
Közelednek az ünnepek, nem árt tisztában
lenni a BKV Zrt. év végi menetrendjével. Ja-
nuár 1-jétõl megszûnhet az éjszakai jegy.

A Családok és Gyermekek Átmeneti Ott-
honát támogatják a november 29-ei jóté-
konysági koncert bevételébõl.

Idén a Rozmaring vendéglõben tartják
december 26-án a hagyományos, immár
a 170. Krumplibúcsút.8 32

Ünnepi BKV menetrend A 170. Krumplibúcsú Óbudán 

11
Jótékonysági koncert a családokért

XIV. évfolyam 24. szám   2008. december 15. 

Advent Óbudán, a Fõ téren november 28-tól december 21-ig. PROGRAMAJÁNLÓ A 16. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete értesíti a III. kerület ál-
lampolgárait, hogy 2008. december 17-én
18 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.). A 2008. évi közmeghallgatás témája:
a közbiztonság.

Közmeghallgatás a közbiztonságról

Az egész hónapot átölelõ adventi rendezvénysorozat november 29-én kezdõdött a Fõ téren. A fiatalokat és vállalkozó szellemû felnõtteket kivi-
lágított, a tavalyinál kétszer nagyobb jégpálya várja az óbudai Városháza elõtt.                                                               KÉPRIPORT A 6-7. OLDALON

A tavalyinál kétszer nagyobb jégpálya a Fõ téren

I dei utolsó rendes tes-
tületi ülését december

17-én tartja a képviselõ-
testület a Városháza ta-
nácskozótermében. Az
elõterjesztések közül ki-
emelendõ az a rendelet-
tervezet, mely a III. ke-
rület közterületein jár-

mûvel való várakozás
rendjét szabályozza.

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Évadzáró testületi ülés

Lapunk következõ száma
2009. január 5-én, hétfõn
jelenik meg! Újságunk
olvasható a www.obuda.hu
honlapon.

M egkezdõdött a mû-
sorgyártás Óbu-

dán, az MTV már át-
adott, felújított stúdió-
blokkjában. A köztévé
november elejétõl folya-
matosan költözik új bázi-
sára.

RÉSZLETEK A 15. OLDALON

Óbudán az MTV

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja 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 keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvise-
lõ-testülete december 17-
én tartja ez évi utolsó ren-
des ülését a Városháza ta-
nácskozótermében. Mivel
a fórumot lapunk nyomdá-
ba adása után rendezték,
ezért alábbiakban csupán
a meghívóban szereplõ na-
pirendi pontokat áll mó-
dunkban közreadni. 

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatának

2008. évi költségvetésérõl
szóló 4/2008.(III.25.) ren-
delet módosítása; A Csil-
laghegyi MTE támogatási
kérelme. * A Vihar utca -
Vihar köz által határolt te-
rület (18529/19 helyrajzi
számú ingatlan) övezet
módosítása. * Rendelet-
tervezet a III. kerület köz-
területein jármûvel való
várakozás rendjének sza-
bályozásáról (II. forduló).
* Óbuda-Békásmegyer
Integrált Városfejlesztési
Stratégiája. * A Közép-
Magyarországi Regioná-
lis Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevétele
az ÓBVSZ - el kapcsolat-
ban. * Az Önkormányzati
Szociális Chartához való
csatlakozás. * Az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-

pont Alapító okiratának
módosítása. * Óbuda-Bé-
kásmegyer Védõnõi Szol-
gálatánál intézményveze-
tõi munkakör betöltésére
vonatkozó pályázat kiírá-
sa. * A Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet vezetõi pá-
lyázatának kiírása. *
Együttmûködési megálla-
podás a Lakóközösségek
Életminõsége Javításáért
Óbuda-Békásmegyer
Egyesülettel. * Tájékozta-
tó a 2008/2009. tanév ok-
tóber 1-jei statisztikai
adatszolgáltatásról a neve-
lési-oktatási intézmények-
ben. * Beszámoló az Óbu-
dai Nyár 2008. kulturális
rendezvénysorozatáról. *

Beszámoló a kerület
sportéletérõl. * Az önkor-
mányzatnak a tulajdonosi
helytállási kötelezettség
körében a Fõtáv Zrt. és a
DHK Zrt. jogosultak felé -
az önkormányzat tulajdo-
nában lévõ távfûtéses la-
kások, valamint egyes
nem lakás jellegû helyisé-
gek fûtés- és melegvíz
szolgáltatás díja vonatko-
zásában fennálló, 2008.
december 31. napjáig le-
járt követelése tárgyában
kötendõ megállapodások
jóváhagyása * Javaslat a
képviselõ-testület 2009. I.
féléves munkatervére.
(Tudósítás a 2009. január
5-ei számban.) 

Évadzáró képviselõ-testületi ülés

Javaslat a közterületen várakozás rendjérõl

A polgármesteri hivatal nyugdíjba vonult dolgozóit látta vendégül az önkormányzat no-
vember 27-én a Városháza tanácskozótermében. Az eseményen részt vett Bús Balázs
polgármester és Sárádi Kálmánné dr. jegyzõ

Lengyel 
közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer
Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzata decem-
ber 15-én 19.30 órától
közmeghallgatást tart a
Csillaghegyi Közösségi
Házban. (Cím: Mátyás
király út 13-15.)

Szentmise az elhurcolt
óbudaiakért 

Elõzetes: a Vörösvári úti
Szentháromság Plébá-
niatemplomban az elhur-
colt óbudai civil lakosság
emlékére tart szentmisét
a „Braunhaxler” Egyesü-
let 2009. január 4-én
10.30 órakor.

Ügyfélfogadás
a hivatalban

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje:
hétfõn 14-tõl 18, szer-
dán 8-tól 16.30, csütör-
tökön 8-tól 12 óráig.
Kedden és pénteken
nincs félfogadás.

Ha nem kapja
a lapot!

Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével
kapcsolatos gondjaikkal
hívják az Impress Lapki-
adót a 267-0525-ös, a
267-0524-es vagy a
411-0266-os telefonszá-
mon. E-mail címünk:
impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának polgár-
mestere felhívással fordul
a kerületi társadalmi és ér-
dekképviseleti szervekhez,
valamint a lakossághoz.

Atöbbször módosított
1997. évi LXXVIII.,

az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló
törvény 9. § (2) bekezdése
alapján ezúton értesíti az
érintetteket arról, hogy az
önkormányzat az alábbi te-
rületekre kerületi szabályo-
zási tervet készíttet. 

• Bp., III. ker. Árpád fe-
jedelem útja-Árpád híd-
Duna folyam-Szépvölgyi
út által határolt terület 

A tervezési terület Buda-
pest III. kerület, Árpád feje-
delem útja-Árpád híd-Duna
folyam-Szépvölgyi út  által
határolt tömb. 

A Hajógyári-sziget terüle-
tén tervezett fejlesztések
megvalósításához és mûköd-
tetéséhez városfejlesztési és
infrastrukturális beruházá-
sokra, járulékos létesítmé-
nyekre van szükség. A jelen-
leg hatályos 35/2006. (VI.
30.) rendelettel elfogadott
Hajógyári-sziget KSZT-vel
kapcsolatban 2006. május
24-én megkötött település-
rendezési keretszerzõdésben
rögzített közlekedésfejleszté-
sek, közmûfejlesztések és
egyéb kötelezettségek célja,

hogy a volt hajógyári terület
megközelíthetõségét jelentõs
mértékben javítsák, a meglé-
võ fõhálózaton okozott több-
letforgalmat akadálymente-
sen lebonyolítsák, járulékos
hatásukkal javítva a kerület
központi részének forgalmi
helyzetét és a budai alsó rak-
parti út kapcsolatrendszer
fejlesztését. Ajárulékos beru-
házások egy része KSZT ké-
szítését igényli, mely igényt
a településrendezési keret-
szerzõdés rögzíti.

Jelen KSZT elsõdleges
célja az Újlaki rakpart és az
Árpád fejedelem út alagutas
összeköttetésének megvizs-
gálása és annak kiszabályo-
zása. A tervezés során meg
kell vizsgálni, hogy a jelen-
leg a Szépvölgyi úti, Újlaki
templommal szemben lévõ
buszvégállomás  áthelyez-
hetõ-e az Árpád fejedelem
útja-Újlaki rakpart közötti
területre. A tervezés során
rendezni kell a jelenlegi
Görzenál területét, a volt
Goldberger csónakház és a
Rozmaring étterem környe-
zetét, melyek jelenleg Z-KP
övezetben helyezkednek el,
valamint kezelni kell az Ár-
pád fejedelem út északi vé-
gén található benzinkút és
bemutatóterem környezetét
is. Tervezési szempont,
hogy a HÉV által ma elvá-
lasztott Duna-parti zöldterü-
let gyalogos kapcsolatát ja-

vítani kell a tervezési terü-
lettel határos lakótelepi terü-
letekkel. A terv várható hatá-
sa, hogy javítani fogja Bel-
sõ-Óbuda közlekedési hely-
zetét és a Duna-part jobb
gyalogos megközelítését.

• Bp., III. ker. Árpád
híd-Árpád fejedelem út-
ja-Tél utca-Lajos utca-
Mókus utca-Tanuló utca
által határolt terület 

A tervezési terület Buda-
pest III. kerület, Árpád híd-
Árpád fejedelem útja-Tél
utca-Lajos utca-Mókus ut-
ca-Tanuló utca által határolt
tömb. 

A Hajógyári-sziget terüle-
tén tervezett fejlesztések
megvalósításához és mûköd-
tetéséhez városfejlesztési és
infrastrukturális beruházá-
sokra, járulékos létesítmé-
nyekre van szükség. A jelen-
leg hatályos 35/2006. (VI.
30.) rendelettel elfogadott
Hajógyári-sziget KSZT-vel
kapcsolatban 2006. május
24-én megkötött település-
rendezési keretszerzõdésben
rögzített közlekedésfejlesz-
tések, közmûfejlesztések és
egyéb kötelezettségek célja,
hogy a volt hajógyári terület
megközelíthetõségét jelen-
tõs mértékben javítsák, a
meglévõ fõhálózaton oko-
zott többletforgalmat aka-
dálymentesen lebonyolítsák,
járulékos hatásukkal javítva
a kerület központi részének

forgalmi helyzetét és a Budai
alsó rakparti út kapcsolat-
rendszer fejlesztését. A járu-
lékos beruházások egy része
KSZT készítését igényli,
melynek igényt a település-
rendezési keretszerzõdés
rögzíti. Jelen szabályozási
terv célja az Árpád híd-Ár-
pád fejedelem útja közötti
összeköttetés kialakításához
szükséges közterületek hely-
biztosítása. A terv várható
hatása, hogy javítani fogja
Belsõ-Óbuda közlekedési
helyzetét.

Felkérem az érintetteket,
amennyiben a fenti tervek-
kel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt
írásban Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépíté-
szi Irodájához (Bp., III. Fõ
tér 3.) 2009. január 15-ig
juttassák el. A tervek megte-
kinthetõségérõl folyamato-
san tájékoztatjuk a lakossá-
got az Óbuda Újságban
megjelenõ felhívással.

Bús Balázs
polgármester

Készülõ Kerületi Szabályozási Tervek

A Nánási úton, a Pók utcánál lévõ hidat átadták a forgalomnak. A 106-os autóbuszok
újra az eredeti útvonalon járnak

Átadták a Nánási úti kishidat

Óbudán, a Nagyszombat utcát lezárták a forgalom elõl az
Árpád fejedelem útja és a Lajos utca között, mert felújít-
ják az útpályát

ÚTSZÛKÜLET. Az Árpád fejedelem útján, az Evezõ utcánál
útszûkületre számítsanak a Margit híd felé tartók, mert
csatornát javítanak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek szá-
mára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfi-
gyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folya-
matos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehe-
tõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasz-
nos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szí-
veskedjenek jelezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esély-
egyenlõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-
mail címen.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Pályázatfigyelés, 
hasznos információk

Lapzártakor érkezett: a ci-
vil szervezetek hatékony-
ságának növelésérõl és a
mûködésükhöz nélkülöz-
hetetlen bizalomerõsítõ
feltételek megteremtésé-
rõl is szó esett az önkor-
mányzat civil irodájának
szervezésében december
9-én, a Városházán rende-
zett Civil Napon.

I dén már negyedszer
tartott civil fórumot a

kerület. Megnyitójában
Tófejy Éva civil- és ifjú-
sági referens köszönetét
fejezte ki, amiért nem
csak a helyi, hanem a
szomszédos kerületek-
ben lévõ és mûködõ

szervezetek képviselõi
is képviseltették magu-
kat a tanácskozáson.

Pikó Zsuzsanna, a
NIOK Alapítvány Civil
Szolgáltató Központjá-
nak programvezetõje
elõadásában a civil szer-
vezetek mûködése során
alapkövetelménynek te-
kinthetõ átláthatóságról
beszélt. - Egy szervezet
akkor átlátható, ha
mindaz az információ
rendelkezésre áll, amely
releváns ahhoz, hogy a
szervezettel kapcsolat-
ban állók értékelni tud-
ják mûködését, véle-
ményt alkothassanak a
szervezetrõl - mondta.
Ez éppúgy igaz a kor-
mányzati munkára, mint
az alapítványok, egye-
sületek mûködésére.

Az átláthatóság érde-
kében civil szervezetek-
rõl több forrásból tájéko-
zódhatunk, Pikó Zsu-
zsanna ezek között emlí-
tette a bíróságok honlap-
ját, a nonprofit.hu és az
adhat.hu weboldalakat.
Annak érdekében, hogy
ezek a feltételek teljesül-
jenek, a civilek több
helyrõl, egyebek mellett
a minõségbiztosítással
foglalkozó szervezetek-
tõl, a Nonprofit Informá-
ciós és Oktató Központ-
tól, az APEH-tól és a Me-
gyei/Fõvárosi Bíróságtól
is kaphatnak segítséget.

Az elõadást követõen
a konferencián megje-
lent több mint húsz szer-
vezet képviselõje saját
tapasztalatait osztotta
meg a hallgatósággal.

Civil fórum

Átláthatóság és bizalom

MEGÚJULT A HÁZASSÁGKÖTÕ TEREM. Modern bútorokkal, korszerû berendezésekkel,
tiszta, világos falakkal, egyszóval a mai kor követelményeinek teljes mértékben meg-
felelõ házasságkötõ teremmel fogadják az ifjú párokat a polgármesteri hivatalban

Lapzártakor érkezett: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata a reneszánsz év
alkalmából Bonfini emlék-
napot rendezett december
13-án az Óbudai Társas-
körben.

A kétórás konferenci-
án „Antonio Bon-

fini (1427-1502), a ma-
gyar történetíró” cím-
mel prof. Kulcsár Péter
elõadását hallgathatták
meg az érdeklõdõk,
majd prof. Szörényi
László Bonfini mûvei-
nek magyar vonatkozá-
sairól beszélt. Lázár Ist-
ván egyetemi docens
egy igen érdekes kér-
dést boncolgatott, még-
pedig az antropomorfiz-

mus Bonfini Filarete-
fordításábant. Békés
Enikõ Antonio Bonfini
Symposionját ismertet-
te, Csorba László pedig
Bonfini szobrának vi-
szontagságairól beszélt.
A konferenciát a Musica
Historica reneszánsz
mûsora zárta. 

Emlékkõ-avató
Seres János szobrász-

mûvész alkotását avatta
fel Bús Balázs polgár-
mester az Óbudai Szent
Péter és Pál Fõplébánia-
templom déli falánál.

Ezt követõen emlék-
misét celebrált a fõplé-
bánia-templomban dr.
Khírer Vilmos pápai pre-
látus, plébános. 

Antonio Bonfini emléknap

Keressük azokat a bio termelõket, egészséges, reform
élelmiszereket gyártó, illetve forgalmazó kerületi lakoso-
kat, óbudai illetõségû vállalkozókat, cégeket, akik/melyek
kereskedelmi mennyiségû bio, reform élelmiszer termék-
kel rendelkeznek, és szívesen kapcsolódnának a város-
rész önkormányzati oktatási intézményeiben a
2008/2009-es tanévben bevezetendõ Iskolabüfé Prog-
ramhoz.
Az egészséges táplálkozásra való figyelem felhívásával,
étkezési szokásaink megváltozásával a táplálkozásból
eredõ felnõttkori betegségek megelõzésére is hangsúlyt
kívánunk fektetni, elsõdlegesen a tanulók körében.
Jelentkezni Kovács Judit egészségügyi fõtanácsosnál a
437-8968-as, a 06-30-326-9463-as telefonszámon, vagy
kovacs.judit@obuda.hu e-mail címen lehet.A jelentke-
zés folyamatos.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Iskolabüfé program

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Képriport

November utolsó szombat-
ján az óbudai Fõ térre több
százan látogattak el, hogy
az önkormányzat támogatá-
sával felépített jégpályát
megnézzék és birtokba ve-
gyék. 

M iként tavaly, idén
sem kell a korcso-

lyázásért fizetni, a pálya
ugyanakkor kétszer na-
gyobb, mint egy évvel ko-
rábban. Az érdeklõdõket
ajándék forró ital várta.

Az eseménysorozat
megnyitóján Bús Balázs
polgármester arról be-
szélt, hogy a karácsonyi
várakozás idõszaka évti-
zedekkel korábban szür-
ke volt és fénytelen; most
azonban már, nemzeti ha-
gyományainknak megfe-
lelõen, méltó módon ké-
szülhetünk a karácsonyra.

Szavainak megfelelõen
színes forgatag töltötte
meg a teret, a színpadon
pedig egymást váltották a
fellépõk, végül a Ghymes
együttes adott ízelítõt ka-
rácsonyi repertoárjából. 

A december 21-ig tartó
programsorozaton mások

mellett fellép a Budapest
Ragtime Band, a Vivat
Bacchus énekegyüttes, a
Napra, a The Bells, Torres
Dani, Szalóki Ági és a
Csík Zenekar Ferenczi
Györggyel.

