
Az elismerés adományozására március
20-ig tehetnek javaslatot a polgárok, ci-
vil szervezetek, egyéb közösségek.

A városrészben tevékenykedõ civil szer-
vezetek munkáját segíthetik személyi jö-
vedelemadójuk 1 százalékával.

Folytatódik a városrész múltját és értékeit
bemutató sorozat. Februárban az aquincu-
mi ásatások kezdetével ismerkedhetnek.3 12

Óbuda Kultúrájáért Díj Az aquincumi ásatások kezdete
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Ne legyen mind1!
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Kulturál is  mel léklet  a  15-18.  o ldalon

Lapunk következõ száma
február 17-én, kedden je-
lenik meg! Újságunk ol-
vasható a www.obuda.hu
honlapon.

A z idõs emberek jó-
h i s z e m û s é g é t

használják ki azok a
bûnelkövetõk, akik ál-
rendõrnek, közmûcégek
vagy az önkormányzat
munkatársának adva ki

magukat károsítják meg
a nyugdíjasokat. A múlt
hónapban a helyi rend-
õrkapitányság tájékozta-
tása szerint napi két-há-
rom ilyen eset történt. 

BÕVEBBEN A 13. OLDALON

M int arról már hírt
adtunk, Egész-

ségolimpiát hirdetett az
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgál-
tató Kht. a városrész-

ben az önkormányzat
támogatásával. Ennek
elsõ állomása az a nagy
sikerû szûrõ- és egész-
séghétvége volt, me-
lyet január 24-én és 25-

én tartottak a Vörös-
vári úti rendelõintézet-
ben, valamint a Nagy
László Általános Isko-
lában. 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Szûrõ- és egészséghétvége

Versenyben az egészségért

I dei elsõ rendes ülését
(az I. féléves munka-

tervtõl eltérõen) február
4-én 10 órától tartja
Óbuda-Békásmegyer

Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselõ-testülete a
Városháza tanácskozó-
termében.

RÉSZLETEK A 2. OLDALON

III. kerületi választópolgárok is javaslatot tehetnek
arra, hogy 2009-ben ki legyen Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgára. Az indítványokat március 1-jé-
ig várják a polgármesteri hivatal szervezési osz-
tálya címére.

FELHÍVÁS A 19. OLDALON

Idõsek a trükkös tolvajok áldozataiÉvadnyitó testületi ülés

Ki legyen Óbuda díszpolgára?

A fenti címmel jelent
meg a napokban az a

könyv, melyben Óbuda-
Békásmegyer civil szerve-
zetei mutatkoznak be. Aki-
adványt az újságírók január
29-én sajtótájékoztatón is-
merhették meg a Városhá-
zán. TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Közel egymáshoz

A San Marco Szabadegyetemen Topolánszky Ákos,
a Nemzeti Drogmegelõzési intézet igazgató-helyet-
tese február 9-én 18 órai kezdettel tart elõadást a
drogokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi gon-
dokról. INTERJÚ A 6. OLDALON

Kábítószer: veszély és esély

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Polgármesteri
fogadóóra

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

Alpolgármesteri 
fogadóórák

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

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Idei elsõ rendes ülését
február 4-én 10 órától
tartja Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Vá-
rosháza tanácskozótermé-
ben. Alábbiakban a meg-
hívóban szereplõ elõter-
jesztések címeit közöljük.

Ó buda-Békásme-
gyer Önkormány-

zatának 2009. évi költ-
ségvetése (I. forduló);
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgálta-
tó Kht. 2009. évi mûkö-
dési, felújítási és esz-
köztámogatási igénye;
Az „Óbuda Kultúrájáért
Díj”-jal járó kisplasztika
elkészíttetése; A 2009.
évi fõvárosi forrásmeg-
osztás véleményezése;
A III. kerületi Cigány
Kisebbségi Önkormány-
zat 2008. évi költségve-
tésre vonatkozó kérel-
me. * A szociális igaz-
gatásról és egyes szociá-
lis ellátásokról szóló
8/1996.(IV.1.) rendelet
módosítása * Az adós-
ságkezelési szolgáltatás-
ról szóló 21/2005.(V.12.)
rendelet módosítása. *
Beszámolójelentés Óbu-
da-Békásmegyer Közte-

rület-felügyelete 2008.
évi tevékenységérõl. * A
teljesítménykövetelmé-
nyek alapját képezõ ki-
emelt célok meghatáro-
zása a polgármesteri hi-
vatalban és Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-
felügyeleténél, valamint

tájékoztatás a jegyzõ
teljesítményének értéke-
lésérõl. * Az Óbudai
Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Köz-
pont Gyermekek Átme-
neti Otthona tevékeny-
ségének szakmai ellen-
õrzésérõl készített vizs-

gálati jelentés. * Az
Óbudai Egyesített Böl-
csõdék tevékenységé-
nek szakmai utóellenõr-
zésérõl készített vizsgá-
lati jelentés. * A közok-
tatás terén önként vállalt
feladatok finanszírozá-
sának felülvizsgálata *
Hozzájárulás dr. Vársze-
gi Józsefnek, az Óbuda-
Békásmegyer Egészség-
ügyi Szolgáltató Kht.
ügyvezetõ-igazgatójá-
nak más gazdasági tár-
saságban végzett tevé-
kenységéhez * Óvodák
átszervezésével kapcso-
latos határozat módosí-
tása * Az (Óbudai) Fless
Sportegyesület és a
Csertex Kereskedelmi
és Tanácsadó Kft. név-
használat iránti kérelme.
* Bizottsági helycserék.
* Beszámoló a 2008. évi
környezetvédelmi cse-
lekvési program végre-
hajtásáról. * A 2009. évi
környezetvédelmi cse-
lekvési program. * A
Könyvet házhoz szol-
gáltatás meghosszabbí-
tása; együttmûködési
szerzõdés a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár-
ral * A 2009. évi közmû-
velõdési cselekvési terv.
* Zöldfelület-gondozási
pályázat kiírása. * Az
önkormányzat és szer-
vezeteinek külsõ, ered-
ményes pályázati érté-
kelése 2008. január 1-jé-
tõl december 31-ig ter-
jedõ idõszakban. * Be-
számoló a kerület sport-
életérõl. * Tájékoztató a
polgármester, az alpol-
gármesterek, valamint
az önkormányzati kép-
viselõk vagyonnyilatko-
zatának leadásáról * Az
önkormányzat és a
CELER Épületfenntartó
és Szolgáltató Kft. kö-
zött hatályban lévõ
egyes megbízási szer-
zõdések díjainak felül-
vizsgálata, módosítása,
valamint új megbízási
szerzõdés kötése. (Tu-
dósítás következõ szá-
munkban.) 

Évadnyitó testületi ülés

Készül az idei költségvetés

Ó buda-Békásme-
gyer díszpolgárát

nagy részvét mellett he-
lyezték örök nyugalom-

ra január 24-én a Bol-
dog Özséb Plébánia-
templomban. A szertar-
táson részt vett Bús Ba-

lázs, a III. kerület jelen-
legi és Tarlós István
Óbuda volt polgármes-
tere is. 

Örök nyugalomra helyezték Antal János atyát

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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- Tizezer példányban
látott napvilágot a könyv
- mondta az önkormány-
zat civil referense, Tófejy
Éva, hozzátéve, hogy a
kiadvány minden érdek-
lõdõ számára ingyenesen
hozzáférhetõ.

- Hiánypótló anyagot
tartunk a kezünkben -,
méltatta a könyvet Hor-
váth Piroska, a Jövõbarát
Alapítvány képviselõje,
aki szerint a kiadvány a
piaci szférában is megáll-
ja a helyét, egyben a helyi
civil szervezetek jelentõ-
ségének elismerése is.
Mint fogalmazott, a leen-
dõ támogatók felé is jó
referenciát biztosít.

- A civil szervezetek
nagyon sok kötelezõen
ellátandó önkormányzati
feladatot vesznek át tõ-
lünk. Ezen feladatok ellá-
tására 250 millió forintot

biztosítunk - jelentette ki
Bús Balázs polgármester.
- A civil szervezetek
munkája továbbra is fon-
tos, azonban sajnos az ál-
talános recesszió miatt a

korábbi támogatási lehe-
tõségeket más, anyagilag
kevésbé megterhelõ meg-
oldásokkal kell felváltani
- szögezte le a városrész
vezetõje.

136 civil szervezet egy könyvben

Közel egymáshoz

Lapzártakor érkezett: száz-
harminchat civil szervezet
mutatkozik be a „Közel
egymáshoz” címû kiad-
ványban, mely Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata
Civil és Turisztikai Irodája
gondozásában jelent meg
a napokban. A cél az, hogy
minél jobban megismer-
hessék a budapestiek a ci-
vil erõben rejlõ lehetõsé-
geket, és a szervezetek is
tudomást szerezhessenek
egymás munkájáról. 

Sajtótájékoztatón mutatták be január 29-én a „Közel egymáshoz” címû könyvet a Vá-
rosháza tanácskozótermében. Képünkön Horváth Piroska, a Jövõbarát Alapítvány kép-
viselõje, Bús Balázs polgármester és Tófejy Éva, az önkormányzat civil referense

Ügyfélfogadás a hivatalban
A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hét-
fõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig. Kedden és pénteken nincs félfogadás.

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 Fidesz valamint a KDNP
fõvárosi frakcióvezetése
és a párthoz kapcsolódó
budapesti polgármeste-
rek, továbbá Újpest pol-
gármestere egyhangúlag
megállapítják, hogy a
budapesti közigazgatási
rendszer rosszul mûködik,
és ezen változtatni kell.

E gyidejûleg rögzítik,
hogy az elégtelen

mûködés oka elsõsorban
a fõváros és a kerületek

együttmûködésének hiá-
nyában keresendõ, ami
mindenekelõtt Demszky
Gábor fõpolgármester
vezetési stílusának kö-
vetkezménye.

A Fidesz és a KDNP
fõvárosi önkormányzati
tisztségviselõi konstruk-
tívan kezelik a kérdést,
és várják az MSZP-ve-
zetésû kormány - ez év-
ben is kilátásba helye-
zett - álláspontját, elkép-
zeléseit, javaslatait.

Változtatni kell a fõvárosi
közigazgatási rendszeren

Tarlós István Bagdy Gábor
FIDESZ frakcióvezetõ KDNP frakcióvezetõ
Fónagy János Pesti Imre
FIDESZ budapesti elnöke regionális igazgató
Rogán Antal Pokorni Zoltán
polgármester polgármester
Nagy Gábor Tamás Láng Zsolt 
polgármester polgármester
Bús Balázs Derce Tamás
polgármester polgármester
Kovács Péter Riz Levente
polgármester polgármester
Szabolcs Attila Kocsis Máté
polgármester alpolgármester

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kulturális
és Turisztikai Bizottsága felhívást tesz közzé Óbuda
Kultúrájáért Díj 2009. évi adományozására.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat ala-
pított, melynek odaítélését és az átadását rendelet-
ben szabályozta:
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ
tevékenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak,
akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõ-
déséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a
képviselõ-testület rövid indoklást is tartalmazó mi-
nõsített többséggel elfogadott határozatában dönt,
melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett ja-
vaslatok alapján - a mindenkori kulturális bizottság
véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Dí-
jazásban évente csak egy személy, vagy egy cso-
port részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” cí-
mû kisplasztikája,
• díszoklevél és
• 600.000.-Ft összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysoro-
zaton adják át ünnepélyes keretek között.
A díj odaítélésére várják óbudai polgárok, civil szer-
vezetek, egyéb közösségek jelölési javaslatát, írás-
ban, rövid indoklással együtt zárt borítékban a pol-
gármesteri hivatal oktatási és kulturális fõosztályára
(1033 Budapest, Laktanya utca 4.), „Javaslat Óbu-
da Kultúrájáért Díj adományozására” megjelölés-
sel 2009. március 20-ig eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Beruházás – Közlekedés – Információk

Hírösszefoglaló: tíz év után
elkészült a Magyar Televízió
új székháza és gyártóbázi-
sa. Az 1999 óta tervezett,
szüneteltetett, majd újrain-
dított, magánkézbe adott
beruházást a Wallis-csoport
cégei valósították meg. Az
Óbudán felépített komple-
xum úgymond „messze
van”, de a jelenleginél sok-
kal jobb körülményeket biz-
tosít a tévé dolgozóinak.

Az új tévészékház
ugyan még nem

üzemel, egy elõnye a ré-
gihez képest azonban már
nyilvánvaló: ezt nem fog-
ják megostromolni. Az
Óbuda külsõ részén fek-
võ ipartelep közepén fel-
húzott épület és gyártóbá-
zis „jó messze van”, meg-
közelítése kissé nehéz-
kes, pláne ha az ember tö-
megközlekedéssel próbál
meg eljutni a Bojtár utca
és a Kunigunda útja sar-
kára.

Tavaly már bemutattuk
az épülõ komplexumot.
Akkor még csak a csu-
pasz betonfalak és a két
felújított stúdió állt, most
azonban már „kulcsra-
kész” az új tévéközpont.
A Magyar Televízió új
központja logikus, funk-
cionális épület, de  meg-
rendelõi láthatóan nem
szándékoztak újabb
gyöngyszemmel gyarapí-
tani Magyarország építé-
szeti örökségét. 

