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Arany, gyémánt, vas és rubin díszokleve-
leket kérelmezhetnek azok a pedagógu-
sok, akik megfelelnek a feltételeknek.

A Walzer Zenekar, az Old Boys együttes
muzsikájára, magyar népzenére táncol-
hatnak a Budai Egyházközségek bálján.

Már kaphatók a bérletek a közönségszerve-
zõknél a színházi elõadásokra, melyeket
nyugdíjasoknak rendeznek az ÓMK-ban.2 18

Díszoklevelek pedagógusoknak Színházi bérlet nyugdíjasoknak

6
Budai egyházközségek jótékonysági bálja

A költségvetést év ele-
jén 400 milliós hi-

ánnyal fogadtuk el, de vár-
hatóan 100 millió alatti de-
ficittel zárunk - mondta a
2007-es évet összegzõ saj-
tótájékoztatóján Bús Ba-
lázs polgármester. Számos
eredményrõl adott számot,
azonban a III. kerület és a
Fõvárosi Önkormányzat
viszonyát meglehetõsen
hûvösnek értékelte, a ta-
valy december 21-én (la-
punk január 3-ai számá-
nak nyomdába adásának
napján - a szerk.) a Város-
háza tanácstermében tar-
tott eseményen. 

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Idén összesen 9 száza-
lékkal csökkennek az

önkormányzatoknak jutó
központi források, így a
helyi költségvetések hiá-

nya többszörösére nõhet.
FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Az óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar újévi koncertet adott Héja Domonkos vezényletével január 9-én este a
Kiscelli Múzeum templomterében. Az önkormányzat által szervezett hangverseny elõtt Bús Balázs polgármester kö-
szöntötte a vendégeket. Az esten felcsendült Brahms: Magyar táncok, Strauss: Császár keringõ, Mesél a bécsi er-
dõ, Tere-fere polka és Éljen a magyar! címû szerzeménye

Koncerttel köszöntötték az új évetPolgármesteri évértékelõ

Stabil
költségvetés

Kilenc önkormányza-
ti képviselõ kilépett

a Magyar Szocialista
Pártból és megalakította

a Magyarországi Szociál-
demokrata Párt III. kerü-
leti képviselõcsoportját. 

KÖZLEMÉNY A 7. OLDALON

Kettészakadt a baloldali frakció

Kilenc képviselõ 
kilépett az MSZP-bõl

Lapunk következõ szá-
ma február 1-jén, pén-
teken jelenik meg! 

Nehéz év vár az önkormányzatokra

Az elmúlt évben is jól gaz-
dálkodott Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata. 

A nnak ellenére, hogy
a 2007. évi közel 20

milliárd forint fõösszegû
költségvetését több, mint
400 millió forint mûkö-
dési forráshiánnyal fo-
gadta el, mégis 2008. ja-
nuár 1-jén az önkor-
mányzat egyenlegének
nyitó állománya 458 mil-
lió forintot tett ki. 

A 2007. év elején el-
fogadott hivatali átszer-
vezés során létrehozott
önálló adóosztály ered-
ményes mûködésének
köszönhetõen nõttek az
adóbevételek és csök-
kentek a kintlévõségek. 

Összességét tekintve a
szûkülõ lehetõségek el-
lenére is megállapítható,
hogy a 2007-es eszten-
dõt is hitelállomány nél-
kül, pozitív egyenleggel
zárjuk - olvasható az ön-
kormányzat honlapján.

Hitelállomány nélkül kezdi az évet Óbuda

TESTÜLETI ÜLÉS. A
képviselõ-testület az I. fél-
éves munkaterv szerint,
január 30-án 10 órától
tartja soron következõ
rendes ülését a Városhá-
za tanácskozótermében.

Az inflációt jóval meghaladó mértékben, 13 száza-
lékkal emelkedtek január 1-jétõl a BKV Zrt. tarifái. A
pótdíjak ennél drasztikusabban, 20 százalékkal nö-
vekedtek. RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Drasztikusan emelkedtek a BKV jegy- és bérletárak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester hétfõnként 16-
tól 18 óráig tartja foga-
dóóráit a polgármesteri
hivatal I. emeletén, a
23-as szobában. (Beje-
lentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os

számon.) 

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
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadó-
óráját (tel.: 437-8688) a
polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZP) alpolgármester
minden hónap elsõ hét-
fõjén (legközelebb feb-
ruár 4-én) 15-tõl 18
óráig tartja fogadóóráját
a polgármesteri hivatal
II. emeletén, a 37-es
szobában. (Elõzetes
bejelentkezés a 437-
8583-as telefonszá-
mon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden hétfõn 16-tól
17.30 óráig a polgár-
mesteri hivatalban fo-
gadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ hétfõjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Szentendrei út 85.
szám alatti Fidesz iro-
dában. Észrevételeivel
e-mail-en is megkeres-
heti a képviselõt:
lindasz@obuda.hu

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Hírösszefoglaló: a köz-
ponti megszorítások vár-
hatóan a településeknél, il-
letve kerületi szinten csa-
pódnak le, legyen szó a
kényszerû közalkalmazotti
elbocsátásokról vagy eset-
leges intézmény bezárás-
ról. Aközponti források te-
hát 9 százalékkal csökken-
nek a múlt évihez képest.
A közoktatáshoz igényel-
hetõ normatíva 26 milli-
árddal lesz kevesebb, a la-
káshoz jutók támogatása
pedig nullára csökken.
Egyúttal sok más mellett
növekednek a szociális el-
látásért fizetendõ térítési
díjak. Amennyiben az
adott önkormányzat átvál-
lal bizonyos terheket, saját
hiányát növeli tovább. 

A növekvõ kiadások
mellett 13 százalékot meg-

haladó árdíj-bevételt kell
produkálniuk az önkor-
mányzatoknak. Ezért az-
tán kényszerbõl hitelt kell
felvenniük, kötvényt kibo-
csátaniuk. A folyamat vé-
gül azt eredményezheti,
hogy még a napi mûködte-
tés is gondokat jelenthet,
fejlesztésekre pedig alig
marad pénz, mivel a némi-
leg „mentõövet” jelentõ
uniós forrásokat csupán
néhány nagyobb projekt
„szerezheti meg”. 

Nehéz év vár 
az önkormányzatokra

Korszerûsítették Óbuda
Békásmegyer Önkor-
mányzatának honlapját.
Több és jobban átte-
kinthetõ információ vár-
ja az olvasókat, a
www.obuda.hu oldalra
kattintókat.

Megújult honlap

A polgármesteri hi-
vatal oktatási és

kulturális fõosztálya fel-
hívja a nyugalmazott pe-
dagógusok figyelmét,
hogy a Felsõoktatási
Törvény 1993. LXXX
tv. 100§ (4) bekezdése
szerint óvónõképzõt, il-
letve tanítóképzõt vég-
zett és diplomáját
• 50 éve szerzett peda-

gógus arany,
• 60 éve szerzett peda-

gógus gyémánt,
• 65 éve szerzett peda-

gógus vas, illetve
• 70 éve szerzett peda-

gógus rubin
díszoklevelet kaphat,

ha legalább 30 évet
eredményesen dolgozott
pedagógusként. (Külön
méltánylást érdemlõ
esetekben 25 év munka-
viszony felett is adható
jubileumi diploma, kellõ
indoklással alátámasz-
tott kérésre.)

A kérelem az önkor-
mányzat oktatási és kul-
turális fõosztályán nyújt-
ható be. Ehhez csatolni
kell elsõ igénylés esetén
a diploma másolatát (a
másolást és hitelesítést
az fõosztályon végzik),
valamint a 30 év peda-
gógus munkakörben el-
töltött munkaviszonyra
vonatkozó igazolást, er-
re a munkakönyv szol-
gál (arról is fénymásola-
tot készítenek az fõosz-
tályon). Magasabb foko-
zatú jubileumi diploma
igénylése esetén csak az
elõzõ jubileumi diploma
fénymásolatát szüksé-
ges benyújtani a kére-
lemhez csatolva.

Az igényléseket feb-
ruár végéig az oktatási
és kulturális fõosztályra
kérik bevinni vagy be-
küldeni. (1033 Buda-
pest, Laktanya utca 4.
II. em.). A kérelem tar-
talmazza a kérelmezõ
lakcímét, a telefonszá-
mát, adószámát, taj-
számát is.

A diplomákat ünnepé-
lyes keretek között ad-
ják majd át, illetve
egyes esetekben a fõis-
kolákon rendezett ün-
nepségeken vehetik át
az érintettek.

(Bõvebb tájékoztatást
az oktatási és kulturális
fõosztályon adnak, vagy
hívják a 437-8896-os il-
letve a 437-8653-as te-
lefonszámot.)

A tanári diplomával
rendelkezõk közvetle-
nül a fõiskolán, illetve
egyetemen (jogutód-
ján) kérhetik jubileu-
mi diplomájukat, nem
az önkormányzaton
keresztül.

Szomorú pusztítással
szembesülhetnek a járó-
kelõk a polgármesteri hi-
vatal elõtti téren. 

A karácsonyi ünnep-
körre emlékeztetett

az a szoboregyüttes, me-
lyet alkotói ugyan nem
az örökkévalóságnak, de
a hideg januárban a Fõ
téren áthaladó emberek
örömére készítettek.

Az állatokat, a betlehemi
jászolt, Máriát és Józsefet
ábrázoló alkotás  vandál
pusztítás áldozata lett. A

szobrok fejét letörték vagy
ledöntötték. Az önkor-

mányzat értetlenül áll a
szándékos károkozás elõtt.

Összetörték a jégszobrokat a Fõ téren

Díszoklevelek pedagógusoknak

Elõzetes: III. kerületi is-
kolák mutatkoznak be a
leendõ elsõsök szülei-
nek azon az iskolabör-
zén, melyet február 7-
én 10-tõl 18 óráig ren-
deznek a Békásmegye-
ri Nevelési Tanácsadó-
ban. (Cím: Bebó Károly
utca 13.)

Iskolabörze februárban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Á tvették a fõvárostól
a közterület-fel-

ügyeletet, ettõl nagyobb
rendet várnak. Nyolc-
van új férõhellyel bõvült
a bölcsõdék, 50 új hely-
lyel az óvodák kapacitá-
sa. Ezt a kerületi kedve-
zõ demográfiai helyzet
követelte meg, Óbuda-
Békásmegyeren na-
gyobb a születési, mint a
halálozási arány (bár az
agglomerációba költö-
zés miatt csökken a la-
kosság száma). Kétszáz-
zal több gyereket írat-
nak 2008-ban iskolába.

Januárban elkezdõdhet
az ellátás a Gyermekek
Átmeneti Otthonában. 

Befejezõdött az ön-
kormányzat akadály-
mentesítése. Növeked-
tek az adóbevételek,
csökkentek a kintlévõ-
ségek, így a költségve-
tés stabil és tartható. 

Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. által
szervezet egynapos se-
bészeten évi ezer be-
avatkozást tudnak vé-
gezni. A háziorvosok
kezdeményezésére lét-

rejött a Csillaghegyi
Egészségház, mely a
prevenció kerületi zász-
lóshajója.

Hûvös viszony
a fõvárossal

A Fõvárosi Önkor-
mányzattal való közös
ügyekrõl szólva a pol-
gármester elmondta, a
kerületeket magukra
hagyták, érdemi párbe-
széd nincs, a döntés elõ-
készítésbe nem vonják
be a városrészeket.
Semmi sem valósul meg
a beígért Aquincumi
Duna-hídból, még az
építését sem kezdik el.
A Szent Margit Kórhá-
zat január 1-jétõl jog-
utód nélkül megszünte-
tik. A Római-parti gát

fejlesztésének elodázása
tovább akadályozza a
terület fejleszthetõségét. 

Bús Balázs különösen
aggályosnak nevezte,

hogy a BKV megszün-
teti az óbudai buszga-
rázst, s  álláspontja sze-
rint, ezzel összefüggés-
ben jelentõsen ritkítani
fogják a járatokat. A
Pünkösdfürdõi strandot
a több milliós felújítás

ellenére idén már nem
nyitották ki. Ugyancsak
a fõváros terhére rótta a
három kerületi szakis-
kola ellehetetlenítését. 

A helyi képviselõ-tes-
tület munkájáról elisme-
réssel szólt, kiemelve,
hogy az esetek 70 száza-
lékában sikerült kon-
szenzust találni a város-
rész érdekeinek mentén.

Polgármesteri évértékelõ

Stabil, tartható a városrész költségvetése 
Idén márciusig 60 térfigyelõ kamerát telepítenek Békás-
megyeren, bõvült a Derûs Alkony Gondozóház, a Pethe
Ferenc tér - részben pályázati pénzbõl - megújult, és új
máltai játszóteret adott át az önkormányzat - sorolta az
eredményeket Bús Balázs polgármester. A Megérted Ala-
pítvány által átvett iskolában tovább folyhat a speciális
oktatást igénylõ diákok tanítása. A Fõ tér megújítása
során kitiltották a térrõl az autókat, és 55 új parkolóhe-
lyet hoztak létre. A téren 16 kerékpár fogadására alkal-
mas tárolót építettek. 

Berendezés alatt a hamarosan megnyíló Gyermekek Átmeneti Otthona a Víziorgona utcában

A Vasút sori Csillaghegy Egészségház a prevenció óbu-
dai zászlóshajója

Részben pályázati pénzbõl újult meg a Pethe Ferenc tér

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Január 1-jétõl a Budapesti
Közlekedési Zrt. bérlet- és
jegyárai átlagban 13 szá-
zalékkal emelkedtek, de a
bliccelõkre kirovandó pót-
díjak mértéke 20 százalék
növekedést mutat. 

A z érvényes jegy
vagy bérlet nélkül

utazóknak a helyszíni
bírság 6 ezer, míg csek-
ken befizetve 12 ezer fo-
rint. Szintén jelentõs
mértékben emelkedett a
vonaljeggyel éjszaka
utazók költsége. A ko-
rábbi 230 forint helyett
350 forintot kell fizetni-
ük. Az általános havi
bérletek 8250, míg a di-
ák- és nyugdíjas bérletek
3250 forintba kerülnek. 

30 napos havi bérlet
Az új évben csak

olyan havi bérleteket le-
het váltani, amelyek a
következõ hónapban a
kezdõnapot megelõzõ
nap 24. órájáig érvénye-
sek. Tehát például január
7-tõl február 6-án éjfélig. 

A vonaljegy 270, a
metró-szakaszjegy 220,
a 10 darabos gyûjtõjegy

2350, míg a kétnapos
családijegy  2000 forint
idén. Ezen jegyek egyi-
ke sem használható az
éjszakai járatokon. A
családijegy a feltüntetett
dátum alapján két egy-
mást követõ nap 1-2 fel-
nõtt és minimum 1, ma-
ximum 7, 14 éven aluli
gyermek együttes utazá-
sára korlátlan számban
jogosít. (A családi kap-
csolatot nem vizsgálhat-
ják.)

A Budapesti Egyesí-
tett Bérletek, amelyek a

fõváros határain belül a
MÁV és a Volán járatai-
ra is érvényesek 9050,
illetve 3550 forintba ke-
rülnek. Nem változnak a
környéki vonaljegyek
árai. Óbuda térségében
ez a 18-as autóbuszjárat:
Üröm vasúti megálló-
hely és Solymár Auchán
áruház közötti szakaszá-
ra vonatkozik, tehát to-
vábbra is 125, illetve 62
forint a BKV Zrt. jegy.
(Azért nem tudta emelni
a BKV ez utóbbi jegytí-
pus árát, mert az említett

térségben nincs a Fõvá-
rosi Közgyûlésnek ár-
megállapító joga, a vas-
úti és helyközi buszok ta-
rifái pedig januártól
nem emelkedtek, azaz 0
százalékos a díjemelés.)

Csökkenõ utasszám
A VEKE (Városi és

Elõvárosi Közlekedési
Egyesület) a BKV Zrt.
járatain bevezetett díj-
emelést drasztikusnak, a
fõvárosi lakosság részé-
re igen kedvezõtlennek
tartja. Közleményükben

rámutatnak arra, hogy
az elõzõ évek inflációt
meghaladó jegyáreme-
lései alig emelték a cég
bevételét, ugyanakkor
jelentõsen csökkent a fi-
zetõ utasok száma, ami
károsan hat a fõváros
egészére. Különösen az
éjszakai jegy bevezeté-
sét tartják indokolatlan-
nak, mert annak techni-
kai háttere többe kerül,
mint amennyi hasznot
hoz. Más jogi szakértõk
arra hívják fel a figyel-
met, hogy mivel a bérle-
tes utasoknak nem kell
külön fizetniük az éjsza-
kai járatokon, de a je-
gyeseknek több mint 50
százalékkal drágul az
utazás, ez diszkrimina-
tiv jellegû. Továbbá a
Fõvárosi Közgyûlés
rendeletében az 5. para-
grafus 2 bekezdése sze-
rint a jegyellenõrzést
végzõ, de nem vállalati
személynek elegendõvé
teszi a csupán karsza-
laggal való jegyellenõr-
zést, ami sértheti a jog-
biztonságot és az adat-
védelmet. 