Advent Óbudán

A tavalyinál kétszer nagyobb jégpálya a Fõ téren

Óbuda szívébe is ellátogatott a Mikulás

Az Aelia Sabina Alapfokú Mûvészetoktatási Iskola növendékei nyitották az óbudai in-
tézmények elõadásainak sorát november 28-án

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Gulyás Csilla hárfán játszott Bús Balázs polgármester feleségével december 6-án siklott a jégen

A Budapest Ragtime Band nagy sikerû koncertet adott

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

obuda_24.qxd  12/12/2008  1:41 PM  Page 7



2008/24. szám8
Közlekedés

Az év végi ünnepek alatt
rendkívüli menetrend sze-
rint közlekedteti jármûveit
a BKV Zrt.

December 24-én az
utolsó felszíni járatok

a belsõ végállomásaikról
általában 15.30 és 16 óra
között indulnak utoljára, de
a metróállomásoktól közle-
kedõk a legtöbb esetben
megvárják az oda beérkezõ
utolsó szerelvényeket. Az
utolsó metrószerelvények
minden irányba a Deák tér-
rõl indulnak egységesen
15.30 órakor, ezért a külön-
bözõ hosszúságú vonalak-
nál eltérõ a végállomási in-
dulásuk. 

M2: Örs vezér terérõl
15.12 órakor, Déli pályaud-
varról 15.18 órakor. M3: Új-
pestrõl 15.10 órakor, Kõbá-
nya-Kispestrõl 15.09 órakor. 

A Batthyány tértõl az
utolsó HÉV Békásmegyerre
és Szentendrére 15.58 óra-
kor, míg Szentendrérõl a

Batthyány tér felé 15.23 óra-
kor indul.

Ezt követõen a szokásos
éjszakai autóbuszokkal
utazhatnak a másnap hajnali
üzemkezdetig. Ezek közül a
III. kerületet az alábbi jára-
tok érintik, zárójelben me-
netsûrûségük. 

901-es: Óbuda, autóbusz-
garázs - Bécsi út, Vörösvári
út sarka - Flórián tér - (Vá-
góhíd felé a Kórház utcai,
míg az Óbudai garázs felé a
Raktár utcai megállóhoz be-
tér, hogy átszállási kapcsolat
legyen a 923-asra) - Árpád
híd - Hungária körút - Köz-
vágóhíd. Egyes menetek a
Vörösvári úti csomópont és
a garázs közti utat nem te-
szik meg. (30 percenként.) 

923-as: Délpesti autó-
buszgarázs - Pesterzsébet -
Boráros tér - Nagykörút -
Margit híd - Lajos utca -
Kolosy tér (átszállási lehetõ-
ség a 960-asra) - Flórián tér
- Aquincum - Mátyás király
út - Csillaghegy - Békásme-

gyer HÉV-állomás. (30 per-
cenként.)

931-es: Csatárka - Zöld-
máli út - Margit körút - Nyu-
gati tér - Deák tér - Örs vezér
tere - Árpádföld, Dezsõfia
utca (60 percenként.)

937-es: Közvágóhíd -
Hungária körút - Árpád híd -
Flórián tér - Bécsi út,
Vörösvári út sarka. Innen, ha
a buszon van utas, illetve a le-
felé utazni szándékozók azt
telefonon elõre bejelentették
a 317-8080-as számon, akkor
1.32 órakor, tovább megy az
Erdõalja út - Máramarosi út
vonalszakaszra.

943-as: Békásmegyer
HÉV-állomás - Budakalász -

Pomáz - Szentendre. Csak a
szokásos éjfél utáni indulási
idõpontok érvényesek. (Ki-
felé három, befelé két idõ-
pontban.)

960-as: Móricz Zsig-
mond körtér - Villányi út -
Moszkva tér - Margit körút -
Kolosy tér (átszállási lehetõ-
ség a 923-asra) - Bécsi út -
Vörösvári úti csomópont -
Óbuda, autóbuszgarázs (30
percenként.)

Figyelem! Az éjfél utáni
idõszakban a külsõ Bécsi
úton az Óbuda autóbuszga-
rázstól a 901-es és a 960-as-
hoz csatlakozva: Solymáron
át Hûvösvölgybe, Ürömön
át Pilisborosjenõre és a pilis-

borosjenõi téglagyárhoz
szolgálati autóbusz megy
egy, illetve két alkalommal.

December 25-én és 26-án
vasárnapi, míg 27-én szom-
bati, majd 28-án ismét va-
sárnapi, 29-én, 30-án és 31-
én iskolaszüneti menetrend
lesz érvényben a BKV jára-
tain. Az 1A villamos ezeken
a napokon nem közlekedik,
egészen 2009. január 5-ig.

Szilveszterkor a szokásos
üzemzárás után, szintén az
éjszakai autóbuszjáratokkal
lehet utazni, melyek több-
nyire kétszer gyakrabban
közlekednek majd. Viszont
a Nagykörúti 906-os egyál-
talán nem jár, mert helyette a
6-os villamos közlekedik 7-
8 percenkét, majd éjjel ket-
tõtõl 10 percenként. Jár to-
vábbá a fogaskerekû (60-
as) is 60 percenként. 

Az Óbudát érintõ éjszakai
autóbuszok közül a 901-es 15
percenként, a 923-as 15 per-
cenként, a 931-es 30 percen-
ként, a 937-es a Vörösvári
úton túli szakaszára 1.33 óra-
kor (telefonhívás!). A 943-as
a szokásos menetrendje sze-
rint, a 960-as most is 30 per-
cenként közlekedik. Kertész

Megszûnik az éjszakai jegy?

Karácsonyi és szilveszteri menetrend

Lapunk felvetésére a BKV ZRt.elképzelhetõnek és mél-
tányosnak tartja, hogy karácsony délután és este az éj-
szakai járatokon a nappali jegyek legyenek érvényben.
Lapzártánkkor erre vonatkozólag még nem adtak ki
közleményt, így kérik az utasokat, figyeljék az informá-
ciókat. Tervek szerint, valószínûleg a Fõvárosi Közgyû-
lés jóváhagyásával, amúgy is megszûnik a külön éjsza-
kai jegy január 1-jén 0 órától, így szilveszter éjszaka
már csak a nappali jegyeket kell/lehet használni.

Egyáltalán nem való-
színû, hogy a villa-

mos belátható idõn belül
eljut a Kelenföldi pályaud-
varnál már régóta elkép-
zelt végpontjáig. Jelenleg
arról folyik a vita, hogy a
Budafoki vagy a Fehérvá-
ri útig hosszabbítsák meg
a következõ ütemben a
dél-budai szakaszt. Elõb-
binél alig lenne átszállási
kapcsolat, ezért támogat-
ják sokan, hogy egybõl a
villamosokra átszállást
biztosító Fehérvári útig
épüljön ki a pálya. A meg-
lévõ útvonal vágányait tel-

jesen felújítanák, elsõsor-
ban a Kerepesi és a Bécsi
út közöttit, fõleg a nagypa-
neles szakaszt, ezzel véget
érhetne az örökös lassítási
szakaszok kialakulása. Így
a szerelvények nem csak
azért haladhatnának gyor-
sabban, mert jó a pálya,
hanem a hozzá beprogra-
mozható jelzõlámpás kap-
csolatot is könnyebb lenne
beállítani. Így egy jó ideig
nem fordulna ismét elõ,
hogy a villamoshoz igazí-
tott zöld-folyosó is értel-
mét veszti az állandóan
rosszabbodó pályán kény-

szerlassításban haladó sze-
relvények miatt. 

Tervek szerint a meglé-
võ megállók külsõ képe is
jelentõsen megváltozna.
Forgalmasságuk, utas-
áramlásuk alapján négy
kategóriába sorolják majd
õket. Aleginkább igénybe-

vetteknél szinte az egész
peron be lesz fedve (négy
kupolaszerû esõvédõtetõv-
el), míg a forgalmasságuk
csökkenésének arányában
lesz kevésbé fedett peron,
amelyet viszont minden-
hol megmagasítanak, és
díszburkolattal látnak el.

Ezt az alacsonypadlós köz-
lekedés miatt is célszerû
megtenni. 

Az alcsonypadlós villa-
mosok vegyesen közle-
kednek majd a mostani há-
rom Tátra kocsiból álló
szerelvényekkel, így csak
minden harmadik negye-
dik lesz olyan. Ezzel egyi-
dejûleg elvetették azt a ko-
rábbi gondolatot, hogy
minden szerelvény köze-
pére vásároljanak egy ala-
csony padlószintû pótko-
csit. 

Lapunk úgy tudja, hogy
a Tátra szerelvények akár
25 évig is közlekedhetnek
még, tehát nagy pénzkido-
bás lenne cseréjük, így a
mostani tervek szerint még
hosszú ideig hozzátartoz-
nak majd az 1-es villamos
vonalképéhez. Azonban
arra is lesz lehetõség, ha
teljesen megújul a pálya,
hogy a hétvégén a Nagy-
körúton nem közlekedõ
Combinókat ide irányít-
sák, ami egyszerû, mert a
vonal mellett lévõ Hungá-
ria kocsiszínben pihennek.

Kertész István   

Meddig hosszabbítják meg a dél-budai szakaszt?

Vita az 1-es villamos fejlesztésérõl
Az elkövetkezendõ években az 1-es és a 3-as villamost közös
projektben, jelentõs Európai Uniós támogatással fejlesztik.
Mind a két vonalat meghosszabbítják és a meglévõ vágányo-
kat is felújítják, valamint összesen 16 új alacsonypadlós sze-
relvényt vásárolnak ezekre a pályákra. A munkálatokra össze-
sen 44 milliárd forintot szánnak, amit nem csak az átlag állam-
polgár talál kicsit eltúlzottnak. Ezért utánajártunk, hogy a Bel-
sõ-Óbuda legfontosabb villamosjáratának, az 1-esnek miként
alakul a közel- és középtávú jövõje.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Ez azt jelenti, hogy a
beteg még az altatás-

ban végzett mûtétek után
is, a mûtétet követõ 24
órán belül, többnyire pár
órás megfigyelés után el-
hagyhatja kísérõvel a sebé-
szeti részleget. A gyógyu-
lás már saját otthonában
történik. Az otthoni ápolás
gondos megszervezése és
a sebészettel tartott folya-
matos telefonkapcsolat ga-
rantálja ennek az ellátási
formának a biztonságát.

Az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár ál-
tal finanszírozott tevé-
kenységben több osztály,
sebészet, ortopédia, uro-
lógia, fül-orr-gégészet,
nõgyógyászat, szemé-
szet, gasztroenterológia
szigorú szakmai, szociális
és egyéb, törvényben sza-
bályozott feltételeknek
megfelelt. 

Ez az új gyógyító tevé-
kenység lehetõvé teszi,
hogy az operált beteg - az
eddigi hosszabb kórházi
bennfekvés helyett - a mû-
tétet követõen néhány órá-
val, de legkésõbb 24 órá-
val hazatérhessen otthoná-
ba. Az eltelt év alatt vég-
zett több, mint 1000 mûtét
tapasztalatairól dr. Gulyás
Miklós sebész fõorvos, az
egynapos sebészeti osztály
vezetõje tájékoztatta la-
punkat.

- Milyen tapasztalatok
szûrhetõk le az egyna-
pos sebészeti beavatko-
zások kapcsán végzett
mûtétekrõl?  

- Az egy év már elegen-
dõnek látszik tapasztala-
tok levonására. Az orvo-
sok és a betegek részérõl
is látható az a szemlélet-
változás, mely igazolja az
egynapos beavatkozások
jogosultságát. Betegeink
rövid idõ alatt „megked-
velték” a rövid osztályos
bentlétet és megfigyelési
idõt igénylõ mûtéti lehe-
tõségeket. Az év során
ezért növeltük a mûtéti
napok számát, ágyszá-
munkat is bõvítettük. Az
elvégezhetõ mûtéti palet-
ta egyre több lehetõséget
kínál azoknak a betegek-
nek, akik a hatékony,
gyors és minõségi beteg-
ellátást veszik igénybe.

- Mely területeken volt
elsõsorban mérhetõ a
nagyszámú érdeklõdés?

- A legtöbb mûtéti be-
avatkozást, több mint 500
mûtétet a sebészeten és az
ortopédián végezték, de az
urológián és a gégészeten
is sok mûtéti beavatkozás
történt. 

- Ön sebész, szakterüle-
tén mely mûtét volt a „köz-
kedvelt”?

- A sebészeti mûtétek
közül a sérvek, köldök- és

lágyéksérv, hálóval és
anélkül, visszeresség,
aranyér, végbél sipoly volt
a legtöbb .

- Más szakmák közül
mely mûtéteket emelné ki?

- Az ortopédia
területén „ked-
velt” volt az
artroscopiás térd-
mûtét, a kala-
pácsujj, a „bü-
työk” és sokféle
csont deformitás.
Agégészeten leg-
többször endo-
scopos arcüreg- és orrsö-
vény mûtétet, a nõgyógyá-
szok egészségügyi kürete-
ket, méhszáj plasztikákat
végeztek.

Amûtétekkel kapcsolat-
ban fontos elmondani,
hogy az eddigi beavatko-
zásaink során háttér intéz-
mény igénybe vételét
szükségessé tevõ szövõd-
mény nem volt. Minden
betegünket már a mûtét

napján el tudtuk bocsátani,
akik így otthonukban,
megszokott környezetük-
ben, családtagjaik körében
gyógyulhattak. Ebben a
sebészeti beavatkozás

mellett nagy sze-
rep jutott az
aneszteziológia
kiváló munkájá-
nak is.

Összegezve az
elmondottakat:
alaposan kivizs-
gált, jó általános
állapotú, komo-

lyabb kísérõ betegségek
nélküli betegeinknek, akik
jó szociális körülmények
között, családi környezet-
ben tölthetik a mûtét utáni
idõszakot, igen ajánlott és
javasolt beavatkozási le-
hetõség az egynapos sebé-
szet.

Az OEPáltal támogatott
egynapos sebészeti ellátást
azok vehetik igénybe, akik
rendelkeznek érvényes taj-

kártyával, beutalóval, elõ-
zetes, szakorvos által kiál-
lított vizsgálati eredmé-
nyekkel, amelyekkel iga-
zolják, hogy egészség-
ügyileg alkalmasak a be-
avatkozásra, rendelõinté-
zetünkben a betegirányító
ügyfélszolgálatnál szemé-
lyesen elõjegyzésbe vétet-
ték magukat, és átestek a
szükséges vizsgálatokon.

Remélem a kétkedõket
sikerült eredményeinkkel
megnyugtatnom.

Kijelenthetjük, hogy a
gyakorlott kézben  az ilyen
eljárások kisebb mûtéti
megterhelést, kisebb mû-
tétet követõ fájdalmat,
gyorsabb gyógyulást ered-
ményeznek. Szeretnénk
elérni, hogy a háziorvosok
egyre többet tudjanak az
egynapos sebészetrõl, hi-
szen õk azok, akik elsõsor-
ban alternatívaként tudják
ajánlani a betegeknek a
tervezhetõ beavatkozáso-
kat.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Az egynapos sebészet tapasztalatairól

Ezer mûtét egy év alatt
Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.
Vörösvári úti rendelõintézetében kialakított egynapos
sebészeti részleg már több mint egy éve mûködik. Né-
hány évvel korábban valamennyi mûtét, sebészeti be-
avatkozás elkerülhetetlen velejárója volt a hosszabb, a
betegek számára számos kellemetlenségekkel járó kór-
házi tartózkodás. Az egészségügy modernizációját célzó
állami pályázatok egyike lehetõvé tette, hogy bizonyos
mûtéteket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fi-
nanszírozásával végezzenek el. Ezzel a lehetõséggel élt
az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht. Az
egynapos sebészet olyan mûtéteket takar, melyek elõ-
készítése és a szükséges utókezelések a hagyományos
járóbeteg-ellátás keretein belül is elvégezhetõek. 

AMagyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi

Szervezete decemberben az
alábbi idõpontban és hely-
színen szervez még nyilvá-
nos véradást. December

19-én 14-tõl 18 óráig: az
Auchan Aquincumnál, a
véradó kamionban (Szent-
endrei út 115.). Ha ön
egészséges, elmúlt már 18
éves, de még nem töltötte

be a 60. életévét és úgy érzi,
hogy segíteni tud a rászoru-
ló betegeken, jöjjön el a
véradásra! Személyi iga-
zolvány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Karácsonyi hívogató
Fenti címmel közös ün-
neplésre invitálják az
érdeklõdõket december
16-án 12-tõl 15 óráig a
Kenyeres utcai Buda-
pest Hospice Házba.

Tánccal a beteg 
gyermekekért

A Kincsõ Néptánc-
együttes a beteg gyer-
mekekért, a Gyermeke-
ink 91 Alapítvány javára
rendez jótékonysági gá-
lamûsort december 17-
én 18.30 órai kezdettel
az Óbudai Kulturális
Központban. Mûsorukra
mindazokat várják, akik
felelõsséget éreznek a
beteg gyermekek meg-
segítéséért. (Támogatói
jegy: 1000 forint. Cím:
San Marco utca 81.)

Recepcióst keresnek
A Gézengúz Alapít-
vány, a születési káro-
sult csecsemõk és kis-
gyermekek korai, sokré-
tû egészségügyi ellátá-
sával és rehabilitációjá-
val foglalkozó III. kerüle-
ti székhelyû civil szer-
vezet. Az alapítvány re-
cepciós és asszisztensi
munkakör betöltésére,
egészségügyi végzett-
séggel rendelkezõ mun-
katársat keres napi 8
órás munkaidõben.
(A jelentkezéseket a kö-
vetkezõ elérhetõsége-
ken várják: e-mail:
gezenguz@gezenguz.hu,
tel.: 243-8595, 06-26-546-
327., Hadobás Judit.)

1 % 1 % 1 %
A 2007. évben a szemé-
lyi jövedelemadó 1 szá-
zalékának felajánlásá-
val a Csillaghegyi Álta-
lános Iskola Alapítvá-
nya 1 millió 89 ezer 385
forint támogatást kapott.
Az összegbõl az iskola
udvarán lévõ játszóvár
alatti területet gumitég-
lázással tették biztonsá-
gossá, valamint külön-
bözõ iskolai programo-
kat támogattak.