A MTV új központjá-
nak elkészültéhez tíz év

kellett. A ‘90-es évek vé-
gén a reménytelen gazda-
sági helyzetben lévõ tévé
Szabadság téri székházát
1999-ben adta el a ma-
gyar államnak, hogy az
épület végül áron alul egy
kanadai-Brit Virgin-szi-
geteki cég tulajdonába
kerüljön. Az új székház
tervezése 2000-ben kez-
dõdött, a következõ év-
ben pedig létrejött a szék-
házprojekt lebonyolításá-
ra alapított Millenniumi
Média Kft.

Az tény, hogy az új
központban a mostaninál
sokkal jobb körülmé-
nyek között dolgozhat-
nak a Magyar Televízió
munkatársai. A tévé kü-
lönféle szekciói egy
helyre kerülnek. Az új
bázis ugyan nem a belvá-
rosban van, viszont bi-

ciklivel és autóval is kul-
turáltabb körülmények
között lehet parkolni itt,
a munkatársakat pedig
külön buszjáratok is fog-
ják szállítani. Az épület
legnagyobb erénye elõd-
jével szemben pedig
nyilván az, hogy televí-
zió és nem a tõzsde köz-
pontjának épült.

Az új központ elké-
szülte nem sokkal csú-
szott a tervekhez képest.
Az épületegyüttest el-
vileg már 2008 közepé-
tõl fokozatosan akarták
használatba venni, a két
korábban itt mûködött
stúdió felújítása is elké-
szült tavaly nyáron. A
várhatóan több hónapos
beköltözés csak február-
ban kezdõdhet, jelenleg
az ellenõrzési és tesztelé-
si munkálatokat végzik. 

Kulcsrakész az MTV székháza
Drágult a Dobogókõre járó
autóbuszra váltott menet-
jegy. A Volánbusz Zrt.
egyik alvállalkozója ugyan-
is kiszámította, hogy 180
méterrel hosszabb az útvo-
nal, mint amennyit eddig
mértek, és így 20 helyett
már 25 kilométerre szóló
jegyet árusítanak.

S okan meglepõdnek,
amikor a teljesárú,

Pomáz HÉV állomás -
Dobogókõ jegyért 300
helyett 375 forintot kér-
nek, míg Csikóváraljáig
az eddigi 125 helyett

200 forintot. A Volán-
busz legújabb hivatalos
menetrendkönyvében
azonban az eddig ér-
vényben volt távolság-
mutató van kinyomtat-
va. A pilisi hegyekbe ki-
rándulóknak ezért ennél
a két célpontnál azt
ajánljuk, hogy egy-egy
megállóval kevesebbet
utazzanak, Dobogókõn
a Manrézáig, Csikóvár
helyett a Csobánka el-
ágazásig. Így a régi ára-
kat kell csak megfizet-
niük.

Kertész István

Drágább buszjeggyel 
Dobogókõre

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS A TEXTILFESTÕGYÁRRÓL. Száz év-
vel ezelõtt alapították a Textilfestõgyárat. Az évforduló
alkalmából jubileumi emlékkiállítás nyílt a Lajos utcai
Textilmúzeumban. Az esemény kapcsán emléktáblát
avattak a Textilfestõgyár egykori, Szentendrei út 89-93.
szám alatti portaépületének homlokzatán

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata le-

velezõlistát üzemeltet a
kerületben mûködõ civil
szervezetek számára. Az
önkormányzat által vég-
zett napi pályázatfigye-
lés keretén belül fel-
ajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást
nyújtunk elektronikus
levelezõrendszerünkön
keresztül a különbözõ
pályázati lehetõségekrõl
és a civil szervezeteket
érintõ egyéb hasznos in-
formációkról. 

Ha igénylik az önkor-
mányzat szolgáltatását, ezt
jelezni szíveskedjenek
Tófejy Éva csoportvezetõ-
nek, a tofejy.eva@obuda.hu
email címen.

Óbuda-Békásmegyer
ÖnkormányzataKátyúztak a Zápor utcában

Levelezõlista civil szervezeteknek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az Egészségolimpia két
éven át segíti a III. kerü-
let lakosait egészségi ál-
lapotuk javításában. A
szervezõk fontosnak tart-
ják, hogy az emberek

megértsék, a leggyako-
ribb betegségek, mint a
magas vérnyomás, a
szív- és érrendszeri elvál-
tozások, vagy a mozgás-
szervi gondok oka elsõ-
sorban a helytelen táplál-
kozás és a mozgássze-
gény életmód. Ezek a be-
tegségek elkerülhetõk, ha
odafigyelünk magunkra,

vagyis a helyes életmód
kialakításával javítha-
tunk közérzetünkön. Eh-
hez el kell sajátítani és a
mindennapjaink részévé
kell tenni a helyes életvi-
tel elemeit. 

A 2009-2010-ben tartó
programsorozatban a
polgárok elsajátíthatják a
szükséges ismereteket:
azt, hogy mennyi a he-
lyes testsúlyunk, hogy
érjük ezt el, illetve tart-
suk meg; hogyan táplál-
kozzunk; hogyan legyen
megfelelõ a kondíciónk,
mit sportoljunk és hol

mozogjunk; fontos a do-
hányzásmentes életvitel;
vérnyomásunk 140/90
hgmm alatt legyen, és
alatta tudjuk tartani.

Az elsõ szûrõhétvége
is a fentiekben leírt célt
szolgálta. A Vörösvári úti
járóbeteg-szakrendelõ-
ben szûrõvizsgálatokon,
különbözõ foglalkozáso-
kon, elõadásokon vehet-
tek részt az egészségük-
kel törõdõ emberek, akik
teszteket is kitölthettek.
A szûréseken kívül, janu-
ár 25-én volt kerékpáros
ügyességi próba a Nagy
László Általános Iskolá-
ban, fizikai kondi-
cionális, fittségi, táplál-
kozással és dohányzással
kapcsolatos teszt, a részt-
vevõk gyakorolhatták az
Egészségolimpia ver-
senyszámait, megtekint-
hették a „Super Size me”
címû filmet, és tanfolya-
mon sajátíthatták el a he-
lyes táplálkozáshoz kap-
csolódva különféle salá-
ták elkészítésének forté-
lyait. 

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

Szûrõ- és egészséghétvége

Versenyben az egészségért

Puskás Péter egészségügyért felelõs alpolgármester is
ellátogatott családtagjaival a szûrõ- és egészséghétvé-
ge színes programjaira 

A Barátság Családi és Szabadidõ Parkban (1037 Budapest, Laborc utca 2.) tavaly
decemberben megnyílt a lakosság részére az egész évben nyitva tartó jégpálya.
A mûjégpályát a lakosság a következõ idõpontokban használhatja: szerdán 14-
tõl 17 óráig; csütörtökön 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. Korcsolya bérlés szintén 700 Ft/2 óra. 10 fõ fe-
letti csoportoknak 500 Ft/2 óra. Korcsolya bérlés is 500 Ft/2 óra.
Lehetõség van születésnapi parti rendezésére is a jégpályán szombaton 13-tól 15
óráig, vasárnap 13-tól 15 óráig. A születésnapi partikat a helyszínen kell egyeztetni.

Az új jégpálya nyitva tartása

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A budapestiek jelentõs
többsége a változásokra
voksolna, ha most vasár-
nap választana fõpolgár-
mestert. A Kód Piac-, Vé-
lemény- és Médiakutató
Intézet felmérése szerint a
fõvárosiak 30 százaléka
látná szívesen a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakciószö-
vetség vezetõjét, Tarlós
Istvánt a fõpolgármesteri
székben.

A megkérdezettek 30
százaléka választa-

ná Tarlós Istvánt, míg

Demszky Gáborra a je-
lenlegi SZDSZ-es fõ-
polgármesterre 17 szá-
zalék voksolna. A fõvá-
rosi Fidesz-KDNP frak-
ciószövetség vezetõjé-
nek elõnye a biztos sza-
vazók körében is jelen-
tõs, 45 százalék válasz-
taná Tarlóst, és csak 20
százalék szeretné, ha li-
berális vetélytársa hiva-
talban maradna. A fel-
mérés során az MSZP
fõpolgármester-helyet-
tesére, Hagyó Miklósra
az összes megkérdezett

4,4 százaléka, a biztos
szavazók 6 százaléka
adná voksát. 

A fõvárosban élõk ma
leginkább a közlekedés
állapotával (beleértve a
tömegközlekedést és a
4-es metró problémáját
is), a köztisztasággal,
az egészségügyi ellátás-
sal és a közbiztonság-
gal, közrenddel elége-
detlenek. Úgy tûnik,
ezek megteremtésével
Demszky Gábor fõpol-
gármester elkésett, 18
éve más úton jár. 

Tarlós átvette a vezetést
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Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Elõzetes: minden hónap
utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes termé-
szetgyógyász tart fórumot
az Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (BKH). A
„Lelki ártalmak és beteg-
ségek” címû elõadásra
február 24-én várja az ér-
deklõdõket. (A belépés in-
gyenes. Cím: Csobánka
tér 5.) 

Cukorbetegek
klubja 2 havonta

a Margitban
Az Óbudai Cukorbetegek
Klubja ez évtõl kéthavon-
ta (az elsõ alkalom január
13-án volt) az adott hó-
nap második keddjén tart
összejövetelt a Margit
kórházban. A márciusi
programról idõben tájé-
koztatjuk olvasóinkat.
(Cím: Bécsi út 132.)

Pszichológiai
szakrendelés

Az Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Szolgáltató
Kht. tájékoztatja a kerület
lakosait, hogy a neurológi-
ai osztályon felnõtt pszi-
chológiai rendelést lehet
igénybe venni. Dr. Agárdi-
né Malek Zsuzsanna klini-
kai szakpszichológus ren-
delési ideje: hétfõn, ked-
den, szerdán 14-tõl 20
óráig; csütörtökön, pénte-
ken 8-tól 14 óráig. (Beje-
lentkezés a 388-9180-as
telefonszám 132-es,127-
es mellékén.)

- A családban, iskolá-
ban milyen jelekre kell fi-
gyelni, hogy észleljük a
kiskorú kábítószerezését?

- Elsõsorban az indirekt
jelekre, például a hirtelen
megváltozott, nem logikus
viselkedésre. Az iskolai
teljesítmény csökkenésé-
re, a figyelem-összponto-
sító képességek romlására,
vagy a nem tipikus visel-
kedési módokra. Ezeken
kívül a kábítószer hatására
közvetlenül is utal, ha a
gyerek túl nyugodt, vagy
pedig felfokozott idegálla-
potban van. Azt tudni kell,
hogy a kábítószereknek
igen eltérõ a hatásmecha-
nizmusuk, így különféle
módon jelentkeznek és
különbözõ emberi igé-
nyekre adnak rossz vá-
laszt.

- Melyik veszélyesebb?
A kábítószer, vagy a pót-
léknak használt szerek, ol-
dószergõzök, gombák,
gyógyszer-kombinációk,
szabadban található növé-
nyi drogok?

- A kábítószer jogi foga-
lom. Azokat a szereket ne-
vezzük így, melyek az
ENSZ egyezmények mel-
lékletét képezõ listákon

szerepelnek. Szerencsé-
sebb pszichoaktív szerrõl
beszélni. Ez orvosi foga-
lom, és mindazokat a sze-
reket jelöli, amelyek a
szervezetbe kerülve annak
egy vagy több funkcióját
megváltoztatják. Ezek le-
hetnek legálisak, mint a
gyógyszerek vagy egyéb
hozzáférhetõ anyagok, és
lehetnek illegálisak, me-
lyeket kábítószernek neve-
zünk. Használatukra jel-
lemzõ, hogy ha túlfo-
gyasztás következik be,
akkor az ártalmas. Ugyan-
úgy igaz ez a varázsgom-
bára, a kémiai anyagokra,
a természetes növényi dro-
gokra, mint a szintetikus
kábítószerekre.

- Mik a lehetséges okai
a kábítószer-fogyasztás-
nak? Csak az éretlen sze-
mélyiségek gondja a kábí-
tószer?

- A kábítószer kipróbá-
lásának nincs speciális
oka. Tömegek ízlelik meg,
a fiatalok többsége kipró-
bálta. Legfõbb oka, hogy
elérhetõ, ott van a baráti
társaságokban. Annak
azonban már számos oka
van, ha valaki függõvé vá-
lik. Ilyen pszichés állapot

lehet a túlérzékenység, a
szorongásos problémák,
vagy a pánikreakciók. 

A másik ok a családban
keresendõ. A túl laza,
megengedõ nevelés, vagy
ennek épp az ellenkezõje,
a túl rideg nevelõi hatás.
De ugyanígy a kábítószer
fogyasztására hajlamosí-
tanak a túl nagy szülõi el-
várások, a válási krízis-
helyzet, a családon belüli
erõszak, illetve a szexuá-
lis, vagy lelki kizsákmá-
nyolás. Talán a legfonto-
sabb hajlamosító tényezõ
az, ha a családban van
már szenvedélybeteg.
Jellemzõen alkoholbete-
gek, gyógyszerfüggõk,
magatartási függõségeket
kiépítõk. 

A harmadik csoport a
szociológiai jellemzõk kö-
re. Például, ha valaki olyan
környezetben nõ fel, ahol
sok a kábítószer és a kábí-
tószer-fogyasztó, ahol le-
pusztultabb a lakókörnye-

zet, ott megnövekszik ez a
veszély. Ahol nagyobb a
bûnözés, ott könnyebb
hozzájutni a droghoz. A
drogfogyasztás kimenetel-
ét tehát három tényezõ ha-
tározza meg: az elérhetõ
drog fajtája, a fogyasztó
személyisége, valamint a
környezet.