Kertész István  

Drasztikusan emelkedtek a BKV jegy- és bérletárak

„Ezt az útszakaszt a Fõvá-
rosi Önkormányzat 2007-
ben felújítja” - olvasható
az Aquincumi vasúti felül-
járó mellett, a Pók utca
elején elhelyezett hirdetõ-
táblán. Az út azonban to-
vábbra is kátyús, „agyon-
foltozott”. 

I dén újabb hároméves
útprogram indul a bu-

dapesti utakon. Ugyan-
akkor csak a korábban
eldöntött fejlesztéseket
valósítja meg a fõváros,
mert elérte hitelfelvételi
plafonját. Ebben az év-
ben 47 milliárdos hiány-
nyal számolnak és még
2009-ben is csak akkor
lehet kiegyensúlyozott a
büdzsé, ha a likvid va-
gyont eladják, vagy tö-
rölnek egyes fejlesztése-
ket. 

Kérdés, mibõl lesz
elegendõ forrás idén 65,

jövõre 105, a választá-
sok évében, 2010-ben

pedig 130 kilométer út
rendbehozatalára? 

Budapest új utakon? Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2008. február 4-ig a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és
ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépí-
tészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38.)
a Budapest, III. kerület Mozaik utca- Óbudai rak-
part- Duna folyam- HÉV-vonal által határolt terü-
letre készülõ Kerületi Szabályozási Terv megte-
kinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre
ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-
saitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

Már mûködnek a digitális utastájékoztató táblák a
szentendrei HÉV budapesti szakaszán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Háromszáztíz lakásos la-
kóparkot épít a ForestHill
Natura a Pusztakúti úton,
a csillaghegyi strand kö-
zelében, az egykori agyag-
bánya helyén. 

E lsõ ütemben 92 la-
kás készül el - 24

órás portaszolgálattal és
fitneszteremmel -, vár-
hatóan 2009 tavaszára.
A több mint 4 hektáros
terület háromnegyedét
parkosítják. 

A III. kerületben lévõ,
valamikori bányaterüle-
tek mindegyikére készült
szabályozási terv, me-
lyek alapján a volt
agyagbányáknak csak
azok a részei építhetõk

be, ahol nem folyt terme-
lés. Óbudán az egykori,
elsõsorban a Bécsi út
menti téglaipari bányák
peremterületei épültek be
eddig, ahol a kiszolgáló
épületek vagy munkás-
barakkok álltak. Az épít-
kezést mindenütt nagy
biztonsági elõkészülete-
ket követõen kezdhették
meg a kijelölt részeken a
beruházók.

Beépül az egykori agyagbánya

Új lakópark a csillaghegyi strand közelében

Rekord gyorsasággal épül
Csillaghegy és Békásme-
gyer határán a Csillagkert
Teraszház. 

Tavaly februárban
még az alapozási

munkálatokról adtunk
közre felvételeket, idén
augusztus végén pedig
már beköltözhetnek új
otthonaikba az ingatlan-

tulajdonosok. A Pünkösd-
fürdõ út és az Ipartelep
utca közti területen pano-
rámás, teraszos lakások-
ból álló házak „nõttek ki
a földbõl” nem egészen
egy év alatt.

A 247 lakásos épület
U-alakban helyezkedik
el a telken. A nyugati ol-
dalon az ötödik emelettõl
szinteltolással emelkedik

a keleti oldal kilencedik
emeletéig, így alakul ki a
teraszos jelleg. Az ottho-
nok nagysága 28-tól 333
négyzetméterig terjed. A
földszinti parkolók fe-
lett, az utca forgalmától
védett parkot létesítenek.
A háztömb utcafront fe-
lõli oldalán bank, élelmi-
szerüzlet, szolárium is
helyet kap. 

Nyár végén beköltözhetnek 
otthonaikba a Csillagkert lakói

A békásmegyeri okmányirodába a 454-7632-es tele-
fonszámon lehet idõpontot foglalni. A Harrer Pál utcai
okmányiroda a 437-8777-es telefonszámon valamint
interneten a www.magyarorszag.hu illetve a
www.obuda.hu weboldalon keresztül fogadja az ügyfe-
lek bejelentkezését.Az interneten történõ idõpontfog-
lalás csak a Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda) és
a Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodába lehetséges.
A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodában tovább-
ra is mûködik a postahivatal az ügyfélfogadási idõvel
azonos nyitva tartással, valamint az irodában találha-
tó alkuszcég segítségével az ügyfelek megköthetik
gépjármûvük kötelezõ felelõsségbiztosítását is.
A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-11. szám
alatti okmányirodában az ügyfelek személyesen
is foglalhatnak idõpontot.
Az okmányirodában az alábbi ügyek intézhetõk:
Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca 4.): sze-
mélyazonosító igazolvány; lakcímbejelentési ügyek;
útlevél; vezetõi engedély; ügyfélkapu ügyintézés.
Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosító igazol-
vány; lakcímbejelentési ügyek; vezetõi engedély;
jármûigazgatási ügyek; egyéni vállalkozói igazol-
vány; ügyfélkapu ügyintézés.
Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útle-
vél; mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa.
A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos. Hét-
fõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól 14
óráig. Csütörtök: 8-tól 14 óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, 
nyitva tartás az okmányirodákban

Az Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelet tájé-
koztatja a gépjármû tulaj-
donosokat, hogy továbbra
is lehetõség van a közterü-
leteken parkoló üzemkép-
telen (roncs) jármûvek térí-
tésmentes elszállítására. 

Aroncs jármûveket a
tulajdonos kérésére a

megadott helyszínrõl in-
gyen elszállítják és kör-
nyezetbarát módon, az EU

környezetvédelmi elõírá-
sainak megfelelõen meg-
semmisítik. A tulajdono-
sok a gépjármû leadásakor
megkapják azt az igazo-
lást, melylyel a továbbiak-
ban intézhetõ a forgalom-
ból való kivonás, illetve a
súlyadó törlése. 

(Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
let címe: Ladik utca 2-6.
Tel.: 453-2618; fax.:
453-2619.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata lakossági fó-
rumot nyitott vállalkozóknak.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés ke-
retén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön
keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl.
Ha igénylik az önkormányzat új szolgáltatását, ezt szíves-
kedjenek jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõ-
ségi referensnek a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címre.
Az eu-s pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel he-
ti egy napon, elõre egyeztetett idõpontban ingyenes
tanácsadást biztosítunk a pályázatíró csoport mun-
katársai segítségével.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Szolgáltatási fórum vállalkozóknak

Folyamatosan szállítják el a roncsautókat

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális

Használtruha-vásár
A Magyar Vöröskereszt
III. kerületi Szervezete
használtruha-vásárt ren-
dez a Vihar utca 31.szám
alatti általános iskolában
január 25-én 8-tól 17
óráig, január 26-án 8-tól
12 óráig, majd február
22-én 8-tól 17 óráig és
február 23-án 8-tól 12
óráig. (Az iskola megkö-
zelíthetõ a 6-os, 86-os
autóbusz óbudai végállo-
másától. Innen körülbelül
100 méter távolságra ta-
lálható az intézmény.) 

Koncert 
a hajléktalanokért
A Szená-torok Kamarakó-
rus elõadásában Szoko-
lay, Halmos, Kodály, Esz-
terházy, Beethoven és
Gounod mûveit hallhatják
a Megbékélés Háza
hangversenysorozatának
ingyenes elõadásán, janu-
ár 28-án 19 órától.A hang-
verseny a hajléktalanokért
szól.A támogatók adomá-
nyaikkal a fedél nélküli
embereket segítik. (Hely-
szín: Békásmegyer, a
Megbékélés Háza a Had-
rianus és Királyok útja sar-
kán, a 145-ös busz végál-
lomásánál található.)

Õszirózsa klub
Minden hónap páros va-
sárnapjain 15 órától vár-
ják a táncolni, zenét hall-
gatni szeretõ nyugdíjaso-
kat az Õszirózsa Nyug-
díjas Klubba. Helyszín:
az egykori Banán Klub, a
mostani Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház. (Cím: Má-
tyás király út 13-15. Tel.:
06-30-275-1446.)

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély szol-
gálata a 06-80-200-866-
os számon naponta, hét-
végén és ünnepnap is 18-
tól 21 óráig hívható. * Or-
vosi tanácsadás minden
második szerdán. * Jogi
és betegjogi tanácsadás
minden hónap elsõ és
harmadik csütörtökén. *
Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konfliktus-
kezelés (mediáció) a 06-
30-377-9030-as számon
vagy e-mail-en:
mediacio@delutan.hu.

„Aki a gyermeknek palo-
tát épít, az késõbbi börtön-
falat dönt le. A szépség itt
nem pazarlás, mert a gyer-
mek késõbbi egészsége-
sebb, harmonikusabb éle-
tével válik kifizetõdõvé.”

Tandler professzor

Ez az idézet volt ol-
vasható a Magyar Böl-
csõdék Egyesülete V.
Országos Kongresszusa
meghívóján, melyet
„Fókuszban a család”
címmel tavaly év végén
rendeztek Budapesten.

Szakmai elõadások
A gyermekvédelem te-

rületén dolgozó, ismert
szakemberek elõadásait
hallhattuk. A teljesség
igénye nélkül kiemelnék
néhányat közülük: „Min-
den gyerek számít!
Gyermekesélyek a mai
Magyarországon” cím-
mel dr. Darvas Ágnes
szociológus elõadását és

„Gyerekjogok, veszé-
lyeztetettség, bántalma-
zás” címmel dr. Herczog
Mária szociológus is-
mertetõjét. * Gondozó-
nõk, szülõk és a 22-35
éves lakosság véleménye
a bölcsõdei ellátásról té-
mában Korintusz Mi-
hályné dr. pszichológus
tartott tájékoztatót. *
„Változó világ, változó
család, változó bölcsõ-

de” címmel dr. Komlósi
Ákos pszichológus, cím-
zetes fõiskolai docens
elõadását hallhatták még
a résztvevõk.

A kongresszus alkal-
mából meghirdetett pá-
lyázaton az Óbudai
Egyesített Bölcsõdéktõl
három gondozónõ nyúj-
totta be pályázatát. Mi-
hályi Éva a Szél utcai,
Krompholczné Hideg

Marietta a Váradi és Né-
meth Mária az Arató
bölcsõdébõl. 

Németh Mária bölcsõ-
devezetõ pályázatát „Csa-
ládbarát szolgáltatás a
bölcsõdében” mutattak be
a kongresszuson. A szak-
ember az Óbudán tíz éve
mûködõ játszócsoportról
tartott elõadást, vetített fo-
tókkal bölcsõdei életké-
peket prezentált.

Díszoklevél
A kongresszuson az

egyesület díjainak egyikét,
elismerõ díszoklevelet ka-
pott Hannus Teréz, a Vízi-
orgona 8. szám alatti böl-
csõde vezetõje (képün-
kön), aki 40 éve dolgozik
a kerületben. Vezetõként
az emberséges bánásmód,
a kollegalitás jellemzi.
Mindig azon munkálko-
dott, hogy a bölcsõdések
és a munkatársak is jól
érezzék magukat, szívesen
jöjjenek az intézménybe.
Egyik kolléganõje így fo-
galmazott: „Terikének a
bölcsõde az élete”.

Tárnoki Erzsébet
intézményvezetõ

Bölcsõdei egyesületek országos kongresszusa

Középpontban a család

Hagyomány már, hogy az
országhatáron kívül élõ-
ket segítik, támogatják a
rendezvény bevételébõl. 

I dén a január 26-án 19
órakor az ELTE-n tar-

tandó bálon kárpátaljai
magyar intézmények
fenntartására, így a mun-
kácsi Szent István Líce-
umnak, az ungvári Szent
Gellért Római Katolikus
Szakkollégiumnak és a

Szent György Katolikus
Kollégiumnak, valamint
a beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Fõiskolának gyûj-
tenek a szervezõk, mivel
az ukrán államtól nem
kapnak pénzt erre a cél-
ra. A bálozók tehát a je-
gyek megvásárlásával,
illetve lehetõségeikhez
mérten adományaikkal
támogathatják a határon
túl élõket. 

Az esemény fõvédnö-
kei: dr. Erdõ Péter bíbo-
ros, esztergom-buda-
pesti érsek és dr. Mádl

Ferencné Dalma asz-
szony. A bál díszvendé-
gei kárpátaljai magyar
fiatalok. 

Kárpátaljai magyar intézmények támogatására

Budai egyházközségek jótékonysági bálja

Megjelenés alkalomhoz illõ öltözetben.A résztvevõk al-
só korhatára 14 év. A belépõ ára: 3 ezer forint és egy
tálca sütemény. Tombolajegyek a helyszínen 200 fo-
rintért válthatók értékes nyereményekért. Jegyek kap-
hatók a Batthyány téri Szent Anna Plébániatemplom-
ban, a Városmajori Jézus Szíve Plébánián és a XI. ke-
rületi Szent Imre Ciszterci Egyházközségnél.A rendez-
vény helyszínének címe: 1117 Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/a, Gömbaula és a Harmónia terem.

• Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont Családsegítõ Szolgálata családgondozói feladatok
ellátására (egyéni esetkezelés, családgondozás, csoport-
munka, stb.) szociális asszisztens munkakör betöltésé-
re munkatársat keres. • Az Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ Gyermekek Átmeneti Otthona
családgondozó, szakgondozó, gyermekvédelmi asz-
szisztens és gondnoki munkakörbe munkatársat keres.
A pályázatok beadási határideje:2008. január 20.12 óra.
(További részletek a http://www.obuda.hu/hivatal_palyaza-
tok/aktualis címen olvashatók.)

Álláspályázatok
A Kék Pont Békásmegyeri Drogambulancia Hozzátartozói
Csoportot szervez olyan embereknek, akik úgy érzik, nem
képesek egyedül megbirkózni gyermekük, párjuk, testvér-
ük, barátjuk szenvedélybetegségével. Hatékony segítséget
szeretnének nyújtani a rászorultaknak. A csoport anonym,
az önsegítés elvei alapján mûködik, két munkatárs vezeté-
sével. Terveik közt szerepel, hogy rendszeresen meghív-
nak érintetteket, akik már megszabadultak a szenvedélye-
iktõl és „tisztán” élnek, hozzátartozókat, akik elmondják,
hogyan sikerült „túlélniük” a bajt, illetve szakembereket,
akik aktuális kérdésekben adnak segítséget. (Idõpont: min-
den kedden 18 órától, de nem elvárás a pontos érkezés.
Cím: Lukács György utca 3. Tel.: 454-0877.)

Kék Pont Drogambulancia
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C élunk hiteles balol-
dali politikai alter-

natíva biztosítása Óbuda
és Békásmegyer válasz-

tói számára, össze-
egyeztetve a törekvést a
minél teljesebb szabad-
ságra és egyenlõségre,

harmonizálva a gazda-
ság hatékony mûködte-
tését a társadalmi igaz-
ságossággal, erõsítve a
szolidaritást, biztosítva
az emberi méltóság
megõrzését piaci ver-
senykörnyezetben.

Pataki Márton
elnök

III. kerületi 
alapszervezet 

Megalakult az MSZDP III. kerületi szervezete 
Baloldali elkötelezettségû óbuda-békásmegyeri polgá-
rok csoportjaként megalakítottuk a Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt III. kerületi alapszervezetét. Az
MSZDP megalakulása, 1890 óta a nemzet felemelkedé-
séért, a többség, a munkából élõk demokratikus érdek-
érvényesítéséért, az emancipációért, az esélyegyenlõt-
lenségek csökkentéséért küzd.

M i kilencen, Óbuda-
Békásmegyer ön-

kormányzati képviselõi a
mai napon kiléptünk a
Magyar Szocialista Párt-
ból és létrehoztuk a Ma-
gyarországi Szociálde-
mokrata Párt III. kerületi
képviselõcsoportját. A
választóktól kapott meg-
bízatásunk alapján, es-
künknek megfelelõen
pártatlanul, lelkiismere-
tünk és legjobb tudásunk

szerint járunk el a kerüle-
ti lakosok képviseletében,
érezve az egyéni és sze-
mélyes felelõsségünket a
meghozott döntésekben.
Folytatjuk az általunk
megalkotott választási
program, „Az Összefogó

Önkormányzat” megva-
lósulásáért tett lépéseket.