Jótékonysági koncerttel
egybekötött vacsorát ren-
dezett a Soroptimist Buda-
pest Klub az Óbudai Tár-
saskörben, illetve a Hotel
Ramadában november 29-
én este. A befolyt pénzt az
önkormányzat által fenn-
tartott Családok és Gyer-
mekek Átmeneti Otthona
támogatására fordítják.

Az eseményt meg-
nyitó beszédében

Bús Balázs polgármester
Beethovent idézte: „Te-
gyünk jót, ahol csak le-
het, szeressük mindennél

jobban a szabadságot, ne
tagadjuk meg az igazsá-
got soha. Az ember hiva-
tása, hogy megismerje az
igazságot, szeresse a szé-
pet, kívánja a jót, és cse-

lekedje a legjob-
bat.” Hozzátette: a
társadalmi értékek,
az emberi jogok vé-
delme, a jószolgála-
ti munka mind
olyan nemes kezde-
ményezések, mely-
nek megjelenési
formái elõtt Óbuda
kapuja mindig tárva
lesz. 

A Beethoven Alapít-
vány növendékei és a
Rajkó Nemzeti Ifjúsági
Zenekar közremûködé-
sével csendültek fel az
ismert szimfóniák.

Az elsõ Soroptimist
Klubot 1921-ben alapítot-
ták az Egyesült Államok-
ban, Kaliforniában. Hama-
rosan Európa számos or-
szágában is alakultak klu-
bok. Jelenleg a világ 121
országában mintegy 3000,
nõket tömörítõ Soroptimist
Klub mûködik. Magyaror-
szágon négy szervezet jött
létre, Budapesten, Szege-
den, Nyíregyházán és Sop-
ronban. A szervezet képvi-
selteti magát és a lob-
bitevékenységet folytat az
ENSZ-ben és az Európa
Tanácsban.

Jótékonysági koncert a családokért

S ajnos anyagi eszkö-
zeink szûkös volta

miatt az alapítvány ere-
deti céljainak csak rész-
ben tudott eleget tenni
(nagycsaládosok, egye-
dül élõ kisnyugdíjasok,
veszélyeztetett fiatalko-
rúak, betegségtõl sújtot-
tak vagy egyéb módon
segítségre szorultak tá-
mogatása). A rászorulók
száma a jelenlegi gazda-
sági helyzetben egyre
növekszik, ezért kérjük
honfitársainkat, mint azt
a korábbi idõszakban is
megtették, hogy akik-

nek lehetõségük van,
nyújtsanak segítséget az
egyre jobban rászorul-
taknak. 

Az alapítványt lehet
támogatni anyagi jutta-
tás mellett ingatlanok
(lakások, épületek, gaz-
dasági építmények stb.),
örökség, vagyoni jogok,
gyûjtemények stb. fel-
ajánlásával is. Ilyen na-
gyobb adományok ese-
tén mód van arra, hogy
az adományozó az ala-
pítványi törekvésekkel
összhangban a felaján-
lás célját megnevezze.

Alapítványunk szám-
la száma: 11703006-
20055734.

Külön szólunk az Óbu-
dán élõ, a népszámlálás
alkalmával magukat re-
formátusnak valló testvé-
rekhez, akik jelenleg nem
tartoznak egy gyülekezet-
hez sem, „de drága szá-
mukra hitvalló õseink tör-
ténelmi öröksége és azt
megõrzendõnek tartják az
új évezredben”, amint azt
a népszámláláskor a test-
vérekhez írt levelében a
püspök úr kérte. 

Nagy reménységgel
és köszönettel várjuk tá-
mogatásukat és a civil
szervezet hatékony mû-
ködését elõsegítõ javas-
lataikat.

(Az alapítvány címe:
Óbudai Kálvin János
Alapítvány, 1033 Buda-
pest, Kálvin köz 4. Kap-
csolattartó: Somody Ár-
pád, a kuratórium tagja,
tel.: 368-3648, üzenet-
rögzítõ.) 

Az Óbudai „Kálvin
János” Alapítvány

Kuratóriuma

Az Óbudai „Kálvin János” Alapítvány Kuratóriuma köszö-
netét fejezi ki mind a Budapest-Óbudai Református Egy-
házközség tagjainak, mind óbudai honfitársainknak,
akik az elmúlt években adományaikkal és a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékos támogatásukkal lehetõvé tet-
ték alapítványunk céljainak részbeni megvalósítását.
Jelentõs volt az egyházközség mûemlék templomának
felújításához  nyújtott  anyagi támogatás.

Segít a rászorulókon, de támogatást is vár
az Óbudai „Kálvin János” Alapítvány

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi

Központ ebben az évben is karácsonyi ünnepséget

rendez családoknak és idõseknek.

Ehhez kérik a kerületben mûködõ cégek, intézmé-

nyek és magánszemélyek támogatását. Bármilyen

adományt örömmel fogadnak, mellyel a karácsonyi

ajándékcsomagjaikat kiegészíthetik.

Az adományokat munkaidõben az intézmény Kelta

utca 5. szám alatti telephelyén gyûjtik.

(Bõvebb információ Debreceni Diana családgondo-

zótól kérhetõ, a 250-3766-os és a 06-20-325-0574-

es telefonszámon.)

Adományt gyûjtenek karácsonyra

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ
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Környezetünk

Az egykori Óbudai Gázgyár terüle-
tét hamarosan megszabadítják a
szennyezõanyagoktól. A szakem-
berek a közeljövõben elkezdik a
föld alatti tárolókban évtizedek-
kel ezelõtt elhelyezett gázmassza
kiemelését és elszállítását. 

Avalamikori Óbudai Gáz-
gyár teljes kármentesítése

régóta szerepel a Fõvárosi Gáz-
mûvek intézkedési tervei kö-
zött. A cég 1984-ig állított elõ
városi gázt a jövõben Budapest
új kulturális és tudásközpontjá-
nak otthont adó óbudai telephe-
lyén. A visszamaradt gáz-
massza egy részét föld alatti tá-
rolókban helyezték el, melyek a
gyár megszûnése óta a talajban
maradtak. 

A mintegy 2550 tonna gáz-
massza a mérések szerint jelen-
tõsen szennyezi a talajt, ezért a
kármentesítést a Duna-völgyi
Környezetvédelmi Hatóság
rendelete értelmében 2010 au-
gusztus végéig el kell végezni.
Ezzel elkerülhetõ, hogy a káros
anyag a Dunába szivárogjon.
Miután a terület néhány éve
ipari övezetbõl intézményi és
lakóövezeti fejlesztési térséggé
minõsítették át, a mûveletek so-
rán szigorúbb talajtisztasági ha-
tárértékeknek kell megfelelni.

A gázmasszát tartalmazó tartá-
lyokat elõször kiemelik, majd
miután elszállították, az anyag
ártalmatlanítását is elvégzik. A
kármentesítés becsült költsége
5,7 milliárd forint, amit a Fõgáz
az erre a célra korábban elkülö-
nített tartalékából fedez. 

Hamarosan elviszik 
a gáziszapot a Gázgyárból

SZABADON ÁRAMOLHAT AZ ESÕVÍZ. A csapadékosabb hónapokban alapvetõ fontosságú, hogy a víz áramlá-
sát ne gátolja semmilyen hordalék. Képünkön a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. munkatársai a 11-es fõ-
út melletti nyitott csatornát tisztítják meg

Az Energia Klub által közzétett je-
lentés alapján összesen 90 európai
iskola, köztük 15 magyar intézmény
energetikai átvilágítását végezték
el a szakértõk a Nemzetközi „Mérd
Magad” Programban, melynek ha-
zai koordinátora az Energia Klub
volt. Az összesítõ adatokat a Berli-
ner Energieagentur munkatársai
elemezték.

Anemzetközi felmérés talán
legmeglepõbb adata, hogy a

vizsgált iskolák összesen 25 ezer
MWh energiát spórolhatnának
meg, ha az üzemeltetõk minden
egyes energia-megtakarítási ja-
vaslatot megfogadnának. A becs-
lések szerint az ezzel járó hatal-
mas megtakarítások mellett éven-
te több mint 6000 tonna szén-dio-
xiddal kevesebb jutna a légkörbe.

Külön tanulság, hogy a pro-
jektben kimutatott összes megta-
karítási lehetõségbõl a vizsgált
magyarországi iskolákra 28 szá-

zalék jut, azaz csak itthon 7000
MWh-val lehetne csökkenteni az
energiafogyasztást.

A 2008-as tavaszi félév végén,
a „Mérd magad” projektben
résztvevõ iskolák nem csak az
energiatakarékosságról szerzett
tudásukban versenyezhettek, de a
gyerekek kipróbálhatták kreativi-
tásukat is.

Apályamûveket két kategóriá-
ban bírálták el: elektronikus
megjelenítésben prezentációkat,
digitális grafikákat, animációkat
vártak; nem elektronikus formá-
ban pedig kötetlen stílusban, pél-
dául poszterekkel, illusztrációk-
kal, fogalmazásokkal pályázhat-
tak a diákok.

Aleginkább aktívnak és kreatív-
nak mindkét kategóriában a III.
kerületi Medgyessy Ferenc utcai
Általános Iskola tanulói bizo-
nyultak. Õk és vezetõ tanáruk,
Magosné Kiss Róza hasznos aján-
dékokat kaptak a gyõzelemért.

„Mérd Magad” Program 

Energia-megtakarítás
az iskolákban

A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és
kerti hulladék égetése Óbuda-Békásmegyer egész területén ok-
tóberben, novemberben, valamint februárban, márciusban,
csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvé-
delmi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás
esetén az égetés tilos.

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Charta a „józan
közlekedésért” 

„Az ittas jármûvezetés
veszélyességét felismer-
ve, számos szervezet kö-
zös kezdeményezésére
2007. augusztus 7-én út-
jára bocsátottuk a „Józan
közlekedésért” elnevezé-
sû Chartát, mely hazánk
közlekedés-biztonságá-
nak javítását, az ittas ve-
zetés visszautasítását, és
ezáltal ártatlan emberéle-
tek megmentését tûzte ki
célként zászlójára. A
kampány népszerûségét
tükrözi, hogy meghirde-
tése óta folyamatosan ér-
keznek a csatlakozók
aláírásai, illetve nyilatko-
zatai. Magánszemély-
ként, illetve valamely
szervezet tagjaként idáig
csaknem 200 ezren csat-
lakoztak a kampányhoz.

Kérem, hogy csatla-
kozzon Ön is a „Józan
közlekedésért” Chartá-
hoz: www.baleset-
megelozes.hu 

„Tiszta fejjel” 
Tiszta fejjel sok min-

dent nem teszünk meg,
amit tudatmódosító sze-
rek hatására sajnos igen.
Tiszta fejjel kevesebb a
baleset, kevesebb a kü-
lönösen fájó diszkó-bal-
eset, mely minden alka-
lommal figyelmeztet
bennünket, többet, job-
ban és hatékonyabban

kell foglalkoznunk fõ-
képp a fiatalokkal, hogy
ne tegyék ki magukat és
társaikat felesleges ve-
szélyeknek, ne tegyék
kockára az életüket. 

A rendõrség „Tiszta
fejjel” kampánya a kü-
lönbözõ tudatmódosító
szerek (alkohol, drog,
gyógyszerek) veszélyeire
kívánja felhívni a társa-
dalom figyelmét, különös
tekintettel a közlekedés-
biztonsági kockázatokra.
A „Tiszta fejjel”kampány
egyik fõ célcsoportja a fi-
atal korosztály, aki új, az
ízléséhez közel álló mó-
don kerülhet kapcsolatba
a rendõrséggel. 

A nyári hónapokban a
„Tiszta fejjel” kampány
különös figyelmet fordít

a diszkó-balesetekre, hi-
szen a júniustól októbe-
rig terjedõ idõszak saj-
nos ezeknek a balese-
teknek a szezonja, így a
média segítségével és
támogatásával koncent-
ráltan tudjuk felhívni a
fiatalok figyelmét erre a
végzetes jelenségre.

K a m p á n y u n k k a l
ugyanakkor azt a fajta tu-
datos felismerést is sze-
retnénk elõsegíteni, me-
lyet oly sokan elhesse-
getnek maguktól: aki
iszik, és úgy ül autóba, az
nem sokkal jobb, mint
aki egyéb bûnözõi tevé-
kenységbe fog. Olyan,
mint az útonálló, csak az
alkalom hiányzik, hogy
megtörténjen a baj. Nem
az ittas vezetõtõl függ

ugyanis, bekövetkezik-e
a baj vagy sem. A „Tiszta
fejjel” kampány ezt az
alaposabb, s talán sokko-
lóbb ismeretterjesztést is
zászlóra tûzte.

Fokozott 
ellenõrzés

A változásokban rejlõ
visszatartó hatás kiakná-
zása érdekében tovább kí-
vánjuk fokozni közúti el-
lenõrzõ tevékenységün-

ket, hogy kiszûrhessük a
forgalomból a szabályos
közúti közlekedésre, a fe-
lelõsségteljes részvételre
alkalmatlan személyeket,
ezzel megmentve azokat,
akik nem csak elindulni,
de épségben hazaérni is
szeretnének.

Remélem, hogy erõfe-
szítéseinknek, megelõzõ
és figyelmeztetõ szándé-
kunknak hosszú távon is
meg lesz a várt hatása, és
belátják a közlekedõk,
hogy nem ellenük, hanem
értük és mindannyiunk
egészségének, életének
megóvásáért, egy bizton-
ságosabb közlekedésért
dolgozunk. Ezt a helyes
irányt, a már számokban
is mérhetõ eredményeket
bizonyítja az is, hogy
egyre kevesebb azon sok-
koló felvételek sora, me-
lyek korábban naponta
mutattak be szörnyûbbnél
szörnyûbb közlekedési
baleseteket a médiában.

Kérem Önöket, hogy
továbbra is legyenek
partnereink a közös siker
érdekében, hogy min-
denki örülhessen a haza-
várt szerettének!”

Dr. Bencze József
rendõr altábornagy,

országos 
rendõrfõkapitány

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép - körkép

SZALAGKORLÁTNAK
ÜTKÖZÖTT Az Árpád híd
felhajtójánál a szalagkor-
látnak ütközött egy Opel
Corsa november 21-én. A
balesetben ketten köny-
nyebb sérülést szenved-
tek. A baleset miatt jelen-
tõs forgalmi dugó alakult ki.
PATAKBA ZUHANT AU-
TÓ Öt méter mély patak-
mederbe zuhant egy
Seat személygépkocsi a
Keled utcában november
22-én. A tûzoltók daruval
emelték ki a jármûvet.
F A Á G A K
DÕLTEK AZ
ÚTRA A Ró-
zsa utcában 8
méter hosszú
faág esett az
úttestre, több

elektromos vezetéket le-
szakítva. * A Kecske
közben 6 méter hosszú
faág dõlt az úttestre,
akadályozva a forgal-
mat. Mindkét eset no-
vember 25-én történt. A
tûzoltók a farönköket
láncfûrésszel feldarabol-
ták, majd eltávolították
az útról.
ABLAKON ÁT MEN-
TETTEK Egy Bécsi úti
épület V. emeleti lakásá-
ba a rendõrség kérésére
hatoltak be a tûzoltók no-

vember 29-én.
Itt egy halott
embert találtak,
illetve egy höl-
gyet, akit a
mentõk kórház-
ba szállítottak.

A tûzoltók eseménynaplójából

Belsõ-Óbudán szinte naponta történik baleset, fõként figyelmetlenség miatt

A lakosság segítségét kér-
ve keresi a rendõrség azt
az ismeretlen személyt,
aki november 29-én fegy-
verrel rabolta el egy óbu-
dai üzlet egyik kasszáját.

A keresett férfi pár
perccel 20 óra elõtt

lépett be a Szentendrei úti
élelmiszerüzletbe. Fegy-
verrel megfenyegette az

itt dolgozó alkalmazottat,
akit a bevétel átadására
szólított fel, végül a meg-
szerzett pénzzel futva el-
menekült a helyszínrõl. 

Az ismeretlen elkövetõ
körülbelül 30 éves, 180-
185 centiméter magas,
vékony testalkatú férfi,
aki fekete kötött sapkát,
fekete sálat, sötét orkán-
kabátot és kesztyût viselt. 

A rendõrség kéri, aki
bármit tud az illetõ kilé-
térõl, vagy a személyle-
írás alapján felismerni
véli, tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható
06-80-555-111-es „Tele-
fontanú” zöld számán, a
107-es  vagy a 112-es
központi segélyhívó te-
lefonszámok valamelyi-
kén. 

Fegyveres rabló vitte a kasszát

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A bûncselekmények-
nek manapság közel

70 százalékát drog hatásá-
ra, vagy az „anyag” meg-
s z e r z é s é h e z
szükséges pénz
elõteremtéséért
követik el a tet-
tesek. Elõször
„csak” a csalá-
di ékszer, pénz,
majd a közeli is-
merõsök értékei
tûnnek el. Követ-
kezõ lépésként jön az ide-
genektõl való lopás, rablás,
kocsifeltörés. Kicsivel na-
gyobb egymásra figyelés-
sel jelentõsen csökkenthe-
tõ, megelõzhetõ lenne ez a
fajta bûnelkövetés is.

Mint az a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórumon
elhangzott, a 15-34 év
közöttiek közel 40 száza-
léka legalább egyszer ki-
próbált már valamilyen
illegális „anyagot”. 

- Sokan, sok helyütt
hangsúlyozzák, hogy
mindez társadalmi prob-
léma, azonban úgy tûnik
ezzel „le is van tudva a
történet” - mondta elöl-
járóban Feró Attila. 

„Repkednek” a statiszti-
kai adatok, de ha drogost

látunk, segítségnyújtás nél-
kül elfordulunk. A legtöb-
ben abban a tévhitben él-
nek, hogy a gondot a rend-

õrségnek kell fel-
számolnia. Ez
óriási tévedés. A
rendõrök meg-
elõzni nem tud-
ják a bajt, hacsak
részben, ismeret-
terjesztéssel nem.
A rendõrség dol-
ga a jogszabá-

lyok betartatása, szükség
esetén eljárás indítása,
drogterjesztõ hálózatok
felszámolása. Képtelenség
44 ezer négyzetkilométert,
számos szórakozóhelyet
folyamatos ellenõrzés alatt
tartani. Aszülõknek, bár az
sem könnyû, egy-két gye-
rekre kell vigyázniuk. A
megelõzést, felvilágosítást
gyerekkorban kell elkez-
deni a családban, iskolá-
ban. Az egyik óbudai gim-
názium vezetése kérésére
például hamarosan isme-
retterjesztõ elõadást tarta-
nak a III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai. 

