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

Februártól horkolás terápia szakambulanci-
án kezelik a Vörösvári úti szakrendelõben a
sok ember életét megkeserítõ horkolást.

Négy oldalas ajánlónkban mûvelõdési
intézmények, civil szervezetek program-
jai közül válogathatnak.2 16

Díszoklevelek pedagógusoknak Kulturális melléklet

6
Rádiófrekvenciás horkolás terápia

XV. évfolyam 2. szám   2009. január 20. 

Az Óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar Héja Domonkos vezényletével újévi koncertet adott január 9-én este nagy sikerrel a Kiscelli Múzeum
templomterében. Az önkormányzat által szervezett hangverseny elõtt Bús Balázs polgármester mondott újévi köszöntõt. Az esten felcsendült
Brahms: Magyar táncok címû mûve.                                                                                                                                       FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Koncerttel köszöntötték az új évet

Óbudai Egészségolimpia: szûrõ- és egészséghétvége január 24-25-én FELHÍVÁS A 8. OLDALON

K irabolták az Erste
Bank Flórián téri fi-

ókját január 13-án kora
délután. A rabló lefegyve-
rezte a biztonsági õrt, és
egy túszt is ejtett. A túszt

végül elengedte, és egy
panelházba menekült. A
rendõrök egyelõre nem
találták meg a tettest, este
még nagy erõkkel keres-
ték a Miklós utcai épület-

ben és környékén. Szem-
tanúk szerint a rablást kö-
vetõen, a pénzzel együtt
egy személyautóval me-
nekült el a helyszínrõl. 

BÕVEBBEN A 14. OLDALON

Bankrablás túszejtéssel a Flórián téren

Elõzetes: iskolabörzét
rendeznek február 5-

én 10-tõl 18 óráig az Óbu-
da-Békásmegyer Nevelési
Tanácsadó Békásmegyeri
telephelyén (Bebó Károly

utca 13.). A körzet általá-
nos iskolái bemutatják pe-
dagógiai programjukat.

Lapunk következõ száma
február 3-án, kedden
jelenik meg!

Iskolabörze 2009 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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

A polgármesteri hivatal
oktatási és kulturális
fõosztálya felhívja a
nyugalmazott pedagógu-
sok figyelmét, hogy a
Felsõoktatási Törvény
2005. CXXX tv. 65§ (4)
bekezdése szerint óvó-
nõképzõt, illetve tanító-
képzõt végzett és diplo-
máját

50 éve szerzett peda-
gógus arany,

60 éve szerzett peda-
gógus gyémánt,

65 éve szerzett peda-
gógus vas, illetve

70 éve szerzett peda-
gógus rubin

díszoklevelet kaphat,
ha legalább 30 évet
eredményesen dolgozott
pedagógusként. 

A kérelem az önkor-
mányzat oktatási és kul-
turális fõosztályán nyújt-
ható be. Ehhez csatolni
kell elsõ igénylés esetén
a diploma másolatát (a
másolást és hitelesítést a
fõosztályon végzik), va-
lamint a 30 év pedagó-
gus munkakörben eltöl-
tött munkaviszonyra vo-
natkozó igazolást, erre a
munkakönyv szolgál
(arról is fénymásolatot
készítenek a fõosztá-
lyon). Magasabb foko-

zatú jubileumi diploma
igénylése esetén csak az
elõzõ jubileumi diploma
fénymásolatát szüksé-
ges benyújtani a kére-
lemhez csatolva.

Az igényléseket feb-
ruár végéig az oktatási
és kulturális fõosztályra
kérik bevinni vagy be-
küldeni. (1033 Buda-
pest, Laktany utca 4. II.
em.). A kérelem tartal-
mazza a kérelmezõ lak-
címét, (ha van) a tele-
fonszámát, adószámát,
taj-számát, valamint,
hogy a kérelmezõ hány
évet dolgozott pedagó-
gusként a kerületben.

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

(Bõvebb tájékoztatást
az oktatási és kulturális
fõosztályon adnak a
437-8896-os illetve a
437-8653-as telefonszá-
mon.)

A tanári diplomával
rendelkezõk közvetlenül
a fõiskolán, illetve egye-
temen (jogutódján) kér-
hetik jubileumi diplo-
májukat, nem az önkor-
mányzaton keresztül.

Jubileumi diplomák
pedagógusoknakMély fájdalommal tu-

datjuk, hogy Antal Já-
nos érseki tanácsos,
címzetes prépost, espe-
res, Óbuda-Békásme-
gyer díszpolgára január
7-én, életének 64. évé-
ben elhunyt.
Pappá 1970-ben szentel-
ték, majd 1984-ben dr.
Lékai László bíboros ér-
sektõl kapta a feladatot,
hogy Békásmegyer-pünkösdfürdõi lakótelep szá-
mára új (jogelõd nélküli) templomot építsen és új
plébánia közösséget teremtsen.
János atya elévülhetetlen érdemeket szerzett a
templom felépítésében, a hívõk közösségének
megszervezésében.
Paskai László prímás érsek által 1987-ben megál-
dott Boldog Özsébrõl elnevezett templom  a plébá-
nos atya áldozatos, elhivatott munkája eredménye-
ként 20 éven át szolgálta a kerület lakóit.
A Boldog Özséb plébánia felépítésében, a hívõk kö-
zösségének megszervezésében kifejtett tevékeny-
ségéért, két évtizedes töretlen elhivatottságú, lelki-
ismeretes munkájáért 2008 márciusában Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete a kerület díszpolgárává választotta.
Antal Jánost Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
saját halottjának tekinti.

* * * 
Örök nyugalomra 2009. január 24-én 11 órakor
helyezik a Boldog Özséb Plébánia-templomban
(Lékai bíboros tér 8-10.).

Elhunyt Antal János, 
Óbuda-Békásmegyer díszpolgára

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-
latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-
0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os telefon-
számon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

A Barátság Családi és Szabadidõ

Parkban (1037 Budapest, Laborc ut-

ca 2.) tavaly decemberben megnyílt

a lakosság részére az egész évben

nyitva tartó jégpálya, ahol az alábbi

idõpontokban korcsolyázhatnak.

Szerdán: 14-tõl 17 óráig. Csütörtö-

kön: 14-tõl 17 óráig. Pénteken: 14-

tõl 19 óráig. Szombaton: 10-tõl 13

óráig és 15-tõl 19 óráig. Vasárnap:

10-tõl 13 óráig és 15-tõl 19 óráig.

A belépõjegy ára: 700 Ft/2 óra. Kor-

csolya bérlés szintén 700 Ft/2 óra. 10

fõ feletti csoportoknak 500 Ft/2 óra.

Korcsolya bérlés is 500 Ft/2 óra.

Megrendülten tudatjuk, hogy dr.
Dedics Imre 2009. január 4-én, életé-
nek 88. évében elhunyt.
Dr. Dedics Imre 1921. február 19-én
született Újpesten. 1951-ben jogi dip-
lomát szerzett. Kevesen tudják róla,
hogy a Magyar Posta egykori - a forra-
dalom után börtönbe került - vezér-
igazgatója volt.
A Kereszténydemokrata Néppárt képvi-
selõjeként Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-testületében két
választási ciklusban is mandátumot szerzett (1990-1994 és 1994-
1998). A testület munkáját 1991 és 1994 között, mint a gazdasági,
vállalkozási és privatizációs bizottság tagja segítette. Ezen felül
számos ad-hoc bizottságnak volt hozzáértõ és lelkes résztvevõje.
1995. februárjától 1998 õszéig a jogi, közigazgatási és közbizton-
sági bizottság elnökeként, valamint a pénzügyi bizottság tagjaként
tevékenykedett.
Kiemelkedõ tudással rendelkezõ jogász volt, véleményével mindig
a törvényesség, az önkormányzat és Óbuda érdekét szolgálta.

Az új jégpálya
nyitva tartása

Dr. Dedics Imre
(1921-2009)
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Polgármesteri látogatás
a konzervatív klubban

„Aktuális kérdések a kerü-
letben” címmel tartja idei
elsõ rendezvényét az
Óbudai Konzervatív Klub
III. kerületi Szervezete ja-
nuár 26-án 18 órakor. Az
eseményre Bús Balázs
polgármestert hívták meg
vendégnek. (Cím:kaszás-
dûlõi lakótelep, Pethe Fe-
renc tér 2.) 

Testületi ülés
Idei elsõ rendes ülését -
az I. féléves munkaterv
szerint - január 28-án 10
órától tartja Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának Képviselõ-testü-
lete a Városháza tanács-
kozótermében.

Recepciósokat
alkalmaznának

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Polgár-
mesteri Hivatala pályáza-
tot hirdet egy teljes mun-
kaidõs és egy heti 20 órás,
részmunkaidõs ügyfélirá-
nyító (recepciós) munka-
kör betöltésére. (Részle-
tes pályázati feltételek a
www.obuda.hu honlapon.)

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.

ÖTLETEK A FÕ TÉR FEJLESZTÉSÉRE. Mint arról többször beszámoltunk, az önkormányzat ötlet-
pályázatot írt ki a Fõ tér és környéke városépítészeti és környezetalakítási tervezésére. Ered-
ményt tavaly december 15-én hirdettek, a díjazottak névsorát lapunk elõzõ számának 5. olda-
lán közöltük. A nyertes és megvásárolt pályamûveket kiállították a polgármesteri hivatalban

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A társadalom sorsáért el-
kötelezett ember nemcsak
a maga jövõjére és boldog-
ságára gondol, hanem né-
pe, közössége sorsára is -
mondta Bús Balázs polgár-
mester újévi köszöntõjé-
ben, mely a Kiscelli Múze-
umban rendezett Óbudai
Danubia Zenekar koncertje
elõtt hangzott el. 

K ülsõ okokra visz-
szavezethetõ és or-

szágon belüli gondok
sújtják az embereket.
Utóbbival kapcsolatban
úgy fogalmazott: - A
bûnbõl minden morális
fenntartás nélkül lehet
erényt kovácsolni. E kö-
rülmények hatására pe-
dig gyengül a társadalmi
kohézió, fogy a bizalom,
csorbul az egymás iránti
tisztelet. Többek között
ezért is szükséges min-
dent megtennünk azért,
hogy legalább szûkebb
pátriánkban, Óbudán és
Békásmegyeren tovább-
ra is más légkörben él-
hessünk, s folytathassuk
azt a gyakorlatot, hogy
meggyõzõdéstõl, világ-
nézettõl függetlenül
mindannyian a legfonto-
sabb célra, a kerület la-
kossága érdekeinek elõ-
mozdítására törekszünk.

Az összefogás jelentõ-
ségét hangsúlyozva kitért
arra is, hogy megtartani,
majd erõsíteni kell a kon-
szenzusos városvezetés
hagyományát a kerület-
ben. Ennek gyakorlatba
ültetéseként említette a
kerületi egészségügy mel-
letti közös kiállást, a
BKV menetrend átalakí-
tása során tett egységes
javaslatokat, valamint a
fõvárosi teherforgalmi
stratégia kidolgozása kap-
csán kialakított megoldási
koncepciókat. Ezekkel
kapcsolatban ugyanakkor
sajnálattal jegyezte meg,

hogy a felsõbb szinteken
lévõ politikai erõk rendre
nem veszik figyelembe a
helyi érdekeket.

- A kerület vezetése
csak magára számíthat -
mondta -, mivel a jelen-
legi gazdasági és politi-
kai helyzetben egy „el-
lenzéki” önkormányzat-
nak, pusztán pártlogika
alapján nem adnak tá-
mogatást. A „kiszárított”
környezet ellenére is
számos olyan projektet
készített elõ a testület,
amely jelentõs változást
és kézzelfogható fejlõ-
dést jelentene a város-

rész számára. A kerüle-
tek fejlõdését azonban a
kétszintû önkormányzati
rendszer komolyan aka-
dályozza, ezért helyes
lenne, ha azt átalakíta-
nák annak érdekében,
hogy a fõvárosi döntés-
hozatalba a kerületi ér-
dekek és vélemények is
érvényesülhessenek. 

- Bölcsesség, mérték-
letesség, becsület, ösz-
szefogás és tenni akarás.
Úgy hiszem, ezen érté-
kek mentén haladva ér-
hetjük csak el kitûzött
céljainkat - zárta beszé-
dét a polgármester.

Koncerttel köszöntötték az új évet

„2009-ben közösségünk sorsa a tét”

Kérem Óbuda-Békásmegyer polgárait, hogy a je-
lenlegi gázellátási helyzetre tekintettel tegyenek
meg mindent azért, hogy az energia-felhasználást
csökkentsék!
Javasoljuk, hogy a lakóházakban a nem állandó tartóz-
kodás céljára szolgáló helyiségekben a fûtést csökkent-
sék minimális szintre, csak a fagyveszély elkerülésére.
Ilyen helyiségek lehetnek: garázs, mûhely, melléképü-
let, szuterén, padlástér, tárolók. Ha a lakásból tartósan
távol vannak, a hõfokot csökkentsék néhány fokkal!
A közös használatú területeken - lépcsõházakban,
belépõ elõtereken - is csökkentsék a hõmérsékletet!
Az intézményekben a munkaidõn kívüli és hétvégi idõ-
re csökkentsék a hõmérsékletet körülbelül 15 fokra!
Kérem gondoljanak arra, hogy minden megtakarí-
tott köbméter gáz mások számára az életet jelent-
heti a téli hidegben!
Megértésüket és támogatásukat köszönöm:

Bús Balázs
polgármester

Takarékoskodjunk a gázzal!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Beruházás – Közlekedés

A tavaly decemberi záró-
ülésen vitatta meg a kép-
viselõ-testület „A kerület
közterületein jármûvel vá-
rakozás rendjének szabá-
lyozásáról” címû rendelet-
tervezetet. A Fõvárosi Köz-
gyûlés 19/2005.(IV.22.)
rendelete három, úgyneve-
zett védett övezetet jelöl
ki a III. kerületben. Szabó
Magdolna (MSZDP) alpol-
gármester a Fõ tér és kör-
nyékére vonatkozó bekez-
dés módosítását kezdemé-
nyezte, mivel az számos
ponton kifogásolható.

A fõvárosi rendelet há-
rom védett övezetet

jelöl ki a III. kerületben
behajtási, várakozási, par-
kolási szempontból. Ezek
a Fõ tér és környéke, a
Római-part, illetve a Ha-
jógyári-sziget. A védett
övezet leegyszerûsítve azt
jelenti, hogy oda ritka ki-
vétellel, kizárólag külön
engedéllyel lehet gépjár-
mûvel behajtani, tartóz-
kodni. Véleményem sze-
rint a Fõ tér környéki utcá-
kat átgondolatlanul jelöl-
ték ki a rendelet alkotói,
hiszen túl nagy területre
vonatkozik a kijelölés,
ugyanakkor nem határol-
nak körül egy adott terüle-
tet, így az értelmezés vi-
tatható, nem egyértelmû.
A jelenleg érvényben lévõ

rendelet szerint védett
övezetnek számít a Szent-
endrei úttól a
Duna felõli rész-
re esõ Kórház
utca, a Miklós
utca, feltehetõen
a Polgár utca.
Azért mondom,
hogy feltehetõ-
en, mert a rende-
letbõl nem derül
ki egyértelmûen, hogy ho-
va tartozik a Polgár utca.

Feleslegesen nehezíti a
Polgár, a Tavasz, a Kórház

és a Miklós ut-
cai, többnyire la-
kótelepi épület-
ben lakók életét,
hogy otthonukat
csak külön enge-
déllyel közelít-
hessék meg -
hangsúlyozta az
alpolgármester. 

- A Fõ tér kerületünk
számára olyan értéket kép-

visel, hogy környékét va-
lóban védeni kell, de egy
ésszerûbb területi lehatá-
rolással. Ezért javasoltam
a képviselõ-testületnek,
kezdeményezze a fõvárosi
rendelet módosítását, ez-
zel a Szentlélek tér-Tavasz
utca-Hídfõ utca-Harrer
Pál utca-Vöröskereszt ut-
ca-Óbudai rakpart (térké-
pen) által jól körülhatárol-
ható terület válna védett
övezetté. Tehát az említett
környékre kellene behajtá-
si hozzájárulásért folya-
modniuk a lakóknak, gaz-
dasági szervezeteknek.

Véleményem szerint úgy
van értelme rendeleteket
hozni, ha kellõképpen in-
formáljuk az érintetteket,
illetve a jelenlegi esetben
táblákkal is segítjük a tájé-
kozódást. Ekkor várható el
a szabályok betartása. Mó-
dosító javaslatomat jóvá-
hagyta a testület, és remé-
nyeink szerint a fõvárosi
döntéshozók is elfogadják
ezt a változatot. Ekkor a
rendelet elérheti célját, a
Fõ tér és környéke való-
ban védetté válhat - zárta
nyilatkozatát Szabó Mag-
dolna. Sz. Cs.

Módosításra szorul a fõvárosi rendelet

„Szûkebb körben kelljen behajtási engedély!”

Elkészültek a kivitelezõk a Nagyszombat utcában az útpálya felújításával, így elindult
a forgalom a hónap elején az Árpád fejedelem útja és Lajos utca közötti szakaszon

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2009. február 4-ig a polgármesteri hiva-
tal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.) és
ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében a fõépíté-
szi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Bp., III. kerület Bécsi út-Tégla utca-Tégla árok-
Váradi út- Kiscelli köz-Remetehegyi út-Perényi
köz-Perényi út által határolt területre (volt Újlak
I. bánya) vonatkozó, Kerületi Szabályozási Terv ál-
tal határolt terület Kerületi Szabályozási Terve meg-
tekinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre
ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-
saitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Hollós Korvin Lajos
és a Dózsa György

utca keresztezõdése na-
gyon veszélyes közlekedé-
si csomópont, mégis sok
gyereknek itt kell átkelnie

iskolába menet. Mindkettõ
a Fõvárosi Önkormány-
zat kezelésében van.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata többször
kérte a helyzet rendezését,

eddig sikertelenül. A gye-
rekek és a többi gyalogos
érdekében mindennap egy
közterület-felügyelõt állí-
tott a helyi önkormányzat
az iskolakezdés idõszaká-

ban a helyszínre, hogy irá-
nyítsa a forgalmat, segítse
az átkelést. Ez egészen ad-
dig így lesz, míg a fõváros
nem rendezi megnyugtató-
an a közlekedési gondot. 

Veszélyes keresztezõdés Békásmegyeren

„100 éves a Ford T-modell”
címmel láthattak kiállítást
a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola (BMF) Bécsi úti, köz-
ponti épületének aulájá-
ban. 

Atárlat betekintést
nyújtott a makói

születésû Galamb József
családi hátterébe, szegedi
középfokú tanulmányai-
ba. Ismertette a fõiskola
jogelõdjében, a Magyar
Királyi Állami Felsõ Ipar-
iskolában végzett tanul-
mányait, nyomon kísérte
a Ford Motor Company-
nál végzett egyedülállóan
gazdag konstruktõri tevé-
kenységét.

