval töltött bordájukról,
és nem utolsó sorban a
frissen sütött házi töpör-
tyûjükrõl lilahagymával!
Az étkek 800 és 1200 fo-
rint körüli árakon vannak
köret nélkül.

Az adagok pedig ÓRI-
ÁSIAK!!! De tényleg! A
cigánypecsenye lelóg a

tányérról, a rántott húsok
két tenyérnyiek, a leve-
sek fél literesek, szóval
aki itt éhen marad, az
megint jégsalátát kért
mentes vízzel.

Az italokat tekintve
csapolva Arany Ászok és
Dréher van 250 forint kö-
rüli áron, a folyóborok
decije 100 forint körül,
minõségük elfogadható.
És persze van Hubi és
pálesz is.

A pince helyiség ele-
gendõ méretû születés-
napok, kisebb esküvõk
(50 fõ) lebonyolítására.

A kiszolgálás változó,
attól függ melyik felszol-
gáló van soron. Mivel az
éttermet a tulaj maga csi-
nálja, az étel minõsége
elsõ osztályú és állandó.

Többet nem papolok,
mindenki próbálja ki ma-
ga a Vidocqot!

nick

obudakocsma.blog.hu

Vidocq borozó az óbudai macskaköves utcában
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Mozaik – Hirdetés

Új lottózó nyílt tavaly december 15-én Békásmegyeren, a Heltai Jenõ té-
ren, a Vásárcsarnok melletti Match üzlet bejáratánál. Hétköznap 7-tõl
18 óráig, szombaton 7-tõl 14 óráig, vasárnap 9-tõl 12 óráig tart nyitva

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a

kerületben mûködõ civil szervezetek számára.

Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül

felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektro-

nikus levelezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehe-

tõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos informá-

ciókról. Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szívesked-

jenek jelezni Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõ-

ségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen!

Levelezõlista civil szervezeteknek

A Csillaghegyi Általános Iskola ismét
LEGO kiállítást rendezett. Sok szép
alkotás készült. A legjobb kiállítók
jutalmat kaptak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

A III. kerületben található
már évek óta a legtöbb ven-

déglõ, cukrászda, bár és borozó

Budapesten. Krúdy Gyula idõ-
közben jócskán átfazonírozott
egykori kedves városrészében ta-
valy nem kevesebb mint 846
ilyen hely mûködött. Észak-Bu-
dán így éppen annyi vendéglátó-
egységet lehet felkeresni, mint a
Várnegyedben (255) és a VI. ke-
rületben (591) együttvéve.

Vendéglátó kerület Óbuda 

Svábbál
A „Braunhaxler” Egyesület január
30-án 19 órától rendezi a Békás-
megyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) a hagyományos,
sramlizenés svábbált. (Helyfogla-
lás kötelezõ Tauner Tibor fõrende-
zõnél, a 368-6685-ös telefonszá-
mon, minden nap 16-tól 21 óráig.)

Értesülés friss 
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata kerületi vállalkozók ré-
szére elektronikus levelezési listát
mûködtet, melyen keresztül e-mail-
ben értesülhetnek az õket érintõ
aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni er-
re a listára és értesülni a friss pá-
lyázati lehetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre: kiss.niko-
lett@obuda.hu, tel.: 437-8596.
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