A szülõk többnyire azt
hiszik, gyerekükkel ilyen
nem történhet, be vannak
oltva drogozás ellen. Szá-

mos más gondjuk mellett
nem foglalkoznak a prob-
lémával, nem feltételeznek
semmi rosszat. Az a ta-
pasztalat, hogy gyakran
még a legszembetûnõbb
jelekkel sincsenek tisztá-
ban. Elterjedt, hogy hétvé-
gente, esetleg vizsgaidõ-
szakban fogyasztanak dro-
got a fiatalok. Leggyako-
ribb a marihuanás cigaretta
(fûves cigi) és az extasy
használata. Ajánlható a
szülõknek, hogy „vesse-
nek be” szúrópróbaszerû-
en, közvetlenül bulizás
után, vagy ha viselkedés-
beli változást észlelnek,
valamilyen drogtesztet.
Ezekbõl többféle is kapha-
tó, könnyen, pár ezer forin-
tért beszerezhetõ. Minde-
nekelõtt természetesen leg-
fõbb a bizalomteljes, biz-
tos családi háttér megte-
remtése a kezdetektõl.
Könnyebb visszaterelni a
normális életre azokat a fi-
atalokat, akik egyébként
„biztos cölöpökre épített
otthont” tudhatnak magu-
kénak.

Miért fogyasztanak
drogot a fiatalok ?
Lázadásból, megbotrán-

koztatás iránti vágyból, fi-
gyelemfelhívásból; a bará-
ti csoporthoz tartozás jele-
ként, szórakozásból; a tár-
sak elismerésének meg-
nyeréséért, divatból, csak
úgy, „buliból”, tombolás-
hoz; menekülni a társadal-
mi valóságból, problémák
elõl; új élmények szerzé-

séhez; a felnõttség jele-
ként, unalomûzésbõl.

Utólagos hatások
A használat alatti fel-

szabadító érzés elmúltá-
val rendkívül kellemet-
len, olykor rémisztõ fizi-
kai, lelki állapot követke-
zik: felerõsödõ szorongá-
sok, félelmek, depresszió,
pszichikai és szervi káro-
sodások. Túllövés vagy
leépülés miatti visszafor-
díthatatlan állapot, halál. 

Mire figyeljenek 
a szülõk?

Magatartásbeli vál-
tozások: kimaradozás,
iskolakerülés, munkake-
rülés, a tanulmányi
eredmény hirtelen rom-
lása, a családi kapcsolat
megromlása, zárkózott-
ság, új barátok titkolása,
túlzott költekezés, pénz
és egyéb értékek eltûné-
se, a megszokott élet-

mód megváltozása,
rossz lelkiállapot, elha-
nyagolt ruházat, illat-
szerek túlzott használata
a drogok szagának el-
nyomása érdekében.

Gyanút keltõ tár-
gyak: alufólia darab-
kák, ezüstpapír csoma-
gocskák, kis dobozok,
tubusok, zacskók, papír-
tasakok; szokatlan tár-
gyak, például levélmér-
leg, konzervdoboz, mé-
cses, gyertya, spiritusz;
megégetett, görbített ka-
nál, gumiszalag, vatta;
szokatlan, émelyítõ szag

a lakásban; ismeretlen
eredetû növényi törme-
lék-maradványok, fehér
vagy barnás porok; nap-
szemüveg felesleges
használata a pupilla el-
takarása érdekében.

Leggyakoribb pszic-
hés tünetek: feldobott-
ság, idegesség, ingerlé-
kenység, depresszió, ok
nélküli örömkitörések,
indokolatlan fáradtság,
álmatlanság, alvászava-
rok, túl sok, gyakran
összefüggéstelen be-
széd, koordinációs za-
varok, indokolatlan fé-
lelemérzés.

Testi tünetek: be-
esett, hamuszürke arc,
mély szemgödör, isme-
retlen eredetû tûszúrá-
sok, szûkebb vagy tá-
gabb pupillák, szájszá-
razság, iváskényszer, ét-
vágytalanság, túlzott ér-
zékenység, szédülés, re-
megés, ápolatlanság. 

(A szülõknek nagy se-
gítséget jelenthet az az
Internet-elérhetõség, me-
lyen katalógusból vá-
laszthatnak, rendelhetnek
meg drogtesztet, elérhetõ
áron. Az ezzel foglalkozó
cég, a MED-X-PERT Kft.
honlapja: www.medx-
pert.hu E-mail címe:
in fo@medxper t . hu ;
sales@medxpert.hu Ha
fény derül a drogfogyasz-
tásra, segítséget adhat a
békásmegyeri székhelyû
Kék Pont Drogambulan-
cia: www.kekpont.hu)

Szeberényi Csilla

Sorozat a leggyakoribb bûncselekményekrõl és megelõzésükrõl

A szülõ felelõssége megvédeni gyermekét
- Mi a teendõ, ha a gyerek drogozik? - 

A bûnmegelõzés lehetõségeirõl, a legjellemzõbb bûn-
cselekményekrõl és azok kivédésérõl széleskörû isme-
retterjesztésbe fogott a III. kerületi Rendõrkapitányság
vezetése. Lapunk hasábjain idõrõl idõre egy-egy téma-
körrõl olvashatnak. Szakértõink segítségével igyek-
szünk tanácsot adni: milyen esetben, mi a teendõ? Aláb-
biakban Feró Attila rendõr alezredes, kapitányságveze-
tõ-helyettes ismerteti a városrészben mostanában leg-
gyakrabban elõforduló eseteket.

Ha a szülõ a gyerekétõl ezeket a szlengeket hallja, amikor például telefo-
nál, vagy barátjával beszél, jó ha tudja, mirõl is beszélgetnek.
Dealer, nepper: kábítószer terjesztõ, kereskedõ. Anyag: bármilyen kábítószer, maté-
ria, cucc, szer, vegyszer, méreg, drog.Jó anyag: flott, frankó, faja, kafa, ütõs, fullos, ext-
ra, tiszta, mûködik. Rossz anyag: tré, tréfás, lightos, lezser, pocsék, posvány, gagyi,
unfrankó, koszos, beütött, fakó. Anyagos: narkós, kábítószeres életmód. Junkie: hero-
infogyasztó, heroinista. Belövés: intravénás injekciózás. Fû, joint, széna, spangli,
huana: marihuana, marihuanás cigaretta. Haska, csoki, gyurma: hasis. Acid, sav:
LSD. Trip, nyalóka, nyalcsi: LSD-bélyeg. Hó, kokó, koksz: kokain. Barnacukor, hercsi:
heroin. Speed: amfetaminpor. Csík: amfetamin, kokainpor csíkban rendezett, felszip-
pantásra elõkészített adagja. Ex, bogyó: Extasy tabletta. „Szmájlis, madaras, törpés”,
stb.: az Extasy tabletta nyomott ábrájára utalás. Az anyag szervezetbe való juttatása
leggyakrabban: beharapás, lövés, beszívás, beküldés, füstölés, nyomás, fóliázás el-
pörget, flesselés, szondul, lefagy, felpörög, beáll, betép, mozizik, repül, halózik.

Szlengszótár 
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Hírösszefoglaló: az 1-es és 2-es stúdiók-
ban kiépült az informatikai háttér és a vi-
lágítástechnika. A köztévé november ele-
jétõl folyamatosan költözik új bázisára,
de még semmi konkrétumot nem lehet
tudni az új MTV-székház technikai park-
jának beszerzésérõl, mondván, verseny-
párbeszéd folyik.

A z eszköztenderrõl tárgyal a kura-
tórium, még nincs döntés a fize-

tési konstrukcióról. A 10 milliárd érté-
kû technikát a beruházó venné meg,
az MTV pedig hét évig törlesztene
több mint 20 milliárdot a székházat
építõ és felújító telektulajdonos,
Wallis Ingatlanfejlesztõ Zrt. tulajdo-
nában lévõ Millenniumi Média Kft.-
nek. A beszerzésrõl december végén
születhet döntés, ami a költözés miatt
sürgetõ.

A munkatársak 2009 februártól jú-
nius végéig folyamatosan, több sza-
kaszban költöznek. Elõször csak az

irodai-informatikai szolgáltatást
igénylõ adminisztratív egységek,
majd a mûsoros területek következ-
nek. Azok, melyeknél a legnagyobb az
élõ adás aránya (hír- és hírháttérmû-
sorok, sport), csak a folyamat végén
teszik át székhelyüket az óbudai gyár-
tóbázisra.

Óbudán az MTV

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2008. december 1-jétõl Észak-budai ügyfél-
szolgálatunk új helyszínre, a Flórián udvar gyönyörûen felújított épületébe, a D.
lépcsõház II. emeletére költözött, így új, a korábbinál szebb környezetben vár-
juk ügyfeleinket. Az iroda az Árpád híd melletti nagy OTP-fiók szomszéd-
ságában található, mely megközelíthetõ a Flórián udvar épületének
Szentendrei úti és Polgár úti recepciója felõl is. Fõtáv Zrt.

A Flórián udvarban a Fõtáv ügyfélszolgálata

Abékásmegyeri ok-
mányirodába a 454-

7632-es telefonszámon
lehet idõpontot foglalni.
A Harrer Pál utcai ok-
mányiroda a 437-8777-
es telefonszámon vala-
mint interneten a
www.magyarorszag.hu
illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fo-
gadja az ügyfelek beje-
lentkezését. Az inter-
neten történõ idõpont-
foglalás csak a Harrer
Pál utca 2. (ügyfélszolgá-
lati iroda) és a Harrer Pál
utca 9-11. szám alatti iro-
dába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodában to-
vábbra is mûködik a pos-
tahivatal az ügyfélfoga-
dási idõvel azonos nyitva
tartással, valamint az iro-
dában található alkusz-
cég segítségével az ügy-
felek megköthetik gép-
jármûvük kötelezõ fele-
lõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11.

szám alatti okmányiro-
dában az ügyfelek sze-
mélyesen is foglalhatnak
idõpontot. 

Az okmányirodában az
alábbi ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Med-
gyessy Ferenc utca 4.):
személyazonosító iga-
zolvány; lakcímbejelen-
tési ügyek; útlevél; veze-
tõi engedély; ügyfélkapu
ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-
11.: személyazonosító
igazolvány; lakcímbeje-
lentési ügyek; vezetõi
engedély; jármûigazga-
tási ügyek; egyéni vállal-
kozói igazolvány; ügy-
félkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2.
(ügyfélszolgálati iroda):
útlevél; mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványa.

A nyitva tartási idõ
mindhárom irodában azo-
nos. Hétfõ: 10-tõl 18 órá-
ig. 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
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Búzsik Györgyné: - Sütnek,
fõznek a gye-
rekek, és jön-
nek hozzám.
A karácsony-
fát feldíszí-
tem, de már
nem fõzök,
mert ételt is
hoznak a fia-
talok. Az

ajándékozás az unokámnál lesz,
ott gyûlik össze az egész család,
ott kapjuk meg az ajándékokat.
Ez mindig meglepetés, de én álta-
lában pénzt adok az unokáknak.
Nem nagyon tudok már vásárol-
gatni karácsonyra, így ez a leg-
egyszerûbb. Engem mindig meg-
lepnek valami szép ajándékkal.

Kalóz Zsóka: - Mi a gyerekek-
kel magunk
készítjük az
ajándékokat.
Csipkézéssel
f o g l a l k o -
zom, így
csipkeangya-
lok díszítik
majd a fát és
a házat. Aha-

gyományokat megtartva készü-
lünk az ünnepre a családdal. A
gyerekeimnek pulcsit, kesztyût
kötök, ami hasznos és szívbõl jö-
võ. Nem vagyok híve a nagy be-
vásárlásnak. Otthon sütjük a bejg-
lit, együtt készítünk mézeskalá-
csot. Minden este gyertyát gyúj-
tunk, a szeretet lángjaképpen.

K. J-né: - Várakozással nézek a
karácsony
elé, mivel
három fiam
és öt unokám
van. Igyek-
szem az uno-
káknak ko-
rukhoz illõen
valamit kita-
lálni. Sütök,

mivel a gyerekeimnek nincs már
rá idejük, ez is ajándék. Általában
bejglit és zserbót készítek a csa-
ládnak. Karácsony másnapján
jönnek hozzám ebédelni. Megtar-
tottuk azt a szokást, hogy a nagyi
a háta mögött csenget, majd kará-
csonyi dalokat hallgatunk és meg-
gyújtjuk a csillagszórókat. 

D. K.: - Két gyermekem van,
egy kétéves
és egy öt hó-
napos. Ki-
alakult szo-
kásaink nin-
csenek még.
Most egé-
szen más
lesz két gye-
rekkel a ka-

rácsony, mint tavaly. Gyakorlati-
lag nem nagyon készülünk, lesz
karácsonyfa meg sütemények.
Nagyi sütit süt, én meg gyü-
mölcskenyeret készítek. Megle-
petésként zenei CD-t vásáro-
lunk, mert a kicsik szeretik hall-
gatni, a nagyobb énekelget is. 

Kép és szöveg: M. P.

Az utca hangja

Hogyan készül a karácsonyi ünnepekre?

A Hegyi Beszéd
A hagyományos kará-
csonyi koncerten, de-
cember 20-án 19 órától
dalok hangzanak el az
Óbudai Társaskörben
Máté evangéliuma alap-
ján Gryllus Dániel és
Gryllus Vilmos elõadá-
sában. A Szentírás so-
rait az énekek között
Mécs Károly olvassa fel.
(Cím: Kiskorona utca 7.)

Karácsonyi szvingest
Az igényesen szórakozta-
tó estjeinek választékát
bõvíti a Chameleon Big
Band fellépésével az Óbu-
dai Társaskör december
22-én 19 órától. Az euró-
pai hagyományokat köve-
tõ, meghitt karácsonyi
koncert után a ‘20-as, ‘30-
as évek szving muzsikájá-
val az amerikai karácso-
nyok hangulatát idézik fel.
(Cím: Kiskorona utca 7.)

VARGALÉRIA
a Csillagvárban
H. Varga Ágnes festmé-
nyei láthatók és kedvezõ
áron megvásárolhatók de-
cember 22-ig a Csillagvár
alsó szintjén, csütörtökön,
pénteken, szombaton 13-
tól 19 óráig.A képek a Du-
na, Szentendre, a pilisi he-
gyek, a Balaton motívu-
maiból merítkeztek. (Ér-
deklõdni a 06-30-324-
9819-es telefonszámon.)

Saturnusnak, a mezõgazdaság és az idõ õsi urának vi-
dám ünnepét, a modern karácsony õsét az antik hagyo-
mányok felelevenítésével kívánja megünnepelni decem-
ber 19-tõl 21-ig az Aquincum Baráti Kör és az Aquincumi
Múzeum a Szentendrei út 135. szám alatti kiállítási
csarnokban valamint az udvaron. 

December 19-21. 10-tõl 18 óráig
Karácsonyi vásár a kiállítási csarnok udvarán 
Antik stílusú ajándékok vásárával a korabeli han-

gulatot idézzük, mivel az ókori Rómában a
Saturnalia idejére esett a cserépbabák vására (sig-
illaria), a babák az ünnep leggyakoribb ajándékai-
nak számítottak.

December 19-21., minden nap 14-tõl 18 óráig
Áldozatbemutatás (14-tõl 14.15 óráig)
Az ünnep nyilvános elemét képezte az áldozatbe-

mutatás Saturnus isten templománál. Az új kiállítá-
si csarnok épülete elõtt, az ókori szokások szerint a
szabadban köszöntjük Saturnust. 

Ünnepi ajándékok készítése (14-tõl 17 óráig)
A Saturnalia-ajándékokat nem csak megvásárolni

lehet majd az ünnep során, hanem a gyermekek ké-
szíthetnek is szeretteiknek, barátaiknak ilyet foglal-
koztatók segítségével. 

Játék római módra! (14-tõl 17 óráig)
A római Saturnalia jelentõs részét jelentették a

felhõtlenül ûzött felnõtt- és gyermekjátékok. Koc-
kajáték, diótorony, malom és egyéb, a római korban
népszerû, máig is fennmaradt játékok és játékszerek
próbálhatók ki az Aquincumi Múzeum új kiállítási
épületében és a környezõ szabadtéren a Familia
Gladiatoria hagyományõrzõ csapat vezetésével.

Az ókori ünnepet tablókon mutatjuk be az épület-
ben. Ezek alapján készített kvízkérdések megvála-
szolásával is a Saturnalia lakomáin gyakori találós
kérdéseket elevenítjük fel.

Mind a római játékokban gyõztesek, mind pedig a
kérdéseket helyesen kitöltõk játékérmet kapnak.

Minél többet gyûjtenek össze belõlük, annál na-
gyobb esélyük van arra, hogy a nap végén megren-
dezett rabszolgavásáron sikerrel licitáljanak.

Szemelvények az antik irodalomból az ünnep je-
gyében 15-tõl 17 óráig (többször)

Az ünnep különbözõ elemeit gyakran örökítették
meg verseikben az ókori költõk. A megmaradt óko-
ri irodalmi emlékekbõl nyújt válogatást Halmágyi
Sándor színmûvész és társulata.

„A téli napforduló” címmel pantomimelõadás
(16.30-tól 17 óráig)

A Garabonciás Gyermekpantomim Együttes elõ-
adása a téli napfordulós szokásokat eleveníti fel.

Rabszolgavásár és a rabszolgák megvendégelése
17-tõl 18 óráig

A játékok során nyert játékérmet a Rabszolgavá-
sáron költhetik el a résztvevõk. A vásár során nem
csak a gladiátor-rabszolgákat árusítják ki, hanem
felajánlások alapján a résztvevõ közönség is elad-
hatja családtagjait, mindezt a Rabszolgák Szabad
Collegiumának szigorú felügyelete mellett. 