Egyik fõ attrakciója
volt a Galamb József fõ-
konstruktõri tevékenysé-
ge során született, 1922-
es gyártású Ford T-mo-
dell, melyet a Bánki Kar
a fõiskola segítségével
vásárolt 2007 februárjá-
ban. A kar, de különösen

a Gépszerkezettani és
Biztonságtechnikai Inté-
zet munkatársai áldoza-
tos, precíz és szakszerû
munkával - szakértõk és
támogatók bevonásával -
restaurálták a modellt, és
tették bemutathatóvá.

A kiállítás másik kurió-
zumát jelentette - szintén
a fõiskola által vásárolt -
a Galamb keze nyomát
magán viselõ, 1929-es
gyártású Ford A-modell,
melyet restaurálva és le-
vizsgáztatva mutattak be
állandó kiállítóhelyén, a
Bécsi úti aulában. A tár-

latot eredeti Ford alkatré-
szek és dokumentumok,
Ford autómodellek, kiad-
ványok színesítették.

Nemzetközi
konferencia
A Ford-T modell, Ga-

lamb József és a többi al-
kotó munkásságának be-
mutatására rendezte a
Ford T 2008 Nemzetközi
Konferenciát a kapcsoló-
dó eseményekkel együtt,
a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola a Közlekedési
Múzeummal közösen.
(www.t-modell.com)

Ford modellek a BMF Bécsi úti aulájában 

100 éves veterán autó

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

A Budapest Fõváros Vagyon-
kezelõ Zrt. nettó 6,86 milli-
árd forint induló áron kínál
eladásra több budapesti in-
gatlant - derül ki a cég hon-
lapján található hirdetmé-
nyekbõl. Az ajánlatokat ta-
valy decemberben kellett,
illetve 2009. február köze-
péig kell beadni.

Az eladandó ingatla-
nok közül a legna-

gyobb tétel a volt óbudai
téglagyár, a Bécsi út 343.
szám alatt. A több mint 16
hektár terület induló ára
4,335 milliárd forint, és er-

re az ajánlatok beadási
napja 2009. február 11-e.
Az értékesítendõ ingatla-
nok között van még egy 8
ezer 717 négyzetméter be-
építetlen telek a Bojtár ut-
cában, továbbá a Hajógyá-
ri-szigeten telek és külön
szálloda 566, illetve 408
millió forint induló áron.

A Fõvárosi Önkor-
mányzat döntése alapján
2008-ra 14,3 milliárd fo-
rint bevételt terveztek in-
gatlan eladásokból, de no-
vemberig ebbõl 2,6 milli-
árd forint bevétel folyt be
a fõváros kasszájába.

Milliárdokért eladó
az óbudai téglagyár

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek szá-
mára.Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigye-
lés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos
tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerün-
kön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a
civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos 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

A vonatkozó helyi önkor-
mányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék
égetése Óbuda-Békásme-
gyer egész területén októ-
berben, novemberben,
valamint februárban, már-
ciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 órá-
ig megengedett a tûzvé-
delmi elõírások betartása
mellett. Párás, ködös, sze-
les idõjárás esetén az ége-
tés tilos.
Az ingatlanon keletkezõ - a
rendszeres szemétszállí-
tással el nem szállítható
vagy nem komposztálható
- kerti hulladék elszállítta-
tása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a
telek használójának fel-
adata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart,
illetve kerti hulladékot
éget, vagy a nyesedék el-
helyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat
megszegi, szabálysértést
követ el, mely cselekmé-
nyért 30.000 forintig terje-
dõ pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar
és kerti hulladék?
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Mi legyen a házi
patikában?

Fenti címmel tart elõ-
adást dr. Antal András
január 23-án 16.30 órai
kezdettel a Csillaghegy
Egészségházban (Vas-
útsor 1., a HÉV-megál-
lónál). Az eseményt
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és a
Csillaghegy Betegeiért
Alapítvány támogatja.

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bás-
tyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot az
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (BKH).
„Az elme mûködése, tu-
dat és tudattalan” címû
elõadásra január 27-én
várja az érdeklõdõket. (A
belépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.) 

Cukorbetegek
klubja 2 havonta

a Margitban
Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja ez évtõl két-
havonta (az elsõ alka-
lom január 13-án volt)
az adott hónap második
keddjén tart összejöve-
telt a Margit kórházban.
A márciusi programról
idõben tájékoztatjuk ol-
vasóinkat. (Cím: Bécsi
út 132.)

Az alvás életünk nélkülöz-
hetetlen része. A felnõtt la-
kosság csaknem fele alkal-
manként, minden negyedik
ember rendszeresen hor-
kol. Sok ember életét kese-
ríti meg a horkolás, bár õk
maguk nem szenvednek tõ-
le közvetlenül. Dr. Buda
Bernadett fül-orr-gégész, a
horkolás-terápia szakam-
bulancia orvosa a horkolás
típusait ismertette.

- Az úgynevezett szo-
ciális horkolástól elsõ-
sorban az alvótárs szen-
ved. Az ilyen típusú hor-
koló betegre alkatilag a
mély alvás közben ella-
zult, tónustalan garat-
képletek, a megnyúlt
nyelvcsap, a vaskos, la-
za, lágy szájpad jellem-
zõ. A garat elváltozásai-
hoz sok esetben orrlég-
zési zavar is társul. Ezek
a tényezõk együttesen
okoznak szûkületet a
felsõ légutakban: a lég-
zés közben beáramló le-
vegõ sebessége gyorsul,
mely a laza képletek
rezgését okozva hozza
létre a jól ismert horko-
lási hangot - mondta.

- A másik típusú, úgy-
nevezett kóros horkolás-
ról akkor beszélünk,
amikor a horkolás meg-
szakítja az alvás termé-
szetes folyamatát. Emi-
att a pihenés nem meg-
felelõ, a figyelem össz-
pontosítása elégtelen
munkavégzéskor vagy
például autóvezetés
közben. A kóros horko-
lás esetén a horkolási
hangot a légzés másod-
percekig történõ kiha-
gyása szakítja meg. Ez
az alvási apnoe, légzés-
kimaradás, melynek lé-
nyege, hogy alvás köz-
ben a felsõ légutak alka-
ti, szervi szûkületei, va-
lamint a légzés központi

szabályozásának zavara
miatt a szájgarat magas-
ságában az ellazult lágy-
részek elzárják a levegõ
útját és a légzés másod-
percekre kimarad. Ekkor
nem jut elég oxigén a
szervezetbe, az oxigénhi-
ányos állapot a mély al-
vás közben „mikroébre-
déseket” okoz, melyek
gátolják a pihenést. A
beteg fáradtan ébred,
nappali aluszékonyságot
észlel, hosszú távon pe-
dig egyéb betegségekkel
együtt egészségkároso-
dás léphet fel.

- Van-e megoldás, se-
gítség?

- Új lehetõség a hor-
kolás kezelésére a rádió-
sebészet. A rádiósebé-
szet alapja az ultra-ma-
gas rezgésszámú, ala-
csony hõmérsékletû rá-
dióhullám. Ez a techno-
lógia a lágyszövetek
operációjára szolgáló
olyan eljárás, mely ala-
csony hõmérsékleten,
nagyfokú szövetkárosí-
tás nélkül, gyors gyó-
gyulással hozza létre a
kívánt hatást. A felsõ
légutak lágy, rezonátor
részeinek helyi érzéste-
lenítésben végzett rádió-
frekvenciás kezelése so-
rán a rádióhullámokkal
szemben kifejtett szöve-
ti ellenállás hõ leadását
eredményezi, mely a ke-
zelés körülírt területé-
nek megfelelõen a nyál-
kahártya alatt hegese-
dést hoz létre, ezáltal a
kezelt terület volumene
csökken. Az orrlégzési
gátoltságot okozó duz-
zadt orrkagyló kezelése
után az orr légáramlása
javul, a lágy szájpad ke-
zelése feszesebb, tónu-
sosabb száj garati viszo-
nyokat eredményez. Al-
vás közben így a lágy
szájpad a levegõ áram-

lásakor kevésbé rezonál,
fokozott ellenállása a
légutak elzáródásának
esélyét csökkenti. A ke-
zelés javítja a horkolást
kialakító körülménye-
ket, idõnként azonban
ismételt kezelésre is
szükség lehet az állapot-
javulás érdekében.

- A rádiósebészet ösz-
szességében jó eredmé-
nyeket jelent?

- Igen, mindkét típusú
horkoló beteg számára
kevéssé megterhelõ,
gyors, csak néhány órás
mûtét utáni megfigye-
lést igénylõ, helyi érzés-
telenítésben végzett be-
avatkozásról van szó,
mely hatékony, és a fel-
épülési idõ is rövid.

- Gondolom sokan
szeretnék kivizsgáltatni
ilyen jellegû problémá-
jukat. Mindezt hol tehe-
tik meg, mi szükséges
ehhez?

- A rádiófrekvenciás
horkolás-terápia 2009
februárjától elérhetõ a
III. kerületi rendelõinté-
zet fül-orr-gégészeti
szakrendelésén keresz-
tül. A páciensek házior-
vosi beutaló nélkül, elõ-
zetes idõpont egyeztetés
után jelentkezhetnek a
horkolás-terápia szak-
rendelésen. Itt történik a
betegek fül-orr-gégésze-
ti és orr-endoszkópos át-
tekintõ vizsgálata, a
kórelõzmény felvétele,
szükség esetén allergia
teszt végzése, valamint
az alvással, horkolással
kapcsolatos kérdõívek
kitöltése. Az alvási
apnoe szûrése céljából
rendelkezésre áll a be-
tegnek hazavihetõ, ott-
honi komfortos alvás
közbeni vizsgálatra al-
kalmas alvásszûrõ készü-
lék. Súlyos fokú apnoe

Rádiófrekvenciás horkolás-terápia
- A horkolás megszüntetésének vagy csökkentésének hatékony és kíméletes módja, rövid gyógyulási idõvel - 

Az Óbudai San Marco Szabadegyetem idei elsõ rendezvényén „Elherdált egészségünk”
címmel dr. Jávor András, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Informatikai Intézet
megbízott igazgatója tartott elõadást, január 12-én az Óbudai Kulturális Központban FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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észlelése esetén részletes
alvásvizsgálat szükséges,
melyet alváslaboratóri-
umban végeznek. 

A mûtét a Vörösvári
út rendelõintézet egy-
napos mûtõi blokkjában,
helyi érzéstelenítésben
zajlik. 2-3 órás mûtét
utáni megfigyelést kö-
vetõen a beteg otthoná-
ba távozhat, kontroll a
mûtét másnapján és 7-

10 nap múlva szüksé-
ges. A beavatkozás OEP
finanszírozott.

A horkolás-terápia
szakambulancia orvosa
dr. Buda Bernadett fül-
orr-gégész szakorvos.
(Elõjegyzés a 388-8384-
es, illetve a 388-7760-as
telefonszámon.)

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL

A gyermekszemészeti szak-
rendelés 0-14 éves korig
fogadja a gyermekeket
február 3-tól, minden héten
kedden 15-tõl 19 óráig.

F õ profiljuk a kan-
csalság kezelése és

a tompalátás kialakulá-
sának megelõzése, ezért
kívánatos lenne, ha a
gyermekeket legkésõbb
3 éves korig elvinnék
vizsgálatra a szülõk. Lá-
táspanaszokkal a rende-
lõintézethez forduló
gyermekeket szemüveg-
gel látják el és féléven-
ként ellenõrzik. Kezelik
a gyulladásos és allergi-
ás szembetegségeket.

A következõ életko-
rokban javasolják a
gyermekek szemészeti
szakvizsgálatát: 1 éves
korban (fejlõdési rendel-
lenességek, kancsalság
szûrése); 3 éves korban

(kancsalság, tompalátás
szûrése); 5 éves korban,
iskola elõtti alkalmassá-
gi vizsgálat; 7-8 éves
korban (tanulási nehéz-
ségek, magatartás zava-
rok, fejfájás esetén). 

A gyermekek szak-
vizsgálata teljesen eltér a
felnõttek vizsgálatától.
Nem jelent gondot, ha
egy gyermek még nem
tud beszélni. Az idõben

felismert problémák ke-
zelhetõk! Akkor van
gond, ha egy gyermekrõl
7-8 évesen derül ki, hogy
az egyik szeme tompalá-
tó, mert még soha nem
volt szemészeten. 

Az elõjegyzés a kö-
vetkezõ telefonszá-
mokon történhet: 388-
7760, 388-8384. A gyer-
mekszemészet szakor-
vosa: dr. Hatos Emília.  

Gyermekszemészet indul 
a Vörösvári úti rendelõintézetben

Várnak minden olyan fiatalt, aki értel-
mesen szeretné eltölteni szabadidejét,
barátokat, segítséget keres, vagy csak
egyszerûen egy helyre vágyik, ahol
szermentesen is jól érezheti magát.

Programok 
KRÉM kedden, szerdán, csütörtö-

kön, pénteken 14-tõl 18 óráig. Éjféli
Sportbajnokság: pénteken, szomba-
ton 19-tõl hajnalig.

Állandó KRÉM programok 
januárban

A KRÉM programok 10-tõl 18 éves
korig vehetõk igénybe és ingyenesek.

Idõpont Kedd Szerda Csütörtök Péntek
14-15 Korrepetálás Korrepetálás Filmklub Korrepetálás
15-16 Sport-játék Sport-játék Filmklub Fõzõsuli
16-17 Kézmûves Drámajáték Sport-játék Harcmûvészet

foglalkozás
17-18 Kézmûves Hip-hop Sport- játék Színház, ének

Foglalkozás

Jövõbarát Alapítvány

(Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ,
Pethe Ferenc tér 1-3. Telefon: 368-
2636, 06-30-989-4809. E-mail: ejs-
port@ax.hu. Honlap: www.jovo-

barat.hu. Fogadóidõ: hétfõtõl pénte-
kig 10-tõl 18 óráig. Kapcsolattartó:
D. Horváth Piroska. Adószám:
18110458-1-41.)

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató
Kht. értesíti a lakosságot, hogy február 2-tõl újra
indul a nõgyógyászati szakrendelés a Csobánka té-
ri rendelõben.
Idõpontok
Kedden: 14-tõl 20 óráig.
Csütörtökön: 14-tõl 20 óráig.
Pénteken: 8-tól 14 óráig.
A vizsgálatot Dr. Dobos György kórházi adjunktus
végzi. (Betegelõjegyzés: 9-tõl 15 óráig. Telefon-
szám: 454-7506.)

Nõgyógyászati szakrendelés 
a Csobánka téri rendelõben

Keressük azokat a bio termelõket, egészséges, reform élelmiszereket gyártó, il-
letve forgalmazó kerületi lakosokat, óbudai illetõségû vállalkozókat, cégeket,
akik/melyek kereskedelmi mennyiségû bio, reform élelmiszer termékkel rendel-
keznek, és szívesen kapcsolódnának a városrész önkormányzati oktatási intéz-
ményeiben a 2008/2009-es tanévben bevezetendõ Iskolabüfé Programhoz.
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 le-
het. A jelentkezés folyamatos. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Iskolabüfé program

Szerhasználat nélkül élni
Minden hétköznap 10-tõl 18 óráig várjuk mindazo-
kat, akik a droghasználattal kapcsolatban szeretné-
nek hiteles információkat kérni, illetve azokat a szen-
vedélybetegeket, akik életében gonddá vált a szer-
használat, és ezzel kapcsolatban szeretnének bár-
miféle segítséget kapni. Programunkba bárki, bármi-
féle konkrét cél nélkül is bekapcsolódhat, gyors és
egyszerû segítséget igénylõ problémákkal is.
Szolgáltatásaink: szociális munka; egyéni esetke-
zelés; szociális ügyintézés; pszichiátriai segítség-
nyújtás; gyógyszeres kezelés, pszichológiai és
életvezetési tanácsadás; konzultáció (egyéni és
családi); ambuláns rehabilitáció; jogsegélyszolgá-
lat; józanságmegtartó csoport; hozzátartozói cso-
port (keddenként 18 órától). (Cím: Lukács György
utca 3. Tel.: 454-0876, e-mail: kekpont@obu-
dapgh.t-online.hu

Pászli Lívia
koordinátor

Kék Pont Drogambulancia Békásmegyeren

Értesítik a lakosokat,
hogy a szájsebészeti
szakrendelés a Vörösvá-
ri úti szakrendelõben az
alábbiak szerint válto-
zott.

Hétfõn 14-tõl 20 órá-
ig dr. Solymosi Pál.

Kedden 8-tól 14 órá-
ig dr. Miklós László.

Szerdán 8-tól 14 órá-
ig dr. Solymosi Pál.

Csütörtökön 14-tõl 20
óráig dr. Miklós László.

Pénteken 8-tól 14
óráig dr. Miklós László.

A Vörösvári úti és a
Csobánka téri szakren-
delõkben a fogászati
röntgen rendelési ideje
változatlan.

Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi 

Szolgálat Kht.

Szájsebészet új idõpontokban
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Kisebbségek

A hagyományokhoz híven,
tavaly karácsony másnap-
ján ismét Krumplibúcsút
rendezett a „Braunhaxler”
Egyesület és a III. kerületi
Német Kisebbségi Önkor-
mányzat. 

A vigadalom elõtt
megkoszorúzták a

Városháza falán lévõ
kétnyelvû „málenykij
robot” emléktáblát 1944
dermesztõ telére emlé-
keztek, amikor Óbuda

elfoglalása másnapján a
Vörös Hadsereg elhur-
colta a civil lakosság
egy részét, fõként svá-
bokat „egy kis munká-
ra”, a Szovjetunió kény-
szermunka táboraiba.
Óbudáról ekkor mini-
mum 5 ezer, más becslé-
sek szerint 12 ezer em-
bert deportáltak. 

Az eseményen részt
vett Bús Balázs polgár-
mester és több önkor-
mányzati képviselõ, va-
lamint az egykori áldo-
zatok hozzátartozói is. A
megemlékezést Men-
czer Erzsébet önkor-
mányzati képviselõ tar-
totta. Közremûködött a
Braunhaxler Énekkar. 

A Rozmaring vendég-
lõben folytatódott a
program a Krumpli-
búcsúval, 250 résztve-
võvel. Nemcsak magya-
rok, de osztrákok, kana-

daiak és németek, vala-
mint szlovákok és a kör-
nyékbeli településekrõl,
de távolabbi vidékekrõl
is érkeztek vendégek. A
jó hangulatról többek
közt a „Zwickl” Nosz-
talgia Zenekar gondos-
kodott. Az ünnepi aszta-
lokról nem hiányzott a
sült krumpli, a libazsír
és a lilahagyma. Nagy
sikert aratott a „Bécsi fi-
ákeres” címû dal óbudai
változatának elõadásá-

val Tauner Tibor és a
Braunhaxler Dalárda. 

Ezt követõen megvá-
lasztották az év Krum-
plikirályát és Krumpli-
királynõjét. Az egyik
korona Tóth József, a
Tabán Baráti Kör alapító
tagja, fafaragó népmû-
vész fejére került. Ez
nem véletlen, hiszen a
Krumplibúcsú történel-
mi eredetében a budai
Krisztinaváros, Vízivá-
ros és Óbuda közös népi
hagyománya. A Krump-
likirálynõ Domaniczky
Gabriella, a Braunhaxler
Dalkör szorgalmas ve-
zetõje lett. 