- Az iskolai végzettség
befolyásolja? 

- Magyarországon a
legalacsonyabb és a leg-
magasabb iskolai végzett-
ségûek között a leggya-
koribb a drogfogyasztás.
Jellemzõen azonban Eu-
rópában a legalacsonyabb
társadalmi rétegben a leg-
magasabb a fogyasztás
mennyisége.

- Amíg az ital lassan és
hosszan fejti ki hatását,
addig a drog percek alatt
tönkre tudja tenni az em-
bereket. Melyik az a pont,
ahonnan még visszafordít-
ható a szenvedély?FESTMÉNYEK A CSILLAGHEGY EGÉSZSÉGHÁZBAN. Molnár Lászlóné amatõr festõmûvész

képeit a Vasút sori Csillaghegy Egészségházban láthatják 

Kábítószer: veszély és esély
- Beszélgetés a kábítószer-fogyasztásról Topolánszky Ákossal, a Nemzeti Drogmegelõzési Intézet igazgató-helyettesével -

A Magyarországi Refor-
mátus Egyház Budapesti
Teológiai Akadémiáját
1985-ben, az ELTE szoci-
ológia-szociálpol i t ikai
szakát 1992-ben végezte
el. Tanult Zürichben, részt
vett számos képzésen
bel- és külföldön az
addiktológiai valamint a
szociálpolitika területén.
1978 óta foglalkozik
drogfüggõk terápiájával,
majd szakmapolitikai kérdésekkel. A MORE drog-
függõkkel foglalkozó szervezetének 1987 és 1999
között volt vezetõje, ezen belül a Ráckeresztúri
Drogterápiás Intézetnek is. A Gyermek, Ifjúsági és
Sportminisztérium kábítószerügyi koordinációért fe-
lelõs helyettes államtitkára 1999 és 2003 között. A
Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetségének el-
nöke, a Magyar Addiktológiai Társaság elnökségi
tagja. 2005-tõl a Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
megbízott igazgatója, 2006-tól igazgató-helyettese.
Számos könyv és kiadvány felelõs kiadója, rész-
szerzõje vagy szerkesztõje.

Szakmai életút

FOLYTATÁS A 7. OLDALON
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obuda_03.qxd  1/30/2009  1:28 PM  Page 6



2009/3. szám Egészségügy
7

- Hazánkban összeha-
sonlíthatatlanul maga-
sabb az alkoholfogyasz-
tásból eredõ halálozás,
mint a drogfogyasztásból.
Ugyanakkor az úgyneve-
zett direkt, tehát kábító-
szer-túltúladagolásos ha-
lálesetek száma meglehe-
tõsen alacsony. A halál-
esetek elkerülhetõk len-
nének, ha megfelelõ ke-
zelések állnának rendel-
kezésre. A fiatalok nem
szívesen veszik igénybe,
mert félnek a következ-
ményektõl, a rendõrségi
fellépéstõl. A droghalálo-
zás okai: részben a drog
szennyezettsége, vagyis
nem ismertek az adalék-
anyagok, de nem ismert a
drog koncentrációja sem.
Ezek egyenként és ösz-
szességükben is súlyos
hatást okozhatnak. 

- Meg lehet szabadulni
a függõségtõl?

- Mindenképpen lehet-
séges, olyannyira, hogy
minden híresztelés ellené-
re a kábítószer-függõség-
bõl is jó arányban lehet ki-
gyógyulni. Ha nem így
lenne, tömegesen halná-
nak meg a drogfogyasz-
tók. Hála Istennek azért ez
nem így van.

Az esetek többségében
a gyógyulás nem intéz-
ményben történik, hanem
spontán módon. Fõleg a
család és hozzátartozók
segítségével, lassan, kín-
lódva, de rendezik az éle-
tüket a fiatalok. Rosszabb
esetben átállnak egy másik
függõségre.

- Hogyan látja: hatásos
az eddigi drogprevenció?
Különös tekintettel az is-
kolákra.

- A megelõzés a társa-
dalomtól is függ. A kö-

zösségeknek a prevenciót
kellene képviselniük.
Most nem túl jó a helyzet
ebbõl a szempontból.
Egyrészt azért, mert ma-
gas az alkohol- és nikotin-
fogyasztás, nagyon sok

feszültség, frusztráció van
az emberekben. Akik
egyébként is sebezhetõek,
könnyebben nyúlnak dro-
gokhoz. Azok tudnak
csak integrálódni, akik
egy szociálisan befogadó
környezetet találnak. Ez
egy olyan társadalmat je-

lent, ahol közösségek él-
nek együtt, ahol van jövõ-
kép. 

- Magyarország a
kábítószercsempészet
szempontjából cél- és
tranzitországnak is mond-

ható. Napjainkban a dro-
gok illegális használata és
az ezzel összefüggésben
fellépõ egyéni és társadal-
mi károk az ország ko-
moly problémájává vál-
tak. Milyen stratégiai ter-
vet javasolna a kábítósze-
rek visszaszorítására?

- Létezik egy nemzeti
stratégiai program, me-
lyet 2000-ben fogadtak el,
ennek része a kínálat-
csökkentési beavatkozás.
Sokkal nagyobb források-
ra lenne szükség ahhoz,
hogy megerõsítsük az
igazságszolgáltatás intéz-
ményeit. Még a nálunk
fejlettebb országokra is
jellemzõ, hogy az odajutó
kábítószernek csak 6-7
százalékát tudják „feltar-
tóztatni”. Olyan politikára
lenne szükség, amely a
keresletet csökkenti. 

- Mi a véleménye a néha
még a sajtó által is támo-
gatott polgári megmozdu-
lásokról, melyek a könnyû
drogok engedélyezését kö-
vetelik? Van-e visszafordu-

lási lehetõség az úgyneve-
zett „kapu”-drogoktól? A
holland liberális példa ho-
gyan vált be?

- Ezek a mozgalmak
speciálisan vizsgálják
ezeket a kérdéseket, és
nagyon sajátságos választ
próbálnak adni. Az biz-
tos, hogy a büntetés alapú
beavatkozások nem haté-
konyak. Nem azokat érik
el, akiket kellene. Ma-
gyarországon 91 száza-
lékban a fogyasztók ellen
indul eljárás, de ezzel
nem érik el a dílert és a
nagykereskedõt. Fel kell
tennünk a kérdést, hogy
mivel segítünk és ártunk
jobban. Az a jó politika,
amely a beavatkozási esz-
közök teljes spektrumát
használja, mely ténylege-
sen, mindenki számára
biztosítja a prevenciót, a
kezelést, és megvédi a
társadalmat a kábítószer
beáramlásától. Ezek hiá-
nyoznak ma. Egyedül
hagyjuk a függõség áldo-
zatait. Adott esetben vi-
szont meg akarjuk õket
büntetni, és ez nem a leg-
jobb megoldás.

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Topolánszky Ákos az Óbudai San Marco Szabad-
egyetemen február 9-én 18 órától „Kábítószer : ve-
szély és esély; Drogokkal kapcsolatos ön- és köz-
problémák” címû elõadását hallhatják az Óbudai
Kulturális Központban. (Cím: San Marco utca 81.)

FOLYTATÁS A 6. OLDALRÓL Elõadás a drogokról

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.
értesíti a lakosságot, hogy február 2-tõl újraindult a nõ-
gyógyászati szakrendelés a Csobánka téri 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

Értesítjük a lakosokat, hogy a szájsebészeti szakrendelés a Vörösvári úti szak-
rendelõben az alábbiak szerint változott.
Hétfõn 14-tól 20 óráig dr. Solymosi Pál.
Kedden 8-tól 14 óráig dr. Miklós László.
Szerdán 8-tól 14 óráig dr. Solymosi Pál.
Csütörtökön 14-tól 20 óráig dr. Miklós László.
Pénteken 8-tól 14 óráig dr. Miklós László.
2009. február 2-tõl bõvült a rendelési idõ:
Dr.Tausz Ágnes megkezdi rendelését: hétfõn, szerdán, csütörtökön 7.30-tól 13.30
óráig. Kedden 14-tõl 20 óráig. Páros héten péntek délután. Páratlan héten délelõtt.
A Vörösvári úti és a Csobánka téri szakrendelõkben a fogászati röntgen rende-
lési ideje változatlan.

Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.

Szájsebészet új idõpontokban

Szerhasználat nélkül élni
Minden hétköznap 10-tõl 18 óráig várjuk mindazo-

kat, akik a droghasználattal kapcsolatban szeret-

nének hiteles információkat kérni, illetve azokat a

szenvedélybetegeket, akik életében gonddá vált a

szerhasználat, és ezzel kapcsolatban szeretnének

bármiféle segítséget kapni. Programunkba bárki,

bármiféle konkrét cél nélkül is bekapcsolódhat,

gyors és egyszerû segítséget igénylõ problémák-

kal 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

A z Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi

Szolgáltató Kht. tájékoz-
tatja a kerület lakosait,
hogy a Csobánka téri
rendelõintézetben a sebé-
szet és a röntgen rendelés
ideje: 8-tól 20 óráig tart.

Rendelési idõ
a sebészeten 

és a röntgenen
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Szociális – Civil szervezetek

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban nagymér-
tékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek munkáját.

Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dol-
gozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink egész éves mun-
káját 1 percnyi odafigyeléssel!

A szervezet neve: Adószáma:
„A rák ellen, az emberért, a holnapért!” 19009557-2-43
Társadalmi Alapítvány Támaszadó Szolgálata
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány 19676906-1-41
Bóbita Alapítvány 19639745-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
Braunhaxler Énekkar Egyesület 18121991-1- 41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet - 18075096 1 41 
és Templomépítõ Alapítvány
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 18103225-1-41
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyezõ Alapítvány 18113633-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
Flóra Alapítvány 18002928-1-41
Geopolitikai Tanács közhasznú Alapítvány 18111576-2-41
Gézengúz Alapítvány, a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
Iskolánkért Alapítvány (Krúdy Gyula Általános Iskola) 19703653-1-41
Jó Munkát ! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41
Jövõbarát Alapítvány 18110453-1-41
Kék Pont Drogkonzultációs Központ 18231148-1-43 
és Drogambulancia Alapítvány
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Magyar Kolping Szövetség 19639680-2-41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 19002732-2-41
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Napsugár Alapítvány 19664008-1-41
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány 18536845-2-41
Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Óbudai Futókör SE 18096569-1-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41
Pais Dezsõ DSE     19025537-1-41
Penúél Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
Reménysugár az Idõsekért Alapítvány 18122370-2-41
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 19000668-1-41
Vízililiom Egyesület 18119323-1-41
Zöld Almák Óvodai Alapítvány 18076994-1-41
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41

NE LEGYEN MIND1!

Hatodik alkalommal ren-
dez jótékonysági koncer-
tet a Gyógyító Jószándék
Alapítvány az izombeteg
gyermekekért, február 13-
án 19 órai kezdettel az
Óbudai Társaskörben.

P rogram: Gáspár
András színmûvész

megnyitója; a pesthideg-
kúti Gyermekek Háza
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, zongo-
rán kíséri Mihályi And-

rás; a Zrínyi Kórus ka-
mara koncertje, vezé-
nyel Holló Gyula kar-
nagy és mûvészeti veze-
tõ, zongorán kísér Ráthy
Zsuzsa. A Kaláka Együt-
tes ajándék koncertje,
fellépnek Becze Gábor,
Gryllus Vilmos és Rad-
ványi Balázs.

(A rendezvény bevételé-
bõl az izombeteg gyerme-
kek nyári táborozását tá-
mogatják. Személyi jöve-
delemadójuk 1 százaléká-
val is segíthetik a civil
szervezetet. Adószám:
18109726-1-41. A Társas-
kör címe: Kiskorona utca
7. http://duchenne.fw.hu)

Hangverseny az 
izombeteg gyerekekért

A Magyar Állami Operaház énekkari mûvészei jótékony-
sági hangversenyt adtak „A rák ellen, az emberért, a
holnapért” Alapítvány javára, január 19-én az Óbudai
Társaskörben. (Képünkön: Bartha Eszter énekel, zongo-
rán kíséri Fekete Valéria)

• A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszönetet
mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1
százalékát felajánlották az elmúlt évben az alapítvány
javára. Az így befolyt 441 ezer forintot a nyugdíjasok tá-
mogatására és a közösségi ház fenntartási költségeire
fordították. Kérik, aki teheti, továbbra is szíveskedjen
alapítványukat támogatni. (Adószám: 19023250-1-41.
Bankszámlaszám: 11703006-20047885.)
• Az Aquincum Mocsáros Közhasznú Egyesület
köszönetet mond azoknak, akik a 2007. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 százalékával, összesen 608
ezer 448 forinttal támogatták a civil szervezetet. Az
összeget a Gladiátor utcai játszótér fenntartására
és karbantartására használták fel.

1 % 1 % 1 %

Ingyenes jogi tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakhatással kapcso-
latos ügyekben, a lakásvesztés megelõzéséért. Lakáscsere és -adásvétel feltét-
elei, ügymenete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés);
lakáseladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése; adásvételi, csere, ajándékozá-
si, bérleti szerzõdések véleményezése. (Telefonos tanácsadás, idõpont-egyezte-
tés hétköznap 12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-20-269-9838-as telefonszámon.)