A képviselõcsoport
vezetõjének Mihalik
Zoltánt választottuk
meg.

Óbuda-Békásmegyer,
2007.január 10.

Megalakult a III. kerületi MSZDP képviselõcsoport

Komáromi Ildikó
Kurtán Pál
Márkus András
Merkl Gábor
Mészáros György

Mihalik Zoltán
Pataki Márton
dr. Petõ György
Szabó Magdolna

A százhatvankilencedik
Krumplibúcsút tavaly de-
cember 26-án tartották a
„Braunhaxler” Óbudai Ha-
gyományõrzõ Egyesület
szervezésében. Az egész-
napos programban dél-
elõtt a „málenykij robot-
ra” hurcolt óbudai polgá-
rokra és a holokauszt ál-
dozataira emlékeztek a
Városháza falán elhelye-
zett márványtáblánál.

A résztvevõk koszo-
rút helyeztek el a

II. világháború alatt
Óbudáról vallásuk vagy
meggyõzõdésük miatt
elhurcolt magyar állam-
polgárok, valamint a
„málenykij robotra” vitt
lakosok márványtáblá-
jánál. A „kis munkára”
közel 12 ezer óbudai
polgárt hurcoltak szov-
jet munkatáborokba
1945 januárjában. A má-
sik, a szintén a Városhá-
za falán lévõ tábla a
holokausztra emlékez-
tet, amely 1944 tava-

szán mintegy 3 ezer
óbudai életét törte de-
rékba. 

Krumplibúcsú
A nap további részé-

ben rendezték az immár
hagyományos Krumpli-
búcsút az Olajterv Lajos
utcai irodaházában. A
mûsorban fellépett a
Csepeli Sváb Táncegyüt-
tes, a Braunhaxler Német
Dalkör, Morvay Pálma,
Tauner Tibor és Molnár

József szólóénekesek. A
sramlizenérõl a budaka-
lászi Nosztalgia Zenekar
gondoskodott Zwickl Mi-
hály vezetésével. 

A finom ételek elfo-
gyasztása és a közös
éneklés után Krumpli-
királyt és Krumpliki-
rálynõt választottak. Az
elismerõ címet minden
évben az veheti át, aki
az egyesületi tagok és a
Német Kisebbségi Ön-
kormányzat tagjai sze-

rint a legtöbbet tették az
Óbudán élõ svábokért
az adott idõszakban. 

A választás végén
Laczkó Szilvia, a Polgá-
ri-frakció önkormányza-

ti képviselõje és Drá-
vucz János, a Braun-
haxler Dalkör vezetõje
tehette fejére a krump-
likarikákkal ékesített
koronát. 

Új „krumpli-uralkodókat” választottak

Koszorúzás a politikai áldozatok emlékére

A megemlékezésen Fehérvári József, a III. kerületi
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke és
Elsenbammer József, egykori politikai áldozat mon-
dott beszédet. A koszorúzáson a „Braunhaxler”
Egyesület, a Német Kisebbségi Önkormányzat és a
Polgári-frakció képviseltette magát

A Krumplikirálynõ Laczkó Szilvia és a Krumplikirály
Drávucz János

A képviselõ-testület tavaly november végi ülésén mó-
dosította a vásárcsarnokokról, piacokról és üzletköz-
pontokról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek ér-
telmében 2008. január 1-jétõl 7 százalékkal emelked-
tek az elárusító-helyek bérleti díjai.

Bérleti, helyhasználói 
és egyéb szolgáltatási díjak megállapítása 

Díjtétel megnevezése: 2008. január 1-tõl 
hatályos díjtételek 

(Ft/m2/hó)
Békásmegyeri vásárcsarnok:
Élelmiszer üzletek 1025
Vendéglátó üzletek 2050
Egyéb helyiségek (raktárak) 500
A piac területén lévõ, élelmiszert 
forgalmazó pavilonok 
területfoglalási díja 2800
Õstermelõi asztal (napi díja) 634
Területfoglalás (napi díja) 175
Szolgáltatások díja 
(napi) mérleg, stb. 175
Helyiségek egyszeri 
használatbavételi díja 51.000-tõl 81.000-ig
Békásmegyeri vállalkozók piacán:
Pavilonok területének 
helyfoglalási díja 4200
Kolosy téri piac:
Kereskedelmi üzlethelyiségek 1550
Szolgáltatás céljára 
kiutalt üzlethelyiségek 1550
Vendéglátó üzletek 2650
Raktárhelyiségek 675
Parkolóterület 1150
Õstermelõi asztalok napi díja 795
Kitelepülés napi díja 310
A megállapított díjtételek a 20 százalékos áfa-t nem tartal-
mazzák.

Új bérleti díjak a piacokon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk – Közérdekû

Az elmúlt idõszakban be-
következett épületen be-
lüli gázbalesetek miatt is-
mételten fontosnak érez-
zük, hogy felhívjuk a föld-
gázt fogyasztó ügyfeleink
figyelmét a gázszivárgás-
kor szükséges teendõkre,
valamint az épületen belü-
li gázvezetékek és a gáz-
üzemû készülékek karban-
tartásának fontosságára.

T apasztalataink sze-
rint az ingatlanok-

ban - különösen a bel-
városi társasházakban -
üzemelõ gázvezetékek
igen rossz állapotban
vannak, melynek oka,
hogy sok esetben az in-
gatlanban lakók, illetve
lakástulajdonosok nin-
csenek tisztában a tulaj-
donukban lévõ, telek-
határon belüli készülé-
kek és gázvezeték-
rendszer rendszeres el-
lenõriztetésének fon-
tosságával.

A földgázellátásról
szóló 2003. évi XLII.
törvény 22. § (7) bekez-
désének elõírása alapján
a fogyasztóknak kötelezõ
a csatlakozóvezeték és a
fogyasztói berendezések
5 évenkénti mûszaki-biz-
tonsági felülvizsgálatának
elvégeztetése, amely el-

lenõrzés nem csak az élet-
és vagyonvédelem szem-
pontjából kiemelkedõen
fontos. A rendszeres el-
lenõrzés hatékonyan hoz-
zájárul ahhoz, hogy az in-
gatlan tulajdonosa, illetve
használója energiatakaré-
kosan tudja használni
gázüzemû készülékeit.

A nem megfelelõen
karbantartott épületen
belüli csatlakozóveze-
tékek, illetve gázüze-
mû készülékek az élet-
és vagyonbiztonságra
veszélyt jelentenek.

A gázbalesetek meg-
elõzését segíti a gázszi-
várgás észlelése esetén

szükséges intézkedések
gyors megtétele. Ennek
érdekében, ha a pincé-
ben, folyosón, lépcsõ-
házban vagy a lakásban
gázszagot érez, ne kap-
csoljon világítást, vagy a
már égõ világító lámpát
ne kapcsolja le, nyílt lán-
got ne használjon. Nyis-
son ajtót, ablakot, szel-
lõztessen, és azonnal ér-
tesítse a FÕGÁZ Föld-
gázelosztási Kft. ügye-
leti szolgálatát az éjjel-
nappal hívható  477-
1333-as telefonszámon!

Munkatársaink meg-
érkezéséig értesítse a la-
kótársait,  hívja fel fi-
gyelmüket a veszély-
helyzetre.

Fõvárosi Gázmûvek
Zrt. FÕGÁZ 

Földgázelosztási Kft.
További információk:
1081 Budapest Köztár-
saság tér 20.
Tel.: 477-1138
www.fogaz.hu

Gázszivárgáskor azonnal értesítsék az ügyeleti szolgálatot!

Ötévenként mûszaki-biztonsági felülvizsgálat

A levegõ szennyezett-
sége nem csak az

emberek, hanem a növé-
nyek egészségét is veszé-
lyezteti. Márpedig, ha a
növényzet pusztul, a leve-
gõ minõsége rohamosan
rosszabbodik, a lakók élet-
minõsége, egészsége to-
vább romlik.

A fõváros igen szegény
zöldterületekben, ezért
azok védelme kiemelke-
dõen fontos közösségi ér-
dek. Ez nem egyszerûen
azt jelenti, hogy szándéko-
san ne törjék ki/le a fákat,

növényeket, hanem azt is,
hogy kizárólag az ilyen
funkciót betöltõ zöldterü-
letet használják játék,
sport céljára. A felszaba-
dult labdázás, focizás so-
rán nem feledkezhetünk
meg arról, hogy a közpar-
kok ilyen célra kijelölt te-
rületén játszhatunk.

A növényzet megóvá-
sának fontos módja a gép-
jármûforgalom csökken-
tése, a város összefüggõ
zöldterületeirõl való kitil-
tása. A tiltás azonban
gyakran vajmi kevés, hi-

szen nap, mint nap láthat-
juk például Óbudán is,
hogy sokan a jármûvekkel
füvön, vagy fák között
parkolnak, esetenként ott
közlekednek. 

A zöldfelület megóvása
akkor eredményes, ha a

gépjármûforgalom tudatos
visszaszorítása mellett a
parkokat használók is gon-
dot fordítanak annak meg-
óvására. Az itt eldobált
szemét nem csak ronda lát-
vány, de a fûben megbúvó
üvegcserép, söröskupak
veszélyes is. 

A növények megisme-
rése is közelebb visz azok
védelméhez. A fa csak
egy fa, de ismerjük meg
tulajdonságait, történetét,

és máris másképp tekin-
tünk rá.

A zöldfelület védelmé-
nek végsõ eszköze a sza-
bályokat megsértõk bünte-
tése. A közterület-felügye-
lõ a szabálysértõvel szem-
ben akár 10 ezer forint
helyszíni bírságot is ki-
szabhat, vagy közvetlen
feljelentést tehet, illetve
egyes esetekben kerékbi-
lincset is elhelyezhet a
gépkocsin.

Ha pusztul a növényzet, romlik a levegõ minõsége is

Óvjuk a parkokat!
Budapesten már 400-500 ezerre tehetõ az allergiás, illet-
ve asztmás megbetegedésben szenvedõk száma. A levegõ-
szennyezettség egy szmogos napon megközelíti a Bükk
hegységben jellemzõ, ideálisnak tartott szintnél 20-30
százalékkal nagyobb mértéket. A korábban túlsúlyban lé-
võ kén-dioxid helyét azonban a nitrogén-oxid, a por és a
talaj menti ózon foglalta el. A hatalmas gépkocsiforgalom
vezetett oda, hogy egy budapesti lakos manapság 3 évvel
alacsonyabb várható élettartammal rendelkezik, mint egy
azonos korú, de tiszta levegõjû városban lakó ember. 

Lombgyûjtés a Raktár és Kerék utca sarkán lévõ parkban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Cukorbetegek klubja
Békásmegyeren
A Békásmegyeri Cukor-
betegek Klubja január
16-án 14 órától tartja
klubösszejövetelét a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban, a Csobánka tér
5. szám alatt.

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától termé-
szetgyógyászok tartanak
fórumot a Békásmegyeri
Közösségi Házban
(BKH). „Az elme mûkö-
dése, tudat és tudatta-
lan” címmel hallhatnak
január 29-én elõadást. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Felvilágosítás az 
egynapos sebészetrõl
Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. felhívja
az olvasók figyelmét,
hogy az egynapos se-
bészeti eljárásról érdek-
lõdni lehet dr. Gulyás
Miklós fõorvosnál, az
egynapos sebészeti
részleg vezetõjénél az
egynapos@obudai
rendelok.hu e-mail-
címen, illetve a 388-
9180/171-es telefon-
számon.

Felhívás
A Fõvárosi Önkormány-
zat pályázatot írt ki Bu-
dapest patkánymentes
állapotának fenntartá-
sára, melyet a Bábolna
Környezetbiológiai Köz-
pont nyert el. Amennyi-
ben a III. kerületben
patkány elõfordulását
észlelik, a következõ el-
érhetõségen szívesked-
jenek bejelenteni. Tele-
fon: 432-0412. Telefax:
432-0401. E-mail:
info@babolna-bio.com

Állati tetemek 
ingyenes elszállítása
Budai Tamás vállalkozó
gondoskodik az állati
tetemek közterületrõl, il-
letve a természetes
személyek ingatlanaiból
való elszállításáról. A
szolgáltatás a lakosság
számára ingyenes. (Te-
lefon: 06-20-591-2897.)

Vaday Béla, csillaghegyi
nyugdíjas amatõr mûvész
kisplasztikai kompozícót al-
kotott a negyven évvel ez-
elõtti elsõ szívátültetés és a
mûtétet végzõ dél-afrikai
sebész, Christiaan Neethling
Barnard emlékére. 

Dél-Afrikában a se-
bész vezette be a nyi-

tott szívmûtétet, új típusú
szívbillentyûket tervezett,
majd 1964-ben szívátülte-
tési kísérletsorozatot indí-
tott kutyákon. Ezt követõ-
en már embereken is vé-
geztek ilyen szervátülteté-
seket. Az elsõt 1967. de-
cember 3-án hajtották vég-
re, amikor a sebész egy au-
tóbalesetben elhunyt lány
szívét operálta át egy kö-
zépkorú férfi testébe.
Christiaan Barnard után
egyre több orvos ültetett át
szívet Az általa kifejlesz-
tett sebészi technikát azóta
már több tízezerszer alkal-
mazták, megmentve ezzel
sok ember életét. 

Magyarországon Szabó
Zoltán professzor 1992.
január 3-án végzett elõ-
ször ilyen mûtétet. Tavaly-
elõtt 22 szívátültetést haj-
tottak végre, a múlt év ok-

tóberében történt elõször
gyermeken szívátültetés. 

Vaday Béla csillaghe-
gyi amatõr mûvész a ki-
magasló orvosi teljesít-
mény, az elsõ szívátülte-
tés és a mûtétet végzõ or-
vos tiszteletére faragta
meg kisplasztikáját. A
kéz makkore fából ké-
szült, a tenyéren lévõ szí-
vet formáló kõ a Duná-
ból származik.

Felhívjuk tisztelt betegeink figyelmét, hogy 2007.
december 3-ától a laboratóriumi vizsgálatokat
igénybe vevõ pácienseinknek a vizitdíjat a laborató-
riumban kell kifizetniük, mivel a laboratóriumot mû-
ködtetõ VESZ Kht. tavaly december 1-jével önálló
OEP szerzõdéssel rendelkezik, ezért külön szolgál-
tatónak kell tekinteni.
Mivel a jelenleg érvényes jogi szabályozás szerint a
befizetett vizitdíj csak egy szolgáltatónál vehetõ
igénybe, tehát a laboratóriumi vizitdíjas nyugtát be-
tegeink a rendelõintézet szakrendelésein nem
használhatják fel - oda külön be kell fizetni a vizitdí-
jat - és a szakrendeléseken  kapott vizitdíjas nyug-
tát  sem tudják érvényesíteni a laboratóriumban.
Változatlanul érvényes azonban, hogy szakrendelé-
seink közül egy napon több is  felkereshetõ egyet-
len vizitdíj árának befizetésével.
Köszönjük megértésüket!

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi 
Szolgáltató Kht. vezetõsége

Közlemény a rendelõintézetben a laboratóriumi
vizsgálatokért külön fizetendõ vizitdíjról

A Bécsi úti Praktiker
parkolójában tar-

tották nemrégiben azt a
jótékonysági eseményt,
mellyel köszönetüket fe-
jezték ki a szervezõk
azoknak a mûanyagku-
pakot gyûjtõknek, akik

egyéves kitartó munká-
jukkal hozzájárultak
Festõ Alex agyvérzéses
koraszülött kisfiú õssejt
beültetési programjá-
hoz. A hároméves Alex
állapota sokat javult, ma
már kis segítséggel jár.

Kupak-parti a parkolóban

Sérült kisfiún segítettek

Kisplasztika az elsõ
szívátültetés emlékére

EMLÉKHELY A HOSPICE HÁZBAN. A múlt év szeptemberében hosszú betegség után el-
hunyt Polcz Alaine-re, a Magyar Hospice Alapítvány megteremtõjére, az íróra, pszi-
chológusra, tantológusra emlékeztek tavaly december 14-én a Kenyeres utcai Hospice
Házban. Az intézmény kertjében emlékhelyet avattak Polcz Alaine tiszteletére 

A Szent Margit Kórház Intenzív Alapítvány kuratóriuma kö-
szöni mindazok támogatását, akik a 2006. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékát, összesen 352 ezer 660 forintot az ala-
pítványnak ajánlották fel. Az összeget az alapító okiratnak meg-
felelõen használták fel. (Adószám: 18050017-1-41.)