Rajzpályázat eredményhirdetése december 21-én
Az Aquincumi Múzeum által a 10-14 éves általá-

nos iskolás korosztály számára meghirdetett, „Mit
láthatott Mátyás király Aquincum emlékeibõl?” cí-
mû rajzpályázat eredményhirdetése és a díjazott raj-
zokból készült kiállítás megnyitója.

Aquincumi Múzeum

Saturnalia Aquincumban

A karácsony gyökerei az antikvitásban

AZ ÓBUDAI METODISTA GYÜLEKEZET ADVENTI
ÉS KARÁCSONYI PROGRAMJAI. Vasárnapok és ün-
nepek:december 21-én 15 órakor karácsonyi játszóház;
* 17 órakor családi istentisztelet. December 25-én 17
órától karácsonyi, asztal körüli istentisztelet közös vacso-
rával, úrvacsorával. * December 28-án 17 órakor Levél a
laodiceai gyülekezethez. * December 31-én 17 órakor
szilveszteri évzáró istentisztelet, utána játék, virsli, pezs-
gõ. * 2009. január 1-jén 17 órakor újévi szövetségmeg-
újító istentisztelet. (Cím: Kiscelli utca 73.)
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Porcelánpince 
Kungl György szobrász-
mûvész alkotásaiból
nyílt tárlat december 4-
én, „Porcelánpince”
címmel a Budapest Ga-
léria Kiállítóházában.
(Cím: Lajos utca 158.)

Irodalmi teadélután
Czakó Gábor író anya-
nyelvünkrõl szóló köny-
vét mutatják be decem-
ber 18-án 18 órakor az
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. Elõtte
Kõfaragó József képzõ-
mûvész kiállítását nyitják
meg. (A belépés díjtalan.
Cím: Csobánka tér 5.)

Ice Cream koncert
Felkai Miklós és az Ice
Cream Blues Band lép fel
a december 19-én 20
órakor kezdõdõ Mikulás
blues-rock partyn, az
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. (Jegyár:
1000, aznap 1200 forint.
Cím: Csobánka tér 5.
www.kulturkozpont.hu)

Optikai hadviselés
grafikákon

Dr. Tóth Gábor munkái-
ból a fenti címmel látható
kiállítás a Füst Milán utcai
Békásmegyeri Könyvtár-
ban december végéig.

Vezetõségi ülés 
a Krúdy Körben
Az év elsõ vezetõségi
ülését 2009. január 8-
án 15.30 órakor tartja a
Krúdy Gyula Irodalmi
Kör a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában. A
rendezvényen bemutat-
kozik Riersch Zoltán.
Házigazda Király Lajos.
Közremûködik Kardos
Ferenc költõ. (Cím: Mó-
kus utca 22.) 

1 %1 % 1 %
Az Óbudai Társaskör
ezúton ad számot a
2007. évi személyi jöve-
delemadó 1 százaléká-
nak felhasználásáról. A
befolyt 104 ezer 959 fo-
rinttal a rendezvények
propagandaköltségeit
egészítették ki. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Az 1960-as, 1970-es évek
egyik legolvasottabb ma-
gyar írója Óbudán szüle-
tett 1908. december 2-án.
A szülõk házasságkötésük
után jöttek Óbudára köny-
nyebb megélhetés remé-
nyében. Itt született elsõ
gyermekük, Gábor, a
Szentendrei út 62. számú
házban. A család hamaro-
san Pestre költözött, de
óbudai emlékük fontossá
vált gyermekük életében. 

A z élénk kisfiú egy
nap váratlanul

rosszul lett, láza egyre
magasabbra kúszott. A
család orvosa, majd két
konzulens társa sem tudta
okát a magas láznak. A
növekvõ adagú csillapítók
ellenére egyre rosszabb
állapotba került a kisfiú.
Ismeretlen kórra gyana-
kodtak. A már-már hal-
dokló gyerek láttán a fiatal
apának váratlan ötlete tá-
madt, felkereste az óbudai
füvesasszonyt. Ha már a
tudós orvosok nem tud-
nak mit kezdeni az egyre
romló állapotú gyermek-
kel, talán a „csoda” segít. 

Molnár papát meghall-
gatva, az idõs hölgy egy
zacskóba füveket összevá-
logatva elmondta, hogy
sûrû fõzetet készítsenek és
lehûtve itassák meg a be-
teggel. A már szinte halá-
lán lévõ fiúba szinte bele-
préselték a barna levet.
Egy idõ után nagy öklen-
dezés közben dobta ki
gyomrának tartalmát, ben-
ne egy megpenészedett sa-
vanyú uborkát. A falánk
kisfiú ugyanis egy óvatlan
pillanatban az asztalról el-

csent savanyú uborkát
egyben lenyelte, de szer-
vezete nem tudta feldol-
gozni. Végül a füvesasz-
szony hánytatója mentette
meg az életét. Ezért két-
szeresen óbudai születésû-
nek tartotta magát az író.

Ifjúságát a VII. kerület-
ben töltötte, ott járt elemi-
és polgári iskolába, szabad-
idejében sokszor kiment a
Városligetbe, az Állat- és
Növénykertbe. A háborús
években és a nyári vakáci-
ók idején nagyszüleinél az
ajkacsinergvölgyi bá-
nyásztelepen élt. Legked-
vesebb emlékei az állat-
kerthez és a csigervölgyi-
bakonyalji térségekhez kö-
tötte. Szegénységük miatt
nem tanulhatott tovább,
pincér lett apjához hason-
lóan, a Pannóniában. Az
épület alagsorában a csellel

megszerzett puskával ki-
váló lövésszé képezte ma-
gát. Pápán mezõgazdasági
szakképesítést szerzett és
nagybirtokon vállalt gaz-
dászi munkát. 

Egy Brazíliába induló,
három tagú expedíció tag-
jaként 1930. május 26-án
elindult a Föld másik felé-
re vadászó-gyûjtõ útra.
Megérkezésük után társai
megbetegedtek, felszere-
lésüket eladva hazajöttek.
A fiatal Molnár egyszál
magában, pénz, felszere-
lés, ismertség nélkül, ra-
gaszkodva vállalt feladatá-
hoz helyben maradt. A
Ford birtokon munkave-
zetõi állást vállalt, és fize-
tésébõl saját expedíciót
szervezve gyûjtötte a rova-
rokat, vadászott. A zsák-
mányt részben eladta,
részben hazaküldte az utó-

lagos fizetség reményé-
ben.

A munka, az õserdei va-
dászás, gyûjtés közben
szerzett megfigyeléseit pa-
pírra vetette. Két év múl-
va, egy bennszülött fiú éle-
tét menteni akarván mind-
két szemére megvakult.
Gyûjteményének egy ré-
szét és értékes feljegyzése-
it hazahozta. 

Megtanult vakon géppel
írni és íróvá képezte ma-
gát. Felolvasó, kísérõ se-
gítségével elõbb kisebb
írásai jelentek meg nyom-
tatásban és felolvasták a
rádióban. 1940-tõl folya-
matosan jelentek meg
könyvei. Összesen 24 kö-
tete látott napvilágot milli-
ónál több példányban, sok
kisebb-nagyobb írását ad-
ták ki, rádiójátékai hang-
zottak el. Többször elõ-
adást tartott, író-olvasó ta-
lálkozón vett részt. Mun-
kabírása, szellemi frisses-
ségének teljében 1980-ban
háztartási balesetben ve-
szítettük el. 

Az ajkacsingervölgyi
temetõben, gyermekkora
barangolásainak közelé-
ben, a Bakony óriás fáinak
árnyékában temették el kí-
vánsága szerint. Itt lelt
végsõ nyugalomra a min-
dig tettre, áldozatra kész,
szorgalmas, szüleit, hazá-
ját, nemzetét szeretõi igazi
hazafi. Emlékét Ajkán is-
kola, köztéri szobor, em-
lékszoba és a lakosság
tisztelete õrzi. 

Tiszteletére, emlékének
ápolására 2007-ben Ajkán
Molnár Gábor Társaság
alakult, melynek az ország
különbözõ részein máris
mintegy félszáz tagja van,
a létszám egyre növek-
szik. Remélhetõen a fõvá-
rosban, Óbudán is mindin-
kább újra felfedezik és ol-
vassák könyveit, õrzik
emlékét.

Dr. Tatai Zoltán,
közgazdász, 

nyugalmazott 
egyetemi docens,
a Molnár Gábor 
Társaság elnöke

100 éve született Molnár Gábor,
az õserdei vadászból lett író

A megújult Óbudai Múzeum és Könyvtár gyûjteményi anyagának gyarapításához,
és új állandó kiállításaihoz keresi Óbuda, Csillaghegy, Békásmegyer területérõl 
a két világháború közötti idõszak, az 1960-as, 1980-as évek, valamint az
óbudai ipar történetének tárgyi emlékeit, eredeti dokumentumait.
• Az intézmény múzeumi fotótára gyarapításához várja azokat az eredeti fotog-
ráfiákat, melyek az 1970-es évek elõtt készültek Óbudán, Csillaghegyen és
Békásmegyeren.
A felajánlott fényképeket, tárgyakat állományba veszik, kiállításokon való bemu-
tatás esetén az adományozó nevét feltüntetik. (Érdeklõdni az Óbudai Múzeum
és Könyvtár 250-1020-as telefonszámán lehet.)

Gyarapítanák gyûjteményüket
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Informatikai ajándékok 
A Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola karácsonyi
ünnepségén, december
20-án adja át a Citi
Bank képviselõje a Ju-
nior Achievement Ma-
gyarország Alapítvány
informatikai ajándékait.

Iskola-elõkészítõ
Az Óbudai Szent Péter
és Pál Szalézi Általános
Iskola és Óvoda a 2009.
szeptember 1-jén induló 1.
évfolyamába jelentkezõk-
nek ismerkedõ foglalkozá-
sokat tart szombaton-
ként 9-tõl 11 óráig. (Ér-
deklõdni a reggeli órákban
a 388-8301-es telefonon,
vagy www.peter-pal.hu cí-
men lehet. Cím: Fényes
Adolf utca 10.)

Középiskolába
készülõknek

Kerületünk kiváló közép-
iskoláiba készülõ, leendõ
4-6-8 osztályos tanulók-
nak elõkészítõt tartanak
magántanárok minden
délután és szombat dél-
elõtt Óbudán. Folyamatos
bekapcsolódás, maxi-
mum 2-3 fõs kiscsoport.
(Tel.: 06-20-946-2027.)

Fûtõt keres a BMF
Az óbudai székhelyû Bu-
dapesti Mûszaki Fõisko-
la (BMF) fûtõt keres. (Ér-
deklõdni a 666-5652-es
telefonszámon lehet.
Cím: Bécsi út 96/b.)

CSALÁDI NAP A KRÚDYBAN. Közös tánc és ének, játék szerepelt a Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola  november 15-ei családi napjának programjában, melyen a következõ tan-
évben induló elsõ osztályokról is tájékoztatták a szülõket

Iskolánk a közelmúltban
ünnepelte névadójának,
Dr. Szent-Györgyi Albert-
nak 115. születésnapját.
Az eseményen a 4.a osztá-
lyosok a Nobel-díjas tudós
életpályájára emlékeztek. 

A z intézményben
ezen a napon adják

át az iskoladíjakat.
Szent-Györgyi-díjban
munkatársaink közül
Mester Zsuzsa iskola-
pszichológus és Kovács
Fanni, volt 8.b osztá-
lyos  tanítványunk ré-
szesült. * A „Jó tanuló,
jó sportoló” iskoladíjat
olyan tanuló kaphatja,
akinek a tanulmányi át-
laga 4,6 fölött van, pél-
damutató magatartású
és kiváló sporteredmé-
nyekkel rendelkezik. Az
elmúlt tanévben nyújtott
teljesítménye alapján
Szöllõs Alexandra 4.a
osztályos tanuló lett az
I. helyezett. Második

helyezést ért el Szabó
Marcell 2.a, a III. he-
lyen Tóth Balázs 2.a
osztályos diák végzett. 

A gyerekeknek, és
nem csak a díjazottak-
nak, nagy örömet oko-
zott, hogy Varga Dénes
olimpikon, az aranyér-
mes vízilabdacsapat tag-
ja vendégünk volt ezen

a napon (képünkön). A
díjakat tõle vehették át a
nyertesek. Mindannyi-
unknak nagy élményt
nyújtott a találkozás. Az
olimpikon jelenlétével,
kedves, buzdító szavai-
val arra ösztönözte a lel-
kes hallgatóságot, hogy
a kitartó munka meg-
hozza az eredményt.

Megcsodálhattuk arany-
érmét, melyet a gyere-
kek „kézzel foghatóan”
szemügyre vehettek az
ünnepség után. Varga
Dénest a tanulók kérdé-
seikkel, autogramjáért
valósággal megroha-
mozták, amit az olimpi-
kon hõsiesen állt. 

Haider Márta

A Nobel-díjas tudósra emlékeztek

Szent-Györgyi nap díjátadással

A II. Országos Gregor József Énekversenyen a zene-
iskolai kategóriában I. díjat nyert és a legjobb XX. szá-
zadi magyar dal elõadásának különdíját kapta Kertész
Szilvia, az Aelia Sabina Zene-, Képzõ- és Táncmûvé-
szeti Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény ta-
nulója .Tanára: dr.Verebélyiné Lugosi Melinda. Zongo-
rakísérõi különdíjban részesült Héja Benedek.

Elsõ lett a Gregor József Énekversenyen

A Keve iskolában
idén is megünne-

peltük a Zene Világnap-
ját a már hagyományos
koncerttel, melyen az
Aelia Sabina Zeneiskola
tanulói muzsikáltak ne-
künk, és mutatták be
hangszereiket. Hallhat-
tunk fuvolát, furulyát,
zongorát, hegedût, csel-
lót, fagottot, klarinétot,
de gitár- és trombitamu-
zsika is szórakoztatott
bennünket. Hangulatos,
kellemes órát töltöttünk
együtt. Köszönet érte a

zeneiskola tanárainak és
tanítványainak.

A hónap elején deko-
rációs versenyt hirdet-
tünk az osztályok között
a Zene Világnapja tisz-
teletére. Az osztályok
lelkesen vettek részt eb-
ben, hiszen a zene fon-
tos szerepet tölt be
mindannyiunk életében.

Gál Éva

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

A Zene Világnapja a Kevében

December 22.: A téli
szünet kezdete.

Iskolanaptár
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4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Elõzetes: Pedagógiai Szolgáltató
Intézetünk meghívja Önt Szülõi fó-
rumunkra, a 2009. január 13-án 17
órakor kezdõdõ, „A konfliktuske-
zelés lehetséges módjai az általá-
nos iskolában” címû elõadásra. 

N apjaink egyik fontos kér-
dése, hogy a tanulók kul-

turáltan rendezzék le az egy-
más, illetve szülõ és gyermeke
közötti konfliktusaikat, nézet-
eltéréseiket. Ennek technikái-
val, lehetséges módjaival is-
mertetjük meg az érdeklõdõ-
ket. Az elõadás után lehetõség
lesz kérdések megválaszolásá-
ra is. 

Elõadó: Csiba Zsolt, a III.
kerületi Óbudai Nevelési Ta-
nácsadó szakpszichológusa.

Helyszín: Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet (Szérûskert utca
40.) Megközelíthetõ: az Árpád
hídtól számítva a 2. HÉV meg-
álló, a Pethe Ferenc téren át a
Szérûskert utcáig.

Kedvezményes könyvvásár-
lási lehetõség az elõadás hely-
színén.

(Elõzetes jelentkezést a 368-
9400-ás telefonszámon vagy a
pszi@kszki.obuda.hu e-mail
címen kérünk.)

Sándorné Anschau Csilla
igazgató

Szülõi fórum

Konfliktuskezelés az iskolában

A fennállásának 25. évfordu-
lóját ünneplõ Dr. Szent-

Györgyi Albert Általános Iskolá-
ban november 26-tól 28-ig jubi-
leumi iskolanapokat rendeztek. 

Az eseménysorozat akadály-
versennyel indult, majd a kerü-
leti Szent-Györgyi vetélkedõ

következett a Nobel-díjas tudós
munkásságáról. A második nap
kiállítást nyitottak meg és gála-
mûsort tartottak. Zárásként
sportdélelõttre várták a diáko-
kat, emléktáblát avattak, jubi-
leumi fát ültettek és kopjafát
állítottak.

Az Óbudai Nagy László Általános Iskolát támogató GÁT Alapít-
vány (Váradi utca 15/b.) közleménye 2007. évi tevékenységérõl.
Az alapítvány bevételei: magánszemélyek, cégek támogatása, ka-
matbevétel 675 ezer forint; személyi jövedelemadó 1 százalékából
442 ezer forint. Összesen: 1 millió 117 ezer forint.
Az alapítványi támogatások felhasználása: az iskola taneszközei
beszerzésének biztosítása 300 ezer forint; iskolai közösségek pá-
lyáztatása 832 ezer forint; tanulók támogatása 364 ezer; bankkölt-
ség; 18 ezer forint. Összesen: 1 millió 150 ezer forint.
Az alapítvány a korszerû iskolai sportudvar létrehozására, az in-
tézmény mûködésének segítésére gyûjti a forrásokat. Adószám:
18041222-1-41. Bankszámlaszám: 11703006-20052078.

Iskolafejlesztés alapítványi támogatással

Jubileumi iskolanapok a Szent-Györgyiben

Mikulásváró ünnepséggel ked-
veskedtek a leendõ elsõsöknek
december 4-én a Zipernowsky
Károly Általános Iskolában. 