Lakásügyek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Közérdekû

A Fõvárosi Közgyûlés 2008. december 18-ai
ülésén megalkotta a 79/2008. (XII. 30.) önkor-
mányzati rendeletét a fõvárosi lakásrezsi tá-
mogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Föv. Kgy.
Rendelet módosításáról. A módosított rende-
let, a Fõvárosi Közlöny 2008 évi 21. számában
jelent meg, a kihirdetése napján, 2008. de-
cember 30-án lépett hatályba.

A 2009-es kompenzációs évben fõvárosi díj-
kompenzációra egy lakásban kizárólag egy sze-
mély jogosult. Tehát - az elõzõ évektõl eltérõen
- egy lakásban, háztartásban csak egyfajta kom-
penzáció adható:
• vagy csak távhõdíj kompenzáció,
• vagy csak víz-, csatorna és szemétdíj kom-
penzáció.
A jogtalanul igénybevett támogatást visszavon-
ják.
Az igénylõlapok 2009. január 26-tól adhatók
le a kerületi önkormányzatoknál.
1. Távhõszolgáltatási díjkompenzáció
Jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ ter-
mészetes személy:
• aki a FÕTÁV ZRt. távhõszolgáltatása után köz-
vetlenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett és
• megfizeti az adott számla díjkompenzációval
csökkentett összegét és 
• családjában az egy fõre jutó havi nettó jövede-
lem nem haladja meg az 60.000 Ft/fõ összeget,
vagy
• gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egye-
dül nevelõ, vagy egyedül élõ és havi nettó jöve-
delme nem haladja meg az 65.000 Ft/fõ összeget. 
A díjkompenzáció számlajóváírással valósul
meg, havi összege családonként: 
- május-december hónapokban 2.500 forint,
- június-november hónapokban 800 forint,
- január-április hónapokban 4.500 forint.
2. Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkom-
penzáció
Jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ ter-
mészetes személy, 
• aki a víz-, csatorna- és szemétszállítási szol-
gáltatás után közvetlenül, vagy közvetetten díj-
fizetésre kötelezett és
• megfizeti a számla díjkompenzációval csök-
kentett összegét és

• családjában van olyan személy, aki az illetékes
kerületi önkormányzattól a kompenzáció iránti
igénylés benyújtásának idõpontjában idõskorú-
ak járadékában, vagy rendszeres szociális se-
gélyben, vagy az illetékes szervtõl rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt, vagy rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban részesül, vagy
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik,
vagy a beadás idõpontjában ilyen kérelme elbí-
rálása igazoltan folyamatban van, vagy igazol-
tan közhasznú munkát végez, vagy a foglalkoz-
tatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátá-
sáról szóló 1991. évi IV. törvény, illetve a szoci-
ális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján munkanélküli sze-
mélyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellá-
tást állapított meg, vagy családjában az egy fõre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 60
000 Ft/fõ összeget, vagy gyermekét (aki után
családi pótlékot kap) egyedül neveli, vagy egye-
dül élõ és havi nettó jövedelme nem haladja
meg a 65 000 Ft/fõ összeget. 
A díjkompenzáció számlajóváírás formájában
valósul meg. 
A víz-díjkompenzáció havi összege családon-
ként 650 forint. 
A csatorna-díjkompenzáció havi összege csalá-
donként 650 forint. A szemétszállítási díjkom-

penzáció havi összege családonként 500 forint.
A díjkompenzáció az igénylés benyújtását kö-
vetõ hónaptól, de legkorábban 2009 márciustól
- 2010 február hónapokra jár.
3. Külön kérelem benyújtása nélkül téli fõváro-
si kiegészítõ lakásrezsi támogatásra jogosult
az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ természetes
személy, aki az 1. és 2. pontban ismertetett va-
lamelyik közüzemi díjkompenzációra jogosult
és azt igénybe vette 2008. december 31-ig, és
távhõszolgáltatás esetén: a vele egy lakásban
élõ családtagjai körében van nyugdíjas sze-
mély, vagy három vagy több gyermek (aki után
családi pótlékot kap) nevelésérõl gondoskodik,
egyéb fûtés esetén: van olyan személy aki
nyugdíjas.
A támogatás ez évi egyszeri összege:
• távhõszolgáltatás esetén 16 000 forint;
• egyéb fûtés esetén 12 000 forint. 
• A támogatás folyósítására számlajóváírás for-
májában kerül sor.
• Távhõszolgáltatás esetén: a december-január-
február-március havi hõfogyasztást tartalmazó
februári-márciusi-áprilisi-májusi fizetési határ-
idejû távhõszámlákon, egyenlõ részletekben. 
• Egyéb fûtés esetén: 2009. I. negyedévében,
de legkésõbb az esedékesség évében, decem-
ber 31-ig.

Tájékoztató a fõvárosi lakásrezsi támogatásról

Az inflációnál na-
gyobb mértékben nõ-

ttek a fõvárosban a köz-
szolgáltatási díjak és a
BKV-tarifák. A kémény-
seprési és a szennyvízszip-
pantási díjak 7-7 százalék-

kal, a vízdíj 8,4 százalékkal
drágult a tavalyi tarifákhoz
képest. A csatornadíj 9,9
százalékkal drágult Buda-
pesten, a szemétszállítás
díja ennél azonban még
jobban emelkedett, 14,11

százalékos az árnövekedés
idén. Ez utóbbi egy négy-
fõs család számára havon-
ta átlagban 300 forintos
többletkiadást jelent, csak
a szemétszállításra vonat-
kozóan. Az áremelések so-
rából idén sem maradt ki a
temetkezés közszolgáltatá-
si tarifáinak drágulása, át-
lagosan 6,7 százalékkal
nõttek. Átlagosan 7,9 szá-
zalékkal emelkedtek janu-
ár 15-tõl a BKV jegy- és

bérletárai. Egy felnõtt bér-
letért 9 ezer forintot kell fi-
zetni, a diák és a nyugdíjas

bérlet ára 3550 forint, egy
vonaljegy pedig 290 fo-
rintba kerül. 

Drasztikus áremelések Budapesten (Ár)hullámhegy

Szokott idõben, januárban újra magasabb árakkal „köszön-
tött ránk” az újesztendõ. A gazdasági világválság miatt a
drágulások mértéke most még érzékenyebben érinti a csalá-
dokat, a kis- és nagyfogyasztókat, a kereskedõket, egyszó-
val mindenkit. Többe kerülnek Budapesten a közszolgálta-
tások, de lényegesen drágult a fõvárosi tömegközlekedés is. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Krúdy Kör 
Vezetõségi ülést tart
február 12-én 15.30
órától a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Sza-
lonjában. Ezt követõen
Okányi Kis Ferenc köl-
tõt Tárkányi Imre költõ
mutatja be 16.30 órától.
(Cím: Mókus utca 22.) 

A vágy muzsikál 
Szalóki Ági a kilencvenes
évek közepén tûnt fel a
színpadokon, de hamaro-
san a zenei élet egyik leg-
ismertebb és legelismer-
tebb személyisége lett.
Három saját lemeze mel-
lett közel 30 CD-n hallha-
tó a hangja. Az Óbudai
Társaskörben február 14-
én (Valentin-nap) 19 óra-
kor kezdõdõ Karády-
estjén elénekeli, amit a
szerelemrõl, a vágyako-
zásról, a várakozásról, a
büszkeségrõl, a megalá-
zottságról, a kacérságról,
a csalódásról és betelje-
sülésrõl tud.(Cím: Kisko-
rona utca 7.)

Erdõdi Györgyre
emlékeznek

„Nosztalgiázzunk újra!”
címmel az Óbudai Hang-
tár alapítójára, Erdõdi
Györgyre (1926-2008)
emlékeznek az Óbuda
Baráti Kör tagjai február
16-án 16.30 órai kezdet-
tel az Óbudai Társaskör-
ben. (Kiskorona utca 7.) 

Farsangi készülõdés
Kézmûves foglalkozást
tartanak február 16-án
16.30-tól 18 óráig a Bé-
kásmegyeri Szabó Er-
vin Könyvtárban a far-
sangi készülõdés je-
gyében. (Cím: Füst Mi-
lán utca 26.) 

Képzõmûvészet 
a Fodrosban 

A Színkör Képzõmûvé-
szeti Csoport tárlatát a
Fodros Galériában már-
cius 27-ig láthatják, hét-
köznaponként 16-tól 20
óráig. (Az iskola megkö-
zelíthetõ a 134-es busz-
szal a Cetcz János utca
végétõl, vagy a HÉV csil-
laghegyi megállójától, a
Mátyás király útról.)

Mint arról hírt adtunk,
„Visszatekintés” címmel
Ezüst György festõmûvész
„zárt anyagát” ismerhette
meg a közönség; a tárlat
közel 50 év munkáját ölel-
te fel, felvonultatva az al-
kotó „kedves” képeit az
Óbudai Kulturális Központ
San Marco Galériájában.

E züst György el-
mondta: sok ezer

képét eladta galériák-
nak, gyûjtõknek, de
mindig volt olyan fest-
mény, amelyhez ragasz-
kodott, s azt megtartotta
magának. A festõmû-
vész kedvenc mûvei kö-
zül kiemelte a „Régi
disznótor emlékezete”
címû alkotást, amely

igen érdekes szerkezeti-
leg, de az is izgalmassá
teszi ezt a korai mûvet,
hogy a konstruktív gon-

dolkodásba illesztette be
a tradicionális témát.
„Tóth Menyhért portré-
ja” és a „Fuvarosok” is
igen közel állnak az al-
kotó szívéhez. A 40 kép
között szerepelt a kiállí-
tást fémjelzõ „Ars poe-
tica” címû alkotás: a ré-
gi fotográfia alapján fes-
tett képen a dédszülõk,
nagyszülõk között ül
maga az alkotó, a meg-
sárgult, barnás fotográ-
fiát imitáló szürreális
festményen egyedül õ
jelenik meg színesben. 

Ezüst György szavai
szerint a mûvész mindig
magának csinálja a kiál-

lítást, hiszen a mûterem-
ben nem lehet egymás
mellé tenni a képeket; a
galéria szép, nagy terei-
nek köszönhetõen most
lehetõsége nyílt arra,
hogy összemérje a fest-
ményeket.

A mûvész elsõsorban
az alföldi hagyományok
folytatójaként vált ismert-
té: paraszti témájú képei-
nek modelljeit, a tanyák
életét, a munkaeszközö-
ket részletezõ pontosság-
gal, neorealista felfogás-
ban festette meg. Urbánus
képein több irányzatot,
technikát kipróbált, pop-
art elemeket, kollázsokat.

40 „zárt” festmény a San Marco Galériában

Visszatekintés Ezüst Györgytõl

A budai Szabó Ervin Könyvtárak három fordulós
nyelvi játékkal emlékeznek Kazinczy Ferenc szüle-
tésének 250. évfordulójára. A megfejtéseket a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtá-
rába (1039 Füst Milán utca 26.), vagy bármelyik
budai könyvtárba kérik eljuttatni postán, személye-
sen vagy e-mailben (fszek0305@fszek.hu) 2009.
március 15-ig. 
A megfejtések mellett kérik feltüntetni a nevet, elér-
hetõséget (cím, telefon vagy e-mail) és az életkort.
Az eredményhirdetésrõl és díjátadásról értesítik a
résztvevõket.
Játsszanak a budai könyvtárakkal!

2. forduló
Nevek a nyelvújítás korából. Az alábbi mondatban
három, a nyelvújítás korában keletkezett, vagy ak-
kor újra felfedezett személynevet rejtettünk el. (A
rövid és hosszú magánhangzók között nem tettünk
különbséget.)

PARTNERNÕM SÚLYA ALKATI, 
HA MÉRI, NEM ESZIK, 

EMIATT RENDRE ZSÖRTÖLÕDIK.

MUZSIKÁVAL MAGYAR TÁJAKON. A Téka Együttes és az
Ifjú Muzsikás (képünkön) adott koncertet táncházzal, ja-
nuár 24-én az Óbudai Kulturális Központ-Békásmegyeri
Közösségi Házban

Nyelvi játék 

A Megbékélés Háza
Templomban gyer-

mekfoglalkozást febru-
ár 6-án 16.30 órától tar-
tanak. Program: állatsi-
mogatás; kézmûves fog-
lalkozás; bábozás. A
foglalkozást vezeti:
Granasztói Szilvia mû-
vésztanárnõ és segítõi.
A gyermekprogramon
részt vesznek a Szilágyi
Erzsébet Gyermekott-
hon lakói is.

Beszél(get)õ sarok
február 6-án 18.30 órá-
tól. Téma: Bach testa-

mentuma; A fúga mûvé-
szete, filozófiai-teológi-
ai háttere. Beszélgetés
Göncz Zoltán zenetörté-
nésszel.

Bársony Péter és Gu-
lyás Márta szonátaestje
Hubay õsbemutatóval
február 14-én 19 órai
kezdettel. 

(Helyszín: Békásme-
gyer, Újmegyeri tér, be-
járat az iskola felõli ol-
dalon. Információ:
w w w. m e t e g y h a z . h u
Tel.: 577-0515, munka-
idõben.)

Beszél(get)õ sarok, koncert
és gyermekfoglalkozás

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2009/3. szám12
Kultúra – Helytörténet

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és az Aquin-
cumi Múzeum közös szer-
vezésében bemutatjuk a
múzeum tavaly átadott ál-
landó kiállítását, a volt
ELMÛ épületében. Az ér-
deklõdõket az intézmény
munkatársai vezetik végig
a tárlaton, a programban
egy múzeum- és kutatás-
történeti elõadást is meg-
hallgathatnak.