Az m1 közszolgálati
televízió „Fõtér” címû
mûsorában, mint érde-
kes hagyományt mutat-
ták be a 170., jubileumi
óbudai Krumplibúcsút.
A Duna Televízió jóvol-
tából a fél világ megnéz-

hette a „malenykij ro-
bot”-ról való megemlé-
kezést, és a Krumpli-
búcsú egyes részleteit.
Ezzel is jó hírünket vitte
a világba.

A „Braunhaxler”
Egyesület vezetése ez-
úton kér elnézést
azoktól, akik nem fér-
tek be most a Rozma-
ring vendéglõbe. Jövõ-
re újra felidézik a szép
hagyományt, amit az
Óbuda Újság tavaly

december 15-ei szá-
mában részletesen be-
mutattunk.

Krumplifejedelmeket koronáztak

Krumplikirálynõ Domaniczky Gabriella, Krumplikirály Tóth József lett

SZENTMISE AZ ELHURCOLTAKÉRT. A „Braunhaxler” Egyesület az Óbudáról elhurcolt ci-
vil lakosok emlékére tartott szentmisét január 4-én a Vörösvári úti Szentháromság
Plébánia-templomban

A Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat, a Jakov Ignjatovic
Alapítvány és a Szerb Fórum
Egyesület szervezésében az
Óbudai Kulturális Központ tá-
mogatásával nyitották meg
január 9-én a „Mátyás király
és a szerbek” címû kiállítást
a központ épületében. 

Akiállítást megnyitó dr.
Lásztity Radomír, az

Óbuda-Békásmegyer
Szerb Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke beszédé-
ben kifejtette: a rendez-
vény kapcsolódik a Má-
tyás király trónralépésének
550. évfordulójáról és re-
neszánszról megemlékezõ
eseményekhez. 

Akiállítás anyaga bemu-
tatja a vesztes rigómezei
csata utáni eseményeket, a
szerb Lazarevicsek, Bran-
kovicsok harcát a törökök
ellen Zsigmond király, Hu-
nyadi János vezetésével.

Mátyás király támogatásá-
val betelepült szerbek fon-
tos szerepét a király török
elleni hadjárataiban, a híres
fekete sereg szerb harcosa-
it, a neves szerb dunai saj-
kásokat. 

A képeken Mátyás ki-
rály és a korszak nevezetes
egyéniségei mellett a török
elleni hadjárat néhány
helyszíne, Jajce, Srebrenik,
Nándorfehérvár erõdítmé-
nyei is láthatók. A záró ké-
pek Mátyás királyról szóló
népi költeményeket és
népdalokat mutatnak be.

Lásztity Péro, a Szerb
Fórum Egyesület és Duj-
mov Dragomir, a Jakov
Ignjatovic Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke a be-
települt szerb nemesek be-
kapcsolódásáról beszéltek
a magyar politikai életbe,
ismertették a szerb egyház
és kultúra helyzetét Mátyás
birodalmában.

Kiállítás az Óbudai Kulturális Központban

Mátyás király és a szerbek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Lakásügyek
Ingyenes jogi tanács-
adás a Menhely Alapít-
ványnál lakással, lakha-
tással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesz-
tés megelõzéséért. La-
káscsere és -adásvétel
feltételei, ügymenete;
lakhatást érintõ kérdések
(adó, illeték, haszonélve-
zet, öröklés); lakásel-
adás, -vétel, -csere buk-
tatóinak kikerülése;
adásvételi, csere, aján-
dékozási, bérleti szerzõ-
dések véleményezése.
(Telefonos tanácsadás,
idõpont-egyeztetés hét-
köznap 12-tõl 14 óráig.
Tel.: 06-20-269-9838-as
telefonszámon.)

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély
szolgálata a 06-80-200-
866-os számon naponta,
hétvégén és ünnepnap is
18-tól 21 óráig hívható. *
Orvosi tanácsadás min-
den második szerdán. *
Jogi és betegjogi tanács-
adás minden hónap elsõ
és harmadik csütörtökén.
* Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konfliktus-
kezelés (mediáció) a 06-
30-377-9030-as számon
vagy e-mail-en: media-
cio@delutan.hu.

Fûtõt keres a BMF
Az óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola (BMF) fûtõt keres.
(Érdeklõdni a 666-5652-
es telefonszámon lehet.
Cím: Bécsi út 96/b.)

Együtt ünnepeltek karácsonykor a gyermekek Bús Balázs polgármesterrel a Ganz Ifjú-
sági Mûhelyben

A KIA Motors Hungary Kft.
KIA Rio személygépkocsit
ajándékozott az óbudai
székhelyû Mozgáskorláto-
zottak Egyesületei Orszá-
gos Szövetségének a kö-
zelmúltban. 

A mozgássérü l tek
számára teljesen

átalakított autót Király
Tibor kereskedelmi
igazgató adta át Szakály
József fõtitkárnak. A cég
nem elõször járt el így,
hiszen két éve egy
Picanto gépkocsit bo-
csátott a szövetség ren-
delkezésére a mozgá-
sukban korlátozottak
gépjármû-oktatására,
melynek segítségével
sokan szerezhettek jogo-
sítványt. A kft. késõbb
segített annak az ampu-

tált lábú fiatal lánynak,
aki tavalyelõtt szenve-
dett súlyos balesetet az
Árpád hídon, mivel neki
is ilyen átalakított autóra
volt szüksége.   

Az ajándékozás Ki-
rály Tibor kereskedelmi
igazgató ötlete volt.
Tudja ugyanis, a moz-
gáskorlátozott emberek
számára az autóvezetés
az életet jelenti, ezért
meggyõzte az anyacég
vezetõit, hogy támogas-
sák elképzelését. 

A gépkocsi tehát szép
karácsonyi ajándék volt
azoknak a mozgáskorlá-
tozott embereknek, akik
másutt nem tanulhatná-
nak meg autót vezetni,
mivel a személyautók
zömükben nem átalakí-
tottak. 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Autót adományoztak 
mozgáskorlátozottaknak

Az Óbudai Gondozási Központ több mint 30 éve

várja azoknak a jelentkezését, akik koruk, egész-

ségi állapotuk miatt gondoskodásra szorulnak.

Segítséget tudunk nyújtani gondozásban, ápolás-

ban, szociális étkeztetésben, otthoni szakápolás-

ban, jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban és

ingyenes segédeszköz kölcsönzésben. Klubjaink-

ban nappali tartózkodásra, étkezésre, színes kultu-

rális programokban  való részvételre és közösségi

együttlétre is  lehetõséget biztosítunk.

(Bõvebb információért forduljanak az Óbudai Gon-

dozási Központ munkatársaihoz. Tel.: 250-1552,

244-0076.)

Hívja az Óbudai Gondozási 
Központot - segítünk!

Az Óbudai Gondozási Köz-
pont „Reménysugár az
idõsekért” néven létreho-
zott alapítványa a kerület-
ben élõ idõsek életminõ-
ségének javítását tûzte ki
céljául.

Elsõ lépésként egy
kisbusz beszerzését

szeretnénk megvalósíta-
ni, amivel az idõs, beteg
emberek egészségügyi
szolgáltatásokhoz jutását,
vagy akár az idõsek klub-
jaiba való napi eljutást
segítenénk. Ez a szükség-
let a tömegközlekedést
igénybe venni, a taxikölt-
séget pedig megfizetni
nem tudó idõs emberek
részérõl egyre nagyobb,
megoldása egyre sürge-

tõbb. A kerületnek jelen-
leg nincs olyan gépjár-
mûve, amivel ezt a szállí-
tási igényt bármilyen mó-
don megoldhatnánk.

A fenti célok megva-
lósításához kérjük a ke-
rületben mûködõ cégek,
intézmények és magán-
személyek pénzügyi tá-
mogatását.

Alapítványunk öröm-
mel fogadja a magán-
személyek személyi jö-
vedelemadójának 1 szá-
zalékát is.

Számlaszámunk: 
CIB Bank 10700495-

43321302-51100005.
Kérjük, segítsenek,

hogy segíthessünk!
Óbudai 

Gondozási Központ

Reménysugár az idõsekért

Elõzetes: hatodik alkalom-
mal rendez jótékonysági
hangversenyt a Gyógyító
Jószándék Alapítvány az
izombeteg gyermekekért,
február 13-án 19 órai kezdet-
tel az Óbudai Társaskörben.

Program: Gáspár
András színmûvész

megnyitója; a pesthi-
degkúti Gyermekek Há-
za Iskola növendékeinek
meglepetés mûsora Med-
gyesi Zsolt zongorajáté-
kával; közkívánatra is-
mét a pilisszántói Wal-
dorf Iskola mûvészpa-
lántáinak fellépése éne-
kes tanárukkal, Szvorák
Katalin Liszt- és Ko-
dály-díjas mûvésznõvel;

Huszenicza Anna fagot-
ton Pécsi József „Dör-
mögõ Dömötör Istók
gazda udvarában” címû
mûvét adja elõ, zongorán
kíséri Mihályi András; a
Zrínyi Kórus kamara
koncertje; a Kaláka
Együttes ajándék kon-
certje, fellépnek Becze
Gábor, Gryllus Vilmos és
Radványi Balázs.

(A rendezvény bevéte-
lébõl az izombeteg gyer-
mekek nyári táborozását
támogatják. Személyi jö-
vedelemadójuk 1 száza-
lékával is segíthetik a ci-
vil szervezetet. Adó-
szám: 18109726-1-41. A
Társaskör címe: Kisko-
rona utca 7.)

Koncert az izombeteg gyerekekért

• A 2007. évben a személyi jövedelemadó 1 száza-
lékának felajánlásával a Csillaghegyi Általános
Iskola Alapítványa 1 millió 89 ezer 385 forint támo-
gatást kapott. Az összegbõl az iskola udvarán lévõ
játszóvár alatti területet gumitéglázással tették biz-
tonságossá, valamint különbözõ iskolai programo-
kat támogattak.
• A Magyar-Laoszi Baráti Társaság a személyi jö-
vedelemadó 1 százalékából kapott 105 ezer forintot
kulturális rendezvényre, társasági programokra és
kiadványra használta fel.
• A Vízililiom Egyesület köszöni az 1 százalékos fel-
ajánlásokat. A befolyt összeget, 219 ezer 360 forintot a
gyermekek egészséges életmódjának népszerûsítésé-
re fordították, a Vízi Óvoda udvarára mozgás és rész-
képesség fejlesztéséhez szükséges játékokat vásárol
az egyesület. (Adószám: 18119323-1-41.

1 % 1 % 1 %
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Maszkabál
Farsangi hangulatot idéz
az Óbudai Társaskör janu-
ár 23-án 19 órakor kezdõ-
dõ „Maszkabál” címû mû-
sora. Szilassy Nelly szer-
kesztésében dalok, san-
zonok hangzanak el kiváló
színészek - Fésüs Nelli,
Fonyó Barbara, Náray Eri-
ka, Tóth Auguszta, Csere
László és Maros Gábor -
elõadásában. A mûsorve-
zetõ Dombóvári Gábor.
(Belépõjegy: 2000 forint.
Cím:, Kiskorona utca 7.)

Visszatekintés
Ezüst György festõmû-
vész „Visszatekintés” cí-
mû kiállítása az Óbudai
Kulturális Központ San
Marco Galériájában janu-
ár 30-ig látható, hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig.
(Cím:San Marco utca 81.)

Képzõmûvészet 
A Színkör Képzõmûvé-
szeti Csoport kiállítását a
csillaghegyi Fodros Általá-
nos Iskolában január 26-
án 16.30 órakor nyitják
meg. A csoport 6 éve mû-
ködik felnõtt és diák tagok-
kal az iskolában. Több
egyéni és csoportos tárlat
után mutatkoznak be a
múlt évben megnyílt Fod-
ros Galériában. (Megte-
kinthetõ március 27-ig hét-
köznaponként, 16-tól 20
óráig. Megközelíthetõ a
134-es busszal a Cetcz
János utca végétõl, vagy a
HÉV csillaghegyi megálló-
jától, a Mátyás király útról.)

A hagyományos karácsonyi koncerten dalok hangzottak el az Óbudai Társaskörben
Máté evangéliuma alapján Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos elõadásában

Lapunk hasábjain többször
adtunk hírt a békesmegyeri
székhelyû Kincsõ Néptánc-
együttesrõl. Turcsánné Hor-
váth Annamária, az együttes
vezetõje ez alkalommal a
múlt évi fellépéseikrõl, si-
kereikrõl beszélt.

Ars poeticánkhoz hí-
ven, 2008-ban is

számos fellépésen, verse-
nyen elevenítettük meg a
Kárpát-medence magyar
tánchagyományát. Szá-
munkra kiemelt jelentõ-
ségû, hogy színvonalas
mûsorral örvendeztessük
meg közönségünket
Óbuda-Békásmegyer
rendezvényein. Többek
közt Óbuda Napján, má-
jus 4-én sikeres mûsort
adtunk a Fõ téren.

Az együttes gyermek-
táncosai számos kerületi
meghívás mellett a buda-
pesti és Közép-magyar-
országi Régiós versenye-
ken sikeresen szerepelve,
meghívást kaptak a Gyu-
lai Országos Gyermek-
tánc Fesztivál gálamûso-
rára.

A Kincsõ Együttes ta-
valy is többször tett ele-
get annak a megtisztelõ
felkérésnek, hogy a Ha-
gyományok Háza színpa-
dán az Állami Népi
Együttest helyettesítse.

Ezek az alkalmak arra is
szolgálnak, hogy nemzeti
kultúránkat népszerûsít-
sük a nagyszámú külföldi
közönség elõtt. Az együt-
tes 2008 júliusában meg-
hívást kapott a Toszkánai
Európa Fesztiválra, amit
a festõi szépségû
Cortonában rendeztek.
Az eseményen Európa
több nemzete képviseltet-
te magát népi kultúrájá-
nak bemutatásával. Vala-
mennyi elõadásunk nagy
sikert aratott - mondta la-
punknak az együttes ve-
zetõje. 

- Mindig szívesen tán-
coltunk jótékonysági mû-

sorokon. Tavaly december
17-én a beteg gyermeke-
kért, a Gyermekeink 91
Alapítvány javára rendez-
tünk jótékonysági gálamû-
sort az Óbudai Kulturális
Központban. Folytattuk a
hagyományt, advent idején
karácsonyi mûsort adtunk

a szülõknek és támogató-
inknak a Budai Vigadóban.

Kihasználva az alkal-
mat, megköszönöm Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának hathatós tá-
mogatását - tette hozzá
Turcsánné Horváth Anna-
mária.

Kincsõ Néptáncegyüttes fellépésrõl - fellépésre

Magyar tánchagyományok

A gyermektáncosok nagy sikerû mûsort adtak a nagycsaládosok karácsonyán, tavaly
december 14-én az Óbudai Kulturális Központ-Békásmegyeri Közösségi Házban

A budai Szabó Ervin Könyvtárak három fordulós
nyelvi játékkal emlékeznek Kazinczy Ferenc
születésének 250. évfordulójára. A megfejtéseket a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárába (1039 Füst Milán utca 26.), vagy bárme-
lyik budai könyvtárba kérik eljuttatni postán, személyesen
vagy e-mailben (fszek0305@fszek.hu) 2009. március
15-ig. A megfejtések mellett kérik feltüntetni a nevet,
elérhetõséget (cím, telefon vagy e-mail) és az életkort.Az
eredményhirdetésrõl és díjátadásról értesítik a
résztvevõket. Játsszanak a budai könyvtárakkal!

1. forduló
Anagramma játék, mely Kazinczy életének fõbb

állomásait tartalmazza. Melyek ezek a helységnevek?
MÉLY RÉSEN PÁROS TASAK
RAGADVÁNY SEPERJE
CSALÓ REMEG LÉPSZ MOHA
CSIHOL CSUKNÁM

Nyelvi játék 

ÓBUDAI TANGÓ SZALON. Tangó Szalon Óbudán?
Nem tévedés ez? Nem! Az Óbudai Társaskör új soroza-
tában a tangót, a tangó-jelenséget járja körbe. A zenét, a
táncot, a kultúrát, az életérzést. Filmvetítéssel, élõ zené-
vel, táncbemutatóval január 31-én 19 órára várják a kö-
zönséget. Mindehhez olyan partnereket sikerült meg-
nyerniük, mint Budai László táncos-koreográfust, aki töb-
bek között Eszenyi Enikõ híres tangó-estjét készítette, és
a televízió kulturális mûsoraiból jól ismert Lévay Balázst,
aki mûsorvezetõként irányítja az estet.A zenét a Liszt Fe-
renc Kamarazenekar tagjaiból alakult vonósnégyes adja.
(Belépõjegy: 1500 forint. Cím: Kiskorona utca 7.)
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

Az utóbbi hónapokban
minden lapszámban ol-
vashattak arról: a rendõr-
ség szakemberei mit ja-
vasolnak annak érdeké-
ben, hogy a lakosok ne
váljanak bûncselekmény
sértetteivé, áldozataivá.
Alábbiakban arról adunk
hírt, milyen eredményeket
ért el a III. kerületi Rend-
õrkapitányság vezetése,
munkatársai az elmúlt egy
évben. Feró Attila kapi-
tányságvezetõ-helyettes
foglalta össze nyilatkoza-
tában teljesítményük ér-
tékelését. 

A z alezredestõl töb-
bek közt megtud-

tuk, hogy tavaly májusi
kinevezése óta jelentõs
átszervezéseket hajtot-
tak végre a kapitánysá-
gon belül, mivel a bûn-
elkövetések felderítési
arányát mindenképpen
növelni szerették volna.
A bûncselekmények
megemelkedett száma,
illetve a még mindig
alacsony rendõr-létszám
miatt 2008 második fél-
évében komoly energiát
fektettek a bûnmegelõ-
zésre. Érdekességkép-
pen elmondta: az 1970-
es évekhez képest nap-
jainkra megötszörözõd-
tek a bûncselekmények,
a kapitányságon ezzel
szemben szinte ugyan-
annyi rendõr dolgozik.
A bûnelkövetés-típusok
is jelentõsen megváltoz-
tak azóta. Napjainkban
jelentõsen több lett a hi-
telsértés, csalás, lízing-
csalás. Igaz, egyebek
mellett a csõdeljárás le-
folytatása és számos
más eset, így a számvi-
teli törvény megsértése
is azóta a Vám és Pénz-
ügyõrség hatáskörébe
került. 

Akkoriban, 1979-ben
például 1-rõl 3-ra emel-

kedett a rablások száma,
és jó ha évente 1 autólo-
pás történt. 

Ne váljunk
áldozattá!