1 % 1 % 1 %

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_02.qxd  1/11/2008  2:19 PM  Page 9



2008/2. szám10
Pályázat – Hirdetés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Gyön-
gyösbokréta Óvodája (1034 Bp., Tímár utca 13.) az
alábbi álláshirdetéseket teszi közzé.
• 1 fõ kertész, karbantartó-fûtõ munkakörbe (8
órás), határozott idõre. Szükséges okmányok: er-
kölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló bi-
zonyítvány (minimum 8 általános + szakmunkás);
egészségügyi könyv. Az állás elfoglalási ideje: feb-
ruár 1-je. (Jelentkezés és a pályázat benyújtása:
Egerváriné Hernádi Gabriella óvodavezetõnél a
fenti címen.)  
• 1 fõ óvodapedagógusi munkakör (8 órás) betöl-
tésére, tartósan távollévõ helyettesítésére.
Szükséges okmányok: erkölcsi bizonyítvány; szak-
mai önéletrajz; felsõfokú óvodapedagógusi végzett-
séget igazoló oklevél (pályakezdõ esetén); tanúsít-
ványok a 7 évenként megszerzett creditpontokról is
(nem pályakezdõ); egészségügyi könyv.
Elõnyt élvez német nyelvvizsgával illetve kézmûves
végzettséggel rendelkezõ. Az állás elfoglalási ideje:
február 1-je. (Jelentkezés és a pályázat benyújtá-
sa: Egerváriné Hernádi Gabriella óvodavezetõnél a
fenti címen.) Benyújtási határidõ: a megjelenéstõl
számított 15 napon belül.

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. Vörösvári úti szakren-
delõjében két, üzleti tevékenység végzésére alkalmas helyiséget ad bérbe.
A helyiségek egyenként 20 négyzetméter alapterületûek, melyeket kizárólag
egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenységre lehet használni.
Az üzlethelyiségek használatba vételének ideje: 2008. márciusától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. február 10.
Eredményhirdetés: 2008. február 20. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó cég bemutatását, a végzendõ tevékenységet és a fizetendõ bérleti díj össze-
gét, valamint egyéb, az elbírálás szempontjából fontosnak ítélt információt.
A pályázatokat egy példányban kérjük benyújtani postai úton vagy személye-
sen az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. címére: 1032 Bu-
dapest, Vörösvári út 88-96, igazgatói titkárság.
Sikeres pályázat esetén az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. egy éves bérleti szerzõdést köt a pályázóval.

Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.

Álláspályázatok
• Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék gondozónõ és élelmezésvezetõ állásokra
folyamatosan pályázatot hirdet.
A gondozónõi pályázat feltételei: szakmai önéletrajz; bölcsõdei szakgondozónõi
(E kat.) oklevél illetve csecsemõ és kisgyermek nevelõ-gondozó oklevél; vég-
zettséget igazoló okirat.
Az élelmezésvezetõi pályázat feltételei: szakmai önéletrajz; élelmezésvezetõi
oklevél; végzettséget igazoló okirat.
A pályázat benyújtandó: postai úton. (Cím: Óbudai Egyesített Bölcsõdék 1035
Budapest, Szél utca 23-25.) Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. A pá-
lyázat elbírálásánál a kerületi lakosok elõnyt élveznek.
• Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék technikai állást hirdet kertész-karbantartó,
konyhai dolgozó és takarító munkakörökben. Bérezés a közalkalmazotti bér-
tábla szerint. Az állás betöltéséhez önéletrajzot kérnek postai úton. (Cím: Óbu-
dai Egyesített Bölcsõdék 1035 Budapest, Szél utca 23-25.)

Pályázat a Vörösvári úti rendelõintézet két üzlethelyiségének bérlésére

Óbudai Egyesített Bölcsõdék 

Állásokat kínál a Gyöngyösbokréta Óvoda

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-

latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-

0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os tele-

fonszámon. E-mail címünk: obudaujsag@ecom.hu

és obudaujsag@freemail.hu

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

Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben
ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

Drog-segélyvonal
Manapság nem árt, ha
a szülõk figyelik gyer-
mekük viselkedését. Ha
valami szokatlant ész-
lelnek, esetleg arra gya-
nakodnának, hogy dro-
gozik, hívhatják a Buda-
pesti Rendõr-fõkapi-
tányság ingyenes és
anonim drogsegély vo-
nalát. Telefonszáma:
06-80-202-502. Hétfõtõl
csütörtökig 7.30-tól 16
óráig, pénteken 13.30
óráig az osztály munka-
társai személyesen fo-
gadják a hívásokat, és
nyújtanak segítséget a
kábítószerrel kapcsola-
tos problémákat illetõ-
en. Hivatali munkaidõn
túl a vonal üzenetrögzí-
tõvel áll a lakosság ren-
delkezésére.

Körözési toplista
Az Országos Rendõr-
fõkapitányság, a Nem-
zeti Nyomozó Iroda, a
megyei kapitányságok
és a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság által fel-
állított TOP 10-es listá-
kon szereplõ személyek
felkutatásához a lakos-
ság segítségét kéri a
rendõrség. (Az állandó-
an frissülõ lista a
www.police.hu inter-
netes portálon.)

Magyar rendõrség
az Európai Unióban
Hasznos információkat
találhat a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
és az Országos Rend-
õr-fõkapitányság inter-
netes honlapján a
rendõrség európai uni-
ós csatlakozásával
kapcsolatban. (Cím:
www.police.hu)

Békásmegyeri
rendõrõrs 
A Medgyessy Ferenc ut-
ca 4. szám alatti békás-
megyeri rendõrõrs tele-
fonszáma: 243-2511.

Két erdõtûz-oltó jármûvel
bõvült a fõvárosi tûzoltó-
ság gépjármûparkja. 

A z új autókat dr. Er-
dõs Antal tûzoltó ez-

redes, általános parancs-

nokhelyettes vette át az
Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság ta-
valy decemberi ünnepsé-
gén. Az egyik Mercedes
Unimog a Békásmegyeri,
míg a másik az Újbudai

Tûzõrségre került. A jár-
mûvek ára egyenként 115
millió forint, melyet a biz-
tosítási hozzájárulásból és
a Fõvárosi Önkormányzat
20 százalékos önrészébõl
fedeztek. 

Erdõtûz-oltó jármû a Békásmegyeri Tûzõrségen

Egy Vöröskereszt utcai
kisközértben rabolt pénzt
az az eddig ismeretlen
személyazonosságú férfi,
aki fegyverrel kény-
szerítette az eladót a be-
vétel átadására tavaly no-
vember 18-án a déli órák-
ban.

A kisközértben dolgo-
zó eladó éppen a

raktárban tartózkodott,
amikor hallotta megszó-
lalni az ajtónyitást jelzõ
csengõt Mikor kilépett az
eladótérbe, addigra már a
pult mögé került a magas,
vékony, fekete felsõruhá-
zatot, arcán kendõt viselõ
férfi. Jobb kezében áttet-
szõ nylon szatyorban egy
nagyjából 25 centiméter
hosszú, krómozott fegy-
vernek látszó tárgyat tar-
tott. Az eladóhoz lépve
azt kiabálta: „Ez egy rab-
lótámadás! Nyisd ki a
kasszát!” - közben a fegy-
ver csövét a sértett felé
irányította. Az eladó azt a
választ adta, hogy „Nem
tudom!” A rabló eközben
észrevette, hogy a pulton
volt a kassza pénztartó
tálcája, így odalépve ki-
vette a benne talált összes
papírpénzt, körülbelül 20
ezer forint összegben,
amit a kabátja zsebébe
tett. Ezt követõen a rabló
hátrálva kiment az üzlet-

bõl, miközben azt mond-
ta: „Ha kijössz utánam,
lelõlek!”. 

A férfi távozását kö-
vetõen mintegy egy perc
elteltével érkezett az üz-
letbe egy környékbeli
lakos a fiával. Látva a
történteket, üldözõbe
vették a tettest. Utol
ugyan nem érték, azon-
ban elmondták, hogy a
Harrer Pál utca, majd a
Szentendrei út felé fu-
tott, ahol szem elõl
vesztették. Az üzletben
nem volt biztonsági ka-
mera, azonban a sze-
mélyleírás elég pontos a
körülményekhez képest. 

Személyleírás: a kere-
sett személy 170 centimé-
ter magas, vékony testal-
katú, barna szemû, fiatalos
mozgásából és hangjából
ítélve 20 év körüli férfi.
Világos nadrágot, fekete
kapucnis pulóvert viselt,
arcát fekete kendõ, kezeit
fekete kesztyû takarta. 

A hivatásos tûzoltói szol-
gálatra jelentkezés felté-
telei a következõk: 18-35
év közötti életkor; magyar
állampolgárság; orvosi,
pszichikai, fizikai alkal-
masság; büntetlen elõé-
let; szakmunkásképzõ
(mûszaki jellegû) iskolai
végzettség. Középiskolai
érettségi, „C” és „E” kate-
góriás hivatásos jogosít-
vány megléte a jelentke-
zésnél elõnyt jelent. A fel-
vételhez egészségügyi
alkalmasság, fizikai álla-
potfelmérés, munkaköri
alkalmassági vizsgálat
teljesítése szükséges.
A felvételhez kézzel írt
önéletrajzot, valamint a
legmagasabb iskolai bi-
zonyítvány másolatát ké-
rik személyesen benyúj-
tani a Fõvárosi Tûz-
oltóparancsnokság Hu-
mán Fõosztályára (1081
Bp., Dologház utca 1. Te-
lefonos információ: 459-
2300/2741 mellék).
A felvétellel kapcsolatos
további információk a
www.tuzoltosagbp.hu
honlapon olvashatók, il-
letve Kovács Gabriella
tûzoltó õrnagytól kérhe-
tõk a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokság Észak-
budai Tûzoltási, Mentési
Parancsnokság Óbudai
Tûzõrsége 459-2303-as
telefonszámán.

„Tûzoltó lehetsz …”

Fegyveres rablás a kisközértben

CSALÁDI HÁZ ÉGETT Az Erdõalja úton 200 négy-
zetméteren, azaz teljes terjedelmében égett egy
családi ház tetõtere tavaly november 17-én. A lán-
gokat négy vízsugárral sikerült eloltania a kiérkezõ
rajnak. A házban lévõ idõs ember és az Óbudai
Tûzõrség állományából egy tûzoltó súlyosan, ketten
könnyebben megsérültek a mentés közben. Helytál-
lásukért Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata juta-
lomban részesítette a lánglovagokat.
KISTEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT VILLANYOSZLOPNAK
A Szentendrei úton egy kisteherautó nekirohant a
villanyoszlopnak tavaly november 23-án. A mentés-
hez a tûzoltókat hívták segítségül. A gépjármû két
utasa közül az egyik súlyosan, míg társa könnyeb-
ben megsérült. Mindkettõjüket kórházba vitték.

A tûzoltók eseménynaplójából

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Iskolánkban már hagyo-
mány, hogy az adventi idõ-
szak kezdetén alkotó dél-
utánt rendezünk, ahol di-
ákjaink ismerkedhetnek
az adventi néphagyomány-
okkal, karácsonyi dísze-
ket, ajándékokat készít-
hetnek. 

A délután mindig kö-
zös programmal

indul, ahol Keszthelyiné
Tallár Éva tanárnõ az
adventi néphagyomány-
okkal ismerteti meg já-
tékos formában az ér-
deklõdõ tanulókat. Aki-
nek van kedve Borbála-
ágat ültethet, megtud-
hatják a gyerekek, hogy
miért raktak a lányok ré-
gen a párnájuk alá tükröt
Szent András napján,
miért volt 24 gyertya az
adventi koszorún, és aki
õrzi a hagyományt, mi-
ért helyez el három lila
és egy rózsaszínû gyer-
tyát az adventi koszo-
rún. Megismerkedhet-
nek diákjaink az adventi
idõszak népszerû szent-
jeivel: Szent Miklós,
Szent Borbála, Szent
Luca az évek során már
jó ismerõseivé váltak ta-
nulóinknak. Akinek
kedve van, kitölthet egy
adventi totót is.

A néphagyományok
felelevenítése után kez-
dõdik az alkotó délután.
Ákos Endre tanár úr ré-
vén segítséget kaptunk a

Magyar Gyula Kerté-
szeti Szakközépiskolá-
tól. Dr. Pham Van Tan
tanár úr és tanítványai,
Lengyel Gabriella, Csa-
bai Erzsébet, Babarik
Mária, Kustra Norbert
virágkötõ-berendezõ ta-
nulók  segítettek diákja-
inknak, hogy szebbnél
szebb adventi koszorú-
kat, karácsonyi díszeket,
ajtókopogtatókat tudja-
nak készíteni.

Az alkotó délutánon a
gyerekekkel együtt is-
kolánk tanárai is mindig
nagy kedvvel vesznek
részt. Mézeskalácsot sü-
töttünk Spirk Dóra és
Kiss Krisztina tanárnõk
vezetésével. Szalvéta-
technikával különbözõ
ajándéktárgyakat készí-
tettek a gyerekek
Szlobodáné Heiter
Krisztina tanárnõ irányí-

tásával. Nagy Zsuzsa és
Huszár Péterné tanár-
nõk a gyöngyfûzés rej-
telmeibe avatták be a ta-
nulókat. Kalász Csilla
és Harmanné Lakatos
Mária tanárnõk segítsé-
gével pedig karácsonyi
meghívókat és levelezõ-
lapokat készítettek a
gyerekek. Az üvegfes-
téssel is sikerrel próbál-
koztak Kertészné Abo-
nyi Hedvig és Mester
Zsuzsa tanárnõk segítsé-
gével.

A délután végén az
elkészült mûveket kiál-
lítottuk, és dr. Pham
Van Tan tanár úr veze-
tésével zsûriztük. A sok
lelkes arc, a jó hangu-
lat, a mûvészi munkák
látványa a karácsony-
várás örömét jelentette
számunkra.

Haider Márta

Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Adventi alkotó délután 

Szaktanárok szakszerûen, nagy tanítási gyakorlat-
tal tartanak felvételi elõkészítõt a Thalész-kör szer-
vezésében, 4-6-8 osztályos középiskolába készülõ
általános iskolásoknak az írásbeli, majd szóbeli fel-
vételire a Vörösvári úton.
Lehetõség van általános- és középiskolások
matematika-fizika-kémia, magyar-történelem korre-
petálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az
elégséges szint elérésétõl az emeltszintû érettségi
vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés bármi-
lyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a gyerekek ál-
tal kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon.
További tájékoztató az interneten, a www.obuda-
matek.hu oldalon.)

Felvételi elõkészítõk, korrepetálások

Az Óbudai Harrer
Pál Általános Isko-

la 2007 decemberében
kapcsolódott be az Orszá-
gos Citibank Iskolatámo-
gatási Programba. Ennek
eredményeként múlt év
végén vehették át a Junior
Achievement Magyaror-
szág Alapítvány ajándé-
kát: egy laptopot, egy sze-
mélyi számítógépet és öt-
ven oktató DVD-t. A
program célja, hogy az is-

kolák számára elérhetõvé
tegyék a korszerû techno-
lógián alapuló oktatási
stratégiákat és tananyago-
kat, amelyek elõsegítik a
tanulók gazdasági, mate-
matikai és angol nyelvi is-
mereteinek fejlõdését. Az
intézmény vezetése remé-
li, hogy a diákok ezáltal
olyan tudás és szemlélet
birtokába kerülnek, me-
lyek késõbbi sikereik
alapja lehet

A Mustármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium alsó tagozatán
január 9-tõl április 16-ig
havonta több alkalommal
Manó-tanodát szervezünk
a leendõ elsõsöknek.

A z évek folyamán
azt tapasztaltuk,

hogy az elsõsöknek
megkönnyítette az iskola
kezdését, otthonosabban
érezték magukat intéz-
ményünkben, ha ezeken
a játékos elõkészítõ fog-
lalkozásokon a rendsze-
res kapcsolat révén meg-
ismerhették leendõ taní-
tóikat és osztálytársaikat

Gondolunk a szülõkre
is! Amíg gyermekeikkel
január 16-án a Manó-ta-
nodában foglalkoznak,
addig õk tájékoztatót
kapnak az iskola peda-

gógiai programjáról, be-
szélgethetnek, kérdése-
ket tehetnek fel  az in-
tézmény vezetõségének.

Nyílt héten (március
3-tól 7-ig) meggyõzõd-
hetnek a családias, kis
létszámú osztályok elõ-
nyeirõl, többek között a
tehetséggondozásról, a
lassabban haladók segí-
tésérõl a tanulási kudarc
elkerülése érdekében.