A fõváros egyesíté-
sének 135. évfor-

dulójához kapcsolódó
elõadás témája a római

kori Aquincum kutatá-
sainak kezdete, az elsõ

ásatások története kora-
beli fotókkal, metsze-

tekkel illusztrálva. Szó
lesz Óbuda régészeti
emlékeinek elsõ kutatói-
ról, arról, miként fogad-
ták a szenzációs lelete-
ket a Habsburg udvarnál
és a szállóigévé lett
„magyar Pompej” kife-
jezésnek is utánajárunk. 

Aquincum számos
mûvészt is megihletett
és népszerû kiránduló-
hellyé is vált. A század-
forduló után számos hí-
res tárgy, régészeti em-
lék (például a víziorgo-
na) izgalmas ásatási
helyszínek került elõ.
Ennek történetét is
megismerhetik az ér-
deklõdõk.

Figyelem! A program
ingyenes, de csak elõre,
a helyszínen, korláto-

zott számban átvehetõ
jeggyel látogatható.

A jegyek február 3-a
és február 20-a között
az Aquincumi Múzeum
pénztáránál szerezhetõk be
(Szentendrei út 135., volt
ELMÛ épület. Hétfõ kivé-
telével 10-tõl 15 óráig.)

Helyszín: az Aquincu-
mi Múzeum, Szentend-
rei út 135. szám alatt lé-
võ kiállító épülete.

Elõadó: Láng Orsolya
régész.

Az összeállítást készí-
tette: L. Kurucz Katalin

(A programmal kap-
csolatos további kérdé-
seket telefonon a 437-
8583-as számon, vagy a
somloi.viktoria@obuda.
hu e-mail címen lehet
feltenni.)

Felfedezõ utak a III. kerületben 
- avagy ismerjük meg értékeinket! -

Az aquincumi ásatások kezdete

A Nagyszombat utcai katonai amfiteátrum feltárása (1935)

Megjelent Budapest
Helytörténeti Emlék-
könyvének ötödik kö-
tete, melyet a Fõváro-
si Levéltárban mutat-
tak be január 29-én. 

A B u d a p e s t i
Honismeret i

Társaság gondozá-
sában kiadott hely-
történeti emlék-
könyvének egyik fe-
jezetében Lengyelné
Kurucz Katalin, az
Aquincum Baráti
Kör munkájáról írt.
A könyvben többek

közt a fõváros építé-
szeti hagyományai-
ról, múzeumairól, a
Budai Vigadóról, a
budapesti vásárcsar-
nokokról olvashat-
nak helytörténeti ér-
dekességeket. 

(A kötet megren-
delhetõ a Budapesti
Honismereti Társa-
ságtól. Cím: 1043
Budapest, Berda Jó-
zsef utca 48. Tele-
fonszám: 370-062. 
E-mail:
bpht@upcmail.hu.
Web: www.bpht.hu.)  

Óbudáról a fõvárosi helytörténeti emlékkönyvben

F enti címmel nyílt ki-
állítás a Kiscelli

Múzeumban a közel-
múltban. Az alcím ösz-
szefoglalja a tárlat lé-
nyegét: képek és tárgyak
kihaló mesterségek és
kortárs designerek mû-
helyeibõl. (A tárlat nyit-
va tartását február 15-ig
meghosszabbították.
Hétfõ kivételével napon-
ta 10-tõl 16 óráig látha-
tó a Kiscelli Múzeum
Oratóriumában.)

Rajzpályázat 
a divatról

Ahosszabbítás nemcsak
a kiállításra, hanem a tár-
lathoz kiírt korhatár nélkü-
li rajzpályázatra is vonat-
kozik. Ruhát, inget, fûzõt,
kalapot, kesztyût, cipõt

kell tervezni február 15-ig,
melyet a múzeum postai
vagy a palinkas.szilvia@
mail.btm.hu e-mail címére
kell eljuttatni. (Cím: Kis-
celli utca 108. Telefon-
szám: 430-1076.) Apályá-
zatokhoz mellékelni szük-
séges a beküldõ adatait:
nevét, életkorát, telefon-
számát, e-mail címét, ott-
honi, iskolai, illetve mun-
kahelyi címét. 

A jónak tartott tervek
készítõit értékes nyere-
ményekkel díjazzák,
emellett a beküldött
anyagokat felteszik a
múzeum honlapjára, il-
letve a nyertes pálya-
munkákat kiállítják. A
rajzpályázat eredmény-
hirdetésének idõpontja:
február 18-a. 

A kultúra egy és
oszthatatlan. Tud-

ták ezt a reneszánsz
mesterei is; Leonardo da
Vinci épp úgy volt tech-
nikus, mint mûvész.
Napjainkban reneszánsz
embernek mondják, aki
nagymûveltségû, széles
látókörû, minden terüle-
ten járatos. Ilyen volt
Horváth Árpád, aki óbu-
dai otthonában három

évtized alatt több mint
harminc olyan technika-
történeti könyvet írt,
amelyben együtt jelen-
nek meg a reál és humán
ismeretek. 

A Technikatörténeti
Szalonnal Horváth Ár-
pádra, az íróra, tanárra,
emberre emlékeznek
életrajz-részletekkel,
mûszaki történetekkel,
komoly- és könnyûzené-

vel, filmvetítéssel febru-
ár 6-án 19 órától az
Óbudai Társaskörben.
Közremûködik: Horváth
Anikó, Balog Zsolt (zon-
gora), Császár Réka
(ének) és Szilágyi Tibor
színmûvész. (Cím: Kis-
korona utca 7.)

Technikatörténeti Szalon

Még látható a „Divat és tradíció”

Az Óbudai Társaskör köszönti a Príma-díjas Óbu-
dai Népzenei Iskolát február 12-én 19 órától.
Az esten bemutatják a Magyar Katolikus Rádió és a
JEL kiadó gondozásában megjelent „Hagyományok
éltetõi - tanárportrék az Óbudai Népzenei Iskolából”
címû könyvet és CD-t. Fellépnek a zeneiskola
tanárai és növendékei. (Cím: Kiskorona utca 7.)

Hagyományok õrzõi

obuda_03.qxd  1/30/2009  1:28 PM  Page 12



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

- Meg kell ismételnem
korábbi kijelentésemet,
mely szerint a III. kerület-
ben leggyakrabban elõfor-
duló, úgynevezett
trükkös lopások
sértettei rendre
idõs, védtelen
emberek. Alig telt
el egy hónap az
évbõl, de már
most napi két-há-
rom ilyen esettel
találkoztunk, pe-
dig ez az a bûncselek-
ménytípus, amely egy kis
odafigyeléssel akár 100
százalékban kivédhetõ le-
hetne. A jóhiszemû nyug-
díjasok többnyire gondol-
kodás nélkül nyitják ki az
ajtót bárkinek. 

Ne engedjenek 
idegent a lakásba!

Az elsõ és legfontosabb
lépés: biztonsági láncot kell
szereltetni az ajtóra! Ami-
kor becsenget valaki és
nem egyértelmû ki az ille-
tõ, a beakasztott fémfüzér
megakadályozza, hogy
csak úgy akárki bemehes-
sen a lakásba. Senki, sem-
milyen alapon nem teheti
be a lábát otthonunkba,
csak valamilyen rendkívüli
esetben. A rendõrség mun-
katársait is kizárólag érvé-
nyes házkutatási parancs
jogosítja fel erre, ami azért
nem egy hétköznapi dolog.
Abûnözõk álrendõrként ál-
talában „civilben”, több-
ször police feliratú pólóban
jelennek meg a késõbbi
sértetteknél. Többnyire az-

zal a fedõtörténettel, hogy
elfogták a postást, aki ha-
mis pénzt hozott nyugdíj-
ként és azt jöttek ellenõriz-

ni, hogy itt is ez
történt-e. A hely-
színen meg is ál-
lapítják, hogy az
idõs ember pén-
ze szintén hamis,
ezért azt lefog-
lalják. Szintén
megtörtént eset,
hogy egy trük-

kös lopás áldozatához az
elkövetõi kör másik tagjai
három nap elteltével visz-
szamentek magukat rend-
õrnek kiadva és további ér-
tékeket tulajdonítottak el a
károsult gyanútlanságát ki-
használva. Ha rendõrként
be akar jutni hozzánk vala-
ki, el kell kérni a rendõriga-
zolványát, meg kell kér-
dezni melyik rendõri szerv-
tõl érkezett. Az ilyen típusú
bûncselekményekben a he-
lyi, azaz a III. kerületi kapi-
tányság nyomoz, ezért ha
mást állítanak az már gya-
nús. Ha III. kerületi rendõr-
nek adják ki magukat, ak-
kor közölni kell, hogy fel-
hívják a helyi rendõrkapi-
tányságot, ahol ellenõrizni
fogják a nevüket és a jel-
vényszámukat. Ha álren-
dõrök voltak, akkor ezt már
nem fogják megvárni.
Szintén megfelelõ körülte-
kintéssel kell eljárni, ha va-
laki vízmûvesnek, az elekt-
romos mûvek, vagy bár-
mely más közmûcég, a
nyugdíjfolyósító intézet,
vagy az önkormányzat

munkatársának adja ki ma-
gát. Ezekben az esetekben
célszerû, ha idegent csak a
közös képviselõvel enge-
dünk be, de a valódi köz-
mû-munkatársak általában
egyébként is elõzetes érte-
sítést küldenek, vagy épp a
ház „gondnokával” keresik
fel a lakókat.

Farkasok 
báránybõrben
A bûnelkövetõk pont az

idõs emberek jóhiszemû-
ségére alapozzák tettüket.
Az álrendõrök mellett leg-
gyakrabban valamilyen
közmûcég, vagy az önkor-
mányzat munkatársának
adják ki magukat. Vízmû-
vesként általában csõtö-
résre, vízóra-ellenõrzésre
hivatkoznak. Elektromos
szakemberként a berende-
zések áramfogyasztását
akarják mérni, vagy a kon-
nektorokat ellenõrizni. Az
álönkormányzati dolgo-
zóknál olyan is elõfordult,
hogy azt mondták: a ta-
nácstól jöttek! 2009-ben!
Desszerttel és más ajándé-
kokkal érkeznek, külön tá-
mogatások ígéretével. A
nyugdíjasok természete-
sen semmi rosszat nem
feltételeznek, csak a tolva-
jok távozását követõen ve-
szik észre, hogy eltûnt
pénzük, ékszerük. 

Az álszakemberek leg-
inkább a lakótelepeken

„dolgoznak”. Jellemzõ,
hogy pontosan a nyugdíj-
folyósítás napjaiban jelen-
nek meg, általában ketten.
Egyikõjük eltereli az
egyedül élõ, vagy éppen
az idõs házaspár figyel-
mét, társuk pedig már vi-
szi is a pénzt, a kézreesõ
értékeket. Sajnálatos mó-
don az a tapasztalat, hogy
az idõsek a legkézenfek-
võbb helyekre, ráadásul
egy összegben teszik el
megtakarított pénzüket,
nyugdíjukat és nyugdíj-
szelvényüket. Általában a
konyhakredenc, vagy szo-
bai vitrin polcán álló por-
celán tárgyba. A figyelem
elterelésére, ezáltal a bûn-
cselekmény elkövetésére
csak perceik vannak a bû-
nözõknek, így hosszabb
kutatásra nincs idõ, ebbõl
következõen: ne egy hely-
re tegyék pénzüket, éksze-
rüket a lakásban! 

Természetesen volt már
arra is példa, hogy egyedül
lévõ gyerekhez mentek be
a tettesek. Elõfordult olyan
is, hogy kipuhatolták a tá-
vollévõ fiatalabb családtag
nevét, és arra hivatkoztak,
visszahozták neki az 5-
10.000,-Ft tartozásukat, de
csak húszezres van náluk,
fel kellene váltani. Innentõl
a folyamat már ugyanaz,
mint a leírtakban.

Agyerekeknek, unokák-
nak nagy a felelõssége ab-

ban, hogy felhívják az idõs
szülõk, nagyszülõk, roko-
nok figyelmét a bûnelkö-
vetés fent említett formájá-
ra, kivédésére. Segíteniük
kell a biztonsági ajtólánc
vásárlásában, felszerelésé-
ben, majd meg kell beszél-
niük a teendõket. Legjobb,
ha bekódolják, beírják a te-
lefonba a rendõrkapitány-
ság, helyi rendõrõrs tele-
fonszámát, de emellett ki is
írhatják ugyanezt a készü-
lék mellé, akár elriasztás-
képpen is.

AIII. kerületi Rendõrka-
pitányság központi tele-
fonszáma: 430-4700. Az
ügyeletet a 430-4712-õn
hívhatják, itt tehetik meg
bejelentéseiket. 

A békásmegyeri rendõr-
õrs a Medgyessy Ferenc
utca 4. szám alatt található.
Telefonszáma: 243-2511. 

Fontos 
a megfigyelés!

Legtöbbször nyugdíj-
szelvényt kérnek az elkö-
vetõk különbözõ kedvez-
mények elnyerése érde-
kében, amit csak a szel-
vény sorszámának fel-
jegyzésével kaphatnak
meg a késõbbi sértettek.