Részletes elemzést
végezve feltérképezték
azokat a területeket,
ahol a lakosság tájékoz-
tatásával, majd bevoná-
sával hatékonyan csök-
kenthetõ a bûnelköve-
tés. A vizsgálatokból
egyértelmûvé vált, hogy
a bûncselekmények jó
része kivédhetõ lett vol-
na a lakosság megfelelõ
tájékoztatásával.  A bûn-

megelõzés érdekében az
Óbuda Újság, illetve a
helyi kábeltelevízió is
bekapcsolódott a széles-
körû tájékoztatásba. La-
punk Óbudai Sziréna
rovatában a leggyakrab-
ban elõforduló bûncse-
lekmények kivédéséhez
adott tanácsokat Feró
Attila kapitányságveze-
tõ-helyettes, közremû-
ködésünkkel. Egyszóval
az áldozattá válás elke-
rülése állt az írások kö-
zéppontjában, illetve ha
valaki már azzá vált,

gyakorlati tanácsokat
kapott ahhoz, mit te-
gyen, hogy a rendõrség
a leghatékonyabban vé-
gezhesse mun-
káját. Emellett,
a rendõrök is-
meretterjesztõ
elõadásokat tar-
tottak lakossági
f ó r u m o k o n ,
nyugdíjas klu-
bokban, közép-
i s k o l á k b a n .
Mindennek eredményei
már most is mutatkoz-
nak, hosszabb távon pe-
dig mindenképp „tetten
érhetõk” lesznek. 

Az önkormányzat
költségvetésébõl meg-
valósuló térfigyelõ-
rendszert sikerült az év
második felére teljes
mértékben „beépíteni” a
bûnmegelõzési-bûnül-
dözési munkába. Mint
arról korábban is hírt
adtunk, számos bûncse-
lekmény, szabálysértés
elkövetõjét sikerült el-
fogniuk, illetve a felvé-
telek elemzésével utóla-
gos felderítést végezni-
ük a rendõröknek. Fel-
karolták az Ezüsthegy

Lakásfenntartó Szövet-
kezet lépcsõházon belüli
kamera-rendszerének
mûködtetését, felhívva

más lakóközös-
ségek figyel-
mét a berende-
zések haté-
konyságára, a
kezdeménye-
zés kiterjeszté-
sére. 

A kapitány-
ságon belüli

szemléletbeli, strukturá-
lis változtatások, sze-
mélycserék, a jobb,
gyorsabb kommuniká-
ció az egyes osztályok

között, napról napra
jobb mutatókat hoztak.
Az egyik legjobbnak bi-
zonyuló lépés a felderí-
tõcsoport megalakítása
volt. 

Több bûncselekmény,
eredményesebb 

felderítés
A 2007-es évhez ké-

pest 7,4 százalékkal nõtt
a bûnelkövetések szá-
ma, ugyanakkor 17,7
százalékkal csökkentek
a vagyon elleni bûncse-
lekmények, és 36,7 szá-

zalékkal volt kevesebb
betörés a kerületben. A
gépkocsival kapcsolatos
bûncselekményeknél
23,7 százalékos, azon
belül a gépkocsi lopá-
soknál 23,2 százalékos
csökkenés mutatkozott.
A múlt évben 35,1 szá-
zalékkal kevesebb rab-
lás történt. Ezzel szem-
ben egyre több volt az
úgynevezett trükkös lo-
pás, ahol az elkövetõk
különbözõ szolgáltatók,
vagy hivatalok munka-
társának kiadva magu-
kat, fõleg idõs embere-
ket csaptak be, így csal-
ták ki, vagy lopták el tõ-
lük megtakarított pénzü-
ket. 

A vizsgálati munka
szakszerûsítésével, egy-
séges követelményrend-
szer kialakításával 33,1
százalékkal sikerült nö-
velniük a vádemelések
számát a helyi nyomo-
zóknak. A vagyon elleni
bûncselekmények fel-
derítési aránya a 2007-
es 15,5-rõl 42 százalék-
ra, a gépjármûvekkel
kapcsolatos bûncselek-
ményeknél 2,3-ról 10,2-
re sikerült növelniük a
mutatót. A rablások ese-
tében ez a szám 36,1-rõl
44,4 százalékra emelke-
dett. A készenléti és a
bûnüldözési alosztály
átszervezésével, a fel-
derítõ csoport létreho-
zásával a nyomozás
eredményességi muta-
tóját 44,1 százalékkal
növelték a kiemelt bûn-
cselekmények vonatko-
zásában, mely a 22 ka-
pitányság között a 8.
helyre hozta fel a III.
kerületi Rendõrkapi-
tányságot. A vagyon el-
leni, és a gépjármûvek-
kel kapcsolatos bûncse-
lekmények felderítési
mutatóival az 5. helyre
kerültek. Sz. Cs.

Jelentõsen javult a felderítések aránya

Top 10-ben a kerületi rendõrkapitányság

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egyelõre nem találták meg
az óbudai bankrablót; a
rendõrök befejezték an-
nak a tízemeletes Miklós
utcai panelháznak az át-
vizsgálását, ahová a Flóri-
án téri rablást követõen az
elkövetõ feltehetõen be-
menekült. 

A rendõrségi vesz-
tegzár alá vett épü-

let lakói az akció során
se be, se ki nem mehet-
tek. Ebben az idõszak-
ban a rendõrség kérésé-
re, az önkormányzat
megnyitotta az utcán re-
kedt lakók elõtt a Harrer
Pál utcai iskolát, ahol
forró tea és szendvicsek
várták õket.

Mint ismeretes, január
13-án 14 óra körül egy
ismeretlen férfi lépett be

a Flórián téri Erste
Bankba, lefegyverezte a
biztonsági õrt és a bevé-
tel átadására szólította
fel az alkalmazottakat. A
bank riasztást jelzett és
nem sokkal késõbb meg-
jelentek a III. kerületi
Rendõrkapitányság jár-
õrei a helyszínen. A tá-
madó magához vette a
zsákmányt, majd az
egyik férfi dolgozót
túszként felhasználva
gyalogosan elmenekült a
helyszínrõl. A túszt ké-
sõbb elengedte. A bûn-
cselekmény elkövetése

során a biztonsági õr
megsérült, õt a mentõ-
szolgálat munkatársai
kórházba szállították. 

A rendelkezésre álló
adatok alapján a rabló a
Miklós utca irányába
menekült el. A képen
látható ismeretlen férfi

körülbelül 175-180 cen-
timéter magas, 35 év kö-
rüli, a bûncselekmény
elkövetésekor zöld pu-
lóvert és barna nadrágot
viselt.

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság Bûnügyi
Fõosztály I. Rablási
Osztálya kéri, hogy aki
a képen látható személyt
felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyével vagy
a bûncselekménnyel
kapcsolatban érdemi in-
formációval rendelke-
zik, hívja a 443-
5000/32-664-es telefon-

számot, illetve névtelen-
sége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán, illetve a 107-es,
112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén.

Nyomoznak a fegyveres rabló után

Bankrablás túszejtéssel a Flórián téren

Az Erste Bank Flórián téri fiókja környékén fokozott rendõri készültséget rendeltek el
és átkutatták a közeli panelházakat is

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság lopás megalapo-
zott gyanúja miatt eljárást
indított ismeretlen tette-
sek ellen. 

A z elkövetõk 2008.
október 27-én 18

óra körül a Papírgyár ut-
ca egyik lakásába rend-
õrnek kiadva magukat
bejutottak, és a sértett fi-
gyelmét elterelve kész-
pénzt tulajdonítottak el. 

Az ismeretlen elköve-
tõk egyikérõl grafika

készült. A helyi rendõr-
kapitányság kéri, aki a
grafikán látható ismeret-

len személyt felismeri,
tartózkodási helyével, il-
letve a bûncselekmény
elkövetésével kapcsolat-
ban érdemleges infor-
mációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/135-ös
telefonszámot, illetve
névtelenségének megõr-
zése mellett tegyen beje-
lentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöldszámán, vagy
a 107-es, 112-es közpon-
ti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén. 

Rendõrnek adták ki magukat, így loptak készpénzt

Megdõlt vil-
lanyoszlop A
Bécsi úton egy
vi l lanyoszlop
megdõlt, ve-
szélyeztetve
ezzel a járóke-
lõket és egy la-
kóépületet tavaly de-
cember 14-én. A tûzol-
tók, darut használva el-
fektették az oszlopot, el-
hárítva ezzel a baleset-
veszélyt.
Ételmaradék füstölt A
Pacsirtamezõ utcában
egy étterem konyhájá-
ban felejtett ételmaradék
füstölt tavaly december
15-én. A tûzoltók az üz-
let hátsó ajtaját kifeszít-
ve jutottak be a helyiség-
be, ahonnan eltávolítot-
ták a tûzveszélyt okozó
ételmaradékot.
Sofõrt mentettek autó-
ból A Bécsi úton egy
Renault tehergépjármû
és egy Skoda személy-
autó ütközött a múlt év-
ben, december 17-én. A
jármûvek forgalmi aka-
dályt okoztak, az autó
sofõrjét feszítõvágóval
szabadították ki.
Liftbe szorult mentõ-
sök A Pacsirtamezõ ut-
ca egyik épületében két
emelet között a liftbe
szorult három mentõs és
az általuk kísért beteg
tavaly december 21-én.
A bentragadt embereket
a tûzoltók lift-technikus
segítségével szabadítot-
ták ki.
Újságok gyulladtak fel
Egy Szentendrei úti XV
emeletes lakóház föld-
szintjén kötegekbe ösz-

szehordott új-
ságpapírok ég-
tek tavaly de-
cember 28-án.
A lakóknak
poroltóval sike-
rült eloltaniuk a
tüzet, a tûzol-

tók ezt követõen alapo-
san átszellõztették a há-
zat.
Fabódé lángolt Egy Sa-
roglya utcai családi ház
kertjében fabódé égett,
a mellette felhalmozott
faanyagokkal együtt szil-
veszter elõtt. A tûz átter-
jedt a közeli garázs tetõ-
gerendájára, valamint a
cserepek alatti fóliára. A
tûzoltók rövid idõn belül
megfékezték a lángokat.
Bútorok égtek A Kabar
utca egyik X. emeleti la-
kásában bútorzat és
más berendezési tár-
gyak fogtak lángot janu-
ár 1-jén. A tûz a lánglo-
vagok gyors munkájá-
nak köszönhetõen nem
terjedt át más lakásokra.
Gázkazán „gázban”
Egy Hegesztõ utcai csa-
ládi ház pincéjében két
helyiség is kigyulladt ja-
nuár 3-án. Az itt találha-
tó lomok, valamint a
gázkazán a tûz martalé-
kává vált. A tûzoltóknak
még idõben sikerült ki-
hozniuk egy nagy értékû
személyautót, valamint
egy PB-gázpalackot.
Konténer égett Egy
Gyûrû utcai X emeletes
lakóház szeméttároló
konténere égett január
3-án. A raj a helyiség aj-
taját felfeszítette, majd
eloltotta a tüzet.

A tûzoltók eseménynaplójából
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„Nagykarácsony” címmel
tekinthették meg a láto-
gatók Wieber Mariann jel-
meztervezõ kiállítását az
Óbudai Kulturális Központ-
Békásmegyeri Közösségi
Házban. 

W ieber Mariann
Balázs Béla-dí-

jas, a Magyar Köztár-
saság Lovagkeresztjé-
vel kitüntetett jelmez-
tervezõ-iparmûvész. A
mûvésznõ mintegy
600 tévéfilm és tévéjá-
ték, közel 150 színházi
elõadás jelmezeinek
megálmodója. Közel 8
ezer 200 alkotás õrzi
páratlan tudását, fantá-
ziáját. 

Minden darabja a leg-
apróbb részletekig köve-
ti a kor viseletét, melyek
kizárólag nemes anyag-
ból, kézi munkával ké-
szültek. Tervei festõi és
grafikai talentumát egy-
aránt megcsillogtatják
minden mûvében. 

A Színház- és Film-
mûvészeti Fõiskolán
1974-tõl, majd késõbb
az egyetemen jelmeztör-
ténet tanárként adta to-
vább tudását. Alkotásain
keresztül a nézõk bete-
kinthetnek múltunkba,
történelmi korszakaink-
ba, miközben nyugodtak
lehetnek, biztos kéz ve-
zeti õket a megelevene-
dõ világba. 

Adiploma megszerzése
után, ahol Schäffer Judit
tanítványa volt jelmeztan-
szakon. Az ‘50-es évek
végén új mûvészeti ág
született Magyarorszá-
gon, a televízió. Ennek
köszönhetõ, hogy Wieber
Mariann a Magyar Tele-
víziónál kezdett dolgozni.
Egyre nagyobb hatást
gyakorolt a színház és
filmmûvészetre, s ezzel
együtt a nézõk millióinak
ízlésére is. Sajátos képi
kifejezésével fontos sze-
repet juttat a jelmeznek. A
tv kollektív mûvészet, s
hogy ebbõl a mûvésznõ
mégis autonóm erõvel ki-
emelkedett, átütõ tehetsé-
gét bizonyítja. Mezei

Életének 86. évében, rövid, súlyos betegséget kö-
vetõen elhunyt Dr. Póczy Klára régész. A nemzetkö-
zi hírû kutató neve elválaszthatatlanul összefonódik
a fõváros római kori örökségének feltárásával, nép-
szerûsítésével, a feltárások eredményeit bemutató
Aquincumi Múzeummal, melyhez több mint fél év-
százados munkássága szinte mindvégig kötötte.
Hosszú tudományos és kutatói pályájának nemcsak
téma- és ötletgazdagsága figyelemreméltó, hanem
az elvégzett munka mennyisége is. Meggyõzõen ta-
núsítja ezt az általa vezetett több mint száz ásatás,
a közzétett csaknem félezer tudományos és népsze-
rûsítõ cikk, tanulmány. Legismertebbek azonban
Aquincumról, a pannóniai városokról, a római kori
közmûvekrõl, valamint a fõváros római kori emléke-
irõl írott könyvei, melyek külföldön is ismertséget
szereztek neki és a hazai római kori emlékeknek.
Azok közé a kutatók közé tartozott, akik számára
nemcsak az volt a fontos, hogy kiássa az emléke-
ket, és azokat a szakmai fórumok elé tárja, hanem
az is, hogy az eredményeket mindenki számára
hozzáférhetõvé és láthatóvá tegye. Kevesen tudják,
hogy munkássága nyomán nyerte el mai formáját

az Aquincumi Múzeum körüli romkert, vagy hogy az
Óbudán ma látható római kori emlékek többségé-
nek bemutatásában része volt. Irányítása alatt zaj-
lottak az 1970-1980-as évek nagy óbudai feltárásai,
melyek a Flórián téri legiótábor, a katonaváros szá-
mos maradványának feltárását, mûemléki bemuta-
tását eredményezték. Most ezekre az emlékekre tá-
maszkodva van jó esélyünk arra, hogy a limes ma-
gyarországi szakaszát a világörökség részévé nyil-
vánítsák.
Dr. Póczy Klára munkásságának nemzetközi elis-
mertségét jelzi, hogy több rangos külföldi intézmény
- többek között a Német és az Osztrák Régészeti In-
tézet is - tagjai közé választotta. Munkáját
Kuzsinszky és Rómer Emlékéremmel, Móra Ferenc-
díjjal jutalmazták. Nemrégiben a Magyar Köztársa-
sági Érdemérem Középkeresztjével tüntették ki.
Az igazi kutató nemcsak saját kora, hanem az örök-
kévalóság számára is alkot. Dr. Póczy Klára is így tett,
s igazi kutatóként, szinte életének utolsó napjáig dol-
gozott. Halála elõtt néhány nappal még illusztrációkat
kért készülõ új munkájához az Aquincumi Múzeum
fotótárából. Kérése végén ez állt: „határidõ nincs ...”.

Dr. Zsidi Paula,
az Aquincumi Múzeum igazgatója

Elhunyt Dr. Póczy Klára, 
a római kor kutatója

Wieber Mariann jelmeztervezõ mûvész kiállítása

Történelembõl szõtt jelmezek

A Krúdy Gyula Iro-
dalmi Körben, a

Kéhli Vendéglõ Krúdy
Szalonjában az év elsõ
rendezvényén, január
8-án Czére Béla,
Krúdy-kutató és törté-
nelmi regényíró „Az
Isten trónjára felkúszó
sátán” címû; „Törté-
nelmi kalandregény”

alcímû legújabb köny-
vét a Békásmegyer-
Ófalun élõ Zászlós Le-
vente költõ, mûfordító
mutatta be. A könyvet
a NAP Alapítvány adta
ki 2008-ban. (Megren-
delhetõ: NAP Alapít-
vány, Maczó János
2330 Dunaharaszti,
Klapka utca 20.). Az

esten közremûködött
Lelkes Péter bárzongo-
rista.

* * *
A legközelebbi ren-

dezvényen, február 12-
én 16.30 órától Okányi
Kis Ferenc költõt Tár-
kányi Imre költõ mutatja
be a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában.

A Megbékélés Háza Templom január végi programja: Beszél(get)õ sarok január
23-án 18.30 órától. Téma: Bach testamentuma; „A fúga mûvészete” filozófiai-
teológiai háttere. Beszélgetés Göncz Zoltán zenetörténésszel.
Fellegi Ádám zongoramûvész estje január 26-án 19 órai kezdettel. Válogatás
Bach, Mozart és Beethoven legnépszerûbb mûveibõl a mûvész ismertetõjével.
(Helyszín: Békásmegyer, Újmegyeri tér, bejárat az iskola felõli oldalon.
Információ: www.metegyhaz.hu. Tel.: 577-0515, munkaidõben.)

Könyvbemutató a Krúdy Körben

Beszél(get)õ sarok és zongoraest

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Bérletes meseszínház 
A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG A mesét január
30-án 9, 11, 13 és 14.15 órától adják elõ. A darabot
a Nektár Színház tolmácsolásában láthatják. (A bér-
let ára: 2.400 forint. Bérlettel nem rendelkezõknek a
belépõ: 1.000 forint.)

MUZSIKÁVAL MAGYAR TÁJAKON A Téka Együt-
tes (Ökrös Csaba - hegedû, Soós András - hegedû
- kontra, Tárnoki Beatrix - ének, buzgony (kobza) -
Lányi György - kontra, bõrduda, buzgony (kobza) -
Havasréti Pál - bõgõ, cselló, tekerõ, ütõgardon, dob)
elõadása, az Ifjú Muzsikás (Csoóri Sándor- hege-
dû, gitár, kontrahegedû, duda, kontra, ének Soós
András - hegedû, Ifj. Csoóri Sándor - kontra, Márczi
Anna - kontra, ének Hermann Mária - bõgõ) kon-
certje, majd táncház hajnalig január 24-én 18 órától.
(Belépõ: 1.000 forint.)

ICE CREAM KLUB A ‘70-es, ‘80-as évek legjobb
zenéi (Eric Clapton, Cream, Jimi Hendrix….) Felkai
Miklós (szólógitár, ének), Fodor Dávid (dob),
Kalmus József (szaxofon, ének) Oltvai Dácid (száj-
harmonika), Török Péter (basszus gitár), Végh Be-
nedek (gitár), Gébert Attila (billentyûsök) játszik ja-
nuár 30-án 20 órától. (Belépõ: 1.200 forint.)