H orváth Bors Rudolfné
igazgatónõ köszöntõje

után az Aprók Kórusa elõadá-
sában Mikulás dalok csendül-
tek fel. Ezt követõen az 5. a
osztályosok „Télapó naplója”
címmel mesejátékkal szórakoz-
tatták a kicsiket és szüleiket,
nagy sikerrel. Amíg az óvodá-
sok Mikulásverseket, dalokat
tanulgattak Marcsi nénivel és

hagyományos diafilmeket lát-
hattak, addig a szülõk projek-
toros vetítéssel pillanthattak be
az iskola életébe. A szülõknek
lehetõségük nyílt beszélgetni a
leendõ elsõs tanítókkal. A pici-
ket kézmûves sarok is várta,
ahol igazi kis remekmûvek ké-
szültek. Ezen a napon jelent
meg az iskolaújság, a Zipercek
legújabb száma, melybõl még
több érdekességet tudhattak
meg az érdeklõdõk az intéz-
ményrõl. A programot a Miku-
lás zsákjából elõkerülõ finom-
ságok zárták Pártényi Judit

Mesés Mikulásváró a Ziperben

A hagyományokhoz híven, október elsõ péntekjén szokatlan sürgés-forgás volt tapasztalható az alsó
tagozaton, ahol a kisdiákok készülõdtek a szüreti mulatságra. A Bárczi Géza Általános Iskola tor-
natermében a felsõs néptáncosok fergeteges nyitószámával indult a program. Ezt követõen vígan
énekelték a jól ismert szüreti dalokat az osztályok, majd váltóversenyben vetélkedtek egymással az
évfolyamok. Idén is nagy sikere volt a kézmûves foglalkozásoknak. A gyerekek lelkesen vettek részt
az ügyes kezû tanítók által tartott foglalkozások valamelyikén. A program végén osztálytermükben
ihatták meg a szõlõpréselés eredményét, a finom édes mustot.

Szüreti vigadalom a Bárcziban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032

� 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
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III.ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervizt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871

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

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu

� 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)948-2175, www.betoresvedelem.com 

� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206 
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� REDÕNYDOKI! Redõnyök, reluxák, sza-
lagfüggönyök, napellenzõk javítása, és újak
szerelése, napellenzõ ponyvacsere, és utóla-
gos motorizálás is. Tel.: 06-20-352-04-49
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás,
csempeburkolás, kõmûvesmunkák, parkettá-
zás, szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-
4525
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST,
parkettacsiszolást, parkettajavítást, VÍZ-
GÁZ-GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST vállal kisiparos. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, empátia. III. kerületieknek kedvezmény!
Tel.: 240-4209; 06(20)920-7166; 06(30)462-
2830

� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Szobafestés, tapétázás, mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-
kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� 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
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298,  szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhá-
rítás, falbontás nélkül. Vízszerelés. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Ezermesterszolgálat-lakásszerviz non-
stop! Bútorszerelés, falfúrás, javítások, vil-
lany-, vízszerelés, takarítás, vasalás, bevásár-
lás, gépelés, ügyintézés, sofõrszolgálat! Tele-
fon: 06(30)960-4525
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel.: 06(30)200-9905,

� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elõtti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.

� 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
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Szél u. 10. Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Belgyógyász, softlaser terápia, tanácsadás,
krónikus betegségek gondozása, övsömör,
mozgásszervi panaszok (túlerõltetés, kény-
szertartás, sérülés) kezelése, fájdalomcsillapí-
tás. Tavasz u. 7. dr. Kovács Márta,
06(30)272-7207 e-mail:
drkovacsmarta@gmail.com
� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõ-
szerda 15-17 óráig. Dr.Suhajda Kornélia. Be-
jelentkezés: 317-0631
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508

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

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

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp., III. Kiskorona u. 20. Rende-
lési idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolítása, gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit körút-
nál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436

� Dr. MOUSA MOUSTAFA szülész-nõ-
gyógyász adjunktus Tel.: 06-30-9-617-
206 Magánrendelés, csütörtök 15-17, Du-
na Medical, 1036 Budapest, Kiskorona u.
20. Bejelentkezés: 06-1-387-15-08

Egészség

�Mûbútorasztalos vállalja antik, styl bú-
torok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

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

�Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
talpbetét a „Budai divat” cipõboltban
Margit krt. 4.

� 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 %!!!

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

� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti búto-
rok (Biedermeier, barokk, stb.) másolatai-
nak készítése. Tel.: 06(30)250-4471

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-
,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes körû ki-
építés, gépi duguláselhárítás. NON-STOP 0-
24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-5556

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13
E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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�KÁLLAYAUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� 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 órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648
� Matematika-fizika (vizsga)felkészítés
minden szinten, referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410

� Sikeres üzlet - az Ön ingatlana + a mi szak-
mai tapasztalatunk. A panellakástól a luxusházig
eladó/kiadó ingatlanokat keresünk. www.ingat-
lanmegabazis.hu  Tel.: 06(70)329-5053;
� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat, 13 éve folyamatosan Önökért.
Teljes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-
0031, 06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Feng Shui House Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfelei részére lakásokat, családi házakat,
üzlethelyiségeket Budapesten és vidéken.
Tel.: 368-4167 www.fengshuihouse.hu
� Kiadó egy 48 m2-es lakás hosszú távra
55.000 Ft/hó+rezsi. Érdeklõdni lehet 250-
7157 vagy 06(20)917-8192

� Békásmegyer hegy felõli oldalán 1+2 fél-
szobás, önkormányzati lakást ekkora örökla-
kásra cserélnénk ráfizetéssel. Tel.:
06(30)500-2923
� Lõrincz Péter Ingatlaniroda eladó és kiadó
lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket keres-
kínál a kerületben. Tel.: 351-9578;
06(70)383-5004; www.lorinczpeter.hu
� 1+3 félszobás, kaszásdûlõi, II. emeleti,
zöldövezeti lakás eladó, garázs is. Tel.:
06(30)502-2143; 06(20)569-1035
� Tulajdonostól eladó Ágoston u. 16.-ban
felújított, I. emeleti lakás. Ára 12,7 MFt. Tel.:
06(30)485-0397

� Budakalászon István telepen 700 m2 telek
eladó. Villany, fúrt kút. Tel.: 06(30)384-0030
� Jós utcában 1+2 félszobás, 57 m2 lakás el-
adó 9.500.000 Ft. Tel.: 06(20)959-8704
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó
vagy kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-
kínál, hitelügyintézéssel az Óbuda, Kórház u.
19/5. irodájában. www.ingatlan.com/hirdet-
lak, tel.: 240-2547, 06(70)/539-2668,
06(30)550-5953, hirdet-lak@ingatlan.com.
� Békásmegyer hegy felõli oldalán, a Lu-
kács György utcában magasföldszinti, 36 m2-
es, 1 szoba étkezõs panellakás eladó. Irányár
7,7 MFt. Érd.: 06(70)949-9612.
� Békásmegyer Duna felõli oldalán, a Juhász
Gyula utcában VII emeleti, 53 m2-es, 1+2 1/2
szobás, erkély nélküli, felújított, nyílászáró-
cserélt, parkettás, járólapos panellakás eladó.
Irányár 10,8 MFt. Telefon: 06(30)550-5953
� Békásmegyer Ófaluban sûrgõsen eladó
130 m2-es, kétszintes, összkomfortos családi-
ház garázzsal, 329 m2 telekkel. Alsó szinten:
konyha-étkezõ-2szoba-fürdõ-WC, tetõtérben:
3szoba-fürdõ-WC. Irányár 37 MFt. Telefon:
06(30)550-5953
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
� Békásmegyer hegy felõli oldalán II. eme-
leti, 32 m2-es, világos konyhás, erkélyes,
parkra nézõ, déli fekvésû panelgarzon eladó.
Irányár 8,5 MFt. Érd.: 06(70)949-9612

� Garázs kiadó a Légió utcában. Tel.:
06(20)968-3685
� Autó-motor beálló zárt udvaron, korlátozott
számban. Ugyanott 86 m2 raktárnak irodának
kiadó III. Szõlõ u.-ban Tel.: 06(20)995-5859
� Kiadó Békásmegyeren 1 szoba összkom-
fort, erkélyes, panel, 40 ezer+rezsi+kaució 2
hó. Tel.: 06(20)524-7877
� Kiadó kétszobás, étkezõs, felújított, búto-
rozott lakás. Tel.: 06(30)350-9838,
06(30)921-8973
�Lakótelepi szoba (loggiás konyha) szolid fia-
taloknak, 36.000 bruttóért kiadó. Tel.: 388-2056
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904

�� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918 
�� Gyermekgondozó házvezetõnõt kere-
sünk! Csillaghegyen hosszú távra keresünk
újszülött ikreinkhez megbízható, közelben la-
kó segítséget háztartási munkákra és gyer-
mekfelügyeletre, napi 4-6 órában. Tel.: 06-
30/643-56-56, 06-30/9336-400
�� Csillaghegyi TIC Áruház nemdohányzó
takarítónõt keres. Tel.: 06-1-368-8699
(Fehérné)
� Vállalok lépcsõház és ablaktakarítást, ud-
var és hósöprést, rendszeresen vagy alkal-
manként, nyugdíjas. Tel.: 06(70)277-8363
�� Telefonügyeletet, ügyintézést vállalok
gyakorlattal egész nap. Érdeklõdni:
06(20)913-2249, 240-4080 esténként
�� Fogyatékosok Otthona Pilisvörösvár fel-
vételt hirdet ápoló-gondozó munkakörbe. Bõ-
vebb felvilágosítás a szakmai vezetõtõl kér-
hetõ a 26/330-460-as telefonszámon.

�� Friss nyugdíjas hölgy referenciával, gya-
korlattal, oklevéllel gyermekfelügyeletet vál-
lal. Tel.: 243-6347
�� Utazzon velünk Erdélybe, Marosvásár-
helyre és környékére! Személyre szabottan,
kísérettel. Fakultatív és szervezett progra-
mok! Telefon: 06(30)960-4525

� Malaguti Crosser 50 m3, megkímélt, ga-
rázsban tartott, 2000-es évjárat. Friss metál-
zöld fényezéssel. Biztosítás 2008-ra rendezve.
Tel.: 06(30)974-6242. Irányár: 150 ezer forint
� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogyatékossággal élõknek
is. Tel.: 06(30)467-5921, www.kettenszebb.hu
� Szeretõ, jó humorú társamat keresem 65
évesig, csinos, füstmentes, zenét, utazást,
sportot szeretõ, fiatalos nõ vagyok (56
éves/170/70 kg). Telefon: 06(20)913-2249

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

� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849

� Tanári diplomával rendelkezõ régiségke-
reskedõ vásárol boltjába régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat és mindenféle háború elõtti
dísztárgyat, használati tárgyat, romos állapot-
ban is. Tel.: 06(20)924-4123
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is,
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048

� BEÉPÍTHETÕ tetõtereket keresünk fel-
újítás ellenében. Referencia: www.diszkoszk-
ft.hu. Tel.: 06-20-461-03-07

� ELVESZETT KUTYA!!! November 29-
én a Margitszigetrõl elveszett 10 éves, kister-
metû, fehér, kan, ivartalanított máltai kutyánk.
MEGTALÁLÓJÁNAK MAGAS JUTA-
LOM! Tel.: 06-1-329-31-47, 06-20-203-74-88

Elveszett

Építés

�� Land Rover Freelander terepjáró tulaj-
donostól eladó. 2001-es évjárat, megkímélt,
garázsban tartott, extrákkal felszerelt. Ár:
1.990.000 forint. Tel.: 06-30-2126-127

Autó

Régiség

Számítógép

Társkeresõ

Elad-vesz

Egyéb

Állás

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

Kiadó

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi In-
gatlanok specialistája. Irodáink: Vörös-
vári-Vihar u. sarok, faépület: 439-1999;
EuroCenter, galériaszint: 242-5599;
www.oi.hu

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Piacvezetõ multinacionális cég
vezérigazgatója részére keresünk bérbe-
adó, minõségi, luxus családi házat 3 éves
idõtartamra. Start Ingatlan Kft. T: 316-
9408

� 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)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

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

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

Oktatás

November utolsó szombatján a XI.
kerületi Sportiskola meghívásá-
nak tettek eleget a Krúdy Gyula
Általános Iskola Góliát focistái. 

A „Kölyök Aranycsapat
Labdarúgó Tornán” az I.

és II. korosztályos csapatukkal

indultak, a kisebbek II., a na-
gyobbak III. helyezést értek el.
A kisebbeknél még két egyéni
díjat is nyertek: Rozgonyi
Csongor 2.b a legjobb kapus,
Bach Botond 2.c osztályos ta-
nuló pedig 8 góllal a torna gól-
királya lett. 

A Csillaghegyi Mozgás és Szabad-
idõsport SE megnyitotta futball és
tenisz fedettpályáit amatõr és ba-
ráti társaságok részére. 

C sillaghegyi Kupa néven 12
éves kortól korosztályos

és felnõtt kategóriában futball
tornát rendeznek december 21-
én 9-tõl 12 óráig. (Jelentkezés
telefonon és a helyszínen.) 

Progress Tenisz Kupa elneve-
zéssel december 20-án 14-tõl 17
óráig teniszezõknek szerveznek
programot nõi és férfi kategóri-
ában. Várják még a focizni és
teniszezni szeretõ gyerekek je-
lentkezését 3-tól 15 éves korig. 

(Helyszín: Külker sporttelep,
Márton út 25. Szervezõ: Kelen
Balázs, 06-70-314-0021, weblap:
csillaghegysport.hu)

A magyar sportélet nagy adósságát törlesztette Szekrényessy Kál-
mán (1846-1923) november végi újratemetésével a Fiumei úti nem-
zeti sírkertben. A magyar úszósport, az elsõ magyar sportlap és szá-
mos sportklub alapítója, az elsõ Balaton átúszó Óbudán, a Lajos ut-
cában élt. Az 1923-ban elhunyt sportembert a Pesti Hírlap temettet-
te el, csöndes részvét mellett. A karácsonyi ünnepek miatt azonban
a szerkesztõség munkatársai nem tudták idõben értesíteni a sport-
köröket a gyászesetrõl. Földi maradványainak örök nyugalomra he-
lyezésével megadták az õt megilletõ végtisztességet.

Góliát focisták sikerei

Futball és tenisz fedettpálya

Kupa rangadók amatõröknek

Újratemették az elsõ sportlap alapítóját
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Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
keretében megvalósított pályázat

A T&T Quality Engineering Kft. képzési tervének megvalósítására
2007. évben a TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív program) ke-
retében pályázatot nyújtott be a munkahelyi képzések támogatására
meghirdetett pályázati felhívásra.
A támogatásról szóló döntés után a projekt megvalósítására szerzõdést
kötöttek a Támogatóval, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseleté-
ben eljáró ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iro-
da Társadalmi Kht-vel, mint Közremûködõ Szervezettel.
A képzés konkrét célja a T&T Kft. folyamatos fejlõdése, fejlesztése
mellett a T&T Kft. szakmai munkája megvalósításának segítése a mun-
katársak képzésével.
A pályázat tartama 160 óra szakmai képzés 4 fõ vezetõ státuszú munkatárs
számára, 180 órás angol nyelvi képzés 2 fõ számára, 240 órás angol nyelvi
képzés 4 fõ számára, és 130 órás számítástechnikai képzés 1 fõ számára.
A vezetõk szakmai képzése a T&T Kft. tanácsadási, oktatási tevékeny-
ségéhez igazodva vezetési ismeretek, kommunikáció, tárgyalástechnika,
idõgazdálkodás, értekezlettartás, csoportos döntéshozatal témákra terjedt
ki. Az angol nyelvi képzés megkezdését megelõzte egy tudásszint-felmé-
rés, melynek alapján a nyelviskola beosztást készített arról, ki milyen ta-
nulói csoportba tartozzon. Ennek eredményeképpen 3 különbözõ csoport-
ba sorolták a munkatársakat: kezdõ, középhaladó, haladó.
A számítástechnikai képzés alapvetõ számítógép-felhasználói ismere-
tekre terjedt ki. A képzés 7 modult tartalmazott: IT alapismeretek, Win-
dows ismeretek, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet és elektro-
nikus levelezés témákat: különbözõ óraszámokban. 
A képzés akkreditált intézmények, akkreditált programjaira kötött szer-
zõdések alapján, a tervezett idõtartam, azaz 15 hónap alatt valósult meg.
A TÁMOP keretében a T&T Engineering Kft. megvalósított egy olyan
oktatási programot, mellyel munkatársai fejlõdését, tudásuk fejleszté-
sét, nyelvi kommunikációjuk javulását, a társaság szervezetének erõsö-
dését érte el. A megszerzett ismereteket a munkatársak napi munkájuk
során hasznosítani tudják.
A projekt képzési programja lezárult, a pénzügyi elszámolás és záróje-
lentés készítése folyamatban van.  

Alfa Art Hotel***superior 
Akvarell Étterem
Fergeteges Sziveszteri party, svédasztalos gála vacsorával.
Akvarell étteremben: élõzene, 
Salsa bemutató bruttó 19.900 Ft.
Csontváry teremben: Disco karaokeeval, 
hastáncbemutató bruttó 17.900 Ft.

Tombola, éjfélkor 1 pohár pezsgõ,
lencsefõzelék és virsli.
Olvasói kedvezmény: 10%
III. ker. Királyok útja 205. 
06-1-453-0060, 06-1-453-0062
sales@alfaarthotel.hu,
www.alfaarthotel.hu

obuda_24.qxd  12/12/2008  1:41 PM  Page 24



2008/24. szám Pályázat – Közérdekû
25

A pályázatot zárt boríték-
ban 2009. január 12-én 16
óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. helyiséghasz-
nosítási csoportjánál.

A pályázónak a pályázatá-
ban nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályá-
zati feltételek elfogadásáról,
ezen kívül meg kell adnia a
helyiségben folytatni kívánt
tevékenység pontos megneve-
zését, és a tevékenységre való
jogosultságát - a pályázat mel-
lékleteként benyújtott - vállal-
kozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal és aláírási cím-
példánnyal kell igazolnia.

A helyiségek esetében csak
a pályázati kiírásban meghir-

detett funkcióval lehet pá-
lyázni.

Nem adhat be pályázatot az a
magánszemély és cég, akinek -
amelynek - az állandó lakása, illet-
ve székhelye szerinti önkormány-
zattal szemben adótartozása van.

A helyiség vonatkozásában
a pályázónak vállalnia kell:

• az önkormányzati rendelet-
ben a bérleti jog megszerzésének
ellenértékeként elõírt - megszer-
zési díj - önkormányzat felé tör-
ténõ megfizetését. A megszerzé-
si díj a pályázó által megajánlott
bérleti díj három havi összege;

• 3 havi bérleti díjnak meg-
felelõ óvadék megfizetését
bérbeadó részére. A nyertes ál-
tal befizetett bánatpénz össze-
gét az óvadékba beszámítják;

• határozott idejû, 5 év idõ-
tartamú bérleti szerzõdés meg-
kötését;

• szükség szerint a helyiség-
be önálló elektromos- és mel-
lékvízmérõk kiépítését.