Ha mégis beengedtek
valakit, fontos, hogy csak
egy személy mehessen be,
a társa várja meg kint csu-
kott ajtó mögött. Próbálják
alaposan megfigyelni az il-
letõ termetét, jellemzõ
adottságait, arcvonását,
szemét, bõrszínét, hajszí-
nét és annak hosszát, az öl-
tözetét, ha vannak, éksze-
reit. Amennyiben mégis
megtörténne a baj, az ész-
lelést követõen ne nyúlja-
nak semmihez, mert azzal
rontják a felderítés esélyét!
Nézzenek ki az ablakon,
hátha látják az elkövetõket,
esetleg a gépkocsijukat,
amivel közlekednek. Ezzel
egy idõben hívják a rend-
õrséget, akiknek kiérkezé-
séig egy papírlapra jegyez-
zenek fel minden lényeges
dolgot, például a személy-
leírást, a látott gépkocsi
színét, esetleg rendszámát!

Szeberényi Csilla

Sorozat a leggyakoribb bûncselekményekrõl és megelõzésükrõl

Idõsek a trükkös tolvajok áldozatai
A múlt évben indítottuk útjára cikksorozatunkat a bûnmegelõ-
zés lehetõségeirõl, a legjellemzõbb bûncselekményekrõl és
azok kivédésérõl annak kapcsán, hogy a III. kerületi Rendõr-
kapitányság vezetése széleskörû ismeretterjesztésbe fogott e
témában. Feró Attila rendõr alezredes, kapitányságvezetõ-he-
lyettes az új év kezdete óta leggyakrabban elõforduló bûncse-
lekményre hívja fel a lakosok, különösen az idõsebb korosz-
tály és hozzátartozóik figyelmét. Ez nem más, mint a trükkös
lopás, melyrõl 2008. október 15-én megjelent 20. lapszá-
munkban írtunk elõször. Sajnos nem utoljára, hiszen idén ja-
nuárban napi két-három ilyen eset is történt a városrészben.

Eredeti rendõrigazolvány, kitakart fényképpel és aláírással.
A hiteles rendõr-jelvényben gravírozott sorszám is van, mely
itt a személyiségi jog védelme érdekében nem látható 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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PINCE ÁLLT LÁNGOK-
BAN Egy Hegesztõ ut-
cai családi ház pincéjé-
ben lomok égtek január
3-án. A gázkazán a tûz-
ben megsemmisült, de a
közelében parkoló autót
és egy gázpalackot idõ-
ben sikerült kihozniuk a
tûzoltóknak, akik rövid
idõn belül megfékezték
a lángokat.
KONTÉNER ÉGETT A
Gyûrû utca egyik tíz-
emeletes lakóházának
szeméttároló konténere
égett január 3-án. A he-
lyiség ajtaját a tûzoltók
felfeszítették, a tüzet el-
oltották. Személyi sérü-
lés és más anyagi kár
nem keletkezett.
AUTÓBÓL VÁGTÁK KI
A SÉRÜLTET Egy gép-
kocsi és egy kisteherautó
ütközött a Bécsi úton ja-
nuár 9-én. A kisteherautó
elsodort egy kandelá-
bert, és kitört egy kerítést
is. A személyautó sofõrje
az ütközés következté-
ben beszorult. A sérültet
a tûzoltók feszítõvágóval
szabadították ki, majd a
mentõknek átadták.
OSZLOPNAK ÜTKÖ-
ZÖTT Egy Wolksvagen
oszlopnak ütközött,
majd felborult a Szent-
endrei úton január 10-
én. A becsapódáskor
másik két autó is meg-

tört. A tûzoltóraj a forgal-
mi akadályt rövid idõn
belül megszüntette.
FA DÕLT KAMIONRA
Az Orbán Balázs utcá-
ban egy fa kamionra dõlt
január 13-án. A tûzoltók
motoros láncfûrésszel
távolították el a baleset-
veszélyt okozó rönköt.
KIGYULLADT ELEK-
TROMOS VEZETÉK A
Kisbojtár utcában egy
családi ház földszintjén
elektromos vezetékek
szigetelése kapott láng-
ra január 15-én. A kiér-
kezõ raj áramtalanított,
majd eloltották a tüzet.
BALESET A FLÓRIÁN
TÉREN Egy Opel és egy
Suzuki ütközött január
21-én. A balesetben hár-
man megsérültek. A
rendõrségi helyszínelést
követõen a tûzoltók a
forgalmi akadályt meg-
szüntették.

A tûzoltók eseménynaplójából

Buszsofõrre
támadt

Szabadlábon védekez-
het K. E. 25 éves férfi,
aki megalapozottan
gyanúsítható azzal,
hogy 2008. december
30-án 9 óra körül a
Bogdáni úti buszvégál-
lomásnál, elõzetes szó-
váltást követõen, a nyi-
tott ablakon keresztül
arcon köpte az egyik
busz vezetõjét. Ezt kö-
vetõen a jármûrõl le-
szálló sértettet egy fém-
tárggyal fejen ütötte, aki
könnyû sérülést szen-
vedett. Az elkövetõt a
III. kerületi rendõrök a
helyszínen elfogták.

Megzavart betörõk
A bejárati ajtó befeszí-
tésével akart betörni a
Huszti úton az egyik la-
kásba S. A. 36 éves és
Sz. P. 41 éves férfi janu-
ár 9-én 21.45 óra táj-
ban, a tulajdonos azon-
ban megzavarta õket. A
két férfit a III. kerületi
Rendõrkapitányság jár-
õrei a helyszín közelé-
ben elfogták.

Békásmegyeri
rendõrõrs 

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

BOMBARIADÓK. Néhány napon belül, egymás után volt bombariadó a Flórián Üzletköz-
pontban, illetve az OTP Flórián téri bankfiókjában. Január 9-én mindkét helyen, majd
12-én a pénzintézetben. A rendõrök kiürítették, majd a tûzszerészek átvizsgálták az
épületeket. A nyomozást nagy erõkkel kezdték meg a hangfelvételek alapján

Hírösszefoglaló: nem tûz ki
nyomravezetõi díjat a rend-
õrség az óbudai bankrabló
kézrekerítése érdekében,
pedig feltehetõ, hogy
ugyanaz a férfi támadta
meg korábban a környék
egyik pénzváltóját is. 

A rendõrség még nem
találta meg azt a fér-

fit, aki január 13-án kira-
bolta az Erste Bank Flóri-
án téri fiókját, az egyik al-
kalmazottat túszul ejtette,
majd elmenekült. Elkép-
zelhetõ, hogy a rablónak
köze van ahhoz a környé-
ken történt, egy pénzváltót
ért támadáshoz is, melyet
napokkal a Flórián téri
bûncselekmény elõtt kö-
vettek el. 

A személyleírás mind-
két esetben hasonló. A
bankrablásnál sok nyom
maradt, most ezeket dol-
gozzák fel. A rendõrség
egyelõre nem kíván
nyomravezetõi díjat kitûz-

ni a tettes elfogása érdeké-
ben, de várják azok jelent-
kezését, akik a személyle-
írás alapján felismerik õt. 

* * *
A XI. kerületben január

23-án újabb Erste Bankfi-
ókot rabolt ki egy fegyve-
res férfi. * Kiraboltak egy
XI. kerületi, Bartók Béla
úti bankot január 26-án, a
tettes elmenekült. * Az
óbudai EuroCenternél ja-
nuár 28-án a reggeli órák-
ban egy férfi fegyverrel a
kezében arra kényszerí-
tette az egyik pénzszállító
alkalmazottját, hogy a
pénzeszsákokat adja át.
Az alkalmazott ezt meg-
tette, a férfi gyalog mene-
kült el a helyszínrõl. Az el-
követõrõl egyelõre annyit
tudni, hogy 180 centimé-
ter magas, átlagos testal-
katú, fiatal férfi. A rendõr-
ség vizsgálja, lehet-e
összefüggés a január 13-ai
óbudai bankrablás, és a
mostani eset között.

Nem találják 
a budai bankrablót

VESZÉLYES ESÕVÍZGYÛJTÕ. Sétáim során buk-
kantam rá a Remetehegyi árok-Máramaros köz sar-
kán található esõvízgyûjtõre, mely nincs elkerítve. Ok-
tóberben egy kutyát kellett a tûzoltóknak kimenteniük
belõle, december 2-án egy macskát szedtünk ki on-
nan. A vízgyûjtõ ráadásul egy kerékpárosok és túrá-
zók által használt ösvény mellett van, így emberek,
kisgyerekek is bármikor beleeshetnek. Kis Mariann

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Lámpaoszlopot döntött ki
és kerítésnek ütközött egy
furgon január 9-én késõ
délelõtt a Bécsi úton. A
jármû valósággal betört az
útszéli autókereskedésbe.

A III. kerületi Bécsi
úton, a Testvérhe-

gyi út és a Kubik utca
között egy Fiat személy-
gépkocsi és egy Peugeot
Boxer furgon ütközött:
utóbbi felhajtott a járdá-
ra, kidöntött egy közvi-
lágítási oszlopot, majd
hátuljával egy használt
autók kereskedésével
foglalkozó telep keríté-
sének csapódott, mely-
nek talapzatát áttörte. A
Peugeot végül a kerítést

benyomva a jobb hátsó
kerekével a telepre lóg-
va állt meg. A furgon sú-
lyosan sérült sofõrjét
csak a tûzoltók tudták
kiszabadítani. A szétre-
pülõ beton, valamint
tégladarabok egyetlen
eladásra váró autót sem
rongáltak meg. A Fiat
vezetõje könnyû sérülést
szenvedett.

A rendõrségi helyszí-
nelés után a tûzoltók
drótkötél segítségével
húzták le a furgont a ke-
rítés talapzatáról, vala-
mint a kidöntött beton-
oszlopról. A baleset mi-
att a Bécsi úton, a kifelé
haladó oldalon jelentõs
torlódás alakult ki.

Autókereskedésben
landolt a furgon
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A pályázatot zárt borí-
tékban 2009. február
16-án 16 óráig lehet be-
nyújtani a CELER Épü-
letfenntartó és Szolgál-
tató Kft. Helyiséghasz-
nosítási Csoportjánál.

A pályázónak pályáza-
tában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díj-
ról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül
meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt
tevékenység pontos
megnevezését, és a tevé-
kenységre való jogosult-
ságát - a pályázat mel-
lékleteként benyújtott -
vállalkozói igazolvány-
nyal, illetve cégkivonat-
tal és aláírási címpél-
dánnyal kell igazolnia.

A helyiségek esetében
csak a pályázati kiírás-
ban meghirdetett funk-
cióval lehet pályázni.

Nem adhat be pályá-
zatot az a magánsze-
mély és cég, akinek -
amelynek - az állandó
lakása, illetve székhelye
szerinti önkormányzat-
tal szemben adótartozá-
sa van.

A helyiség vonatkozá-
sában a pályázónak vál-
lalnia kell:

• az önkormányzati
rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenér-
tékeként elõírt - meg-
szerzési díj - önkor-
mányzat felé történõ
megfizetését. A meg-
szerzési díj a pályázó ál-
tal megajánlott bérleti
díj háromhavi összege;

• 3 havi bérleti díjnak
megfelelõ óvadék megfi-
zetését a bérbeadó részé-
re. A nyertes által befize-
tett bánatpénz összegét az
óvadékba beszámítják;

• határozott idejû, 5 év
idõtartamú bérleti szer-
zõdés megkötését;

• szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk
kiépítését.

A bérbeadó a bérleti
díjat minden tárgyév
elején az elõzõ évi inflá-
ció KSH által közzétett
mértékével emeli. A pá-
lyázat értékelésénél a
megajánlott bérleti díj
alapján történik a dön-
tés.

A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig
a bérleti jog biztosításá-
ra a bánatpénzt befize-
tik. A bánatpénzt a
CELER Kft. pénztárá-
ban (1033 Bp., Szentlé-
lek tér 7. félemelet)
készpénzben kell letétbe

helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell le-
tenni.

Az eredményhirdetést
követõ nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályá-
zók részére a bánatpénz
visszafizetik. 

Érvénytelen a pályá-
zat, amennyiben nem
tesz eleget a pályázati ki-
írásban elõírt valameny-
nyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályá-
zatokat az önkormányzat
tulajdonosi és közbe-
szerzési bizottsága 2009.
február 28-ig elbírálja,
és annak eredményérõl a
pályázókat írásban érte-
síti. A pályázat kiírója
fenntartja a jogát, hogy a
legjobb ajánlatot tevõk-
kel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illet-
ve, hogy a pályázatot

eredménytelennek nyil-
vánítsa.

Nem lehet bérbe adni
a helyiséget annak, aki-
nek az önkormányzattal
szemben adó vagy adók
módjára behajtható köz-
tartozása van.

A helyiségek megte-
kintéséhez kulcs kérhetõ
a CELER Épületfenntar-
tó és Szolgáltató Kft. he-
lyiséghasznosítási cso-
portjánál (Bp., III. Szent-
lélek tér 7. fszt.12. Tele-
fon: 430-3468 és 430-
3469), félfogadási idõ-
ben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütör-
tökön 8-tól 12 óráig.

Apályázatokkal kapcso-
latban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti tele-
fonszámokon és címen.

CELER 
Épületfenntartó 

és Szolgáltató Kft.