A Manó-tanodai fog-
lalkozásokat szerdán-
ként 16.30-tól 17.30
óráig tartjuk a követke-
zõ napokon: január 16-
án, 23-án, február 6-án,
20-án, 27-én, március 5-
én, 12-én, 26-án, április
2-án, 9-én, 16-án.

Szeretettel várjuk az
érdeklõdõ gyermekeket
és szüleiket.

Az iskola vezetõsége

Manó-tanoda a „Mustármagban”

Iskolatámogatási program

Számítástechnikai
eszközök ajándékba

A z Óbudai Nagy
László Általános

Iskola várja a leendõ el-
sõ osztályosokat és szü-
leiket a következõ prog-
ramokra: szerdánként
16-tól 17 óráig iskola-
csalogató foglalkozások
a következõ tanévben
elsõsöket tanítók vezeté-
sével. 

• Kerületi rajzpályázat
óvodásoknak „Csudás
mesevilág” címmel, Ily-
lyés Gyula születésének

105. évfordulója alkal-
mából. A rajzok leadási
határideje: február 15. 

• Nyílt nap március 7-
én a leendõ elsõ osztá-
lyosoknak és szüleik-
nek, óralátogatások, a
rajzpályázat eredmény-
hirdetése. 

(Bõvebb információ
az iskola honlapján:
w w w . n a g y l a s z l o -
obuda.sulinet.hu, illetve
a 388-7747-es telefon-
számon.) 

Óbudai Nagy László Általános Iskola

Iskolacsalogató és rajzpályázat
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Iskolanaptár
Január 3.: a téli szünet
utáni elsõ tanítási nap.
Január 18.: vége az elsõ
félévnek. Január 25.: fél-
évi bizonyítvány. Január
25.: központi írásbeli vizs-
ga az érintett 6 és 8 évfo-
lyamos gimnáziumokba.
Január 26.: központi
írásbeli vizsga az érintett
középiskolákba felvételi-
zõ 8. évfolyamosoknak.
Január 31.: írásbeli pót-
felvételi mindazoknak,
akik a központi vizsgán
nem tudtak részt venni.

Humán mûveltségi
vetélkedõ
A magyar kultúra napja
tiszteletére humán mû-
veltségi vetélkedõt ren-
dez az általános iskolák
7. és 8. osztályosainak
január 31-én 15 órától
az Óbudai Mûvelõdési
Központ. Téma ezúttal
a reformkor és Mikszáth
Kálmán munkássága
lesz.

Keddenként játékos 
foglalkozások a Kevében
A hagyományokhoz hí-
ven játékos foglalkozá-
sokra invitálják a leendõ
elsõsöket és szüleiket a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolába. A bemutatko-
zó órákat minden hé-
ten kedden 17 órától
tartják. (Az iskola címe:
Keve utca 41. Telefon-
száma: 368-9220.) 

Számítógépes 
tanfolyam idõseknek
A „Braunhaxler” Egye-
sület a február 5-én in-
duló, „Ismerkedés a
számítógéppel és az
internettel: idõsebbek is
elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára várja az érdek-
lõdõket. (Jelentkezés
Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Az óbudai székhelyû felsõ-
oktatási intézmény nyílt
napokon tájékoztatja a
felvételizõket szeptem-
berben induló képzéseirõl. 

Helyszínek és idõpontok
BMF Kandó Kálmán

Villamosmérnöki Kar (Ta-
vaszmezõ utca 14-16.) ja-
nuár 17-én 10 és 13 órától.

BMF Rejtõ Sándor
Könnyûipari és Környe-
zetmérnöki Kar (Do-
berdó utca 6., aula) ja-
nuár 18-án 10 órától.

BMF Keleti Károly
Gazdasági Kar (Tavasz-

mezõ utca 16-18., föld-
szinti 17-es elõadó) ja-
nuár 23-án 10 órától. 

* * *
A Budapesti Mûszaki

Fõiskola is jelen lesz az
EDUCATIO 2008.
Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításon, melyet
január 18-án és 19-én
rendeznek a SYMA
Sport- és Rendezvény-
központ „A” csarnoká-
ban. Az intézmény kíná-
latával az F.30-as és
F.31-es kiállítóhelyeken
ismerkedhetnek. (Cím:
XV., Dózsa György út 1.)

Nyílt napok a Budapesti
Mûszaki Fõiskolán

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) és az Óbudai
Nevelési Tanácsadó „A
kiskamaszkor nevelési
problémái” címmel elõ-
adást szervez január 24-én
17 órakor a III. kerületi
Pedagógiai Szolgáltató In-
tézetben.

F ontosabb a barátok
véleménye, mint a

szülõké? Hanyatlik
gyermeke iskolai tanul-
mányi munkája? Gyer-
mekének magatartás
problémája van? Az ed-
dig bevált nevelési mód-
szerek már nem alkal-
mazhatók? Ilyen és eh-

hez hasonló kérdésekre
kap választ, aki eljön az
elõadásra. Elõadók: Gu-
tai Katalin pszichológus
és Béni József Sándor
pszichológus.

(A részvétel ingyenes.
Cím: Szérûskert utca 40.
Megközelíthetõ: az Ár-
pád hídtól HÉV-vel két
megálló, illetve a 42-es,
34-es busszal a Köles
utcai megállónál kell le-
szállni. A részvételi
szándékot a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet tele-
fonszámán, vagy e-mail-
ben elõre jelezzék. Tel.:
368-9400. E-mail:
pszi@kszki.óbuda.hu) 

Elõadás a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben

Nehéz a kiskamaszokkal

ISKOLAELÕKÉSZÍTÕ A HARRERBEN. Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola januárban foly-
tatja iskolaelõkészítõ foglalkozásait, melyet kéthetente 16.30 órai kezdettel tartanak.
A programokra minden leendõ elsõst szüleivel együtt várnak. (Cím: Harrer Pál utca 7.) 

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel az új évben is
színes programokkal vár-
ják a Fodros Általános Is-
kolába a leendõ elsõsöket
és a szülõket. A szöszmö-
tölõkön a gyerekek, szülõk
és pedagógusok együtt
vesznek részt a kézmûves
foglalkozásokon.

A 2008/2009. tanév-
ben elsõs osztály-

fõnökök lesznek: Bakró-
Nagy Ágnes, Bezzeghné
Csikós Tünde, Csókásné
Schuller Viktória.

Idõpontok-esemé-
nyek: január 28-án mód-
szertani szülõi értekezlet
17 órakor. * Február 9-én
szöszmötölõ 10-tõl 12
óráig. * Február 20-án
nyílt nap 7.45-tõl 10.30
óráig. * Március 8-án
szöszmötölõ 10-tõl 12
óráig. * Március 12-én
nyílt nap 7.45-tõl 10.30
óráig.

(Elérhetõség: Fodros
Általános Iskola, Fodros
utca 38-40. Telefon:
240-1070. Honlap:
fodros.sulinet.hu)

Változatos programokkal
várják a leendõ elsõsöket
és szüleiket a Kerék utcai
Általános Iskolába. A ren-
dezvényeken a gyerekek
megismerkednek a leendõ
tanárokkal, betekintenek
az intézmény tanítási
módszereibe.

I dõpontok-esemé-
nyek: január 19-én 9-

tõl 11 óráig „Játékos
családi sportdélelõtt.” *
Február 20-án 9-tõl 10
óráig „Nézz meg egy ta-
nítási órát!” * Március
4-én 16.30 órától ismer-
kedõ beszélgetés a leen-

dõ elsõsök szüleivel. *
Március 12-én és 19-én
nyílt napok a leendõ el-
sõsöknek és szüleiknek.
* Április 12-én 9-tõl 11
óráig „Családi sport-
délelõtt.” * Május 15-én
14.30-tól 15.30 óráig
aszfaltrajzverseny. * Jú-
nius 9-én gyermeknapi
rendezvények. 

(A részletekrõl érdek-
lõdni Kovács Éva igaz-
gató-helyettesnél lehet a
250-0831-es vagy a
388-9122-es telefonszá-
mon. Világháló:
www.kerek-u.sulinet.hu
Cím: Kerék utca 18-20.)

Szöszmötölõk a Fodrosban
Iskolaválasztó a Kerékben

Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Bárczi Óvodája az aláb-
bi munkakörök betölté-
sére hirdet pályázatot.

• 1 fõ kertész-kar-
bantartói állás (bekül-
dési határidõ: 2008. ja-
nuár 23. 16 óra). 

• 2 fõ óvodapedagógu-
si állás (beküldési határidõ:
2008. február 1. 12 óra). 

• 2 fõ dajkai állás
(beküldési határidõ:
2008. február 1. 12
óra). 

(Az intézmény cí-
me: 1039 Buda-
pest, Bárczi Géza
utca 1.)

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Állások a Bárczi
Óvodában
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A már a Kandó jelképének
számító, hosszú évek óta
a fõiskola Bécsi úti épüle-
te elõtt állt V 60-as moz-
donyt V 43-as típusúra
cserélte le a MÁV Nosztal-
gia Kft.

P ozsgay Sándor, a Vas-
úttörténeti Park mû-

szaki igazgatója elmond-
ta, a cserét külön útvonal-
engedély alapján oldották
meg. A Kandó mozdonyt
vasúttörténeti jelentõsége
miatt szállították át a mû-
emlékek közé. A V43-as
szerelvényt még tavaly
október közepén, a késõ
esti órákban emelték át az
angyalföldi rendezõ vágá-
nyáról a speciális szállító
jármûre, majd a megkü-
lönböztetett jelzéssel in-
duló menetoszlop hajnal-
ban érkezett Óbudára. 

A trélerrõl csörlõkkel
húzták át az üzemképte-
len mozdonyt jelenlegi
helyére. A vontató tíz
tengelyes, nyolcvan ke-
rékkel rendelkezik,

amely tengelyenkénti
kormányozással irányít-
ható. Teljes teherbírása
160 tonna, így a 40 ton-
nás mozdonyt könnye-
dén szállították a hely-

színre. Ez a szerelvény
1,5 méterrel hosszabb
korábbi társánál, ezért a
kivitelezõk csak a terep-
rendezést követõen vo-
nultak el Óbudáról.  

Mint ismeretes, a V 60-
003 pályaszámú Kandó
rendszerû tehervonati
mozdony ugyan a Közle-
kedési Múzeum tulajdo-
na, 1983 óta azonban
úgynevezett tartós kihe-
lyezésben volt a Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola
Kandó Kálmán Villamos-
mérnöki Karának Bécsi
úti épülete elõtt. A moz-
dony helyét - vasúttörté-
neti értéke miatt - a MÁV
Vasúthistória Bizottsága
a 2000-ben megnyílt Ma-
gyar Vasúttörténeti Park-
ban jelölte ki a Közleke-
dési Múzeum egyetérté-
sével, mivel az egyetlen
létezõ példánya a V 60-as
sorozatnak. A múzeum
megköszönte a Budapesti
Mûszaki Fõiskolának,
hogy a Kandó mozdonyt
23 éven át gondozta, és
õrzését példamutatóan
végezte.

V 43-as mozdony érkezett a Bécsi útra

Két fiatal énekes,
Balássy Betty és Varga
Ferenc a Stúdió 11 Ze-
nekar „Randevú teaidõ-
ben” címû könnyûzenei
sorozatában léptek szín-
padra az Óbudai Társas-
körben január 5-én. 

Az énekesek egy tele-
víziós tehetségkutató
versenyen tûntek fel, de
ellentétben oly sok tár-
sukkal, tehetségüknek és
szakmai alázatuknak kö-
szönhetõen sikerük tar-
tósnak bizonyult. Társas-

körbeli fellépésükkor a
közönség egy csésze tea
mellett élvezhette szín-
vonalas mûsorukat,
melyben saját dalaik
mellett a swing-korszak
slágereit is nagy szug-
gesztivitással énekelték. 

Teaidõben énekeltek

Marczi Mariann, a fiatal zongorista nemzedék egyik legígéretesebb tehetsége ját-
szik január 18-án 19 órától az Óbudai Társaskör címben jelölt sorozatában. Ka-
marapartnerei között találjuk Perényi Miklóst, Kelemen Barnabást és Rohmann
Dittát. Olyan mûvészek mesterkurzusain vett részt, mint Kurtág György, Kocsis
Zoltán vagy Pierre-Laurent Aimard. Mûsorát a klasszikus zongorista repertoár
legjelentõsebb szerzõinek mûveibõl állította össze: Bachtól Beethovenen és Cho-
pinen át Lisztig valamint Debussyig ível hangversenyének nagyszabású program-
ja. (Belépõjegy: 1200 forint. Cím: Kiskorona utca 7.)

Fiatal muzsikusok pódiuma

A már télen is nyitva
tartó Aquincumi

Múzeum elsõ rendezvé-
nyét idén január 22-én
15 órától, a magyar kul-
túra napja alkalmából
rendezi az intézmény új
épületében, a Szentendrei
út 135. szám alatt (volt
Elmû csarnok). A látoga-
tók orgona koncerttel

egybekötött elõadást
hallhatnak. Az aquincu-
mi víziorgonán Kemény
Kinga orgonamûvész ját-
szik, a hangszer történe-
térõl, mûködésérõl Kaba
Melinda régész tart elõ-
adást. A résztvevõk ma-
guk is megszólaltathatják
a múzeumban kiállított
orgonát.

Antik zenekultúra - magyar zenekultúra 

Megszólal a víziorgona

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Grafikák-képek a San
Marco Galériában
Ezüst Zoltán grafikus- és
festõmûvész kiállítását dr.
Cs.Tóth János mûvészeti
író, a Móra Ferenc Könyv-
kiadó vezérigazgatója
nyitja meg január 18-án
18 órakor az Óbudai Mû-
velõdési Központ San
Marco Galériájában. Köz-
remûködnek a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar tag-
jai: Rózsa Richárd csel-
lón, Molnár Noémi hege-
dûn, Móré László brá-
csán. (A kiállítás február
1-jéig látogatható, hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig.
Cím: San Marco utca 81.) 

Kamaraest
Perényi Miklós gordon-
kamûvész, Szokolay Ba-
lázs zongoramûvész és
Dorota Andreszewska
hegedûmûvész koncer-
tezik január 24-én 19
órai kezdettel Óbudai
Társaskörben. Az el-
hangzó mindkét mû,
Beethoven Rudolf fõher-
cegnek ajánlott B-dúr és
Csajkovszkij mecénésá-
nak, Nagyezsda Meck
asszonynak felkérésére
írott a-moll trió - kiemeli
a hangszerek szólisz-
tikus képességeit, virtuo-
zitását és különleges vo-
nós-billentyûs össz-
hangját. (Belépõjegy:
1500 forint. Címe: Kisko-
rona utca 7.).

MOZAIKOK A TEXTILTISZTÍTÁS TÖRTÉNETÉBÕL. A szapulás-
tól az „önmûködõ” mosószerekig címmel látható kiállítás
a Textilmúzeumban még az „Óbudai Nyár 2007” kulturális
programsorozat részeként. A tárlaton mozaikokat láthat-
nak a textiltisztítás történetébõl. (Nyitva: június 30-ig,
hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 16 óráig, pénteken és szomba-
ton 9-tõl 14 óráig. Vasárnap zárva. Cím: Lajos utca 138.) 

A magyar képzõmûvészet
kiemelt támogatójaként
vehette át dr. Müller Mik-
lós professzor a Köztársa-
sági Érdemrend Lovagke-
resztjét dr. Manherz Kár-
oly felsõoktatási szakál-
lamtitkártól a Kiscelli Mú-
zeum Oratóriumában ta-
valy december 19-én.

A New Yorkban élõ
dr. Müller Miklós

kutatóbiológus, a nem-
zetközi tudományos élet

aktív résztvevõje, szá-
mos európai tudomá-
nyos akadémia tagja. A
kitüntetést neves mû-
gyûjtõként, illetve a
képzõmûvészet kiemelt
támogatásáért kapta.
Közremûködése révén
került a mûvészettörté-
netileg kivételes kollek-
ció, az Európai Iskola
mûvészeit bemutató
Makarius Saamer gyûj-
temény a Fõvárosi Kép-
tár tulajdonába. 

Lovagkeresztet adományoztak
a képzõmûvészet támogatójának

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Térszínház 2007-
2008-as évadjának bér-
letes elõadásai. 