A bérbeadó a bérleti díjat
minden tárgyév elején az elõ-
zõ évi infláció KSH által köz-
zétett mértékével emeli. A pá-
lyázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján tör-
ténik a döntés.

A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtásának határide-
jéig a bérleti jog biztosítására a
bánatpénzt befizetik. A bánat-
pénzt a CELER Kft. pénztárá-
ban (1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet) készpénzben kell le-

tétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést kö-
vetõ nyolc napon belül a nem
nyertes pályázóknak a bánat-
pénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a pá-
lyázati kiírásban elõírt valameny-
nyi feltételnek. Az érvényesen be-
nyújtott pályázatokat az önkor-
mányzat tulajdonosi és közbe-
szerzési bizottsága 2009. január
31-ig elbírálja és annak eredmé-
nyérõl a pályázókat írásban érte-
síti. A pályázat kiírója fenntartja a
jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zárt licitet tart-
son, illetve, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Nem lehet bérbe adni a he-
lyiséget annak, akinek az ön-
kormányzattal szemben adó
vagy adók módjára behajtható
köztartozása van.

A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. helyiséghasznosítási cso-
portjánál (Bp., III. Szentlélek
tér 7. fszt.12. Telefon: 430-
3468 és 430-3469), félfogadá-
si idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön
8-tól 12 óráig.

A pályázatokkal kapcsolat-
ban további felvilágosítást le-
het kérni a fenti telefonszá-
mokon és címen.

CELER Épületfenntartó
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyfordulós pályázatot 
hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Cím Funkció Helyrajzi szám Alapterület Gépészeti Minimális bérleti díj Bánatpénz
(m2) felszereltség (Ft/m2/hó) (Ft)

Bp., III. Attila utca 92. üzlet 60805/0/A/10 60 víz, villany 900 43 000 Ft
raktár 60805/0/A/7 46 villany 400

Bp., III. Bécsi út 225. üzlet 16918/2/A/357 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Bécsi út 225. üzlet 16918/2/A/356 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Folyamõr utca 4. üzlet 18229/7/A/120 25 víz, villany, távfûtés 1 000 15 000 Ft
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/A/101 159 Víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 5. üzlet 64057/31/A/124 63 víz, villany, távfûtés 900 34 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca  5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 100 103 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/100 167 víz, villany, távfûtés 1 000 100 000 Ft
Bp., III. Kenyeres utca 11. üzlet 17348/0A/10 30 víz, villany     900 16 000 Ft
Bp., III. Laktanya utca 33. raktár 18371/1/A/42 64 víz   600 23 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 91. pince üzlet 14654/0/A/43 158 víz, villany, gáz 1 000 120 000 Ft
Bp., III. Nagyszombat utca 6. raktár 14653/0/A/31 34 600 
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 13. raktár 17799/1/B/20 6 villany 600 5 000 Ft 
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 36 000 Ft

A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet fejlesztõpedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határo-
zatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoz-
tatás jellege: részmunkaidõ, heti 20 órás. Munka-
végzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2.
Ellátandó feladatok: fejlesztési tervek készítése;
egyéni differenciált fejlesztés; szûrõvizsgálatok,
kapcsolattartás. Illetmény, juttatások: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján.
Pályázati feltétel: fejlesztõpedagógusi szakirányú
végzettség; erkölcsi bizonyítvány; egészségügyi al-
kalmasság. A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: szakmai önéletrajz; végzettséget
igazoló oklevél másolata
A munkakör legkorábban 2009. január 15. napjától
tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje:
2009. január 8., postán. A pályázat elbírálásának
határideje: 2009. január 13. (Cím: 1039 Bp., Pais
Dezsõ utca 2.)

A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet 2 fõ óvodapedagó-
gusi munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: egy fõ ha-
tározatlan idejû és egy fõ határozott idejû közalkal-
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ. Munkavégzés helye: 1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 2. Ellátandó feladatok: óvodai ne-
velés. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései alapján.
Pályázati feltétel: fõiskolai végzettség; sikeres pá-
lyázat esetén erkölcsi bizonyítvány; egészségügyi
alkalmasság.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a mûvé-
szeti területeken való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okle-
vél másolata.
A munkakör legkorábban 2009. január 15-én tölthe-
tõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
január 8., postán. A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2009. január 13. (Cím: Pais Dezsõ utca 2.)

1 % 1 % 1 %
• Az Aquincumi Múzeum
egyesülete, az Aquin-
cum Baráti Kör a 2008.
évben is élt azzal a lehe-
tõséggel, hogy a személyi
jövedelemadó 1 százalé-
kát megkaphassa. A 90
ezer 526 forintos össze-
get új tárgyrekonstrukció-
ra (Kr.u. II-III. századi falá-
da) fordította a kör. (Adó-
szám: 19023384-2-41.)
• A Vízililiom Egyesület
köszöni az 1 százalékos
felajánlásokat. A befolyt
összeget, 219 ezer 360
forintot a gyermekek
egészséges életmódjá-
nak népszerûsítésére for-
dították, a Vízi Óvoda ud-
varára mozgás és rész-
képesség fejlesztéséhez
szükséges játékokat vá-
sárol az egyesület. (Adó-
szám: 18119323-1-41.

Fejlesztõpedagógusi állás Óvodapedagógusok felvétele
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K arácsony elõtt
hagyományo-

san bábszínházi elõ-
adást és kézmûves
foglalkozást ren-
deznek a Kiscelli
Múzeumban a gye-
rekeknek, melyen
több száz óvodás és
iskolás vesz részt.
Idén december 6-án
tartották a kará-
csony elõtti ese-
ményt, melyet a
„Divat és tradíció”
címû kiállítás csalá-
di napjával kötöttek
össze.

Bábszínház és kézmûvesség a Kiscelliben

A Térszínház ebben a színházi évadban új
bérleteket kínál. Egy bérlet három elõ-
adásra szól. A bérletben kedvezményes
áron adják a jegyeket.

Klasszikusok bérlet
Moliere: Tartuffe 2009. január 15-én

18 órakor. * Csokonai Vitéz Mihály:
Karnyóné február 19-én 19 órai kez-
dettel. * Szophoklész: Oedipus király
március 12-én 19 órakor.    

Abszurdok bérlet
Páskándi Géza: A vigéc 2009. febru-

ár 13-án 19 órakor. * Mrozek: Vatzlav
március 20-án 19 órai kezdettel. *
Samuel Beckett: Godot-ra várva április
16-án 18 órakor.   

Térszínház bérlet
Választott három elõadásra.
Cselekvõ drámaelemzés bérlet
Goethe: Faust 2009. február 24-én

18 órakor. * Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde március 17-én 18
órai kezdettel. * Madách Imre: Az em-
ber tragédiája április 21-én 18 órakor. 

(A bérletek ára: 4500 forint.) 
Bérlet általános iskolásoknak
Tótágas bérlet
Tótágas - mesék, fabulák, tréfák, farsan-

gi játékok 2009. február 25-én 15 órakor. *
Weöres Sándor: A holdbeli csónakos már-
cius 18-án 15 órai kezdettel. * Heltai Gás-
pár: Állati mesék április 15-én 15 órakor.

(A bérlet ára: 1800 forint.) 
(Igényüket e-mailen: terszinhaz@

mail.datanet.hu, vagy Zanotta Veroni-
kánál a 06-30-327-8791-es számon.)

A Térszínház bérletes
elõadásai középiskolásoknak

ZENÉS KÁVÉHÁZ Hangverseny a Platán
Könyvtárban december 16-án 17 órától. 1.
rész Puccini mûvek a zeneszerzõ születé-
sének 150. évfordulója alkalmából. 2. rész
Karácsonyi zenemûvek. Közremûködik:
Szepessy Beáta szoprán, Molnár Balázs
fuvola, Kapi-Horváth Ferenc zongora.
NYITVA TARTÁS Hétfõn 12-tõl 18-ig;
kedden 10-tõl 19-ig; szerdán zárva;
csütörtökön 10-tõl 19-ig; pénteken 12-tõl
18-ig; minden páratlan hét szombat-
ján 10-tõl 14 óráig várják az olvasókat.

Platán Közmûvelõdési Könyvtár
(Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca fe-
lõl. Tel.: 368-7093, www.platankonyvtar.hu)

Ionesco:A kopasz énekesnõ december  16-
án 19 órakor. * Karácsonyi misztérium (Tál-
tos bérlet) december 18-án 15 órai kezdet-
tel. * Karácsonyi misztérium batyus vendég-
séggel december 20-án 18 órától. (A jegyek
ára: 1800 forint, gyerekelõadásokra 800 fo-
rint. Jegyrendelés: Zanotta Veránál a 226-
2918-as vagy a 06-30-327-8791-es szá-
mon, valamint terszinhaz@mail.datanet.hu)

Térszínház 
(1033 Budapest, Fõ tér 1. Tel./fax.: 388-

4310. Honlap: www.terszinhaz.hu)

FOTÓ: ROZGONYI ERIK
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Karácsonyra
Rejtvényünkben Dsida Jenõ egyik versébõl idé-
zünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõleges
29. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk:
A. V. K. O. Y.). 13. Kis Mária. 14. Afrikai állam. 16.
Kis bolt. 18. Az arzén és a mangán vegyjele. 19.
Egyik európai úr. 20. Bogárfajta. 21 Az meg lett for-
dítva! 23. Eleinte kiáltozik! 24. Angol autók. 25.
Volfram és oxigén vegyjele. 26. Stanislav …, lengyel
sci-fi író. 28. Thaiföldi és kubai autók jele. 29. É. K.
D. 30. Folyadékok, gázok egy irányba történõ moz-
gatása. 34. T-vel az elején enyhe ráerõszakolás. 35.
Napon nagyon megsülõ. 37. Ûrjármû. 40. Foszfor,
fluor és nitrogén vegyjele. 42. Tiltás. 43. Komárom
megyei község. 44. Csap közepe! 45. Részben oda-
paskol! 47. Némán kutat! 49. Fordított 3,14. 50. Csa-
var. 51. Eleinte nem tudtuk! 53. Részben elnapol! 55.
Anvar …, egyiptomi elnök volt. 57. Görög városba
valósi. 60. Ósdi.
FÜGGÕLEGES: 1. Fohászok. 2. Gaznövény. 3. Ver-
di egyik mûve, névelõ nélkül. 4. A hét törpe egyike.
5. Néma néma! 6. Három amper. 7. … te édes, ame-
rikai zenés film. 8. Dzsin. 9. Suta egynemû betûi. 10.
Fordított épület. 11. Dal. 12. Megsüti régiesen. 15.
Vízben haladok. 17. Össze-vissza járású, névelõvel. 22. Leszag-
gat. 25. Brit fal. 26. L. L. E. É. 27. Növénykezdemény. 29. Az idé-
zet második sora (zárt betûk: L. Ó. Á.). 31. Kambodzsai és
egyiptomi autók jele. 38. Ijed. 39. Nagyon régi rendezett kertféle.
41. … Judy István, népszerû gitáros volt. 46. Egyik fajta képzõ-
mûvészeti ág, névelõvel. 48. Lóversenyfogadás. 49. Jelezz kézzel.
52. Erre szól a biztosítás. 53. Foci mûszó. 54. Megkevert apa! 56.
Rin Tin …, mesefigura. 58. A Ludolf-féle szám. 59. Orosz repülõ-
gép betûjele.                                                         Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon december 19-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között „Óbuda Újság, A tiszta forrás” feliratú bögrét sorso-
lunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A december 1-
jén megjelent, „Mikulásra” címû rejtvényünk helyes megfejtése:
„Õsz szakállán dér rezeg, messzi földrõl érkezett”.
Bögrét nyertek: Wehoferné S. Mária 1031 Budapest, Csónakház
utca 4. III/7.; Ravasz N. Viktor 1035 Budapest, Vörösvári út 7. I/1.;
Henezon Róbert 1035 Budapest, Hunor utca 8. III/1.

CSALÁDI PROGRAM Családi
társasjáték a Sziluett Mûhellyel
december 18-án 16 órától.
APRÓK TÁNCA Táncház ki-
csiknek és nagyoknak decem-
ber 19-én 19 órától. A talpaláva-

lót Kiss László és barátai húz-
zák. A táncokat Vámos László
tanítja. (Belépõ: 800 forint.)
KONCERT A Benkó Dixieland
Band koncertje december 20-án
19 órától. (Belépõ: 2.500 forint.)

TÁNCOS RENDEZVÉNY Ca-
sablanca Táncláz december
19-én 20-tól 24 óráig. Jó a zene
és kitûnõ a hangulat! Itt a lehe-
tõség a társastánc tanfolyamon
megtanult lépések és kombiná-
ciók ismétlésére és gyakorlásá-
ra, újabb figurák elsajátítására,
a haladókkal és a klubvezetõ-
vel való konzultációra. (Belépõ:
900 forint.)

CSALÁDI VASÁRNAP Kaláka
betlehem december 21-én 15
órától.Ha Karácsony, akkor szinte
természetes, hogy van meglepe-
tés.Hagyományosan így van ez a
karácsonyi Kaláka koncerteken
is. Minden muzsikus készül vala-
mi újjal. (Belépõ: 1.900 forint.)
SIRTOS Görög Táncház december
21-én 18-tól 22 óráig. Tánctanítás:
18-tól 19 óráig. (Belépõ: 800 forint.)

Óbudai Kulturális Központ
- Békásmegyeri Közösségi Ház

(1038 Bp., Csobánka tér 5. Tel./fax: 243-2432, honlap: 
www.bekasmegyerikozossegihaz.hu, e-mail: bkhouse@t-online.hu)

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 
www.kulturkozpont.hu E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

TÁRLATOK AZ AQUINCUMI MÚZEUMBAN. Idõszaki kiállítások: Nö-
vények és kultúra Európa történetében december 31-ig. * Kelták és era-
viszkuszok. Budapest régészeti emlékei a római hódítás elõtti évszáza-
dokból 2009. március 31-ig. • Aquincumi Látványtár:Tárgyak és történe-
lem, az Aquincumi Múzeum gyûjteményének legszebb darabjai 2009.
szeptember 20-ig. Állandó kiállítás: Róma Aquincumban. (Cím: Szent-
endrei út 139.Tel.: 250-1650, 430-1081, aquincum@aquincum.hu)
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Az Óbudai Polgári Társa-
ság ebben az évben Gye-
pes Lajos úszóedzõnek
ítélte oda az Erzsébet Ki-
rályné Díjat. 

A c s i l l a g h e g y i
strandról indult a

ma már komoly hírnevet
szerzett edzõ élete és
szakmai pályafutása. Az
uszoda szolgálati házá-
ban született, ott teltek
gyermekévei és a me-
dencék világának spor-
tos légköre ihlette az
edzõi pálya választásá-
nál. Székely Éva és a ro-
kon, Kovácsi Aladár
bíztatására határozta el,
hogy ha már nem ért el
versenyzõként kiemel-
kedõ eredményeket,
legalább edzõként váltsa
valóra gyermekkori ál-
mait. Így lett az úszóból
tehetségek sorát és egy
olimpikont nevelõ edzõ. 

Gyepes Lajos a csil-
laghegyi uszodában na-
ponta oktatja a Római
Sport Egyesület (RSE)
tizenöt fõs úszó csapa-
tát. Magáról nem akar
sokat elárulni, azt
mondja, beszéljenek he-

lyette a tanítványok
eredményei. Igaza van,
a hosszan sorolható si-
kerlista kiváló szakmai
és pedagógiai munkáról
állít ki bizonyítványt.

A 2008-as versenye-
ken mindig helyt állt a
kis létszámú, de minõsé-
get „termelõ” csapat. Ha-
zai és külföldi szereplé-
sük alkalmával érem nél-
kül soha nem tértek haza,
legutóbbi versenyük az
idény legsikeresebb fel-
lépésének bizonyult.

- A Bajai Halászlé Ku-
pán nagyon kitettek ma-

gukért a gyerekek- di-
csérte tanítványait Gye-
pes Lajos. - A 25 méte-
res medencében rende-
zett viadalon 380 után-
pótlás korú versenyzõ,
köztük több országos
ranglistás úszó állt rajt-
hoz. Tanítványaim csúcs-
formában versenyeztek,
engem is meglepett, mi-
lyen jó idõket úsztak. Az
éremhalmozó ezúttal is
Horváth Dóra volt,
mindhárom számban el-
sõként ért célba, és meg-
õrizte harmadik helyét
az országos ranglistán.

Venyige Ádám is kirob-
banó formában tempó-
zott. Hatalmas küzde-
lemben legyõzte a kor-
osztály legjobbját és lec-
két adott a taktikus ver-
senyzésbõl. Két elsõ és
egy második helyezése
bravúros teljesítmény.
Bajnóczki Csongor
ugyancsak a legjobb ide-
jét úszta, 50 mellen má-
sodik, 100-on negyedik
lett. A Jövõ SC-bõl iga-
zolt Vékony Csaba két
bronzéremmel sikeresen
mutatkozott be, de Bor-
sos Mihály úszásán is
látszott, hogy van benne
fantázia.

Gyepes Lajos nagyon
szereti az úszást és ra-
jong a gyerekekért. Ta-
nítómester, barát, gyón-
tató pap, néha kalácsot
osztogató, máskor kor-
bácsot csattogtató edzõ,
mikor mire van szükség
az ideális edzõ-tanítvány
kapcsolat megteremtésé-
hez. Kitüntetését nagy
elismerésnek tartja, to-
vábbra is töretlen lelke-
sedéssel dolgozik, hi-
szen Boulsevicz Bea
után újabb híres ver-
senyzõket szeretne ne-
velni Óbuda és a magyar
úszósport dicsõségére.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Úszás * Tehetségek sorát neveli

Gyepes Lajos a sikerkovács

Gyepes Lajos két tehetséges tanítványával, Horváth Dó-
rával és Venyige Ádámmal

A rendezõk ezúttal
még színesebbé tet-

ték a díjkiosztó ünnepsé-
get. Az 50. év meg is ér-
demelte a látványossá-
got, hiszen az ország leg-
régebbi és legnagyobb
tömeget megmozgató
bajnoksága jubilált. 