FILMBE ZÁRT EMLÉKEINK ÉLÕBEN Endrei Judit

beszélgetései filmklasszikusaink nagyjaival a ‘60-as

évektõl napjainkig, filmbejátszásokkal január 31-én

HUMÁN MÛVELTSÉGI VETÉLKEDÕ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából, ja-
nuár 22-én 15 órai kezdettel az általá-
nos iskolák 7. és 8. osztályos tanulói ré-
szére. Téma: Radnóti Miklós munkás-
sága, és a két világháború közötti idõ-
szak építészete, festészete, zenéje, iro-
dalma, valamint általános kérdések.
CASABLANCA TÁNCLÁZ Ismét jó a
zene és kitûnõ a hangulat január 23-án
20-tól 24 óráig. Itt a remek alkalom a
társastánc tanfolyamon megtanult lé-
pések és kombinációk ismétlésére,
gyakorlására, újabb figurák elsajátítá-
sára, a haladókkal és a klubvezetõvel
való konzultációra. (Belépõ: 900 forint.)
TRANS-FORMATION KONCERT KOR-
TÁRS JAZZ-FANTÁZIÁK Pozsár Esz-
ter szaxofonjátéka Létai Gábor rek-
lámgrafikus vetített képei a Trans-
formation együttes közremûködésével
komplex vizuális és hangélményt kínál
január 24-én. (Ingyenes.)
GYERMEK TÁNCHÁZ Csiki Gergely
néptáncpedagógus vezetésével janu-
ár 25-én 10 órakor. (Belépõ: 600 fo-
rint.)
ORBÁN BALÁZS NYOMÁBAN I.
(SZÉKELYFÖLDI BARANGOLÁ-
SOK) „Dévénytõl a Kazán-szorosig”
címmel Óvári Árpád elõadása január
28-án 18 órai kezdettel (Belépõjegy:
500 forint.)
SZALÓKI ÁGI gyermekkoncertje
Cipity Lõrinc címmel február 1-jén 10
órakor. Utána játszóház, farsangi álarc
készítés. (Jegyár: 600 forint.)
SIRTOS - GÖRÖG TÁNCHÁZ február
1-jén 18-tól 22 óráig.
Tánctanítás: 18-tól 19 óráig. (Belépõ:
800 forint.)

„Csak a szíve legyen fiatal”
- Nyugdíjas bérlet 2009 tavasz 

„Elindult egy lány, avagy Tolnay Klári
1930” címmel február 4-én 10.30 órától.
Közremûködik Kara Tünde és Kautzky
Armand. Tolnay Klári tizenhét éves és a
nyíregyházi Angolkisasszonyoknál tanul.
A karácsonyt nem töltheti otthon, mert a
szüleinek elfogyott a pénzük. Karácsony-
kor egyedüli növendékként marad a zár-
dában, ám ott marad vele a zárda egyet-
len férfi tanára, aki felelõsséget érez ér-
te. A tizenhét éves kislány játékos képze-
lete szárnyán megelevenedik elõttünk
Tolnay Klári élete, pályafutása.

Szeretsz engem? Kiss Mari és Dunai Ta-
más mûsora április 1-jén 10.30 órai kez-
dettel.A mûsorban magyar és külföldi írók
mûveibõl hangzanak el részletek (Déry Ti-
bor, Márai Sándor, Robert Burns…), vala-
mint néhány ismert musicalbõl is felcsen-
dülnek a közkedvelt dallamok.
Te légy az álmom! A népszerû mû-
vészházaspár, Tihanyi Tóth Csaba és
Bognár Rita operett-musical mûsora
március 4-én 10.30 órakor. (A bérlet
januártól kapható. Ára: 2. 800 forint.)

Zenés-Mesés Színház
Vízipók csodapók február 18-án 10
és 14.30 órakor.
A didergõ király március 18-án 10 és
14.30 órakor.
Furulyás Palkó április 22-én 10 és
14.30 órakor.
(A bérlet ára: 2.400 forint.)

Klubok
„Ezüst-kor” Nyugdíjas Klub Minden
kedden 10-tõl 14 óráig várják régi és
új tagjaikat. * Baba-mama klub Közös-
ségbe még nem járó babáknak hetente,
hétfõnként 9-tõl 11 óráig. A klub kötetlen
játéklehetõséget kínál a babáknak és
hasznos információkat, ismerkedést a
mamáknak. (Információ: Galiczánétól a
06-20-410-0506-os számon.)

Óbudai Kulturális Központ
- Békásmegyeri Közösségi Ház

(1038 Bp., Csobánka tér 5. Tel./fax: 243-2432, honlap: 
www.kulturkozpont.hu. E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 

www.kulturkozpont.hu. E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)
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CSILLAGDÉLUTÁN A Csillaghegyi Közös-
ségi Ház havi rendszerességgel jelentkezõ
programját a hagyományok, népszokások,
hagyományõrzés jegyében szervezik. Kéz-
mûves foglalkozást, népi- és drámajátékot,
táncházat tartanak 4-10 éves gyermekek-
nek, az adott hónap néphagyomány jelleg-
zetességeit figyelembe véve. Ezenkívül ját-
szóház, diavetítés, filmvetítés várja az érdek-
lõdõ gyermekeket és szüleiket. Legközelebbi
idõpont: február 21-én 15-tõl 18 óráig.

SZOMBATI BÁBSZÍNHÁZ A Márkus Szín-
ház elõadása „Vitéz László” címmel január
24-én 16 órakor. „Arany drága Pajtikák,
drága kisasszonkák figyelmezzetek, mert
eljött hozzátok a praktikás és rafinériás Vi-
téz László, hogy a nagymamucikája báli le-
gyezõjével móresre tanítsa a félelmesztõ
szellempofákat és ördögfiakat. Kitakarítja
az elátkozott malmot és megkacagtatja a
pelenkást, meg a dédikéket.” Vásári bábjá-
ték mindenkinek 45 percben.

KÉZMÛVESHÁZ
Harka Ágnes Vizuális Stúdió Gyerme-
keknek és felnõtteknek, korosztályos bon-

tásban. Régóta szerettél volna rajzolni, de
sosem kezdtél hozzá? Valaha rajzoltál és
most újrakezdenéd? Akkor itt a remek al-
kalom, jobb agyféltekénk kreatívabb, mint
gondolnád. Az alkotás, a rajzolás és a fes-
tés az emberi lélek egyik legõsibb kifejezé-
si módja. A mûvészi látásmód segít, hogy
életünk egyéb területein is új megoldáso-
kat találjunk. Stúdiónkban Harka Ágnes
képzõmûvész segítségével megismerked-
hetsz a festés és a rajzolás mûvészetével.
Perspektivikus, tónusos ábrázolás, színtan
elméletben és a gyakorlatban, absztrakci-
ós feladatok, és sok vizuális lehetõség.
Foglalkozások: kedden és csütörtökön 16-
tól 18 óráig 10-tõl 14 éves korig, 18-tól 21
óráig 15-tõl 99 éves korig. (Információ: 06-
30-620-1454.) 
KÉZMÛVES TANFOLYAMOK Gyapjúszö-
vés keddenként 9-tõl 12 óráig felnõttek-
nek. Kézmûves Mûhely felnõtteknek szer-
dánként 10 órától. Nemezelés szerdán-
ként 15-tõl 18 óráig iskolásoknak és felnõt-
teknek. Könyvkötészet szerdánként 18-tól
21 óráig iskolásoknak és felnõtteknek. BA-
BA-MAMA MESEHÁZ péntekenként 10-
tõl 12 óráig. Kerámia szakkör iskolások-

nak péntekenként 15-tõl 18 óráig. Kosárfo-
nás felnõtteknek péntekenként 18-tól 21
óráig. (A kézmûves tanfolyamokkal kap-
csolatos információ és jelentkezés: Sárin-
ger Erzsébet 240-0752; 240-9171.)

Óbudai Kulturális Központ-Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Bp., Mátyás király út 13-15. Tel.: 240-0752, www.kulturkozpont.hu. E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

Magyar Szimfonikus
Körkép január 31-én
19.30 órától.
Mûvészetek Palotája,
Bartók Béla Nemzeti
Hangversenyterem (Pa-
lota Bérlet /2.)
Mûsoron
Bartók: Magyar képek;
Gyöngyösi Levente: Ver-
kündigung; Dohnányi: I.
szimfónia. Elõadja: Óbu-
dai Danubia Zenekar.
Vezényel: Héja Domon-
kos.
(Cím:1036 Budapest, Kis-
korona utca 7.Telefonszá-
m: 269-1178. E-mail:
info@danubiazenekar.hu.
Honlap: www.odz.hu. Nyit-
va tartás: 10-tõl 16 óráig,
iroda: 1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 5. Az in-
tézmény képviselõjének
neve: Póta György.)

Óbudai Danubia Zenekar

FÉNYKÉPEK Dörögdi Ádám fotográfus ki-
állítása január 30-ig.

TÁRSASOZÁS (Scrabble, Honfoglaló,
Gazdálkodj okosan!, Kisvakond kertje,
Csudamesék) január 31-én 10-tõl 13 óráig.
Nyitva tartás: hétfõn 12-tõl 18, kedden 10-
tõl 19 óráig, szerdán zárva, csütörtökön
10-tõl 19, pénteken 12-tõl 18, minden pá-
ratlan hét szombatján 10-tõl 14 óráig.

Platán Közmûvelõdési Könyvtár
(Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca felõl. 

Tel.: 368-7093, www.platankonyvtar.hu)

16 órától. A sorozat elsõ filmje: Ezek a fiatalok. Ven-

dégek: Benkõ László és Kóbor János. (Belépõ: 1200

forint.)

A márciusi beszélgetõ partnereket Önök választhat-

ják meg. Az, hogy kiket szeretnének látni, kivel sze-

retnének beszélgetni a magyar filmtörténet nagyjai

közül, csak Önökön múlik. Javaslataikat február 15-

ig várjuk. A névvel, elérhetõséggel leadott szavaza-

tok sorsoláson vesznek részt, ahol belépõjegyeket

nyerhetnek tavaszi és nyári programjainkra.

Szavazataikat leadhatják a közösségi ház informáci-

ós pultjánál. Az Önök által legtöbb szavazatot kapott

mûvészek nevét az Óbuda Újságban és a közösségi

ház hirdetési felületein olvashatják. A sorsolás ered-

ményérõl a nyerteseket a megadott elérhetõségen

értesítjük.

IRODALMI TEADÉLUTÁN A január 22-én 18 órakor

kezdõdõ teadélután vendége Iszlai Zoltán író, költõ,

publicista. Az est házigazdája: Gyimesi László költõ.

KERECSENFÉSZEK február 1-jén 15 órai kezdettel.

Kis Mao Tun István: A muhi csata.

CSALÁDI TÁRSASJÁTÉK a Sziluett Mûhellyel

február 5-én 16 órától.
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Társastánc felnõtt hétfõ 20-tól 21.30 óráig 
Társastánc junior szerda 16.30-tól 18 óráig
Pilates torna szerda, péntek 8-tól 9.30 óráig 
Bridzs Klub szerda 18-tól 22 óráig 
Nõi torna kedd, csütörtök 18-tól 19 óráig 
Férfi torna kedd, csütörtök 19.30-tól 20.30 óráig  
Hastánc kezdõ péntek 17-tõl 18 óráig 
Hastánc haladó péntek 18-tól 20 óráig 
Kék Madár Meseklub csütörtök 10-tõl 11 óráig 
Zenebölcsi kedd 10-tõl 11 óráig 
Tündértánc hétfõ 17-tõl 18 óráig 
Mozdulatmûvészet hétfõ 17-tõl 18 óráig 
Örömkör hónap elsõ kedd 17-tõl 19 óráig
Krisztus Szeretete Egyház hétfõ 17-tõl 20 óráig

Az Óhegy Egyesület irodájának nyitva tartása: hétfõn 10-tõl 13 óráig, szerdán
16-tól 20 óráig. A hét többi napján elõre egyeztetett idõpontban: Billein
Zsuzsanna, 06-30-485-0397. (Cím: Toronya utca 33.)

Állandó programok a Táborhegyi Népházban

A Symbol Art Galéria a magas színvonalú, kvalitásos
kortárs festõ- és szobrászmûvészek kiállító helye
Budapesten. A Töreki Mûvészteleppel történõ kiváló
együttmûködés részeként elõnyben részesülnek a
mûvésztelepen alkotott mûvészek a galéria kiállítási
programjaiban.
Havi rendszerességgel idõszaki kiállításokon, kor-
társ mûvészek legújabb munkáit mutatják be.
Januári program: Rádóczy Gyarmathy Gábor festõ-
mûvész kiállítása január 21-ig tekinthetõ meg, min-
dennap 12-tõl 19 óráig. (Információ: 06-30-394-
0880, oatti@externet.hu)
Állandó program: Édeske (Haraszty István) szob-
rászmûvész mobilszobrainak kiállítása. Nyitva: na-
ponta 12-tõl 19 óráig.
(Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 56. Telefonszám: 242-
0369, 06-30-394 0880. E-mail: oatti@externet.hu.
Honlap: www.symbolbudapest.hu. Nyitva tartás: kizá-
rólag az egyhetes kiállítási idõszakban mindennap
12-tõl 19 óráig. Az intézmény képviselõjének neve:
Barna Katalin vezetõ, Orbán Attila mûvészeti vezetõ.)

Haraszty terem 

Óbudán, a Zichy kastély-
ban alakult meg a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör 1982.
október 25-én. Krúdy
Gyula életmûvének is-
mertetése, terjesztése,
archív anyagok gyûjtése,
a Kör tagjai irodalmi tevé-
kenységének elõmozdítá-
sa a cél. Köteteket, anto-
lógiákat ad ki a Kör tagja-
inak mûveibõl, mint Krúdy
Kiadó. 1989-tõl ad át
Krúdy-emlékérmet, 2002-
tõl Krúdy Díszoklevelet és
2006-tól Krúdy Emlékpla-
kettet. Magyarországon
és külhonban tesz eleget
az irodalmi, képzõ- és
festõmûvészeti kiállítások
meghívásainak.Simon M.
Veronika és Koncz Eta
festõmûvészek portréit a
festõmûvészekkel együtt
adományozza, különbözõ
intézményeknek.

Állandó program: min-
den hónap második csü-
törtökén, 17 órakor, té-
len 16.30 órakor a Khéli
Vendéglõ Krúdy Szalon-
jában (Mókus utca 22.)
A rendezvényt bárki lá-
togathatja.
(Cím: 1036 Budapest, Mó-
kus utca 22. /Kéhli Vendég-

lõ/. Levelezési cím: 1108
Budapest, Bányató utca
12. VII. 31. Telefonszám:
264-9793. E-mail: kanizsa
@dpg.hu. Az intézmény
képviselõjének neve: Kani-
zsa József. Fogadóidõ,
nyitva tartás: minden hó-
nap második csütörtökén
17-tõl 19 óráig.)

Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhliben

Lator László költõt hívták meg vendégnek nemrégiben a
Krúdy Gyula Irodalmi Kör estjére, a Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonjába

Cél a bonsai kultúra terjesztése és a japán hagyo-
mányok tiszteletben tartása mellett a magyar jellegû
bonsai kultúra megteremtése. Egyesületükben lehe-
tõség nyílik megtanulni a tálba ültetett fák gondozá-
sát, bonsai-já való alakításuk fortélyait. Elõadások-
kal, gyakorlati foglalkozásokkal, kiállításokon való
részvételi lehetõséggel kívánják népszerûsíteni ezt
a gyönyörû mûvészetet. A természet szeretetére,
megbecsülésére tanítva az érdeklõdõket.
Állandó program: minden hónap második csütörtö-
kén 17.30 órától tartják összejöveteleiket, elõadása-
ikat vagy gyakorlati foglalkozásukat az Óbudai Tár-
saskörben (Kiskorona utca 7.)
(Cím: 1037 Budapest, Erdõhát út 16034/5.Telefonszám:
06-30-349-9965. E-mail: oibudaibonsai@freemail.hu.
Honlap: obudaibonsai@mindenkilapja.hu. Az intéz-
mény képviselõjének neve: Kalocsa Endre.)

Óbudai Bonsai Egyesület
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
képviseli az itt élõk érdekeit, védi és
szépíti környezetét. A lokálpatriotiz-
mus erõsítése és a közösségépítés
érdekében ingyenes elõadásokat, ki-
állításokat, hagyományõrzõ rendezvé-
nyeket szervez, karitatív adományokat
gyûjt és oszt.
Kézimunka szakkör január 21-én és
28-án 10-tõl 12 óráig 
„Csillaghegyi találkozó” január 21-
én 18 órától. Téma: Téli rosszkedv?
Tegyünk ellene!
Minden program ingyenes.
Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház
(Mátyás király út 13-15.)
(Cím: 1039 Budapest, Mátyás király út
77. Telefonszám: 06-20-931-2920, 240-
9065. E-mail: debreczeny.istvan@voda-

fone.hu. Honlap: www.csillaghegy.info.
Fogadóidõ: minden hónap második
csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban. A szervezet
képviselõjének neve: Debreczeny Ist-
ván. Az irodavezetõ elérhetõsége:
Horváthné Bakóczy Eszter, 06-70-397-
6958. bakoczy.eszter@t-online.hu)

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

Állandó program: Varga Imre szob-
rászmûvész kiállítása.
(Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca
7. Telefonszám: 250-0274. E-mail:
varga@budapestgaleria.hu. Honlap:
www.budapestgaleria.hu. Fogadóidõ,
nyitva tartás: hétfõ kivételével 10-tõl
18 óráig. Az intézmény képviselõjének
neve: Zsigmond Attila fõigazgató.)

Varga Imre Kiállítóház

Az egyesületet 2007-ben alakították meg, legfonto-
sabb feladatuk a 2008 szeptemberében Békásme-
gyer-Ófaluban indult Csillagszem Waldorf Óvoda
mûködtetése. Tevékenységük során szeretnének be-
tekintést adni a Waldorf-pedagógia elveibe és gya-
korlatába.
Játszóház óvodába készülõ és óvodáskorú gyerme-
keknek és szüleiknek január 28-án 16.15-tõl 18 órá-
ig. (Helyszín az óvoda épülete: Ezüsthegy utca 76.)
Állandó programok: az egyesület rendszeres eurit-
mia-foglalkozásokat szeretne indítani felnõtteknek
és óvodásoknak. A foglalkozások indításához 10 fõ
szükséges. Az érdeklõdõk jelentkezzenek Csapiczki
Ildikónál a 06-30-523-3083-as telefonszámon.
(Aktuális programok: www.csiwe.hu)
(Cím: 1039 Budapest, Bercsényi utca 22. Telefon-
szám: 388-3823; 06-70-597-4212. E-mail: egye-
sulet@csiwe.hu. Honlap: www.csiwe.hu. Fogadóidõ,
nyitva tartás: elõre egyeztetett idõpontokban. Az in-
tézmény képviselõjének neve: Veszprémi Lilla elnök.)

Csillaghegyi Waldorf Egyesület
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Az Aquincum Baráti Kör célja,
hogy az antik kultúra iránt ér-
deklõdõket szervezetbe tömö-
rítse, bemutathassa a római ko-
ri életet, kapcsolatot építsen ki
más bel- és külföldi hagyo-
mányõrzõ csoportokkal, anya-
gilag támogassa az Aquincumi
Múzeumot szakmai feladatai-
nak végzésében, kiállítási és
romkonzerválási munkáiban,
kiadványok létrehozásában.