Cím Funkció Helyrajzi szám Alap- Gépészeti Minimális Bánatpénz
terület felszereltség bérleti díj (Ft)

(m2) (Ft/m2hó)
Bp., III. Apát utca 8. raktár 18910/98/A/101 40 víz, villany 600 14 000 Ft
Bp., III. Attila utca 92. üzlet 60805/0/A/10 46 víz, villany 900 43 000 Ft

raktár 60805/0/A/7 60 villany 400
Bp., III. Bécsi út 225. üzlet 16918/2/A/357 59 víz, villany, távfûtés 1 200 43 000 Ft
Bp., III. Harang u. 2. raktár 18910/88/A/1 39 víz, villany 600 14 000 Ft
Bp., III. Juhász Gyula utca 10. iroda 65552/1/A/101 159 víz, villany, távfûtés 1 150 110 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 5. üzlet 64057/31/A/124 63 víz, villany, távfûtés 800 30 000 Ft
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 900 20 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/101 132 víz, villany, távfûtés 1 000 80 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 5. iroda 18910/105/A/100 167 víz, villany, távfûtés 1 000 100 000 Ft
Bp., III. Kaszásdûlõ utca 7. iroda 18910/105/A/102 115 víz, villany, távfûtés 900 62 000 Ft
Bp., III. Kenyeres utca 11.pince üzlet 17348/0A/10 30 víz, villany     700 13 000 Ft
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 13. raktár 17799/1/B/20 6 villany 600 5 000 Ft 
Bp., III. Váradi utca 26. pince raktár 17005629/A/86 149 víz, villany 400 36 000 Ft

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

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata Képviselõ-
testületének 39/2007.(VI.
29.) rendelete újraszabá-
lyozta az Óbuda-Békás-
megyer díszpolgára kitün-
tetõ cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rende-
lete szerint:
A kitüntetõ cím annak a
magyar vagy külföldi
személynek adományoz-
ható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer
gazdasági, társadalmi,
tudományos, vagy mû-

vészeti életében mara-
dandót alkotott;
b) egész életmûvével,
kiemelkedõ munkássá-
gával olyan országos,
vagy nemzetközi elis-
merést szerzett, amely
hozzájárult Óbuda-Bé-
kásmegyer jó hírnevé-
nek öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományo-
zására indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület
bármely tagja;
b) az úgynevezett Javas-
lattevõ Testület bármely
tagja;

c) legalább 100, III. ke-
rületi lakóhellyel ren-
delkezõ választópolgár;
d) bármely - a III. kerü-
letben székhellyel ren-
delkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím
adományozható.
A kitüntetõ cím adomá-
nyozására vonatkozó in-
dítványokat az úgyneve-
zett Javaslattevõ Testü-
let vizsgálja meg, majd
a javaslatot a polgár-
mester terjeszti a képvi-
selõ-testület elé. A ki-
tüntetõ cím adományo-

zásáról a képviselõ-tes-
tület 2009. március 31-
ig dönt. Az Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgári
címet 2009. május 4-én,
a kerület napja alkalmá-
ból rendezendõ közpon-
ti ünnepségen adják át.
Ezúton kérem a tisztelt
indítványtételre jogo-
sultakat, éljenek a le-
hetõséggel, és legké-
sõbb 2009. március 1-
jéig tegyék meg indít-
ványukat Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgá-
rának személyére!

Az indítvány megtéte-
lekor legyenek figye-
lemmel arra, hogy az
tartalmazza az ajánlott
személy adatait (név,
lakcím), és az adomá-
nyozás alapjául szolgá-
ló érdem részletes is-
mertetését.
Az indítványt a Javas-
lattevõ Testületnek cí-
mezve, zárt borítékban,
az 1033 Bp., Fõ tér 3. I.
em. 28. sz. címre (szer-
vezési osztály) lehet -
ügyfélfogadási idõben -
benyújtani, vagy postai
úton megküldeni.

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer

polgármestere

Ki legyen Óbuda díszpolgára?
- Javaslattétel Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ címre -
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Iskolabörze 2009 
Iskolabörzét rendeznek
február 5-én 10-tõl 18
óráig az Óbuda-Békás-
megyer Nevelési Ta-
nácsadó Békásmegyeri
telephelyén (Bebó Ká-
roly utca 13.). Az ese-
ményen a körzet általá-
nos iskolái bemutatják
pedagógiai programju-
kat. A beiskolázás elõtt
álló gyermekek szülei
személyesen is találkoz-
hatnak a tanító nénikkel.

Iskolanaptár
Február 5.: pótló írásbe-
li felvételi a tehetséggon-
dozó képzésre jelentke-
zõknek. Február 12.: az
egységes írásbelit szer-
vezetõ iskolák értesítik
az eredményekrõl a ta-
nulókat. Február 15.: je-
lentkezési határidõ a ta-
vaszi érettségi vizsgák-
ra. Február 20.: az álta-
lános iskola továbbítja a
tanulói jelentkezési lapo-
kat a középfokú iskolák-
nak, a tanulói adatlapok
elsõ példányát pedig a
Felvételi Központnak.
Február 23-tól március
13-ig: szóbeli felvételi
meghallgatások.

Meseiskola
A Csillaghegyi Általá-
nos Iskolában február
13-án 17 órakor iskola-
nyitogató foglalkozást
tartanak „Meseiskola”
címmel. Várják a leendõ
elsõ osztályosokat és
szüleiket. (Cím: Dózsa
György utca 42.)

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért
Alapítvány kuratóriuma
köszönetet mond mind-
azoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 szá-
zalékának felajánlásá-
val segítették az intéz-
mény munkáját. A be-
folyt összegbõl megkez-
dik a csoportszobák be-
épített szekrényeinek
felújítását és támogatják
az óvoda fennállásának
30. évfordulójára terve-
zett rendezvényeket.

Elõzetes: a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet „Terí-
téken az egészség”; „Az
egészséges táplálkozás
fortélyai 7-18 éves korú
tanulók, fiatalok számára”
címmel elõadást szervez
február 24-én 17 órától a
Szülõi Fórum sorozatban.

E lõadók: Dévényi
Renáta, iskolai vé-

dõnõ (Kerék Általános
Iskola és Gimnázium)
és dr. Kósa Éva iskola-
orvos.

Fõbb témák: zsíros
ételek és a belsõ biológi-

ai óra összefüggései;
anyagcsere-betegségek
(diabetes); étrend-kiegé-
szítõk szerepe a fejlõdõ
szervezetben.

Elõzetes bejelentkezés
a 250-8988-as számon,
vagy a pszi@kszki.
obuda.hu e-mail címen.
A rendezvény ingyenes.

(Cím: Szérûskert utca
40., a szentendrei HÉV
Kaszásdûlõ megállójá-
nál kell leszállni, a
Pethe Ferenc téren át a
Szérûskert utcáig, a
Szent-Györgyi Albert Ál-
talános Iskoláig.)

Szülõi fórum          

Terítéken az egészség
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 közvetle-
nül a fõiskolán, illetve
egyetemen (jogutód-
ján) kérhetik jubileu-
mi diplomájukat, nem
az önkormányzaton
keresztül.

Jubileumi diplomák
pedagógusoknak

I dén tizenegyedik alka-
lommal rendeztek ün-

nepi mûsort január 23-án a
Magyar Kultúra Napja al-
kalmából a Medgyessy
Ferenc utcai Általános Is-

kola színháztermében.
Csavlek Etelka operaéne-
kes és keramikusmûvészt,
valamint dr. Csókay And-
rás idegsebész fõorvost
hívták meg vendégnek. A

mûsorban felléptek az
Aelia Sabina Zeneiskola
tanárai, a Medgyessy isko-
la pedagógusai és tanulói,
a Kincsõ Néptáncegyüttes
táncosai.

A Magyar Kultúra Napja a Medgyessyben 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELVÉTELE. A pályázat kiírója:
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvoda.
(Cím:1039 Budapest, Zipernowsky Károly utca 2.Telefon:243-
8427. Tel./fax: 454-7200. E-mail: ziper-o@kszki.obuda.hu).
A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezése: 1 fõ óvo-
dapedagógus. Feladatkör megnevezése: óvodai nevelés, is-
kolai elõkészítés. Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú
végzettség; legalább 4 év szakmai gyakorlat; büntetlen elõé-
let. A pályázatnál elõnyt jelent: Montessori módszerben való
tapasztalat, gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: részle-
tes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot; végzettséget ta-
núsító okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt.A kinevezés határozott idõre szól (3 hónapos pró-
baidõvel). Illetmény és egyéb juttatások: a Kjt. szerint. A pályá-
zat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a 15 nap lejártát követõ-
en két hét. Az állás betöltésének ideje: az elbírálási határidõ
lejárta után, azonnal. (Ügyintézõ: Stefán Mariann.)

A „ B r a u n h a x l e r ”
Egyesület március

3-án kezdõdõ, „Ismer-
kedés a számítógéppel
és az internettel: idõseb-
bek is elkezdhetik” elne-
vezésû tanfolyamára
korlátozott számban je-
lentkezõket várnak. (Je-
lentkezés Neubrandt
Olginál a 06-30-2214-
938-as telefonszámon.)

Számítógépes
ismeretek 
idõseknek
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Mesebeli
sportdélelõtt
a Harrerban

Mesebeli sportdélelõttre
hívták a Hétpettyes
Óvoda iskolába készülõ
nagycsoportos óvodá-
sait január 13-án az
Óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskola tornatermé-
be. A kicsik bátorság-
próbán vettek részt az
egészségnevelés tükré-
ben a negyedikesek
közremûködésével. Az
egyes állomásokon me-
sékkel átszõtt ügyessé-
gi feladatok várták a kí-
váncsi gyerekeket, az
aktív mozgást ízletes
gyümölcs- és zöldség-
félék fogyasztása is
gazdagította.

Iskolacsalogató 
a Bárcziban

Nagycsoportos óvodá-
soknak iskolacsalogató
foglalkozásokat tarta-
nak a Bárczi Géza Álta-
lános Iskola játszóhá-
zaiban (kézmûveske-
dés, képességfejlesz-
tés, mozgás) február
13-án és március 6-án
16.30-tól 18 óráig.
Ajánlják azoknak a gye-
rekeknek, akik már na-
gyon várják az iskolát,
akik egyáltalán nem
várják az iskolát, akik
szívesen játszanak, te-
vékenykednek, mozog-
nak, akiknek kedve,
vagy szüksége van ké-
pességfejlesztõ játé-
kokban részt venni.
(Cím: Bárczi Géza utca
2. Tel.: 243-1509.)

1 % 1 % 1 %
Az English Education
Alapítvány 2008-ban a
személyi jövedelemadó
1 százalékából 30 ezer
354 forint felajánlást
kapott, melyet ingye-
nes információs szol-
gálatának mûködteté-
sére fordított. (Adó-
szám: 18056549-1-41.)

Keressük azokat a bio
termelõket, egész-

séges, reform élelmisze-
reket gyártó, illetve for-
galmazó kerületi lakoso-
kat, óbudai illetõségû
vállalkozókat, cégeket,
akik/melyek kereskedel-
mi mennyiségû bio, re-
form élelmiszer termék-
kel rendelkeznek, és szí-
vesen kapcsolódnának a

városrész önkormányzati
oktatási intézményeiben
a 2008/2009-es tanévben
bevezetendõ Iskolabüfé
Programhoz. 

Az egészséges táplálko-
zásra való figyelem felhí-
vásával, étkezési szokása-
ink megváltozásával a
táplálkozásból eredõ fel-
nõttkori betegségek meg-
elõzésére is hangsúlyt kí-

vánunk fektetni, elsõdle-
gesen a tanulók körében.

Jelentkezni Kovács
Judit egészségügyi fõta-
nácsosnál a 437-8968-
as, a 06-30-326-9463-
as telefonszámon, vagy
kovacs.judit@obuda.hu
e-mail címen lehet. A je-
lentkezés folyamatos.       

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Reform élelmiszerekkel a diákok egészségéért

Iskolabüfé program
A hallgatóbarát, óbudai
székhelyû Budapesti Mûsza-
ki Fõiskola az elmúlt évek
hagyományainak megfelelõ-
en - az érettségizõ diákok,
az érdeklõdõ hozzátartozók,
a középfokú intézmények ta-
nárai tájékoztatására - Fel-
vételi tájékoztató füzetet je-
lentetett meg.

Akiadvány az óbudai
székhelyû intéz-

mény általános jellemzé-
sét követõen bemutatja a
fõiskola oktatási egysé-
geiben folyó képzéseket,
a kollégiumi és diákott-
honi elhelyezési lehetõsé-
geket, a könyvtári szol-
gáltatásokat, a fõiskola
szervezeti egységeinek
elérhetõségeit.

A Felsõoktatási Minõ-
ség-díjat nyert fõiskola
felvételi tájékoztatója be-
tekintést nyújt a sportolási
lehetõségekbe, a hallgatói
érdekképviselet munkájá-
ba, a diákhitel elérhetõsé-
gébe. A kiadvány részlete-
sen kitér a 2009-es felvé-
teli eljárásra, a pontszámí-
tás módjába, bemutatja a
fõiskola mûszaki, infor-
matikai és gazdaságtudo-
mányi képzési területén
meghirdetett szakokat,
képzési formánként.

A kiadvány letölthetõ a
fõiskola www.bmf.hu
honlapjának „Felvételi ka-
lauz” menüpontjából, il-
letve megrendelhetõ a
kancellar@bmf.hu e-mail
címrõl ingyenesen elektro-
nikusan és postai úton is.
A tájékoztatót hasznosan
forgathatják az érettségi
elõtt álló, valamint az al-
sóbb évfolyamokba járó di-
ákok, osztályfõnökeik, szü-
leik, illetve minden tovább-
tanulás után érdeklõdõ.