Az ünnepségen meg-
jelent Bús Balázs pol-
gármester, aki nagyra
értékelte a Keresztúri

Ferenc és Smiri Elek
irányításával zajló Ta-
nuló utcai sportéletet. 

A nézõket szórakozta-
tó táncosok, elõadómû-
vészek érdekes mûsora
után tovább emelkedett a
hangulat, majd kiosztot-
ták a díjakat. A szponzo-
rok ezúttal még adako-
zóbbnak bizonyultak,
így bõséges ajándék ju-
tott a díjazottaknak. 

Az 50. Tanuló utcai
kispályás bajnokság
végeredménye

5. osztály: 1. Mön-
chengladbach; 2. Gillette;
3. Ebola. 8. osztály: 1.

Repley; 2. Kispest; 3. Ka-
lács FC. 4. osztály: 1. Kau-
csuk; 2. Vihar FC; 3.
Astrid. Nõi osztály: 1.
BRSE; 2. ELTE Mellbe-
dobás; 3. Fortuna. 2. osz-

tály: 1. Magnum SE; 2.
TUE; 3. Lancast. 1. osz-
tály: 1. TPS Csiga; 2. Fétis
Kft.; Szerszámház; 3. Za-
kó. 3. osztály: 1. Csigács-
ka; 2. Láng; 3. Problem
Child. 10. osztály: 1. Ka-
csaláb; 2. Azzurri; 3. Rene-
szánsz RT. Öregfiúk: 1988
Déli KFC Old Boy; 2.
TUE; 3. Phoenix. L. A. 

Kispályás labdarúgás 

50 éve rúgják a bõrt a Tanuló utcai bajnokságon
Az Óbudai Kulturális Központ színháztermében tartották
az 50. Tanuló utcai kispályás labdarúgó-bajnokság díjki-
osztó ünnepségét. Nagyszerû képet nyújtott a helyszín: a
színpadon érmekkel, kupákkal és sportszerekkel zsúfo-
lásig „megterített” asztalok sorakoztak, a nézõtéren pe-
dig a vidám eszmecserét folytató játékosok tarka sere-
ge telt ház benyomását keltette. A nagyfokú érdeklõdés
nem volt véletlen, a bajnokság eredményhirdetésén
minden alkalommal jó a hangulat.

Immáron harmadik alka-
lommal rendezik december
28-án 9 órától a Kaszás
csarnokban az Óbudai Ka-
szások All Star eseményét. 

E zen olyan legjobb
korosztályos játéko-

sok vehetnek részt és
játszhatnak az NBI-es
csapat játékosaival egy
csapatban, akiket edzõik
választanak ki mind az
éves csapatteljesítményt,
mind a tanulmányi ered-
ményeket figyelembe
véve. A program része az
elmúlt években megszo-
kott családi 3 labda ver-
seny, az egyéni- és csa-
pat büntetõdobó és a zsá-
kolóverseny is. 

Az esemény fénypont-
ja a vegyes csapatokból
összeállított All Star
mérkõzések lesznek.     

M. P.

Óbudai Kaszások
All Star dzsembori 

SPORTOS ÉVBÚCSÚZ-
TATÓ A PAISBAN. Vi-
dám, sportos évbúcsúz-
tatóra invitálja az érdek-
lõdõket a Pais DSE de-
cember 30-án 9-tõl 16
óráig a Pais Dezsõ Álta-
lános Iskolába. (Cím:
Pais Dezsõ utca 1-3.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt sportbarátok és természetjárók! A Rokon Baráti Kör
2009-ben is indítja egynapos, buszos sítúráit Ausztriába. Idõpon-
tok, tervezett úticélok: 2009. január 11.: Unterberg (új helyszín);
2009. január 25.: Semmerig/Stuhleck; 2009. február 8.:
Gemeindealpe (új helyszín, a megszokottól kissé távolabb);
2009. február 22.: Semmering/Stuhleck.

Találkozó 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány térrõl, indulás 6
órakor, 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 képviselõ-testület novem-
ber végi ülésén arról is hatá-
rozott, hogy az ideihez ha-
sonlóan, az önkormányzat
jövõre is pályázik mûfüves
pályák kialakításához szük-
séges anyagi forrásokra. Az
MSZDP-frakció is megsza-
vazta az elõterjesztést, mert
mint ahogy Mihalik Zoltán, a
képviselõcsoport vezetõje
mondta: örömhír az OLLÉ pá-
lyázatban a III. kerület sike-
res részvétele. 

Anyolc pályából hét
kerületi oktatási in-

tézmények, iskolák sport-
udvarán valósult
meg. Ezzel lehe-
tõség nyílik a di-
ákok biztonsá-
gosabb sportolá-
sára. Mindez a
manapság rend-
kívül népszerû
kispályás futball
szerelmeseinek
is újabb lehetõséget te-
remtett. A pályák azonban
csak állandó felügyelet
mellett használhatók, ok-

tatási idõben ezt a testne-
velõ tanárok, oktatási idõn
kívül az üzemeltetõ által
megbízott cég képviselõi
végzik. 

A konstrukciónak rend-
kívüli népszerûsége mel-
lett azonban vannak árny-
oldalai is. Az oktatási idõn
túl a pályákat csak bérleti
díj ellenében lehet hasz-
nálni, ami azt eredménye-
zi, hogy a környékrõl a
sportudvarra korábban
odajáró fiatalok kiszorul-
hatnak a pályákról, hiszen
eddig ingyenesen, ezentúl
pedig már csak pénz elle-

nében vehetnék
igénybe - hang-
súlyozta a frak-
cióvezetõ.

- A pályák be-
kerülési értéke
248 millió forint
plusz áfa volt, il-
letve lesz, melyet
az önkormány-

zat csak egy 15 éves fu-
tamidejû hitel formájában
tud felvállalni. A novem-
ber végi ülésen a képvise-

lõ-testület ismét az OLLÉ
pályázaton való részvétel
mellett döntött 23 igen és
7 nem szavazat mellett.
Jövõre hat új mûfüves pá-
lya kialakítását tervezik.
Kívánom, hogy ez a pá-
lyázatunk is hasonlóan si-
keres legyen, hogy kedve-
zõ feltételekkel a pályáza-
ti 2 millió forint ÖTM tá-
mogatást is igénybe tud-
junk venni. 

Azonban azt javasoltuk
a testületnek, hogy hason-
lóan nagy figyelmet és
forrást szenteljünk a kerü-
let közterületi parkjaira,
játszótereire, zöldfelülete-
ire. Az önkormányzat
ugyanis még a 2006-ban
tervezett játszótér-felújítá-
si programjának elsõ lépé-
seit sem tette meg. Az el-
múlt két évben arra töre-
kedtünk, hogy a költség-

vetésben végre szerepelje-
nek ezek a tételek. A
2009. évi költségvetési
tárgyalásoknál javasolni
fogjuk a zöldterületek,
parkok, játszóterek terv-
szerû felújítását, és leg-
alább akkora nagyságren-
dû forrást biztosítsunk a
költségvetésben, mint
amekkorát az OLLÉ pá-
lyákra szánunk - zárta nyi-
latkozatát Mihalik Zoltán. 

Jövõre hat új mûfüves pálya épülhet Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-
ján ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. Minden hónap
harmadik szerdáján adótanácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ ut-
ca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom december 18-án 18.30 órától lesz.
Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköznap
16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén, 17-tõl 19 óráig
a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefon-
számon.) 
• Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd decemberben szünetelteti ingyenes jogi ta-
nácsadását a Békásmegyeri Közösségi Házban.
• 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 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csütörtö-
kén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám
alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásme-
gyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden
hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórá-
jára a lakosokat a Békásmegyeri Közösségi Házba
(Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az óbudaiak országgyûlési kép-
viselõje, az országgyûlés ülésezésének idõszaká-
ban, minden héten csütörtökön, 17-tõl 19 óráig fo-
gadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista Párt III.
kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

R adványi Katalin
„Gyermekkorom

Óbudája” címû könyvbe-
mutatójának a Fidesz 3-as
választókerületi irodája
adott otthont november 6-
án. Az írónõ édesapja tör-
ténetét foglalta írásba,

hogy az utókornak is né-
mi elképzelése lehessen a
régi óbudai életrõl. Az
eseményen megjelentek
sütemény mellett néze-
gethették a régi óbudai
képeket és hallhattak az
írónõ jövõbeni terveirõl.

Gyermekkorom Óbudája 

A Magyarországi Evangéli-
umi Testvérközösség bé-
kásmegyeri gyülekezete
(Megbékélés Háza Temp-
lom) karácsony elõtt, ad-
vent negyedik vasárnap-
ján, december 21-én 9
órától szolidaritási isten-
tiszteletet tart a magyar-
országi cigányságért.

A perselypénzt az el-
múlt év gyilkossá-

gainak áldozatul esett
embertársaink hozzátar-

tozóinak ajánlják fel. Az
istentiszteletre várják a
cigányság képviselõit, az
érintett családokat, a ki-
sebbségi jogok ország-
gyûlési biztosát és mind-
azokat, akiket fájdalom-
mal tölt el az, ami orszá-
gunk legszegényebb és
legkiszolgáltatottabb ki-
sebbségét érinti.

(Helyszín: Megbékélés
Háza Templom, Békás-
megyer, Királyok útja és
Hadrianus utca sarka.) 

Szolidaritási istentisztelet 
a magyarországi cigányságért

Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda (1039 Budapest, Zipernowsky
Károly utca 2., telefon: 243-8427, tel./fax: 454-7200 e-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu)
1 fõ óvodapedagógust vesz fel.
Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, iskolai elõkészítés. Pályázati feltéte-
lek: felsõfokú szakirányú végzettség; legalább 4 év szakmai gyakorlat; büntet-
len elõélet. A pályázatnál elõnyt jelent: Montessori módszerben való tapaszta-
lat, gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: részletes, fényképpel ellátott
szakmai önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A kinevezés határozott idõre szól (3 hónapos próbaidõvel). Illetmény és egyéb
juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést
követõ 15 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a 15 nap lejártát követõen
két hét. Az állás betöltésének ideje: az elbírálási határidõ lejárta után, azonnal.

Óvodapedagógust alkalmaznának

K oszorúzással emlé-
kezett dr. Zsámboki

Pál csillaghegyi plébá-
nosra a Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesület a kö-
zelmúltban. Az egyházi
ember 1928-tól megha-

tározó szerepet játszott
Csillaghegy kulturális és
társadalmi életében:
templomot építtetett, tá-
mogatta a rászorultakat,
megszervezte Csillag-
hegy közösségi életét. 

A hálás polgárok teret
neveztek el és emléktáb-
lát állítottak közösségte-
remtõ plébánosuk emlé-
kére. 

Kép és szöveg: 
Dömötör L.

Emlékezés dr. Zsámboki Pál csillaghegyi plébánosra 
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KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

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

NINCS LEHETETLEN!
Hiteleit, biztosításait, 
intézze kényelmesen. 
Személyre szabott, 

díjmentes tanácsadás. 
HÍVJON MOST! 

Telefon: 06-30-9066-079, 
vagy 06-70-281-1749

Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében „Munkavál-
lalók képzése a T&T Quality
Engineering Kft. versenyképes-
ségének megõrzése érdeké-
ben” címmel benyújtott pályá-
zatunkban vállalt képzéseket
megtartottuk. A projekt az Eu-
rópai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.

EuroCenter és Új Udvar Bevásárlóközpontokban
1032 Bécsi út 154., 1036 Bécsi út 38-44.

Minervacom Kft.

A karácsonyi ünnepek elõtt a békás-
megyeri piacon néztünk szét: mit,
mennyiért vásárolhatnak meg a házi-
asszonyok.

Azöldségeknél az árkülönbség:
a paradicsom kilója 240 fo-

rinttól egészen 498 forintig terjed, a
paprika darabját 50 forinttól, kilóját
480 forintig vehetjük meg, míg a
retek 20 forintos darabártól kezdõ-
dik a 150 forintos csomagárig. 

A gyümölcsöknél is elég nagy
a választék, így az árpaletta is. Az
alma kilogrammos ára 98 forint-
tól kezdõdik és 198 forint kör-
nyékén áll meg, banánt 200 fo-
rinttól egészen 348 forint/kilo-
grammos áron kaphatunk. 

Ha süti, akkor magvak, ha mag-
vak, akkor dió, mák, mandula,
pisztácia, mogyoró. Az elhagyha-
tatlan bejgli és zserbó alapanyaga a
dió, amibõl kaphatunk egészet és

daráltat, 200 forint/10 dekagram-
mos kínálattól, a csomagolt és mért
fajtákig 800 forinttól egészen 1600
forintos árig. A másik bejgli össze-
tevõ a mák, amit 210 forint/10 de-
kagrammtól 2500 forint/kiló áron
vásárolhatunk. Mandulát kevés he-
lyen lehet találni, 450 forinttól
1500 forintig beszerezhetõ, úgy-
mint a gesztenye, ami 850 forinttól

indul 1500 forintig, illetve a pisztá-
cia, amit 240 forint/10 dekagram-
mos árért vihetünk haza. 

A sütihez kell még tojás, amit
elég egységes áron kaphatunk
szinte mindenhol a piacon, 28-30
forintos darabáron. Aszalt gyü-
mölcsöt 160 forinttól 320 forintig
vehetünk meg. 

Mezei Péter

Karácsonyi kínálat, eltérõ árak a békásmegyeri csarnokban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

Az évszázados hagyomány,
az Óbudai Krumplibúcsú
december 26-án folytató-
dik a „Braunhaxler” Egye-
sület és a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat közös
rendezésében, a Rozma-
ring vendéglõben. 

Egykor az Országúti,
ma Margit körúti

Ferences templom bú-
csúja volt, Szent István
elsõ vértanú emlékére,
amikor a szerzetesek sült
krumplit osztottak a sze-
gényeknek. Késõbb ez a
hagyomány összekap-
csolódott az 1838. évi
nagy pest-budai árvízre
való emlékezéssel. Ek-
kor Pest és Buda alacso-
nyabban fekvõ területei-
nek lakossága a budai
hegyekbe menekült, ahol
az ott élõ sváb gazdák
gazdasági épületeiben
húzta meg magát, ahol a
sült krumpli és libazsír
volt a fõ ennivalójuk. 

Ennek emlékére a ké-
sõbbi években kará-
csony másnapján, Bu-
dán összejöttek a csalá-
dok, emlékezve a régi
idõkre. A közös menü
mindig sült krumpli
volt. Késõbb ezt az or-
szágúti vendéglõk csalá-
di ünneppé fejlesztették,
azaz ezen a napon a ven-
déglõkben sramlizene
szólt, a családok ünnep-
lõben, gomblyukukban
nemzeti színû szalagra
fûzött krumplival jártak
vendéglõrõl vendéglõre,
melyek sajnos már meg-
szûntek. 

Idén az esemény, me-
lyet Tauner Tibor, igazi

„braunhaxler” már húsz
éve szervez, a Rozmaring
vendéglõben lesz decem-
ber 26-án (cím: Árpád
fejedelem útja 125.), a
HÉV Tímár utcai megál-
lójánál, a Duna-parton.

A hagyományoknak
megfelelõen a sült
krumpli, libazsír és lila-
hagyma mindenkinek
ingyenes, de az étterem
rendkívüli kedvezmé-
nyes étel- és italárakkal
vár mindenkit.

(A nagy érdeklõdésre
való tekintettel asztalfogla-
lás kötelezõ, december 23-
ig Tauner Tibornál a 368-
6685-ös telefonszámon,
naponta 16-tól 21 óráig.)

A Csillaghegy Bete-
geiért Alapítvány

évzáró rendezvényt tart
december 19-én 19
órától a Csillaghegy
Egészségházban. Közre-
mûködnek csillaghegyi

zenemûvészek. Megte-
kinthetõ M. Pintér Ilona
festõmûvész tárlata. Tá-
mogató: Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
ta. (Cím: Vasút sor 1., a
HÉV megállónál.)

EGY CSILLAGHEGYI „CSÚCSKÉPE” A HIMALÁJÁRÓL. A
csillaghegyen élõ Jánosi György (zászlóval) és „mászó-
társa”, Böröcz Zsolt november 2-án megmászta a 6 ezer
189 méter magas Island Peak csúcsot. Háttérben a
Lhotse hírhedt déli fala 

A 170. Krumplibúcsú Óbudán 
PPrrooggrraamm

9 órakor: a Városháza külsõ falán lévõ „málenkíj ro-
bot” emléktáblánál koszorúzás az elhurcolt óbudai
civil lakosok emlékére.
10-tõl 17 óráig: a Rozmaring vendéglõben Nosztal-
gia Sramlizenekar, a Braunhaxler Dalkör és neves
mûvészek adnak mûsort, melyet a Duna Tv közvetít.
12 órától: Krumplikirály és -királynõ választás.

Óbudai véradókat tüntettek ki december 4-én a Vá-

rosháza tanácskozótermében. Az eseményen részt

vett Bús Balázs polgármester.

Az elismeréseket Kardos István, a Magyar Vörös-

kereszt Budapesti Szervezetének igazgatója adta

át Iván Sándornak, Gelencsér Lászlónak, Károlyi

Norbertnek, Buchleitner Istvánnénak, Czakó Ben-

cének, Kocsis Lászlónak, Szatmári Lászlónénak és

Székházi Zoltánnak.

Véradók elismeréseKarácsonyi zenedélután 

Mint arról hírt ad-
tunk, rendkívüli zöld-
ség és gyümölcs-
vásárt tartottak
magyar õstermelõk
november 8-án és
december 6-án a
békásmegyeri la-
kótelepen, ugyan-
ezen a napon az
Aquincum Általá-
nos Iskola parkoló-
jában, november
15-én Belsõ-Óbu-
dán, december 15-
én pedig a Raktár
utcai parkolóban.

EGYESÜLETTÉ ALAKUL
AZ ÓBUDA BARÁTI KÖR.
Tisztújítással egybekötött
rendezvényén az Óbuda
Baráti Kör egyesületté ala-
kítása lesz a téma 2009.
január 19-én 16.30 órakor
az Óbudai Társaskörben.

Zöldség és gyümölcs õstermelõktõl

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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