Az Aquincumi Múzeum 
januárban is megtekinthetõ

kiállításai
KELTÁK ÉS ERAVISZ-
KUSZOK - Budapest ré-
gészeti emlékei a római
hódítás elõtti évszáza-
dokból
Idõszaki kiállítás 2009. már-
cius 31-ig. (Helyszín: Aquin-
cumi Múzeum, kiállítási
épület.) 
AQUINCUMI LÁTVÁNY-
TÁR - Tárgyak és történe-
lem
Az Aquincumi Múzeum
gyûjteményének legszebb
darabjai. Idõszaki kiállítás-
sorozat 2009. szeptember
20-ig. (Helyszín: Aquincumi
Múzeum, kiállítási épület.)

RÓMA AQUINCUMBAN
Az állandó kiállítás 2007 szep-
temberében nyílt, majd rövid át-
alakítási munkák után 2008.
szeptember 20-tól látogatható
újra a kibõvült kiállító épület-
ben.
(Cím: 1031 Budapest, Szent-
endrei út 139. Telefonszám:
250-1650; 430-1081. Honlap:
www.aquincum.hu/barkor/barat
ikor.htm. Az intézmény képvise-
lõjének neve: Lengyelné Kurucz
Katalin.)

Aquincum Baráti Kör

Istentisztelet: minden vasár-
nap 10 és 18 órától. Kisgyer-
mekes családoknak baba-ma-
ma szobával és kisgyermekek-
nek gyermekfoglalkozással.
Hónap utolsó vasárnapján úr-
vacsora.
Gyülekezeti bibliaóra minden
kedden 10 órától. Esti biblia-
órák: minden hónap elsõ kedd-
jén presbiteri bibliaóra (18 óra-
kor), harmadik keddjén nõi bib-
liaóra (18 órakor).
Hétközi istentisztelet minden
csütörtökön 18 órától, utána
énekkari próba.

Szenvedélybetegségbõl sza-
badultak és szabadulni vágyók
bibliaórája hétfõn 18 órától.
Ifjúsági bibliaóra pénteken 18
órától.
Hittanórák szombatonként 10
órától, korcsoportok szerint.
(Cím: 1033 Budapest, Kálvin köz
4. Telefonszám: 368-6410. E-mail:
refobuda@enternet.hu. Honlap:
www.refobuda.hu. Nyitva: irodai
órák hétköznaponként 9-tõl 13 és
csütörtökön 15-tõl 18 óráig. Ügyin-
tézés idõpont egyeztetés után. A
szervezet képviselõjének neve:
Csaholczi László lelkipásztor.)

Budapest-óbudai Református Egyházközség

Schmall Károly kiállítása január
22-tõl.
Állandó program: Pátzay Pál
állandó kiállítása.(Cím: 1036
Budapest, Lajos utca 158. Tele-
fonszám: 388-6771. E-mail:

bpgal@c3.hu. Honlap:
www.budapestgaleria.hu. Nyit-
va tartás: hétfõ kivételével 10-
tõl 18 óráig. Az intézmény kép-
viselõjének neve: Zsigmond At-
tila fõigazgató.)

Budapest Galéria Kiállítóháza

Moliére:Tartuffe január 20-án 18 órakor. * Gesztusbeszéd - Karsai János
pantomimmûsora január 21-én 15 órai kezdettel. * A Magyar Kultúra
Napján Eugéne Ionesco:A kopasz énekesnõ január 22-én 19 órakor.Kö-
szöntõt mond Pósa Zoltán József Attila-díjas költõ. * Augéne Ionesco: A
kopasz énekesnõ január 23-án 19 órától. * Szophoklész: Oedipus király
január 26-án és 27-én 19 órakor. * Bornemisza Péter: Magyar Elektra ja-
nuár 29-én 19 órai kezdettel. * Heltai Gáspár: Állati mesék január 30-án
18 órától. (A jegyek ára 1800 forint, gyerekelõadásokra 800 forint. Jegy-
rendelés: Zanotta Veronikánál a 226-2918-as vagy a 06-30-327-8791-es
számon, valamint terszinhaz@mail.datanet.hu)

Térszínház 
(1033 Budapest, Fõ tér 1. Tel./fax.: 388-4310. Honlap: www.terszinhaz.hu)

MASZKABÁL január 23-án
19 órakor. Mûsorvezetõ: Dom-
bóvári Gábor. Szerkesztõ:
Szilassy Nelly. Fésûs Nelli,
Fonyó Barbara, Náray Erika,
Tóth Auguszta, Csere László,
Maros Gábor sanzonokat, da-
lokat ad elõ. Szilassy Nelly
zongorán, Riha Emil dobon ját-
szik. (Belépõjegy: 2.000 forint.)
IVÁN ILDIKÓ ÉS BARÁTAI ja-
nuár 24-én 17 órakor lépnek
színpadra. Kertesi Ingrid,
Vukán György, Lukács Sándor
és még sokan mások. (Belépõ-
jegy: 1500 forint.)
KAMARAEST A LISZT FE-
RENC KAMARAZENEKAR
TAGJAIVAL Az elõadás január
30-án 19 órakor kezdõdik. Zenél-
nek: Déri Tamás, Hutás Gergely,
Pintér Attila, Tfirst Péter - hege-
dû, Lezsák Attila, Várnagy Mi-
hály - brácsa, Rózsa Richárd -
gordonka, Horváth Bence Dániel
- nagybõgõ. Mûsoron Dvorak:
Tercetto; Kerek Gábor: Vonós-
ötös; Mendelssohn: a-moll vo-
nósnégyes op.13. Mûsorvezetõ:
Gazda Péter (Belépõjegy: 1500
forint.) 
ÓBUDAI TANGÓ SZALON
Ivancsics Andrea:Tango Sensual
címû filmjét vetítik január 31-én
19 órától. Beszélgetés Budai
László táncos koreográfussal.
Közremûködik: Hutás Gergely,
Molnár Noémi - hegedû, Madák
Katalin - brácsa, Rózsa Richárd -
gordonka, Fûri Anna - ének. (Be-
lépõjegy: 1500 forint.)

Állandó programok 
ÓBUDAI TÁRSASKÖR GALÉ-
RIA (Kiskorona utca 7.):Bálványos
Levente kiállítása február 8-ig.

Klubok, körök
ZENEBARÁTOK KLUBJA
(szerdánként 17 órától): január
21-én kamaraest - Vizy Rita
(zongora), Pallagi Éva (hege-
dû). * Január 28-án vendég Pe-
tõ József operaénekes.
KOMOLYZENEI LEMEZ-
GYÛJTÕ KLUB január 20-án
18-tól 21 óráig.
ÓBUDAI BONSAI EGYESÜ-
LET KLUBJA (információ: obu-
daibonsai@freemail.hu)
FOTÓKLUB (péntekenként 17
órakor.) 

Ringató
Kisgyermekkori zenei nevelés a
kodályi elvek alapján. Január 9-tõl
péntekenként 10.15-tõl 10.45 óráig
és 11-tõl 11.30 óráig. A csoportok
létszáma korlátozott, ezért a csalá-
dokat csak elõzetes bejelentkezés
alapján tudják fogadni. (Jelentkezni
kizárólag a következõ e-mail címen
lehet: modeszta@ringato.hu To-
vábbi információ: www.ringato.hu,
tel.: 06-20-372-7736. Alkalmi jegy:
700 Ft /család.)

MARCUS AURELIUS CSÁSZÁR PORTRÉJA

Óbudai Társaskör 
(Kiskorona utca 7. Tel.: 250-0288, (www.obudaitarsaskor.hu)
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Iskolanaptár
Január 23.: az iskolák
értesítik a tanulókat és
szüleiket az elsõ félév-
ben elért tanulmányi
eredményekrõl. * Egy-
séges írásbeli felvételi
vizsgák az érintett 6 és
8 évfolyamos gimnáziu-
mokban. Január 24.:
egységes írásbeli felvé-
teli a középiskolák 9.
évfolyamára, általános
tantervû képzésre je-
lentkezõknek. Január
29.: pótló írásbeli felvé-
teli vizsgák a 6 és 8 év-
folyamos gimnáziumok-
ban, továbbá a középis-
kolák 9. évfolyamára,
általános tantervû kép-
zésre jelentkezõknek.
Január 31.: egységes
írásbeli felvételi a tehet-
séggondozó képzésre
jelentkezõknek.

Vízililiom 
rajzpályázat

A Vízililiom Egyesület
és a Vízi Óvoda által
közösen meghirdetett
rajzpályázat díjkiosztó-
ját tavaly december 20-
án tartották az Óbudai
Kulturális Központ-Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban, ahol a Vízi
Óvoda Halacska cso-
portja karácsonyi törté-
neteket mutatott be. A
pályázatra közel 90 mû
érkezett. Értékes, igé-
nyes alkotások szület-
tek. Minden gyermek
ajándékot kapott.

Iskolaajánló
Zipi-hivogató címmel far-
sangi elõzetessel várják a
leendõ elsõsöket január
29-én 17 órakor a békás-
megyeri Zipernowsky
Károly Általános Iskolá-
ba. (Cím: Zipernowsky
Károly u. 1-3.)

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.)

A Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola karácso-

nyi ünnepségén vette át
Szabó István, az intéz-
mény igazgatója azt a
760 ezer forintos infor-

matikai ajándékot és ok-
tatóprogramokat, me-
lyet a Citibank Országos
Iskolatámogatási Prog-
ramjában nyertek. A diá-
kok tanulmányait segítõ

eszközöket Török And-
rea, a Citibank fiókve-
zetõje és Kaltenecker
Péter, a Junior Achieve-
ment Magyarország
képviselõje adta át.

Informatikai ajándékok a Pais diákjainak

A lsó tagozaton a nap-
közi biztosított, fel-

sõ tagozaton igény sze-
rint tanulószobai foglal-
kozást tartanak. A felsõ
tagozaton legfõbb cél a
továbbtanulás segítése,
ugyanakkor a gyerekek
számos szakkör, tanórán

kívüli foglalkozás közül
választhatnak. Az iskolá-
ban a 9. osztálytól angol
és német nyelvtanítás fo-
lyik. Az 1994-tõl mûkö-
dõ gimnáziumi osztályba
más általános iskolákból
is fogadják a diákokat.
Felvételi vizsgát nem,
csak elbeszélgetést tarta-
nak. Elvárás a keresztény
elkötelezettség, jó maga-
viselet, jó tanulmányi
eredmény. A 11. osztály-
tól az emelt szintû érett-
ségi letételéhez - igény
szerint - külön tanórákon
vehetnek részt a diákok.
Az elsõ itt tartott érettsé-
gi vizsgát követõen a di-
ákok több, mint 60 szá-
zalékát felvették külön-
bözõ felsõoktatási intéz-
ménybe. 

Az iskola, megtartva
eddigi ökumenikus ha-
gyományait, pedagógiai
célkitûzéseit, minden
évfolyamra várja az
óvoda, illetve az iskola
értékrendjét elfogadó
más történelmi egyház
tagjait, az érdeklõdõ ta-
nulókat. 

Sz. Cs.

MANÓ-TANODA. Folytatódnak az iskola-elõkészítõ foglalkozások a Mustármagban április
15-ig, szerdánként 16.30-tól 17.30 óráig. Várják az érdeklõdõ gyermekeket szüleikkel
együtt a Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Templom utca 5.
szám alatti épületében. A részvétel ingyenes. (Elérhetõségek: telefon és fax, 338-8130,
e-mail: mail@mustarmag.sulinet.hu honlap: www.mustarmag.communio.hu) 

Középiskolai jelentkezés idején

Felvételi lehetõség a Mustármag gimnáziumba
A Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium fenntartója az Esztergom-Budapesti Fõegy-
házmegye. A Mustármag Békásmegyer-Ófaluban nyu-
godt, családias környezetben található. Egységes szer-
kezetû képzést biztosítanak az óvodás kortól egészen az
érettségiig. A nyolc évfolyamos általános iskolai okta-
tást a négy évfolyamos, általános tantervû gimnáziumi
képzés követi. Heti két órában van hitoktatás. 

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.)

Gondozónõk felvétele
Az Óbudai Egyesített Böl-
csõdék állás pályázatot
hirdet szakképzett gondo-
zónõk részére.Az állás be-
töltéséhez szükséges: a
szakképzettséget igazoló
oklevél; erkölcsi bizonyít-
vány; egészségügyi alkal-
masság igazolása; egész-
ségügyi kiskönyv. A pályá-
zat benyújtásának határ-
ideje: a megjelenéstõl szá-
mított 15 nap. (Cím: 1035
Bp., Szél utca 23-25. Tel.:
388-7781, 388-5878.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� 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
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� 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
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, szúnyogháló szerelése, javítása, gurt-
nicsere, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� VILLANYFÛTÉS javítás, lakásban,
templomban, iskolában, bojlervillamosság,
biztosítótábla, lakásvillany, rejtett hibák doku-
mentálása. Tel.: 06-70-259-00-89, 337-03-38
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932

� 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 ingye-
nes felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-
8409

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Házépítés-lakásfelújítás! Csempeburko-
lás, kõmûvesmunkák, szobafestés, parkettá-
zás, hõszigetelés, villanyszerelés, vízszerelés,
kertépítés! Anyagbeszerzéssel-garanciával!
Telefon: 06-30-960-4525
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Hívjon, mi segítünk! Non-stop szolgálat!
Ügyintézés, bevásárlás, takarítás, vasalás.
Vízszerelés, villanyszerelés - lakásszerviz!
Fotózás, sofõrszolgálat! A megoldhatót meg-
oldjuk! Telefon: 06-30-960-4525
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� 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
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
parkettacsiszolást, parkettajavítást, VÍZ-
GÁZ-GYPSZKARTONSZERELÉST,
CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Mrázik árnyékolástechnika Redõny, re-
luxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, napel-
lenzõ, motoros kivitelben is. 35 éve a szak-
mában. Tel.: 06(20)568-2244, 341-4997
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu

� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Épületburkoló és kõmûves kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
javítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, empátia. III. kerületieknek kedvezmény!
Tel.:. 240-4209; 06(20)920-7166; 06(30)462-
2830
� Víz-fûtésszerelés. Csöpögéstõl-generál ki-
vitelezésig. Azonnali duguláselhárítás. Csa-
tornatisztítás, falbontás nélkül. Tel.:
06(30)678-1961;
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhá-
rítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� 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
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� 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
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet  1039 Bp., rákóczi u. 10.
Tel.:243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;

� 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.

� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Belgyógyászat, allergológia  holisztikus
szemlélettel. Homeopátiás tanácsadás.
Fülakupunktúra.Klinikai háttér biztosított.
III. ker. Tavasz u. 7. Bejelentkezés:
06(20)481-4646; www.bormarta.hu
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, gombás
köröm kezelése. Szentendrei út 8. a Raktár u.-i
buszmegállónál. Bejelentkezés: 06(30)307-
5818
� Fogsor javítás, fogsor készítés, akár ház-
nál is. Most csak 29.900Ft/db. Tel.:
06(30)931-8967;
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
� 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
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

�KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.

Oktatás

� 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

�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben beje-
lentkezéssel: 06(70)271-9867

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájda-
lom 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. Rendelé-
si idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

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

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

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� 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

� 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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�Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakképzés. Tel.:
276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Ha-
gyományosan és hatékonyan. Tel.:
06(30)952-3691
� Német, angol nyelvtanítás tanárnõnél a
Római lakótelepen. Németbõl  kezdõtõl
nyelvvizsgáig. Angol alapfokon ugyanitt.
Tel.: 06(20)285-0713
� Angol magánórák, a Rómain felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(30)461-0855
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� Angol nyelvoktatás minden szinten diplo-
más gyakorlott tanártól Békásmegyeren. Tel.:
243-1232
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
�Matematika, angol, német, fizika, oktatás.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítek. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467;

� 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@freemail.hu.
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál eladó-
kiadó ingatlanokat. Hitelügyintézés, hitelki-
váltás már 6,11 % THM-tõl 06(30)473-2399;
Livingatlan@ingatlan.com
�Óbudán, kitûnõ állapotú, 30 m2-es önkor-
mányzati, téglalakásomat öröklakásra cserél-
ném, értékegyeztetéssel. Tel.: 06(20)515-
2919
�Telket, lakást vagy házrészt keresünk! Mi-
nimális készpénzt, házépítést, teljes körû
lakásfelújítási munkát ajánlunk cserébe. Ma-
gánszemély! Telefon: 06-30-960-4525
�TAHI-ban többgenerációs családnak, vál-
lalkozásnak, igényes, háromszintes, nyolc-
szobás négy fürdõszobás, újszerû, családi
ház, cirkó fûtéssel, kétállásos garázzsal 1200-
as saroktelken, parkolókkal eladó. 69,9 MFt.
Tel.: 06(30)977-3588
� Tulajdonostól eladó Ágoston u. 16.-ban
felújított I. emeleti lakás, ára 12,7 MFt. Tel.:
06(30)485-0397

� KÖZTÁRSASÁG téren felújított 16n m2-
es utcai üzlethelyiség kedvezõ feltételekkel
kiadó. Tel.: 06-20-365-56-82
� Bécsi-Vörösvári út sarkán, több célra
hasznosítható 120 m3-es helyiség, jó parkolá-
si lehetõséggel kiadó. Érd.: 06(30)852-4507
� Kiadó Békásmegyeren 1 szoba összkom-
fort, erkélyes, panel, 40 ezer+rezsi+kaució 2
hó. Tel.: 06(20)524-7877

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700,06(20)359-5918)
� CSALÁDOKHOZ megbízható, lelkiis-
meretes idõsgondozókat, babysittereket, taka-
rítónõket közvetítünk. „Empátia”, Tel.: 06/1-
336-10-94, 06/20-465-8458
�Takarítást vállalok, kizárólag családoknál,
alkalmanként vagy rendszeresen, meg-
bízható, leinformálható nõ vagyok.. Érdek-
lõdni: 06(70)258-7825

� Teniszpartnert keresünk Budán. Tel.:
388-3488

�� Kerekes szék eladó, számlás, garanciális.
Atlas Lite típus. Tel.: 06(30)276-9151
�� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
�� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
�� III. ZÁPOR U. 80-ban eladó, 48 nm-es, 62
nm-es lakások. Tel.: 06-30-34-33-269

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

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

�Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123

� Arany és ezüst felvásárlás! II.ker. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651

� NEVES ÉS ISMERETLEN
FESTMÉNYEKET, rajzokat, akvarelleket,
képkereteket, festõi hagyatékot vásárolok!
Nagy Ernõ. Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048

� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat..
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938

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

� Bejáratott biobolt üres üzletrésze kiadó
90 m2 terület. Közös bejárat, leválasztás meg-
oldható. Nagyszombat u. 3. az Amfiteátrum-
mal szemben. Érd.: 06(30)491-9389

� Békásmegyeren bevezetett szolárium stú-
dió-kozmetika bérleti joga átadó I.á.: 5 millió
Ft. Tel.: 06(30)910-1946

� III. ker. Törökkõ utcában 235 m2 raktár ki-
adó. Közvetlen utca. Jó parkolás. Tel.:
06(20)938-2139

Üzlet

Építés

�� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(70)651-19-10 

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

�� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dip. mun-
kákat, költségvetéseket, kézíratokat számí-
tógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

Állás

� Garzon kiadó. Kiadó hosszú távra
Békásmegyer-Ófalunál egy négyemeletes
panelház második emeletén, egy 37m2 + 3
m2 erkélyes, felújított parkettás, járólapos,
IKEA konyhás, vízórás garzonlakás. Bér-
leti díj havi 50 ezer forint + rezsi, 2 havi
kaució. Érdeklõdni lehet: 06-30-292-2636.