Klasszikusok bérlet
Moliére: Tartuffe január
25-én 18 órakor. 
Csokonai Vitéz Mihály:
Karnyóné március 7-én
19 órakor. 
Szophoklész: Oedipus
király április 18-án 19
órakor.
XX. század bérlet
Czakó Gábor: Disznójá-
ték február 14-én 19
órakor.
Mrozek: Vatzlav márci-
us 27-én 19 órakor.
Samuel Beckett: Godot-

ra várva április 24-én 18
órakor. 
Dráma és költészet
bérlet
Bornemisza Péter: Ma-
gyar Elektra január 18-
án 19 órakor.
Páskándi Géza: A vigéc
február 22-én 19 órakor.
Szállj költemény!- Balá-
zsi István József Attila-
estje április 11-én 18
órakor.
(Egy bérlet ára: 4500 fo-
rint. Bérletrendelés e-
mailen: terszinhaz@mail.
datanet.hu vagy Zanotta
Veronikánál a 06-30-327-
8791-es telefonszámon.
Cím: Fõ tér 1.)

Bérletes elõadások
a Térszínházban

A népszerû rádiós zenei
vetélkedõ hangverseny-
termi változata havonta
egy alkalommal jelentke-
zik az Óbudai Társaskör-
ben. 

C zigány György, a
mûsor megteremtõ-

je teszi fel kérdéseit a
zeneirodalom alkotásai-
val kapcsolatban, me-
lyeket január 21-én 19
órakor Lakatos György

fagottmûvész és az Er-
kel Ferenc Kamarazene-
kar tolmácsol. 

A játékra jelentkezõ-
ket érkezéskor sorsolják
ki. A mûsor folyamán a
válaszadás lehetõségébe
a közönség is bekapcso-
lódhat. Értékes ajándé-
kokat, hangversenyje-
gyeket, CD-lemezeket
nyerhetnek. (Belépõ-
jegy: 1000 forint. Cím:
Kiskorona utca 7.)

Játék és muzsika 7x10 percben

Kérdések a zeneirodalomból

„Kötelék” címmel kortárs
kárpitmûvészek munkái-
ból nyílik kiállítás január
15-én 18 órakor az Óbudai
Textilmúzeumban, Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata és a Bolgár Kisebbsé-
gi Önkormányzat támoga-
tásával. 

A tárlatot Kontsek Il-
dikó, az Esztergo-

mi Keresztény Múze-
umban dolgozó mûvé-
szettörténész nyitja

meg. Díszvendég Mitko
Ikonomov, a Bolgár
Köztársaság magyaror-
szági nagykövete. 

Kiállító mûvészek:
Baranyi Judit, Csókás
Emese, Maevszka-Koncz
Borjána, Pázmány Judit
és Szabó Verona.

(Megtekinthetõ: már-
cius 1-jéig, hétfõtõl-csü-
törtökig 9-tõl 16 óráig,
pénteken és szombaton
9-tõl 14 óráig a Lajos
utca 138. szám alatt.)  

Kárpitmûvészek 
a Textilmúzeumban

Az Aquincum Általános Iskola és a Vitorla-Kanóc Óvoda felnõtt kórusa tavaly decem-
ber 17-én énekelt a Fõ téri adventi rendezvénysorozaton
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� KERÜLETI GYORSSZERVIZ, víz, gáz,
fûtés, villanyszerelés, vízórák kiépítése, csõrepe-
dések megszüntetése, teljes körû gázkészülék ja-
vítás, garanciával 0-24 hétvégén is. Gépi
duguláselhárítás. Tel.:321-3174, 06(20)342-5556
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
�Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál in-
gyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával, 15%
kedvezmény. Új készülékek nagykereskedelmi
áron kaphatók. III.ker. hívjon telefonon! (A mi
szervizünk cégtáblájának színe piros.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175
� Tapétázás, festés, mázolás árengedmény-
nyel! Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is.
Tel.: 359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:292-
1612, 06(30)944-3717, www.bauerteher.hu   
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.:251-4912  
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp., XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.:349-3918,
06(30)948-2715, www.betoresvedelem.com 
� Társasházak közös képviseletét, leinfor-
málható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vál-
laljuk. 06(70)701-3186; 302-8673

� Burkolást, kisebb javításokat vállalok!
Garanciával! Határidõre! Tel:06(70)272-9438
� Fürdõszobák-konyhák felújítása, átalakí-
tása. Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06(20)961-6153
� Vízvezetékszerelés-Nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások-
felújítások! Tel.: 06(30)954-9554
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Redõnydoki! Napellenzõk, redõnyök, re-
luxák szakszerû javítása valamint újak kivite-
lezése. Tel.:06(70)395-22-33
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
�Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, aszta-
losmunkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák,
teljes körû felújítása). www.burkolo.uw.hu
Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Redõny,-reluxa,-harmonikaajtó,-szalag-
függöny-,roletta-,szúnyogháló-szerelés, javí-
tás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel, ra-
kodással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000; www.kontenerexpressz.hu

� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszolgálat.
Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés, bojler
vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési munkák.
Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
06(20)953-5200
� Kõmûves munkát, felújítást, házépítést,
kulcsátadásig vállalok. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek, tervezése, kivitelezése ker-
tészmérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak javítást, zár-
szerelést, szigetelést, küszöb készítést, bútor
javítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, új
tetõk építése, régi tetõk javítása, télen is. Tel.:
06(20)323-3900
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartono-
zást, burkolást, parkettázást, csiszolás-lakko-
zást, PVC, szõnyegpadló garanciával. Tel.:
06(20)917-5224
� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrende-
lés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035 Szentendrei
út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18 óráig, illetve
igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
� Kolosy Fogászat, felnõtt és gyermekellá-
tás, fájdalommentes kezelés, garanciával.
Tel.: 06(30)310-7923, 06(1)466-6065
� Hivatásos és magán gépjármûvezetõi jo-
gosítvány orvosi alkalmasság sorbanállás nél-
kül. Tel.: 06(30)9518-429
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
6000 Ft-ért (januártól 7000,-), a Vörösvári úti
és a Békási SZTK rendelõkben bejelentkezés-
sel: 06(70)271-9867
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánikzavar
kezelése, életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Belgyógyászat holisztikus szemlélettel.
Homeopátia, fülakupunktúra. III. ker. Tavasz
u. 7. Dr. Bor Márta fõorvos. Bejelentkezés:
06(20)481-4646

�KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés is-
kolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmen-
tes részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út
34. Tel/fax: 368-6299, 430-0909, OKÉV: 07-
0610-03. www.ati.hu

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)9590-134
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Angol beszédcentrikus nyelvoktatás, kor-
repetálás precíz tanárnõtõl Óbudán a Vihar ut-
cában. Tel.: 06(30)952-3691
� Matematika, fizika, általános, közép- és
felsõfokon  (pót)vizsgafelkészítés. Tel: 250-
2003; 06(20)934-4456
� Kémiatanítás minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is (Aquin-
cumban). Tel.: 242-6118
� Angoltanítás Békásmegyeren, nagy ta-
pasztalattal, érettségi, vizsgafelkészítés, kor-
repetálás. Tel.: 06(20)439-6410
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Kémia, biológia érettségi-felvételi elõké-
szítés, korrepetálás gyakorlott tanároknál.
Tel.: 06(30)264-5648

� Angol a Rómain 60 perces órák, vizs-
gaelõkészítés, gyakorlott tanárnál. Tel.:
06(70)255-5933;
� Zongoraoktatás, felvételi elõkészítés ol-
csón Békásmegyeren, 45 éves korig.. Tel.:
06(20)991-0550
� Mérnöktanár, matematika-fizika korrepe-
tálást vállal a Vihar utcában. Referencia van.
Tel.: 06(20)937-9525
� Beszédhiba javítása, iskolaelõkészítõ,
dyslexia, balkezesség, alsó tagozatosak korre-
petálása a Vihar utcában. Referencia van.
Tel.: 06(20)937-9525

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére

� A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat a III. ke-
rületben és vonzáskörzetében. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetí-
tés esetén. www.csic.hu Tel: 06(20)520-
3140, 06(30)210-5979, csic@t-online.hu

� START Ingatlan Iroda minden kedves
ügyfelének Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet kíván. www. startingatlan.

� 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.
Tel.: 06-(30)-564-8326, 06-26-395-213

Ingatlan

� Matematika-fizika, magyar, történe-
lem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetá-
lás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hi-
ánypótlás minden délután 06(20) 946-2027

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is. Tel: 06(30)964-5331

Oktatás

� Acupunctura magánrendelés, Fájda-
lom Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7. Dr.
Polgár Éva, bejelentkezés: 06(30)991-0115

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia,
tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek ke-
zelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu,
honlap: www.vojczek.hu

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

Egészség

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

�Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkeze-
tek teljeskörû képviselet, üzemeltetése. Kizáró-
lag könyvelés is! Referenciák, 19 éves mûkö-
dés a III. kerületben. Tel.: 367-1373; 367-1853

� Személy- és vagyonvédelem, õrzõ- vé-
dõ feladatok ellátása. Tel: 06(20)216
2338; 243-2876

� Bútorkárpitozás ingyenes szállítással,
garanciával, komoly referenciákkal. Óriási
szövetválaszték! Tel.: 06(20)943-5434

� Redõny, reluxa szerelés, garantáltan leg-
olcsóbban! Kiszállás, felmérés ingyenes!
Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-9222

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

� ÓBUDAI GYORSSZOLGÁLAT, tel-
jeskörû gázkészülék javítás, víz-villany,
fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás, csa-
tornatisztítás a nap 24 órájában, hétvégén
is: 321-8082, 291-2800, 06(20)334-3437

Szolgáltatás
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megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� Óbudán keresek öröklakást, lehet felújí-
tandó is, téglaépítésû elõnyben. Tel.:
06(70)520-2992, 06(20)311-8232
�Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó ingatla-
nokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû,
gyors korrekt ügyintézés: 315-0031, 06(30)944-
0088, www.amadex.hu amadex@axelero.hu
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Kiadó lakás! Óbudán, az Órbán Balázs ut-
cában egyedi fûtésû, kettõ szobás (gázkonvek-
tor) 65.000 Ft+rezsi.. Tel.: 06(20)343-3929
� Örs vezér tértõl 5 percre eladó egy másfél
szobás 9. emeleti, felúított panellakás. Ir.ár:
10 mFt. Tel.: 06(30)287-7085; 06(30)472-
1259, 06(20)476-5583
� Óbuda lakóparkban új építésû 46 m2+8
m2 fedett erkélyes, gépesített amerikai kony-
hás lakás, teremgarázzsal, tárolóval, tulajdo-
nostól, igényesnek ealdó. Tel.: 240-5528
�Kiskoronában IX. emeleti, 3 szobás moder-
nizált lakás eladó vagy kiadó. Tel.: 356-5945
� Ikergarázs (33 m2) eladó a Matróz utcá-
ban. Tel.: 06(20)361-9025
� III. Tavasz u. 7-ben mûködõ egészségügyi
centrumot bõvítjük. Orvosi rendelõk (irodák)
bérelhetõk kedvezõ feltételekkel. Információ
és szaktanácsadás: 06(20)967-3922
� Garázs eladó Kétbeállásos garázs ajtófelõ-
li helye eladó a III. Raktár u. 10-18. sz. ház
alagsorában. Tel.: 06(30)459-4711
� Óbudai téglaépítésû 3 szobás, étkezõs, vi-
lágos, MFSZFI önkormányzati lakásom, ki-
sebb önkormányzatira cserélném értékegyez-
tetéssel. Panel kizárva! Érd.: 06(30)244-9115
� Vásárolnék házat, házrészt magánsze-
mélytõl készpénzfizetéssel. Felújítandó lehet,
hitelt átvállalok. Tel.: 06(30)214-6309
� Kaszásdûlõ utcában 2 szoba étkezõs, erké-
lyes, klímás, minõségi felújított lakás eladó tulaj-
donostól. Iár: 11,99 mFt. Tel.: 06(70)249-0636
� Miklós u. 9. 52 m2, bútorozott lakás 70
eFt/hó kiadó. Nemdohányzóknak. Tel:
06(30)316-5164
� Óbudán 36 m2-es önkormányzati, tégla-
építésû, egyedi fûtésû lakásomat öröklakásra
cserélném. Ráfizetek. Tel.: 06(20)515-2919
� Kiskorona utcában 66 m2-es, háromszo-
bás, világos konyhás, beépített loggiás, felújí-
tandó, tehermentes lakás tulajdonostól eladó.
Iár.: 12,8 mill.. Tel.: 06(30)483-6963
� Tímár utcában tulajdonostól téglalakás el-
adó, 3 szobás, bútorozott, étkezõ, teljesen felújít-
va, alacsony rezsi. Érdeklõdni: 06(70)455-0041

� Békásmegyeren borozó-játékterembe
gyakorlattal rendelkezõ pultos-felszolgálót
keresek . Érd.: 06(30)341-2350
� Szentendrei szállítmányozó cég, irodájá-
ba keres szállítmányozó munkatársat. Elvárá-
sok: pontosság, megbízhatóság, alaposság,
kommunikációképes angol, felhasználó szín-
tû számítógépismeret. Jelentkezés, rövid ön-
életrajzzal, allas@globalshipping.t-online.hu
� 600-1500 Ft óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl. Tel.:243-8280,205-
8700,06(20)359-5918
� Megbízható profi gépírót, számlázót,
érettségivel felvesz Temetkezési Iroda. Tel.:
06-1-322-7078
� Fõiskolát végzett levelezõnõ több nyelv-
vizsgával, iparjogvédelmi végzettséggel ügy-
intézõi állást keres Óbudán vagy környékén.
Tel.: 06(30)225-5589

� Családokhoz közvetítünk megbízható,
lelkiismeretes babysittereket, idõsgondozó-
kat, bejárónõket. Empátia: 336-1094,
06(20)465-8458, 06(70)380-5620

� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Kárpótlási jegyet legmagasabb áron azon-
nali készpénzfizetéssel vásárolok. Tel.:
06(20)575-1411, 06-1-3342-620

� Viharhegyi úton azonnal kiadó 50 m2-es
helyiség, garázzsal. Tel.: 06(20)981-6705

� Hivatásos szakbecsüs vásárol készpénzért,
kiemelt áron mindennemû régiséget. Festmé-
nyeket, bútorokat, zongorát, hanglemezeket,
órákat, kerámiákat és lakberendezési tárgya-
kat, teljes hagyatékot. Tel.:06(20)566-2025

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ékszere-
ket, varrógépet, írógépet, zongorát, hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Tel.:06(20)446-5536
�Tanári diplomával rendelkezõ fiatalember ré-
gi bútorokat, tárgyakat vásárol. Padláson kallódó,
rossz állapotú is érdekel. Tel.: 06(20)924-4123
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron vá-
sárol festményeket, akvarelleket, grafikákat,
ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, szobrokat, per-
zsaszõnyegeket, órákat, teljes hagyatékokat,
bútorokat mindenféle régiséget. Hét végén is.
Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Fest-
mények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintár-
gyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, kaca-
tok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zá-
por u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-2695
� Szõnyegbecsüs vásárol régi, keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjta-
lan. Tel.: 06(30)456-3938
Régi fém és papírpénzek, érmek, plakettek,
kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Érmegyûjtõk Boltja. V. Petõfi S u.
12. átjáróban. Tel.:266-0849

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.:  06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
� Magányosok, társkeresõk figyelem! Sze-
mélyiség központú társkeresés minden korosz-
tálynak. Közel 4000 társkeresõ közül választ-
hat. Rendezvények, kirándulások. Idõpont-

egyeztetés: 06(30)586-1123; 335-0897
� Színvonalas társ- és szabadidõpartner
közvetítés. Diszkréció, siker, megbízhatóság.
Kiss Etelka Tel.: 269-4589

�� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Ünnepek között
is! Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653
�� Számítógép-javítás, hétvégén is,
vírusírtás, adatmentés, újratelepítés, optimali-
záció, hardver-, szoftvertanácsadás. Tel.:
06(20)377-0951 E-mail: gwsolutions@t-
online.hu Honlap: www.gws.hu

� Mindenféle építõipari (felújítás, átalakí-
tás, tervezés, kivitelezés, víz, gáz, föld, ács,
burkoló, kõmûves) munkákat vállalunk. Dõl-
jön hátra, mi dolgozunk, profin, olcsón. Tel.:
06(20)980-5432, 06(20)333-3339

� Kolosy üzletházban 21 m2-es üzlet és 27
m2-es teljesen berendezett fodrászat kiadó.
Érdeklõdni: 06(20)942-6883
� Óbudán a Lajos utcában 28 m2-es üzlet-
helyiség (most iroda) bérleti joga SOS átadó.
Irányár: 400.000 Ft.Tel.: 06(70)947-6960
� Békásmegyeri vállalkozók piacán beveze-
tett rövidárus pavilon árukészlettel átadó.
Tel.: 06(20)323-7522

Az építõipari hirdetések 
a lap alján közölt weboldalon 
is olvashatók.