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

Kiadó

�� Kizárólag kerületi családi házak, ház-
részek, társasházi lakások, építési telkek
adásvételével foglalkozom. Tel.:
06(70)949-9612

�� 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

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

� Ürömön 2007-ben épült, örök panorá-
más, kétlakásos társasházban eladó 182
m2-es 2+3 félszoba 90 m2 terasszal 65 mill.,
163 m2-es 2+1 félszoba 40 m2 terasszal 55
mill., 329-329 m2 telekkel. Tel.:
06(70)382-2773

� 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
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, 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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)9590-134

Szenzációt keltett, amikor 80
évvel ezelõtt, 1928. decem-
ber 13-án a Váci utca 6. szá-
mú ház elõtt felállították Bu-
dapest elsõ nyilvános tele-
fonfülkéjét. A fülkéket a ma-
gyar Standard Villamossági
Rt. tervezte és gyártotta. 

Aközterületeken, szál-
lodákban, hivatalok-

ban elhelyezett fülkék
alapterülete 80-szor 80
centiméter volt. A vasváz-
zal ellátott, üvegezett épít-
ményeket a járda szegélyé-
tõl legalább 35 centiméter
távolságra helyezték el,
áramellátásukat külön há-
lózat biztosította. A készü-

lékek mellett helyet kapott
bennük egy írópolc, az elõ-
fizetõi névsor, a készülé-
kek ismertetõje, továbbá
feltüntették a mentõk és
tûzoltók telefonszámát is. 

A telefonok felállítására
1927-ben az IBUSZ Rt.
kért engedélyt, majd a Ma-
gyar Vasúti Forgalmi Rt.-
vel közösen alapította meg
a Magyar Telefonautomata
Rt.-t. A Matart üzemelteté-
si joga 30 évre szólt, az en-
gedély lejárta után minden
jog a város tulajdonába ke-
rült. 1930-ban, majd 1932-
ben újabb 200 készüléket
állítottak fel, számukat a
posta vezérigazgatósága

úgy határozta meg, hogy
egy utcai fülkére 200 ma-
gán-elõfizetõ jusson. A he-
lyi beszélgetés díja kezde-
tekben 20 fillér volt, ebbõl

az államnak 6 fillér jutott.
Az 1943-ban meghatáro-
zott 30 fillér már problé-
mákat okozott, mert több
érmét kellett bedobni, emi-

att a mûszaki hibák száma
megháromszorozódott. A
kérdést végül a tantusz be-
vezetése oldotta meg.

A második világháború
alatt az összes fülke meg-
semmisült. Az elsõ, új, im-
már zöld-sárga telefonfül-
ke 1946-ban a Dob utca
75. szám elõtt kapott he-
lyet. Az akkori 45 utcai és
565 zárt helyen lévõ nyil-
vános állomáshoz 260 ezer
tantusz volt forgalomban.
1950-ben 1550 telefonra
705 ezer, a nyolcvanas
években Budapest 4000
készülékére 7 millió érme
jutott. A posta 1969-tõl 1
forintért 3 perces beszélge-
tést engedélyezõ telefono-
kat helyezett üzembe. 

80 éves a nyilvános telefon

Napjainkban mintegy 15 ezer nyilvános telefonfülke van
Budapesten. A rongálás és a vadplakátolás jelenti rájuk
nézve a legnagyobb veszélyt 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

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

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

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

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

Kozma János önkormányzati képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

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

obudabekasert @freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

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

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

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

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

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

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

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

frakcióvezetõ

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

Általános Iskola

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

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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A magyar mûszaki társadalom 2009-ben ünnep-
li a világhírû gépészmérnök, tudós és feltaláló
Bánki Donát születésének 150. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból a Magyar Mérnöki Kamara
kezdeményezésére a Bánki Donát Emlékhónapban
rendezvény-sorozatot tartanak. Az emlékhónaphoz
kapcsolódva a Magyar Mérnöki Kamara (MMK), a
Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Gépipari
Tudományos Egyesület (GTE), a Budapesti Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az
óbudai székhelyû Budapesti Mûszaki Fõiskola
(BMF) pályázatot hirdet középiskolásoknak, egye-
temi és fõiskolai hallgatóknak, két kategóriában.
Ezek a következõk: „Bánki Donát alkotásainak be-
mutatása modellekkel”, illetve „Bánki Donát tevé-
kenységének bemutatása”.
A pályamûveket mindkét kategóriában 2009. április
30-ig kell eljuttatni a Magyar Mérnöki Kamarához.
A legjobb pályamunkákat kategóriánként 100 ezer
forinttal jutalmazzák. A szervezõk a színvonalas pá-
lyázatokat további díjakkal és oklevelekkel ismerik el.
Az eredményhirdetést és a díjak átadását az emlék-
hónap záróeseményén, június 6-án Bakonybánkon
tartják.
(A pályázattal és a Bánki Donát Emlékhónappal kap-
csolatos információk a www.bankiemlekhonap.hu
és a www.bmf.hu honlapon olvashatók, illetve az itt
megadott elérhetõségeken keresztül érhetõk el.)

Pályázat Bánki Donát 
születésének 150. évfordulójára

A Vitorla utcai óvodá-
ban a Nyuszi cso-

port bemutatta József At-
tila Betlehem címû mû-
vét tavaly december 18-
án. Öröm volt nézni a ki-
csik készülõdését a pro-
dukcióra. Az elõadásnak
rendkívüli sikere volt,
ami köszönhetõ az óvó-
nõk türelmes, odaadó
munkájának. Hisz ma-
guk készítették a jelme-
zeket, gyakoroltak, iz-
gultak együtt a kicsikkel.

De nem csak ez az ér-
demük, a sok kirándu-
lás, lovagoltatás, kor-
csolyáztatás, verstanulás
és sok kézügyességet
fejlesztõ játékokkal való

foglalkozás is azt mutat-
ja, hogy nagy türelem-
mel tanítgatják a
„kisnyuszikat”.

Köszönjük Kati, Jul-
csi és Ria néninek!

Ulrich Károlyné

Összeráncolt homlokok.
Kattogó fogaskerekek. Le-
gördül egy izzadtság-
csepp. Körülbelül így fes-
tettek a III. Társasjáték
Határok Nélkül résztvevõi
tavaly november 8-án az
Árpád Gimnázium zsúfolá-
sig telt aulájában. 

A gimnázium játék-
szakköre ismét

megrendezte éves verse-
nyét a „Budapest Bank
Budapestért” Alapít-
vány, a Piatnik Budapest
Kft., a Compaya társas-
játékbolt és webshop tá-
mogatásával, immár 60
versenyzõvel. 

A társasjátékozás va-
rázsával magyarázható
az, hogy szombaton
ennyi embert sikerült az
iskolába csábítani.  Hi-
szen „játék közben min-
denki jóbarát”, mind-
emellett pedig komoly
szellemi kihívást is je-
lent a stratégia megter-
vezése és az eltervezet-
tek megvalósítása, mi-
közben szuggeráljuk az

ellenfeleket, hogy csak
hatost ne dobjanak. Ha
minden jól ment, a tár-
sas szórakozás öröme a
gyõzelem gyönyörével
vegyülhetett.

Reggel 9-tõl 16 óráig
zajlottak a fordulók két
kategóriában és két kor-
osztályban (10-15 évesek
és 16-20 évesek). A lel-
kes résztvevõk négy-
négy játékban mérettet-
tek meg, helyezéseiket
pontra váltva alakult ki a
végeredmény. A verseny-
zõk a Catan telepesei,
Carcassone, Alhambra,
Wikinger, Ticket to Ri-
de, Korridor, Arany-
ásók, valamint a Pislog
nevû játékokban mérték
össze tudásukat. Az ifjú-
ságon kívül idén is ring-
be szállhattak a felnõt-
tek. Az õ pontjaik két
kör Funkenschlag után
alakultak ki.

A helyszínen társasjá-
tékokat is lehetett vásá-
rolni. A nem versenyzõ
látogatók tét nélkül pró-
bálhatták ki a játékokat. 

Az idei verseny külön-
legessége volt a kereske-
delmi forgalomban egy-
elõre nem kapható Pislog
nevû logikai játék, me-
lyet a gimnázium tanára,
Számadó László
fejlesztett ki.

Tízennégy díja-
zott a Piatnik Bu-
dapest Kft. által
felajánlott társasjá-
tékokat vihette ha-
za, ketten pedig a

Compaya játékaival
gazdagodtak. Az idei
társasjátékverseny fõ-
szervezõi Csík Zoltán és
Simon Péter tanárok és
Erdélyi Kristóf végzõs
tanuló voltak. A rende-
zési feladatok árpádos
diákok munkájának kö-
szönhetõ.

Az A kategória díja-
zottjai: 1. Krepuska Ri-
chárd, 2. Vígh Dániel, 3.
Ebinger Dávid, 4. Ku-
rucz Gergely, 5. Bartha
Márton, 6. Lukácsevics
Fanni, 7. Kiss Márton.
A B kategória díjazott-
jai: 1. Forintos Gábor,
2. Pádár Péter, 3. Barta
Anna, 4. Hoóz Márton,
5. Horváth Kristóf. A
felnõttek helyezései: 1.
Antal Zoltán, 2.
Debreczeni Árpád, 3.
Steinbach Gergely, 4.
Scholz Ildikó. 

A versenyzõknek kö-
szönjük a részvételt, a
díjazottaknak szívbõl
gratulálunk! Találkoz-
zunk jövõre ugyanitt,
ugyanekkor!

(A versenyrõl készült
képeket és a végered-
ményt a www.homolu-
d e n s . e x t r a . h u
weboldalon tekinthetik
meg.)

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

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

„Kisnyuszik” Betleheme

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Táblás kalandok az Árpádban
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Közérdekû – Hirdetés

A békásmegyeri ok-
mányirodába a

454-7632-es telefonszá-
mon lehet idõpontot fog-
lalni. A Harrer Pál ut-
cai okmányiroda a 437-
8777-es telefonszámon
valamint 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. (ügyfélszol-
gálati iroda) és a Harrer
Pál utca 9-11. szám alat-
ti irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-
11. szám alatti irodában
továbbra is mûködik a
postahivatal az ügyfél-
fogadási idõvel azonos
nyitva tartással, vala-
mint az irodában talál-
ható alkuszcég segítsé-
gével az ügyfelek meg-
köthetik gépjármûvük
kötelezõ felelõsségbiz-
tosítását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti okmány-

irodában az ügyfelek
személyesen is foglal-
hatnak idõpontot. 

Az okmányirodában
az alábbi ügyek intézhe-
tõk:

Békásmegyer (Med-
gyessy Ferenc utca 4.):
személyazonosító iga-
zolvány; lakcímbejelen-
tési ügyek; útlevél; ve-
zetõi engedély; ügyfél-
kapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-
11.: személyazonosító
igazolvány; lakcímbeje-
lentési ügyek; vezetõi
engedély; jármûigazga-
tási ügyek; egyéni vál-
lalkozói igazolvány;
ügyfélkapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 2.
(ügyfélszolgálati iro-
da): útlevél; mozgás-
korlátozottak parkolási
igazolványa.

A nyitva tartási idõ
mindhárom irodában
azonos. Hétfõ: 10-tõl
18 óráig. Kedd: 8-tól
14 óráig. Szerda: 8-tól
14 óráig. Csütörtök: 8-
tól 14 óráig. Péntek: 8-
tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés,
nyitva tartás az okmányirodákban

A Fõvárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. a karácsonyi ün-
nepeket követõen szerve-
zetten elszállítja a néhány
napja még a lakások éke-
ként tündöklõ, mára azon-
ban már feleslegessé vált
fenyõfákat.

Kérik, hogy Buda-
pest közterületi

rendjének és tisztaságá-
nak megóvása, illetve a
balesetek elkerülése ér-
dekében a karácsonyfá-
kat ne dobják az úttestre,
a parkokba, zöldterüle-
tekre, hanem helyezzék
azokat a hulladékgyûjtõ
tartályok mellé a sze-
métszállítás napján,
vagy tegyék a fõváros
valamennyi kerületében
a kijelölt közös gyûjtõ-
helyekre, ahonnan folya-
matosan elszállítják!

A kijelölt gyûjtõhelyek
listája kerületenkénti fel-
sorolásban megtalálható
a társaság honlapján:
www.fkf.hu. A 23 kerü-
letben több mint 250 he-

lyen szabadulhatnak meg
a budapestiek a tûlevelû-
ektõl. A kijelölt gyûjtõhe-
lyekrõl az ingyenesen
hívható 06-80-204-386-
os zöldszámon is érdek-
lõdhetnek. 

Az FKF Zrt-nek 500-
600 ezer karácsonyfát
kell minden esztendõben
elszállítania és termiku-
san ártalmatlanítania. 

Az elszáradt kará-
csonyfákat nem érdemes

komposztálni, egyrészt
magas gyantatartalmuk
miatt, a tûlevél savas
kémhatású, viszont kitû-
nõ, magas fûtõértékû tü-
zelõanyag, melybõl az
aprítást követõen a Fõvá-
rosi Hulladékhasznosító
Mûben fûtési gõzt és vil-
lamosáramot állítanak
elõ. Másrészt tele vannak
papír- és fémhulladékkal,
ami rendkívül megnehe-
zítené a komposztálást.

Tüzelõanyagként hasznosítják a tûlevelûeket

Szervezett fenyõszállítás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Télbe-hulló ember vágya
Rejtvényünkben Ady Endre fenti címû versébõl
idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 42. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: Õ.
L. V. I. L.). 13. Végek nélkül szelném! 14. Ékezet nél-
küli odú. 15. Ivásra való felszólítás népiesen. 16. Eléd
kerülök. 18. R. Y. Á. 20. Hangszerkellék lehet. 21. Brit
vörös. 22. Társaságában tartózkodott (két szó). 25.
Üresen lát! 26. Vatikáni és norvég autók jele. 27. Sze-
mélyes névmás. 28. Éktelen mezõ névelõvel. 29. Ö. T.
A. T. 31. Egyik nap. 33. Erdei vad. 34. Balti fõváros
névelõvel. 35. Iskolai taneszköz. 39. Homok. 40. Azo-
nos mássalhangzók. 41. Kõbányai utca. 42. Félig me-
hetünk! 43. Ételt ad. 45. Bödönben van! 46. Utóirat an-
gol rövidítése. 47. Európai nép. 48. Táplálá. 51. Rádi-
um és kén vegyjele. 52. Nád betûi keverve. 54. T. Y. T.
55. Tengerészeti mérõeszköz. 57. Kisdedóvóra mond-
ják olykor. 59. E. E. T. É. 61. Szubkontinens.
FÜGGÕLEGES: 1. Színészünk, Tibor. 2. Nagyon
régi gõzhajón. 3. Ritka férfinév. 4. Z. N. Z. 5. Bács-
ka-bánáti régió. 6. Lengyel város. 7. Poszt. 8. Elõre
képet fest a dologról? 9. Végek nélküli randevú. 10.
Latinosan kettõt, kettõst jelentõ elõtag. 11. Heg betûi
keverve. 12. Tapsifüles fejében van (két szó). 17.
Azonos magánhangzók. 19. Hamis. 23. Kényszerít. 24. Valakivel
sokat foglalkozó. 27. Visszamentem! 30. … Turner, rock-nagyma-
ma. 31. Becsõdölés kiejtve. 32. Német és norvég autók jele. 34.
Tudás fellegvára. 36. Dzsungelbeli. 37. Visszájáról berakta! 38.
Fordított kilométer. 42. Az idézet második része (zárt betûk: H.
A. T.). 43. Étkezzen. 44. Az egyik színt, fordítva. 46. Hapsik. 49.
Latin kötõszó. 50. Állóvíz. 51. A Dóra jelenti könyv szerzõje. 53.
Régiesen juttatja. 56. Portugál, norvég és thaiföldi autók jele. 58.
Orosz folyó. 60. Tantál vegyjele.                             Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon 2009. január 27-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A január 5-én megje-
lent, „Pohárköszöntõ” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Sza-
porodjon az ország emberségbe, hitbe, kedvbe”.
Könyvet nyertek: Nadasfalvy Ágnes 1035 Budapest, Szentendrei
út 13.; Czérna Imre 1039 Budapest, Boglár utca 6. V/28.; Basa
Istvánné 1039 Budapest, Szilke utca 5.

45
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Bottal gyaloglás
új idõpontban

Januártól vasárnapon-
ként 11.15 órakor indul a
bottal gyaloglás (Nordic
Walking) program, mely-
nek helyszíne a Barát-
ság és Családi Szabad-
idõ Park (Laborc utca. 2.) 

Foci és tenisz
Csillaghegyen
A Csillaghegyi Mozgás
és Szabadidõsport SE
labdarúgó és tenisz
szakosztálya várja óvo-
dástól 14 éves korig
gyerekek jelentkezését.
Foci edzés: hétfõtõl csü-
törtökig, 16.30-tól 18.20
óráig korosztály szerint.
Tenisz edzések: kedden,
szerdán, csütörtökön,
pénteken 15.30-tól
17.30 óráig. (Érdeklõdni
Kelen Balázsnál lehet a
06-70-314-0021-es tele-
fonszámon. www.csil-
laghegysport.hu)

Focisuli 
Folyamatosan jelentkez-
hetnek az 1996/1997-
ben született fiúk és lá-
nyok a Gázmûvek
Focisulijába. Kerülj be Te
is a csapatba! A korosz-
tályos együttesekben
azok játszhatnak, akik
korábban már fociztak
egyesületi vagy iskolai
szinten, és szeretnének
bajnokságban szerepel-
ni. Az edzéseket heti há-
rom alkalommal a Gáz-
mûvek pályáján tartják.
(Jelentkezés a 06-30-
387-9579-es telefonszá-
mon, vagy asr96@citro-
mail.hu Cím: Sújtás utca
1-3., az aquincumi romok
mögött, az Auchan áru-
háztól északra. Kiemelt
támogató a RokonSport
www.rokonsport.hu)

1 % 1 % 1 %
A Rómaifürdõ Telep Kör-
nyezetvédõ, Szabadidõ
és Diák Vízisport Egye-
sület köszöni mindazok-
nak, akik a 2007. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1
százalékával, összesen
341 ezer 553 forinttal tá-
mogatták az egyesületet.
Az öszszeget a vízisport
oktatás eszközeire (men-
tõmellények, lapátok) és
hajók javítására fordították.

Az óévben, néhány nappal
karácsony elõtt, a buda-
pesti Danubius Thermal
Hotel Héliában tartotta
hagyományos évzáró ban-
kettjét a Magyar Röplabda
Szövetség. Az ünnepségen
átadták a 2008 legjobbjai-
nak járó díjakat is.

2 008 legjobb nõi fel-
nõtt edzõje: Jókay

Zoltán (aranyérem a
bajnokságban és a Ma-
gyar Kupában is a Vasas
Opus-Via Óbudával).