Üzlet

Építés

Számítógép

Társkeresõ

Régiség

�� Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszútávra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dip. munká-
kat, költségvetéseket, kézíratokat számító-
gépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� SZENTENDREI ÉTTEREM panzió
keres felszolgálót, szakácsot, recepcióst és
szobaasszonyt, állandó munkára. Tel.:
06(30)536-1380

Állás

�Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

�� Lajos utca csendes részén 2 szobás, 50
nm-es, nyugati fekvésû, világos konyhás
panellakás, rendezett házban, sûrgõsen eladó.
Afûtéskorszerûsítésrõl a ház döntött. Irányár:
10,5 millió forint. Tel.: 06(30)355-5786

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

Az építõiparban tevékenykedõ hirdetõinket  megtalál ja  az  Építõipari  Katalógusban is!

www-epitoiparikatalogus.hu •  www.iparos.hu
Minden ami építõipar  -  kivitelezõk -  gyártók -  kereskedõk szakl istája

Szentendrén 
a Mathias Rex panzió és étterem 

egész évben várja vendégeit. 
60 fõ részére középkori hangulatú éttermünk, 

és 12 szobában 24 személy fogadására alkalmas panziónk 

áll a vendégek rendelkezésére. 

Családi és céges rendezvények, esküvõk 

ideális helyszíne szolid árakkal.

Továbbképzésekhez 24 fõs termünk vehetõ igénybe.

Cím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.

www.mathiasrexhotel.hu, tel./fax: 06-26-505-571
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Programok

CASABLANCA TÁNCLÁZ Jó lesz a
zene és a hangulat is január 18-án, a
20-tól 24 óráig tartó programon. Itt a
lehetõség a társastánc tanfolyamon
megtanult lépések és kombinációk is-
métlésére, gyakorlására, újabb figurák
elsajátítására, a haladókkal és a klub-
vezetõvel való konzultációra. (Belépõ-
díj: 900 forint.)
MÛVÉSZETBARÁT KLUB „A magyar
történelem jelenléte Vaszary János

festõ életmûvében” címmel vetítéssel
egybekötött elõadást tart Sipos Endre
mûvészetfilozófus, festõmûvész, tanár
január 25-én 18 órától a mûvészetba-
rát klubban.
VARÁZSLATOS VASÁRNAPOK
Maszkabál - Gryllus Vilmos farsangi
koncertje január 27-én 10 órától. Az
Õszi daloskönyv után most farsangra
hangol mindenkit Vilmos és kis énekes
barátai. (Belépõdíj: 900 forint.)

Óbudai Mûvelõdési Központ
(San Marco utca 81. Tel./fax: 388-7370, 388-2373. E-mail: info@omk.hu, honlap: www.omk.hu)

Bornemisza Péter: Magyar Elektra január 17-én 19
órától. * Bornemisza Péter: Magyar Elektra (Dráma
és költészet bérlet) január 18-án 19 órakor. *
Slawomir Mrozek: Vatzlav janár 21-én és 22-én (a
magyar kultúra napján) 20 órai kezdettel és január
23-án 19 órától. * Moliére: Tartuffe január 24-én és
25-én (Klasszikusok bérlet) 18 órakor. * Mirkó ki-
rályfi - színjáték Benedek Elek meséje nyomán janu-
ár 26-án 15 órai kezdettel. Szophoklész: Oedipus ki-
rály január 28-án és 29-én 19 órától. * Albert Péter:
A szegény ember gazdagsága - mesejáték a Batyu
Színház vendégjátékában, január 30-án 15 órakor. *
Weöres Sándor: A holdbeli csónakos február 1-jén
15 órától.
(A jegyek ára: 1800 forint, gyerekelõadásokra 800 fo-
rint. Jegyrendelés: Zanotta Veránál a 226-2918-as
vagy a 06-30-327-8791-es számon, valamint terszin-
haz@mail.datanet.hu)

Térszínház 
(Fõ tér 1. Tel.: 388-4310, www.terszinhaz.hu)

VÁLOGATÁS FOTÓKBÓL „Vonatok, mozdonyok” címmel az Indóház folyóirat
fotóiból látható kiállítás január 31-ig.
CSALÁDI HÉTVÉGE Társasjátékokkal tölthetik szabadidejüket a január 19-ei
10-tõl 13 óráig tartó családi hétvégén.
IRODALMI KÁVÉHÁZ Bohumil Hrabalt és mûveit mutatja be Kiss Szemán
Róbert mûfordító, egyetemi docens január 31-én 17 órától a könyvtár irodalmi
kávéházában.
NYITVA TARTÁS Hétfõn 12-tõl 18-ig; kedden 10-tõl 19-ig; szerdán zárva;
csütörtökön 10-tõl 19-ig; péntek 12-tõl 18-ig; minden páratlan hét szombatján 10-
tõl 14 óráig várják az olvasókat. A gyerekeknek havonta mindkét szombaton
foglalkozásokat tartanak.

Platán Közmûvelõdési Könyvtár 
(Arató Emil tér 1. Tel.: 439-0936. www.platankonyvtar.hu )

Akicsik és a nagyob-
bak is szívesen vet-

tek részt a már hagyomá-
nyos karácsonyi kézmû-
ves foglalkozáson, melyet
a Kiscelli Múzeum feldí-
szített templomterében
tartottak tavaly december
15-én. A gyerekek elles-
hették a gyertyamártoga-
tás õsi fortélyait, karácso-
nyi ajándékot készíthettek
bõrbõl és mézeskalácsot
is süthettek. Az esemé-
nyen az Óperenciás Báb-
színház betlehemes elõ-
adását tekinthették meg,
majd népzenére táncol-
hattak kedvük szerint. 

Ajándékok készültek a játszóházban

FOTÓ: FÁRYNÉ SZALATNYAY JUDIT

A z esemény fõvéd-
nöke Bús Balázs,

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának pol-

gármestere. Az est házi-
asszonya Menczer Er-
zsébet önkormányzati
képviselõ. 

A mûsorban Pál Zol-
tán humorista, a „Csil-
lag születik” címû mû-
sor egyik felfedezettje
Elvis és Merilyn show-
val szórakoztatja a kö-
zönséget. Zenél a Cso-
mós Band. 

A bõséges, háromfo-
gásos vacsora egy po-
hár pezsgõt, citromos
borjúragú levest, újév-
köszöntõ rozmaringos
tálat (ropogós csülök,
bécsi és párizsi érem,
óbudai polgár süveg,
sült zöldségek, sült
sajt, saláta), somlói ga-
luskát és kávét foglal
magában. 

(Megjelenés alkalmi
öltözetben. A szervezõk
kérik, aki teheti, hozzon
magával ajándékot a 23
órakor kezdõdõ tombo-
lához. Jelentkezés és a
belépõ átvétele január
25-ig a Szentendrei út
85. szám alatti Fidesz
irodában, Laczkó Szilvi-
ánál. Jegyrendelés a
367-8791-es vagy a 06-
20-499-9562-es telefon-
számon, illetve a
laczko.szilvia@fidesz.h
u e-mail címen.) 

2008. január 20. vasárnap 16.30 óra
Istentisztelet Csillaghegyen
Igét hirdet: Varga Gábor római katolikus plébános
(Békásmegyer-Ófalu). Cím: 1039 Vörösmarty utca 2.
2008. január 22. kedd 18 óra
Istentisztelet Csillaghegyen
Igét hirdet: Csány Péter (római katolikus) szalézi
szerzetes. Cím: 1039 Vörösmarty utca 2.
2008. január 25. péntek 18 óra
Istentisztelet Csillaghegyen
Igét hirdet: Csernák István metodista lelkész, szu-
perintendens. Cím: 1039 Vörösmarty utca 2.
2008. január 27. vasárnap 16.30 óra
Istentisztelet - Római Katolikus Templom
Békásmegyer-Ófalu
Igét hirdet: Battyányi Géza református lelkész
(Csillaghegy). Cím: Békásmegyer, 1038 Templom
utca 18.

VERS- ÉS PRÓZA-
MONDÓ VERSENY Ke-
rületi vers- és próza-
mondó verseny a ma-
gyar kultúra napja alkal-
mából, január 21-én
14.30 órakor. „Szabad-
ság, szerelem”, a 160
évvel ezelõtti forradalom
és szabadságharc emlé-
kére.
A KIS MUKK A BÉRLE-
TES MESESZÍNHÁZ-
BAN Az elõadás érde-

kessége - mint minden
eddigi produkcióé -,
hogy a gyerekek közre-
mûködnek benne. Õk
Ahazve asszony imádott
cicuskái, kutyuskái, Õk
segítik Kis Mukkot elme-
nekülni és Õk a Szultán
száguldó kengyelfutói is.
Az elõadások január 25-
én 9.30, 11 és 14 órakor
kezdõdnek. (A bérlet
ára: 2500 forint. Elõzetes
jelentkezés szükséges.)

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Csobánka tér 5., Tel.: 243-2432,

bkhouse@axelero.hu, web.matavnet.hu/bkhouse)

Ökumenikus Imahét Észak-Óbudán 2008-ban

Táncmulatság, vacsora, tombola

Polgári bál Óbudán
A hagyományokhoz híven idén is polgári bált rendez a Fi-
desz III. kerületi szervezete. A Rozmaring Vendéglõbe
várják az érdeklõdõket, február 2-án 18-tól másnap haj-
nali 2 óráig. 

Idén tavasszal folytatódnak
a nagy népszerûségnek ör-
vendõ, „Csak a szíve legyen
fiatal …” elnevezésû szín-
házi bérletes elõadások
nyugdíjasoknak az Óbudai
Mûvelõdési Központban.

Program: „Száll a hinta”
címmel Ivancsics Ilo-

na és Józsa Imre zenés re-
vüje február 27-én 10.30
órától. * „Svejk vagyok”
címmel Mikó István mûso-
ra március 19-én szintén
10.30 órai kezdettel. * A

vasárnapi asszony - Csong-
rádi Kata monodrámája áp-
rilis 23-án 10.30 órakor. (A
bérletek ára 2000 forint,
melyek már kaphatók a kö-
zönségszervezõknél.)

Színházi bérlet nyugdíjasoknak

• Kirándulásokat, kulturális
és szabadidõs programo-
kat kínál havi rendszeres-
séggel az Óbudai Mûvelõ-
dési Központban mûködõ
Tájak, Korok, Múzeumok
Óbudai Klubja. (Bõvebb
információt dr.Tóth József
klubvezetõ ad a 355-
9830-as telefonszámon.)
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Tél
Rejtvényünkben József Attila: Tél címû versébõl idé-
zünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges 13. so-
rok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: A. Z.
A. E. A.). 13. Szervezetünk egyik szabályzója. 14. Ide-
gen Lajos. 15. Iga betûi keverve. 16. Rövid nyakú afrikai
kérõdzõ. 17. Thaiföldi, japán és leshotói autók jele. 18.
Izmokat kötnek. 19. G. O. T. U. 20. Disznót vág. 21. Ki-
csontozott hús, névelõvel. 22. Fordított kettõs betû. 23.
Bizonyos idõszakot átéltek. 26. Duplázna, Robin
Williams szerep, fordítva. 27. Vágófelületeket. 28. Tova.
30. Megkevert tea! 31. Személyes névmás. 33. Körtefaj-
ta. 36. Török autók jele. 37. Újságra is mondják. 39. Azo-
nos mássalhangzók. 40. Ha eszemben lenne. 41. Demok-
rácia része! 43. Borfajta. 45. Néma pék! 46. Pl. gróf. 47.
Apró rágcsáló. 48. Hasad a Balaton jege. 50. Kehely is,
lovag is. 51. Gazdasági ág. 52. Gyúróteremben növek-
szik, röviden. 53. Spanyol, uruguayi és német autók jele.
54. Atomvárosunk. 55. Gyorsan.
FÜGGÕLEGES: 2. Erõsen sír. 3. Visszatart! 4. Kis
üvegcse. 5. T. O. I. 6. Belül tüntet! 7. Dobozy Imre színmûve. 8.
Tejtermék márka. 9. Fordított dunántúli csatorna. 10. Néma jós!
11. Ritka nõi név. 12. Amíg. 13. Az idézet második sora (zárt
betûk: F. D. N. E. K.). 17. Elektronikus hírvivõ. 18. I. F. U. 20.
Pl. jeget vágott. 24. Két spanyol és két luxemburgi autó. 25. Az
egyik hétköznapit. 29. Alant. 32. Fõvárosa Yaoundé. 34. Idegen
szám. 35. Rájegyzem-e? 38. Travoltás film címe magyarul. 42.
Ébred. 44. Olimpikonunk, Attila. 45. Olasz pap megszólítása.
49. Indium és argon vegyjele. 51. Aki megkeveredett! 52. Du-
nántúli hegy. 54. Portugál és spanyol autók. 55. Háem!

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon január 28-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A január 3-án megjelent, „Új esztendei szép kívánság” címû rejt-
vényünk helyes megfejtése: „És kívánunk, és óhajtunk újnál újabb
esztendõt”.
Könyvjutalmat kapnak: 
Barla Andrásné 1035 Budapest, Szél utca 17. IV. 22.; Halasi
Lászlóné 1035 Budapest, Szél utca 17.; Jászay Antalné 1034 Bu-
dapest, Nagyszombat utca 25.
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Sport

T isztelt sportbarátok
és természetjárók!

A Rokon Baráti Kör
idén is indítja egyna-
pos, buszos sítúráit
Ausztriába. 

Idõpontok, 
tervezett úti célok 

Január 27.: Mönich-
kirchen * február 10.:
St.Corona * február 24.:
Semmering/Stuhleck.
Indulás reggel 6 órakor

az I. kerületi Batthyány
térrõl, visszaérkezés kb.
22 órakor.

Részvételi díj: 4800
Ft/fõ, családoknak 10 %
kedvezmény.

Bõvebb felvilágosítás:
Rokon Sportszerbolt,
1039 Bp., Mátyás király
út 6. Tel.: 250-3038,
www.rokonsport.hu 

Szeretettel várunk
mindenkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal!

A pályán, és azon kívül is
szerepéhez méltón zárta a
múlt évet az ország legna-
gyobb óbudai kosárlabda
utánpótlás egyesülete. Ki-
emelt csapatai továbbra is
remekül helyt állnak saját
bajnokságaikban, a felnõt-
tek és az utánpótlás gárdák
értékes gyõzelmeket szerez-
tek decemberben. Az év vé-
gét pedig igazi kosár gálával
ünnepelte az idén éppen 15
éves egyesület. A Kaszás
All-Star Dzsembori elneve-
zésû rendezvényt immár má-
sodik alkalommal rendezték
december 29-én, ami egy
csapásra az egyesület éle-
tének meghatározó esemé-
nye lett.

Csapatról csapatra
A Kaszásoknál évek óta

folyó tudatos utánpótlás-
nevelés egyik remek pél-
dája, az egyesület Serdülõ
‘94 csapata. A több éve
együtt fejlõdõ gárda, már
alsóbb korosztályokban is
szép sikereket ért el. A
2007-es évet célkitûzései-
nek megfelelõen azzal
zárták, hogy a Budapesti
Serdülõ bajnokságban az
elsõ négy közé jutottak, és
most már az országos
döntõ a cél. Az év utolsó
sorsdöntõ mérkõzését a
nagy rivális Honvéd ellen
játszották, és fölényes
gyõzelemmel elérték,
hogy a budapesti elitbe
kerüljenek. Itt további
négy nehéz mérkõzés vár
a fiúkra, hogy tovább lép-
hessenek az országos po-
rondra.

Hasonló sikerekrõl szá-
molhatunk be a Kaszások
NB 2-es csapatának háza
tájáról is. Ezt az alakulatot
az egyesület huszonéves
fiataljai alkotják, akik
vagy utánpótlás korúak,
vagy még kevés szerep-
hez jutnak az NB 1-es csa-

patban. A gárda továbbra
is veretlenül vezeti a ta-
bellát, pozíciójukat két
nagy arányú gyõzelem-
mel biztosították be de-
cemberben. Peremiczki
István edzõ remek mun-
kát végzett, sikerült igazi
csapatot kovácsolnia a kü-
lönbözõ helyrõl érkezett
játékosokból.

A legmagasabb osztály-
ban szereplõk, az NB 1-es
csapat is remek teljesít-
ménnyel búcsúztatta az
évet. A rettegett Jászberé-
nyi Kosáregylet otthonába
látogattak december 14-
én, azzal a céllal, hogy
gyõzelmükkel megõriz-

zék helyüket a csoport
második helyén. Igen pa-
rázs küzdelem volt, mely
végül óbudai sikert ho-
zott. A csapat ezzel a gyõ-
zelemmel remek pozíció-
ból várhatja a folytatást,
sõt a január 12-ei rang-
adón Debreceni Egyetem

elleni gyõzelem esetén a
tabella élére is ugorhat.

Kaszások All-Star
Dzsembori

Az egész éves komoly
hajtás után mindenkinek
jól esik a lazítás, kará-
csony után, két ünnep kö-
zött mindenkinek van ide-
je egy kis szórakozásra.
Ezt az alkalmat ragadták
meg a Kaszások, és 2007-
ben már második alka-
lommal rendezték a Ka-
szások All-Star Dzsembo-
rit. Az ötlet kipattanásakor
az volt a cél, hogy minden
év végén legyen egy
olyan egyesületi rendez-

vény, ahol az egyesület
színe-java találkozhat.
Fontos, hogy ne csak a já-
tékosokat hozzák köze-
lebb egymáshoz, hanem a
szülõk, szurkolók is be-
kapcsolódjanak a kosár-
labda életbe, akik legtöbb-
ször csak a pálya szélérõl

figyelik a sportolókat. Az
esemény több szempont-
ból is érdekes volt. Egy-
részt az egyesület számos
sportolója közül jutalmaz-
ni szeretné azokat, akik jó
példát mutatnak társaik-
nak, ezért elsõsorban All-
Star csapatokat alakít az
egyesület. Ide azok a kor-
osztályukban, csapatuk-
ban legszorgalmasabbak
kerülhetnek be, akik egész
éves munkájukkal kivív-
ták edzõik elismerését.
Igazi rang ez a játékosok-
nak, hiszen a 400 sportoló
közül csak keveseknek
adatik meg All-Star tag-
ság. A vegyes csapatok,

barátságos mérkõzéseken
döntik el, ki a legjobb a
legjobbak között. 

Külön öröm volt, hogy
a családi dobóverseny is
igen nagy népszerûségnek
örvendett, és a több mint
40 csapatnak, számos for-
dulót kellett megvívnia,
hogy a döntõbe juthasson.
Az All-Star választáson
kívül fontos szerepet ját-
szik az is, hogy a 25 után-
pótlás csapat kötetlenebb
formában, együtt mérkõz-
zön meg, találkozzon egy-
mással. Az All-Star mér-
kõzésekkel és családi do-
bóversennyel párhuzamo-
san rendezték a csapat és
egyéni büntetõ dobó ver-
senyt is. 

A rendezvényre jellem-
zõ, hogy 9-tõl 17 óráig fo-
lyamatos programokban
lehetett részük azoknak,
akik kilátogattak decem-
ber 29-én a Kaszás csar-
nokba. A lelátó, a pálya
megtelt a kosárlabda, a
sport szerelmeseivel, és
kortól, sportmúlttól füg-
getlenül mindenki találha-
tott magának érdekessé-
get. Biztosra vehetõ, hogy
jövõre is mindenki várni
fogja, mikor lesz a Kaszás
All-Star, az esemény neve
már nem csak a sportolók,
hanem a hozzátartozók
körében is jól cseng.

Befejezõdött hát egy
év, de a szezonnak még
korán sincs vége. Sõt, az
igazi megmérettetések
csak ezután várnak a csa-
patokra. Az erõgyûjtés,
feltöltõdés után az All-
Star gála könnyed hangu-
latát a lelkekbe zárva,
minden sportoló folytat-
hatja az edzéseket, játsz-
hatja a mérkõzéseket.

Tiba János

Az utánpótlás-nevelés fellegvára

Óévbúcsúztató kosárünnep a Kaszásoknál
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Borkai Zsolt olimpiai
aranyérmével írta be ne-
vét a torna sport történe-
tébe. Talán a nagy sikeren
felbuzdulva határozta el
Kertész Olivia, hogy nagy-
bátyja nyomdokaiba lép,
hátha neki is sikerül ha-
sonló eredményes pályát
befutni. Gyõr polgármes-
tere figyelemmel kíséri if-
jú rokona szereplését,
egyelõre nagyon elégedett
lehet teljesítményével. 

A Keve utcai Általá-
nos Iskola 4. osztá-

lyos tanulóját három
éves korában vitte el
anyukája - õ Borkai
Zsolt testvére - a KSI
tornacsarnokába. Az el-
telt hat év során a csetlõ-
botló csöppségbõl rend-
kívül ügyes tornász lett,
rátermettségét a verse-
nyeken elért eredményei
bizonyítják. Egyéniben
és összetettben elsõ he-
lyet szerzett az FTC és a
Dózsa Kupán, éremkol-
lekcióval gazdagodott a
Matolcsy Emlékverse-
nyen és az országos
gyermek bajnokságon.

A fiatal tehetségeket fel-
karoló Herakles-pro-
gram egyik ígéretes tag-
ja, aki szorgalmával
megvalósíthatja álmát,
vagyis a következõ
olimpiai részvételt. Iga-
zi sport családban él:
anyja sokféle sportot
ûzött, apja bokszolt,
testvérei közül Erik teni-
szezik, Noémi pedig díj-
lovagló edzésekre jár.

Olivia az iskolában is
a legjobbak közé tarto-
zik. Jól tanul, emellett a
diák olimpia versenyein
is lehet rá számítani.
Tornában verhetetlen,
de az atlétikai számok-
ban is képes jó eredmé-
nyekre. Vidám, amolyan
örökmozgó típus. A fá-
rasztó edzések után ott-
hon gyakorol tovább, a
kertben tökéletesíti a kü-
lönbözõ talajelemeket. 

Ha továbbra is ilyen
elszántan küzd a céljai-
ért, nagybátyja büszkén
újságolhatja majd, hogy
újabb olimpikonnal bõ-
vült a rokonság.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A torna ifjú mestere 
olimpiai részvételrõl álmodik

T avaly õsszel folyta-
tódott az Olimpiai

Ötpróba Peking 2008
elnevezésû programso-
rozat. A versenyt a
Drops Sport kezdemé-
nyezte, melyhez csatla-
kozott Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
is. A soron következõ
próba a gyaloglás volt
tavaly november végén.

A résztvevõk a Pais De-
zsõ Általános Iskola
elõl indultak (képün-
kön) 7,5, 15 és 30 kilo-
méteres távon. Az ese-

ményt az Óbudai Non-
profit Kft. szervezte, a
lebonyolításban közre-
mûködött a Zöldgömb
Sport Klub. 

Olimpiai ötpróba Peking 2008

Gyaloglás három távon

FOCI LÁNYOKNAK IS. Az Atlétikai Sport Egyesület Ró-
mai-fürdõ folyamatosan várja az 1996. január 1-je után
született, focizni szeretõ fiúkat és lányokat korosztályos
csapatába. Foglalkozásaikat heti három alkalommal tart-
ják a Gázmûvek pályán. (Cím:Sujtás utca 1-3.Bõvebb in-
formáció a 06-30-387-9579-es telefonszámon.)

Kertész Olivia a neves rokon babérjaira pályázik

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásmegyer-Csil-
laghegy) országgyûlési képviselõje minden hónap elsõ szerdáján
17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a lakosokat a Békásmegyeri
Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési képviselõje az or-
szággyûlés ülésezésének idõszakában minden héten csütörtö-
kön 17-tõl 19 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista
Párt III. kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

� A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezete megbí-
zásából a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján 16-tól 18 óráig (legközelebb
február 6-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. (Cím: 1033 Budapest, Szentendrei út 85. I. emelet.) 
� Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id.Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
január 24-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tí-
már utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a
240-4807-es telefonszámon.)
� A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
január 17-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés
nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének
irodájában, a 453-2900-ás telefonszámon.) 
� Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület
Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18
óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 órá-
ig a 353-0624-es számon.) 
� Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes jogi tanácsadások

Sport, politika, hit
Balczó András, a Nemzet
Sportolója „Sport, politika,
hit” címmel tart elõadást
az Óbudai Széchenyi Kör
január 16-án 18 órakor
kezdõdõ rendezvényén a
Szalézi Rendház Savio-
házában. (Cím: Bécsi út
175., az udvar hátsó ré-
szén.)

Díjmentes képzések
Ingyenes képzés állami
támogatással a közigaz-
gatásból elbocsátott köz-
tisztviselõknek és közal-
kalmazottaknak: angol
nyelvvizsga-elõkészítõ;
szoftverüzemeltetõ; ingat-
lanközvetítõ és társasház-
kezelõ egyben. (Jelentke-
zés: Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80.Tel/fax: 250-4813,
e-mail: ds@danuviastu-
dio.t-online.hu)

Adótanácsadás
Minden hónap harmadik
szerdáján várják az óbu-
dai polgárokat ingyenes
könyvelési és adózási ta-
nácsokkal a Fidesz 03.vá-
lasztókerületi irodájában
16-tól és 18 óráig. (Cím:
Szentendrei út 85. I. eme-
let. Érdeklõdni a 367-
8791-es telefonszámon
lehet. Bejelentkezni nem
szükséges, érkezési sor-
rend van.)

Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lak-
hatással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelõzéséért.
Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ
kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakáseladás, -
vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere, ajándéko-
zási, bérleti szerzõdések véleményezése. (Telefonos tanácsadás,
idõpont-egyeztetés hétköznap 12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-20-269-
9838-as telefonszámon.)

Lakásügyek

A budapesti Corinthia Aquin-
cum Hotel csatlakozott a

Ramada International szállo-
dalánchoz, így Ramada

Plaza Budapest néven mûkö-
dik tovább. 

Aszálloda tulajdonosa
a máltai központú

Corinthia Group, mûköd-
tetõje a Corinthia Hotels
International. Ez a szállo-
da a Ramada International
második tagja Budapes-
ten, ezzel háromra növel-
ve a magyarországi
Ramada szállodák számát.
Jelenleg világszerte 33 or-
szágban majdnem 900 ho-
tel mûködik Ramada már-
kanév alatt.

- Izgalommal tekintünk
a márkanév váltás elé -
mondta Fazekas Tamás, a
nemrégiben kinevezett ve-
zérigazgató. - A Corinthia
égisze alatt eltöltött 11 év
megalapozta hírnevünket,
mint Budapest egyik leg-
jobb üzleti, turista és well-
ness szállodája. A Ramada
Plaza márkanév erõteljes
jelenléte a nemzetközi
színtéren elvárásaink sze-
rint hozzásegít majd min-

ket ahhoz, hogy még szé-
lesebb vendégkört épít-
sünk ki felsõ kategóriás
termékünk számára - tette
hozzá.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere reményének
adott hangot, mely sze-
rint a korábbiaknál is ke-
resettebb és közkedvel-
tebb lesz a hotel, kihasz-
nálva környezete kedve-
zõ adottsá-
gait, ápolva
és tovább-

fejlesztve a helyi sajátos-
ságként fellelhetõ hagyo-
mányos gasztronómiát,
borkultúrát és vendéglá-
tást. Külön kiemelte, a
300 ember befogadására
alkalmas konferenciate-
rem szerepét a konferen-
cia-turizmus élénkítésé-
ben.

A Ramada Plaza Buda-
pest 310 légkondicionált
szobával és apartmannal,

24 órás szobaszervizzel,
Exkluzív Club emelettel,
300 fõs konferenciakapa-
citással, szélessávú és
Wi-Fi internet hozzáfé-
réssel, business center
szolgáltatásokkal, termál-
vizes fürdõvel és fitness
központtal, fedett meden-
cével, két étteremmel, bá-
rokkal, szépségszalonnal
és õrzött parkolóval várja
vendégeit. 

A Ramada szállodalánchoz csatlakozott a Corinthia

Bõvülõ szolgáltatások új márkanévvel

A Figaro házassága, a Don
Giovanni és a Gianni

Schicchi után Fehér András ren-
dezõ és munkatársai, Kollár Imre
karmester valamint Holló
Mariann korrepetítor Puccini:
Bohémélet címû operáját építi fel
alkalomról alkalomra, fõiskolá-

sok és friss diplomás énekesek
közremûködésével. Az opera
próbáit január 23-án, 30-án,
február 6-án és 13-án, az elõadást
pedig február 20-án 19 órakor
kísérhetik figyelemmel az Óbudai
Társaskörben (Belépõjegy: 1000
forint. Cím: Kiskorona utca 7.).

Puccini: Bohémélet 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
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Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

LILA OPTIKA
EGYES KERETEK 

ÉS LENCSÉK AKÁR
50 % 

kedvezménnyel kaphatók
III. Vörösvári út 23. 388-1013
Békásmegyer, Csobánka tér 2.

243-4462

BESZÉLGETÕ SAROK A MEGBÉKÉLÉS HÁZA TEMPLOMBAN. Mindenkit érintõ személyes és társadalmi kérdésekrõl beszélget-
nek az érdeklõdõk az elõadóval a Megbékélés Háza Templom „Pénteki Sarok” címû programjában, péntekenként.
Január 18.: A hónap témája: mitõl függ egy nap testi, lelki és spirituális egészsége? Beszélgetés Kertész Péter újságíróval, aki
számos könyv szerzõje. • Január 25.: Beszélgetés a hónap témájáról dr. Mink Júlia menekültügyi szakemberrel és férjével, Bognár Pé-
terrel, aki a japán nyelv és kultúra szakértõje. (Kezdés minden alkalommal 18.30  órakor.)
(Helyszín: Békásmegyer, Újmegyeri tér, a 34-es, 145-ös és 146-os busz végállomása. Bejárat az iskola felõli oldalon. További informá-
ció: www.metegyhaz.hu Tel.: 577-0515 /munkaidõben/ és met_bp@uze.net)
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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 nagy sikerre való tekin-
tettel egy hónappal tovább,
február elejéig marad a
jégpálya Óbuda fõterén.

B ús Balázs polgár-
mester javaslatára

további egy hónappal

meghosszabbította a
jégpálya üzemeltetési
szerzõdését Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata - errõl döntött de-
cember végi ülésén a
képviselõ-testület. A ja-
nuári nyitva tartást a je-

lentõs érdeklõdés indo-
kolja. A vártnál na-
gyobb hideg pedig lehe-
tõvé teszi, hogy a meg-
szabott költségkeretbõl
egy hónappal tovább,
januárban is mûködhes-
sen a mûjégpálya. 

Januárban is jégpálya a Fõ téren

Farsangi bál a Társaskörben
Hagyományos farsangi bálját ja-
nuár 26-án 20-tól 24 óráig tartja
a népszerû Budapest Ragtime
Band az Óbudai Társaskörben, a
Kiskorona utca 7. szám alatt.
(Belépõjegyek 3500 forintos áron
csak elõvételben, a helyszínen
válthatók január 21-ig.)

Kijelölt helyeken
gyûjtik a fenyõket
Térítésmentesen szállítja el a fe-
nyõfákat karácsony után a Fõvá-
rosi Közterület-fenntartó (FKF)
Zrt.a szemetes tartályok mellõl, il-
letve a kijelölt gyûjtõhelyekrõl. A
társaság arra kéri a fõvárosiakat,
hogy a közterületek tisztaságá-
nak, rendjének megóvása, vala-
mint a balesetek elkerülése érde-
kében ne dobják az úttestre, a
parkokba, vagy más zöldterüle-
tekre a fenyõket. (A kijelölt gyûjtõ-
helyek megtalálhatók a társaság
honlapján, a www.fkf.hu címen.)

Kutyabarátok klubja
Óbudai Kutyabarátok Klubja ala-
kult a Toronya utcai népházban.
(További információ: 250-2687
vagy 06-30-485-0397.)

Teljes automatizálás

• A „Róma Aquincum-
ban” címû kiállításra
egész évben várják az
érdeklõdõket az Aquin-
cumi Múzeumba. A tár-
lat az aquincumi orgona
történetét és a Hajógyá-
ri-szigeten található
helytartói palota tárgyait
mutatja be modern és
színvonalas kiállításon. 

• Újra látogatható az
átalakított, „Találtak
már aranyat?” címû idõ-
szaki kiállítás is. Az ér-
deklõdõk a 2006. év leg-
szebb ásatási leleteibõl
láthatnak válogatást.

(A múzeum hétfõ kivéte-
lével mindennap 10-tõl 18
óráig tart nyitva. Cím:
Szentendrei út 135.)

Folyamatosan látogatható
az Aquincumi Múzeum 

Reprezentációs célú díszedény (kratér) másolata kiegé-
szítéssekkel. A relief Dionysost és kíséretét ábrázolja,
amint Naxos szigetén rátalálnak az alvó Ariadnéra. A
díszedény eredetije egykor a helytartói palota berende-
zéséhez tartozott

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A gyerekek többszáz aláírást gyûjtöttek össze, hogy még maradjon a jégpálya
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