2008 legjobb nõi fel-
nõtt játékosa: Nagyné
Mátrai Veronika (a baj-
nok és Magyar Kupa-
aranyérmes Vasas Opus-
Via Óbuda csapatkapitá-
nya, vezéregyénisége).

Jókay Zoltán 1967-
ben született Tatabá-
nyán. 1995-ben végzett a
Magyar Testnevelési
Egyetem tanári szakán,
majd 1997-ben ugyanitt
szakedzõi szakon is dip-
lomát szerzett. 2002-tõl
adjunktus a TF-n.  Edzõi
munkásságát a Csepel
SC-ben kezdte, 2000-tõl
2004-ig a magyar ifjúsá-
gi válogatott másod-, ké-
sõbb vezetõedzõje. A Va-
sas Opus-Via Óbuda

hölgyeit 2004-tõl edzi,
2005-ben ért el elõször
dupla sikert: megnyerték
a bajnokságot és a Ma-
gyar Kupát is. 2008-ban
megismételte a bravúrt.

Nagyné Mátrai Veroni-
ka, 73-szoros magyar vá-
logatott, a Vasas csapat-
kapitánya, meghatározó
vezéregyénisége, ütõként
a center pozícióban ját-
szik. Hitvallása: nem
szereti, ha a labda leesik

a földre, mármint a saját
térfelén. Rutinjával nem-
csak segíti a fiatalokat,
de példát is mutat nekik
mind az edzésmunkában,
mind a mérkõzéseken.

És a ráadás 
Az olaszországi Zocca

városában január 11-én
fejezõdött be az ifjúsági
Európa-bajnokság selej-
tezõje. A magyar válo-
gatott csoportelsõként

jutott ki az áprilisi, rot-
terdami kontinensvia-
dalra. A siker kivívásá-
ban oroszlánrésze volt a
Vasas Opus-Via Óbuda
fiataljainak is. A nemze-
ti keretben öten képvi-
selték a piros-kék színe-
ket: Porubek Lilla,
Dékány Bernadett, Soós
Ivett, Lutter Liza és
Horváth Gabriella. 

Kép és szöveg: 
Oszvald György 

Kettõs siker és egy ráadás a Vasas röplabdásainál 

Jókay Zoltán és Nagyné Mátrai Veronika

A Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidõsport SE (CSMSZ
SE) szervezésében Mikulás
kupával örvendeztették meg
a gyerekeket múlt év decem-
berében. 

Solymár, Pomáz, Vi-
segrád, Leányfalu és

két csillaghegyi „különít-
mény” között zajlott a
küzdelem. A célnak ele-
get téve, a tömegsport
igényeinek megfelelõen,
az eseményen mindenki-
nek azonos játékidõt biz-
tosítottak. A döntõsök
mellett a kiesett csapatok
is ugyanolyan fontosak
voltak, élvezhették a rá-
játszás lehetõségét. 

A díjkiosztón Cseh And-
rás többszörös magyar baj-
nok, négyszeres válogatott
játékos adta át a kupa, érem
és csokijutalmakat. 

Az egyesület nagy hang-
súlyt fektet az egészséges
életmódra, az egészséges
étkezésre. Ennek jegyében
a gyerekeknek és szüleik-
nek almát adtak jelképes
ajándékként.

A meccsek közötti idõ-
szakokban a gyerekek
igénybe vehették a pálya
mellett lévõ másik nagy
„szõnyeges” focipályát,
ahol szabadon focizhattak,
játszhattak, csocsózhattak.
Az egyesület tenisz szak-
ága is szervezett ünnepi
eseményeket vetélkedõk-
kel, ügyességi játékokkal,
minden korosztályban. 

(A CSMSZ SE gazdag
bajnokság és kupa progra-
mokkal, jó hangulatú kö-
zösségével várja a focizni
és teniszezni szeretõ gyere-
kek jelentkezését. Az érdek-
lõdõk hívják Kelen Ba-
lázst, a 06-70-314-0021-es
telefonszámon.)

Csillaghegyi Mikulás Kupa

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sajnos egyre gyakrabban kerülhet
bárki olyan helyzetbe, hogy szüksé-
ge lehet önvédelmi ismeretekre.
Békásmegyeren mûködik egy kung-
fu iskola, ahol egy különleges harc-
mûvészeti stílust és önvédelmi
technikát lehet elsajátítani. 

AWing Tsun kung-fu az
egyetlen olyan õsi kínai

harcmûvészet, melyet egy apáca
fejlesztett ki 300 évvel ezelõtt.
Nem igényel különösebb fizikai
erõt, akrobatikus hajlékonyságot.
Bárki, bármikor elkezdheti, mert
könnyen és gyorsan tanulható. A
Wing Tsun egy titkos stílus volt,
emiatt megmaradt a tradíció, így
azokat a technikákat is magában
foglalja, melyek más stílusból át-
alakulásuk miatt elvesztek.

Hatékonysága abban rejlik,
hogy az apáca figyelembe vette
az emberi anatómiát és a pusz-
ta fizikai erõ helyett az értelem-
re, a gondolkodásra, gyorsaság-
ra, könnyedségre helyezte a
hangsúlyt. Közelharci technikái
révén esélyt ad a nõknek és a
gyengébb fizikumúaknak is a
valós harcban. Gyermekeknek

10-12 éves kortól ajánlják, mi-
vel ez a korosztály már hosz-
szabb ideig tud figyelni. Min-
den sportot, így a harcmûvésze-
tet is érdemes minél hamarabb
elkezdeni, de a Wing Tsun a
taktikára is hangsúlyt fektet,
így korhatár nélkül lehet gya-
korolni.  

AWing Tsun orvosi szempont-
ból is egyedülálló, gyakorlói
egészségesebbek az átlagnál, fi-
zikai és mentális tekintetben egy-
aránt. Belsõ erõre ható (Chi
Kung) gyakorlatai meghosszab-
bítják az aktív életkort, és nagyon
jó hatással van a gyermekek sze-
mélyiség-fejlõdésére is.

(Tréningeket Békásmegyeren,
a Veres Péter Gimnáziumban
kedden és csütörtökön 19-tõl
20.30 óráig tartanak. Jelentkezni
folyamatosan lehet a következõ
elérhetõségeken, vagy személye-
sen. Cím: Békásmegyer,
Csobánka tér 7. Mester /Si-
Hing/: Bittó Róbert 2. mesterfo-
kozat. Tel.: 06-30-524-3972;
bitto.robert@wingtsun.hu,
w w w. w i n g t s u n b e k a s . h u
www.wingtsun.hu) 

Tisztelt sportbarátok és természetjárók! A Rokon Baráti Kör
2009-ben is indítja egynapos, buszos sítúráit Ausztriába. Idõpon-
tok, tervezett úticélok: 2009. január 25.: Semmerig/Stuhleck;
2009. február 8.: St. Corona; 2009. február 22.: Semme-
ring/Stuhleck.

Találkozó 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány téren, 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

Harcmûvészet, önvédelem mindenkinek! 

Apáca fejlesztette ki
a Wing Tsun kung-fut

GYERTEK FOCIZNI A KERÜLETBE! A III.kerületi TUE labdarúgó-szakosztálya
felvételt hirdet 2001 után született fiúk részére. Az edzéseket kedden és
csütörtökön 16-tól 17 óráig Lilik József tartja a Hévízi úti füves pályán. (Érdeklõd-
ni és jelentkezni Lilik József edzõnél lehet a pályán, vagy a 06-70-866-7812-es
mobilszámon, illetve a TUE titkárságán, a 454-1260-as telefonszámon)
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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

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb február 4-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb január 21-én) adóta-
nácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 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 január 22-én, majd február 5-én
18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos beje-
lentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb február 19-én) ingye-
nes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-
es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-
3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást 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.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
február 5-én), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca
1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• 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

Elõzetes: a hagyományok-
hoz híven idén is megren-
dezik a Polgári Bált a Roz-
maring Vendéglõben, feb-
ruár 14-én 19-tõl másnap
hajnali 2 óráig. 

Az esemény fõvédnö-
ke: Bús Balázs,

Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere. Az est házi-
asszonya: Menczer Erzsé-
bet önkormányzati képvi-
selõ, a 03. oevk. elnöke. 

A mûsorban fellép a
Kincsõ Néptáncegyüt-
tes. Nyitótánc: Palotás,
Szatmári táncok. 

Menü Aperitife: mé-
zes pálinka. Fácánleves.
Újévi Rozmaring tál (ro-

pogós csülök, bécsi és
párizsi érem, óbudai
polgár süveg, sült zöld-
ségek, sült sajt, saláta).
Somlói galuska. Kávé. 

Megjelenés alkalmi
öltözetben. Tombola 23
órakor. A zenét a Top
Secret Band szolgáltatja. 

(A belépõjegy 7000 fo-
rint, mely magában fog-
lalja a háromfogásos va-
csorát. Jelentkezés és a
belépõ átvétele február
5-ig a Fidesz irodában
(Kaszásdûlõ utca 7.)
Laczkó Szilviánál, a 367-
8791-es vagy a 06-20-
499-9562-es telefonszá-
mon, illetve e-mailen:
laczko.szilvia@fidesz.hu)

Táncmulatság, vacsora, tombola

Polgári Bál Óbudán T ájékoztatjuk ügyfele-
inket, hogy tavaly

december 1-jétõl Észak-
budai ügyfélszolgálatunk
új helyszínre, a Flórián
udvar felújított épületébe,

a D. lépcsõház II. emele-
tére költözött, így új, a ko-
rábbinál szebb környezet-
ben várjuk ügyfeleinket.
Az iroda az Árpád híd
melletti nagy OTP-fiók

szomszédságában találha-
tó, mely megközelíthetõ a
Flórián udvar épületének
Szentendrei úti és Polgár
utcai recepciója felõl is.

Fõtáv Zrt.

A Flórián udvarban a Fõtáv ügyfélszolgálata

HÓHÉR VIGYÁZZ! A Fi-
desz Filmklubban a
Wittner Máriáról készült,
a „Hóhér vigyázz!” (A si-
ralomháztól a parlamen-
tig) címû portréfilmet vetí-
tik február 6-án 17.30
órától. Az est vendége
Wittner Mária. Helyszín:
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház (Csobánka
tér 5.) A vetítés ingyenes.

A Politikus- és Közéleti Szak-
emberképzõ Iskola (PKI) két-
éves képzést indít a SISZA
Kommunikációs Intézet szer-
vezésében, már gyakorló és
leendõ politikusok, közsze-
replõk számára. 

Akifejezetten gyakor-
latorientált képzés

során a hallgatók elsajátít-
hatják többek között a poli-
tikai kommunikációt, a vá-
lasztási kampányszerve-
zést, a politikai marketin-
get, a retorikát és beszéd-
technikát, a szóvivõi isme-
reteket, a televíziós stílus-
gyakorlatokat és a pályá-
zatírás ismereteit.

Elõadók neves közsze-
replõk, elismert szakembe-
rek: Fricz Tamás, Simon
János, Schöpflin György,

Pesty László, Boros Bánk
Levente, Bencsik András,
Zárug Péter Farkas, Né-
meth Miklós Attila, Németh
Erzsébet, Ókovács Szil-
veszter, Halász Zsuzsa,
Szabó Krisztina Mária,
Kopasz Krisztina, Hajda
Iván, M. Szabó Imre, M.
Bíró Liza, Harnócz Sándor
és mások.

A hallgatók hetente,
szombatonként gyakorlati
foglalkozásokon képessé
válnak önállóan kampány-
szervezésre, pártépítési fel-
adatok elvégzésére, politi-
kai kommunikációs és mé-
dia jellegû szereplésekre,
munkákra. (A képzés helye
az Óbudai Kulturális Köz-
pont. További információ:
www.sisza.hu, vagy 06-70-
250-5840.)

Politikusok képzése
a III. kerületben

A Búza Lakásszövetkezet pályázatot hirdet fõállású, ad-
minisztratív gondnoki állásra 2009. március 1-jei kez-
déssel. Pályázati feltételek: középiskolai végzettség;
könyvelési gyakorlati ismeretek; számítógépes ismeret,
Word és Excel gyakorlati alkalmazása; önálló ügyintézé-
si és levelezés képesség; jó emberi kapcsolatok tartásá-
nak képessége; erkölcsi feddhetetlenség.
Felvételi elõnyök: társasházkezelõ végzettség, vagy gya-
korlat; közgazdasági középiskolai végzettség, vagy kö-
zépfokú könyvelõi képesítés; kaszásdûlõi lakótelepen, il-
letve vonzáskörzetében életvitelszerûen lakik.
Szakmai önéletrajzot (benne a fizetési igényét) kérik leg-
késõbb 2009. február 28-ig a következõ címre eljuttatni:
Búza Lakásszövetkezet, 1033 Budapest, Búza utca 16.

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

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
éttermünkben, ahol hangulatos környe-
zetben széleskörû étel választékunk,
valamint ínyenc kávé és ital ajánlatunkból
válogatva, kellemesen tölthetik el idejüket.

Szolgáltatásaink:
• Napi menü ajánlatok 690 forintért (H-P)
• Hétvégi büfé asztal korlátlan étel fogyasz-

tással 1590 forint/fõ (Sz-V-ig, 12-14-ig)
• Kedvezményes Diák menü ajánlatok
• Internet sarok
• Folyamatos sport közvetítések
• Céges és családi rendezvények lebonyolítása

LEGYEN EGY KIS SZÜ@NET ITT FELFRISSÜLHET!
Cím: Budapest 1032 Zápor utca 74.

Telefonszám: 06-30-605-61-76

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

INGYENES DIGITÁLIS RÖNTGEN (1db) készítése
minden FOGORVOSI VIZSGÁLATHOZ !

50%-os kedvezmények 
január 31-ig élnek

- DIGITALIS RÖNTGEN FELVÉTEL
- IMPLANTÁCIÓ (fogbeültetés) orvosi vizsgálata
- FOGSZABÁLYOZÁS orvosi vizsgálata
- FOGKÕLEVÉTEL a dentalhigiénikusi napon 

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H
Medicina, MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária,
Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészségért, Axa, Generáli, Pro-
Vita, Új Pillér, ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez
személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

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

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

Minden szombaton ügyelet: 9-15 h-ig!Minden szombaton ügyelet: 9-15 h-ig!

Bérelhetõ 55 m2-es lakásingatlan, 1+2 félszoba + étkezõ elrende-

zésû, bútorozatlan helyiségekkel. Az ingatlan 4 szintes panelépület

I. emeletén van, távfûtése fûtésszabályozású, költségosztós rend-

szerû. (Részletes tájékoztatás a Búza Lakásszövetkezet gondok-

ságán, 1033 Búza utca 16. Tel.: 367-1326, 06-20-311-1114.)
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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 elõrejelzések alapján
számítani kell arra, hogy -
várhatóan a hideg idõben
hulló csapadék miatt ki-
alakuló jegesedés követ-
keztében - továbbra is sí-
kossá válnak a járdák Bu-
dapesten.

Ez ismét feladatot je-
lent a háztulajdonosok-
nak, házgondnokoknak
és házkezelõknek, hi-
szen a fõvárosban, töb-
bek között az épületek
elõtti járdák tisztán tar-
tása, illetve síkosság-
mentesítése elsõsorban
az õ feladatuk.

A hideg idõben hulló
esõ, vagy hó, hamar rá-
fagy az ingatlanok elõtti

járdákra, ami balesetve-
szélyt jelent a közleke-
dõk számára. Ezért fon-
tos, hogy a járdák
síkosságmentesítése, az
idõjárás függvényében
akár naponta több alka-
lommal is megtörténjen.
Különösen veszélyezte-
tettek a gyermekek, az
idõs emberek és a moz-
gásukban bármilyen ok-
ból korlátozott szemé-
lyek.

A Fõvárosi Közterü-
let-felügyelet munkatár-
sai, az illetékességi terü-
letükön folyamatosan
ellenõrzik a járdák leta-
karítását és síkosság-
mentesítését. Ahol hiá-
nyosságot tapasztalnak,

ott az illetékes személy
figyelmét felhívják az
elmaradt, de szükséges
feladatok elvégzésére,
valamint gondatlanságá-
nak esetleges következ-
ményeire.

Az érvényes jogsza-
bályok alapján a terüle-
tileg illetékes kerületi
jegyzõ, a közterület-fel-
ügyelõk feljelentése
alapján 50 ezer forintig
terjedõ közigazgatási
bírságot szabhat ki.

Emellett számítani le-
het arra is, hogy a bal-
esetet szenvedett járóke-
lõ polgári pert indíthat
az õt ért kár megtérítése
érdekében.

Kérjük Önöket, hogy
segítsék a város járható-
ságának fenntartását! Se-
gítõ együttmûködésük-
kel megelõzhetõk a jege-
sedett felületeken való
elcsúszásokból adódó,
olykor súlyos balesetek.

Továbbá kérünk min-
denkit, hogy síkosság-
mentesítésre lehetõség
szerint durva szemcséjû
homokot, illetve ho-
mokkal keverve fûrész-
port vagy forgácsot
használjon, leginkább
azokon a területeken,
ahol a járdaszakaszokon
vagy annak közelében
növények találhatók.

Fõvárosi Közterület-
felügyelet

Közlemény a síkosság-mentesítésrõl

Balesetveszélyes járdák

MESÉS SZÍNHÁZ - TELT HÁZZAL. „Esztendõ asszony tizenkét
unokája” címmel a Holle anyó Színház elõadását tekinthették
meg a gyerekek és szüleik az Óbudai Kulturális Központ-Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban tavaly december 12-én

„Hová tûnt az aranyalma a puttonyból” címmel nagy si-
kerû koncertet adott az Alma Együttes az ünnepvárás je-
gyében, az Óbudai Kulturális Központ-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban

A BMF Keleti Károly Gazda-
sági Kara tudományos konfe-
renciákkal és szoboravatóval
kapcsolódott a fõiskola „Ma-
gyar Tudomány Ünnepe” cí-
mû rendezvénysorozatába a
múlt év végén. 

A2000. január 1-jén
létrejött gazdasági

kar Keleti Károly, a hazai
statisztika megalapozója, a
Központi Statisztikai Hi-
vatal elsõ igazgatója nevét

vette fel. Az intézmény ha-
gyományait követve, sze-
mélyében olyan kiváló tu-
dós és elismert közéleti
ember lett a kar névadója,
akinek élete és munkássá-
ga egyaránt példaként állít-
ható az oktatók és hallga-
tók elé. 

A bronz mellszobrot,
Tóth Béla szobrászmûvész
alkotását a fõiskola Ta-
vaszmezõ utcai épülete
elõtt állították fel. 

Felavatták Keleti Károly szobrát
a Budapesti Mûszaki Fõiskolán

Kirándulásokat, városismereti

sétákat, kulturális és szabad-

idõs programokat szerveznek

valamennyi korosztálynak havi

rendszerességgel, szerdai na-

pon 16 órától az Óbudai Kultu-

rális Központban mûködõ Tá-

jak, Korok, Múzeumok Óbudai

Klubjában. (Információ: dr. Tóth

József klubvezetõtõl a 355-

9830-as telefonszámon. Cím:

San Marco utca 81.)

Városismereti séták

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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