A fõiskola meghirdetett
szakjairól, szakirányairól,
a felvehetõ hallgatói lét-
számról, az érettségi kö-
vetelményekrõl a kereske-
delmi forgalomban kap-
ható Felsõoktatási felvéte-
li tájékoztató 2009-es kö-
tetének 264-277. oldalai
között is kaphatnak továb-
bi információkat a to-
vábbtanulást tervezõk.

BMF felvételi
tájékoztató

Az intézmény 25 éves szü-
letésnapját háromnapos
rendezvénysorozattal ün-
nepeltük. 

A tanulók Szent-
Györgyi vetélke-

dõn mérték össze felké-
szültségüket tavaly no-
vember 26-án. Színvona-
las iskolatörténeti és
Szent-Györgyi relikviák-
ból álló kiállítást nyitott
meg Szabó Magdolna al-
polgármester november
27-én. Ezt követte a
Szent-Györgyi gála, ahol

az iskola minden egyes
osztálya fellépett. A na-
pot a régi tanítványokkal
és régi kollégákkal való
találkozás zárta. 

Sportdélelõttöt tartot-
tunk november 28-án.
Elõször gyerekcsapatok,
majd szülõk-gyerekek-
pedagógusok mérték
össze erejüket. Az ünne-
pélyes pillanatokat az
emléktábla-avatás, jubi-
leumi faültetés, majd
kopjafaállítás zárta.

A rendezvénysorozat
végén a Jubileumi Jóté-

konysági Bált rendez-
tünk, ahol igen sokan
megtisztelték iskolán-
kat. Köszönjük a szü-
lõknek, hogy támogató-
jegyek vásárlásával is
elõsegítették, hogy
méltóan sikerült
megünnepelni a
neves születésna-
pot.
Dr. Szent-Györgyi

Albert Általános
Iskola

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

25 éves a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� 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 
� 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
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST in-
gyenes takarítással, PARKETTALERA-
KÁST, -parkettacsiszolást, parkettajavítást,
VÍZ-GÁZ-GIPSZKARTONSZERELÉST,
CSEMPÉZÉST vállal kisiparos. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Telket, lakást vagy házrészt keresünk! Mi-
nimális készpénzt, házépítést, teljes körû
lakásfelújítási munkát ajánlunk cserébe. Ma-
gánszemély! Telefon: 06-30-960-4525
� 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
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-

léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet  1039 Bp., rákóczi u. 10.
Tel.:243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� 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
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� Kõmûves, burkoló  munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Duguláselhá-
rítás, falbontás nélkül. Vízszerelés.. Tel.: 233-
2478; 06(20)943-7075
� Víz-fûtésszerelés. Csöpögéstõl-generál ki-
vitelezésig. Azonnali duguláselhárítás. Csa-
tornatisztítás, falbontás nélkül. Tel.:
06(30)678-1961;
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság Horti-Dávid Var-
sa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-3286)
� 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
� Mrázik árnyékolástechnika Redõny, re-
luxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó, napel-
lenzõ, motoros kivitelben is. 35 éve a szak-
mában. Tel.: 06(20)568-2244, 341-4997
� Gáz-, víz-, fûtésszerelés, tervezés, teljes
körû kivitelezés. Gázmûveknél való engedé-
lyeztetés. Készülékek javítása, cseréje. Nagy
László épületgépész. Tel.: 06(30)944-6513

� BÕRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI ma-
gánrendelés. Jó és rosszindulatú bõrdagana-
tok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Általá-
nos-, és gyermekbõrgyógyászat. Bejelentke-
zés: 466-83-28 Dr. Bánfalvi

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� BÕRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI
magánrendelés. Jó és rosszindulatú bõrdaga-
natok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Álta-
lános-, és gyermekbõrgyógyászat. Bejelent-
kezés: 466-83-28 Dr. Bánfalvi
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� Belgyógyászat, allergológia  holisztikus
szemlélettel. Homeopátiás tanácsadás.
Fülakupunktúra.Klinikai háttér biztosított.
III. ker. Tavasz u. 7. Bejelentkezés:
06(20)481-4646; www.bormarta.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
Fogsor javítás, fogsor készítés, akár háznál is.
Most csak 29.900Ft/db. Tel.: 06(30)931-
8967;

� 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.
�Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakképzés. Tel:
276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Toron-
tói Egyetem képesítésével és gyakorló tol-
mácsként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig
bármilyen igény szerint, az Árpád hídi metró-
megállóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270,
320-1825

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� 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

Oktatás

� Dr. Pardavi Ágnes bõrgyógyászati ma-
gánrendelése (1035 Szentendrei út 10.
szám alatt) 2009. 02. 11-tõl 18-ig szünetel.
Elsõ rendelési nap 2009. 02. 23. Tel.:
06(30)201-9198.

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

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

� 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

� Társasházkezelés - valódi érdekképvi-
selet, 2007-es árak. Negyedévenként pénz-
ügyi beszámoló. Tel.:. 240-4209;
06(20)920-7166; 06(30)462-2830

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

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

� ÓBUDAI GYORSSZERVÍZ VÍZ-
GÁZ VILLANYszerelés, javítás, tel-
jeskörû kiépítés, gépi dugulás elhárítás.
NON-STOP 0-24 Garanciával Tel.: 06-1-
321-31-74, 06-20-342-55-56

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

� 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
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� Matematika-fizika oktatás, felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Kémia oktatás minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is (Aquin-
cumban). Tel.: 242-6118, 06(70)591-3410
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Német, angol nyelvtanítás tanárnõnél a
Római lakótelepen. Németbõl  kezdõtõl
nyelvvizsgáig. Angol alapfokon ugyanitt.
Tel.: 06(20)285-0713
� Angol beszélgetõ mûhely/vizsgafelkészí-
tés 1-3 diákkal, diplomás, tapasztalt tanárnõ-
vel, személyre szabottan. Tel.: 06(20)483-
7808, 242-6136
� Angoltanítás, nyelvvizsga elõkészítés (üz-
leti és pénzügyi is) 5 éves angliai tartózkodás
után, Cambridge Proficiency Exam vizsgával
sok éves szakmai tapasztalattal. Tel.:
06(30)232-2531
� Német beszédcentrikus nyelvtanítás,
érettségire, nyelvvizsgára, felkészítés, dipl.
nyelvtanárnál. Sok segédanyag, nagy gyakor-
lat! Tel.: 240-3907 vagy 06(30)302-1551
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést, vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826, 06(30)613-2648
� Kémia, biológiatanítás gyakorlott közép-
iskolai tanánál. Tel.: 06(30)264-5648
� Angol magánórák, a Rómain felnõttek-
nek, gyerekeknek, délelõtt és délután, nyelv-
vizsgára felkészítés. Tel.: 06(30)461-0855
� Matematika-, angol-, fizika-, németokta-
tás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítek.
Házhoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467;
� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
miatanítás általánostól felsõfokig gyakorlott
középiskolai tanártól eredményesen. Tel.:
06(20)946-7553
� Német Kolosy térnél szaktanárnál. Korre-
petálás, nyelvvizsgára felkészítés . Tel.: 326-
3480; szdk01@freemail.hu
� Zenei képességvizsgálat, zenei nevelési ta-
nácsadás az Óbudai Társaskörben. Tel.:
06(20)366-1229 e-mail: jatekzene@freemail.hu
� ZeneTanoda az Óbudai Társaskörben. Rit-
musovi, „Dobsimogató”, iskola-elõkészítés
hangszerjátékkal. Tel.: 06(20)366-1229 e-
mail: jatekzene@freemail.hu

�� Bérleti jog átadó: 15 éve nyereségesen
üzemelõ, élelmiszer jellegû vegyesbolt bérle-
ti joga átadó (teljes berendezéssel) a Kolosy
térnél. Vételár: 7.99 MFt. Alapterület: 84 m2.
Tel.: 06(20)257-2210
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zártkerti
ingatlan új pincealappal, ipari árammal 9.000.000
Ft-ért eladó. Érdeklõdni: 06(20)569-3768
� Házépítés-lakásfelújítás! Csempeburko-
lás, kõmûvesmunkák, szobafestés, parkettá-
zás, hõszigetelés, villanyszerelés, vízszerelés,
kertépítés! Anyagbeszerzéssel-garanciával!
Telefon: 06-30-960-4525
� Ürömhegyen, panorámás telken, kétlaká-
sos ház építéséhez építõtársat keresek. Tel.:
06(20)365-5097; 368-3833
� 2 szobás, loggiás, 4. emeleti lakás fix: 8,9
MFt, 10 % önerõvel, akár 45.000/hó tör-
lesztõrészlettel. Tel.: 06(30)283-6740
� Óbudán, kitûnõ állapotú, 30 m2-es önkor-
mányzati téglalakásomat öröklakásra cserél-
ném, értékegyeztetéssel. Tel.: 06(20)515-
2919
�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.
�Lajos utcában tulajdonostól eladó vagy ki-

adó 10-dik emeleti 66 nm-es, erkélyes, pano-
rámás lakás. Tel.: 06(30)914-2902
� 10-15 nm-es raktárhelyiséget bérelnék
magáncélra, reális áron. Tel.: 06(20)956-5779
torokfamily@t-online.hu

� ÜRÖMÖN, 80 NM-es, panorámás, felújí-
tott ház, telekáron eladó! Közvetítõk kímélje-
nek. Tel.: 06-70-949-40-13

� Bécsi-Vörösvári út sarkán, több célra
hasznosítható 120 m3-es helyiség, jó parkolási
lehetõséggel kiadó. Érd.: 06(30)852-4507

� Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés
keres kereskedelemi ügyintézõt telefonos rende-
lésfelvétel, számlázás, beszerzési rendelés leadás
munkára min.érettségivel. Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az allashirdetes@bekaskft.hu e-
mail címre.
� 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
� Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés
keres raktárost nehéz fizikai munkára, délutá-
nos mûszakra. Jelentkezni fényképes önélet-
rajzzal az allashirdetes@bekaskft.hu e-mail
címen lehet.
� Ingatlan-közvetítõ kollegát keresek, a ju-
talékot felezzük! Tel.: 06(30)283-6740
� 200 m2-es 2 fõs nagykereskedelmi raktár-
áruház vezetésére kereskedelmi végzettségû
és szakmai tapasztalattal rendelkezõ munka-
társat keresünk. Érd. 06(20)319-5881

� Teniszpartnert keresünk Budán. Tel.:
388-3488

�� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-

rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�� III. ZÁPOR U. 80-ban eladók, 48 nm-es,
62 nm-es lakások. Tel.: 06-30-34-33-269
�� Kárpótlási jegy végsõ vásárlása legma-
gasabb áron most. Tel.: 06(70)248-4524
Hívjon bizalommal.
�� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
�� Kerekes szék eladó, számlás, garanciális.
Atlas Lite típus. Tel.: 06(30)276-9151
�� Gombfocit vásárolna gyûjtõ! A hatvanas
évek képes gombfociait keresem: ocsi@porto.hu
vagy 06(20)947-0776

� 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
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, 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.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Arany és ezüst felvásárlás! II.ker. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651

� Szentendrei úton 50 m2-es  üzlet kiadó,
saját parkoló, kiváló reklámlehetõség,. Tel.:
06(30)973-8206
� Bejáratott biobolt üres üzletrésze kiadó
90 m2 terület. Közös bejárat, leválasztás
megoldható. Nagyszombat u. 3., az
Amfiteátrummal szemben. Érd.: 06(30)491-
9389
� III. ker. Törökkõ utcában 235 m2 raktár
kiadó. Közvetlen utca. Jó parkolás. Tel.:
06(20)938-2139

� Adjon esélyt önmagának, tegyen érte!
Társvarázsló Óbudán. Fényképes adatbázis!
06(20)518-7404

Társkeresõ

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy tanácsadó. 35-25-15 % ked-
vezmény, regisztráció ingyenes.Hölgyek és
Urak jelentkezését várom. Tel.: 06(20)388-
2034. E-mail: ulbertne@gmail.com

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. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxus házaka. Start In-
gatlan 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

� 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

A Világörökség részeként is számon-
tartott Budai Vár alatt kiterjedt bar-
langrendszer található, melynek
története félmillió évre, történelme
a XIII. századig nyúlik vissza. 

Ez a felszín alatti titokzatos
világ rejtélyes folyosóival

és termeivel, kiállításaival - õs-
kori, történelmi és „másvilági”,
Labirintus-tárlat -, valamint
programjaival különleges, egye-
dülálló élményt nyújt a látoga-
tóknak. A bátrabbak kedvéért 18
óra után a lámpák is kialszanak,
a sötétben olajlámpással lehet
barangolni az útvesztõkben.

A Budavári Labirintus a fõvá-
ros 10 legkedveltebb kulturális
turisztikai célpontjai közé tarto-

zik a külföldrõl hozzánk látoga-
tók számára. Itt az ideje azonban
annak, hogy a budapestiek is
megismerjék Budapest e rejtett
kincsét.

A Budavári Labirintus 25 éves
fennállása alatt mostanra jutott el
odáig, hogy mintegy missziót tel-
jesítve áldozzon a közmûvelõdés-
re: a negyedszázados Labirintus
negyed évig kedvezményt nyújt a
budapestieknek (és az iskolások-
nak), akik március végéig 20 szá-
zalékos árkedvezménnyel tekint-
hetik meg a múzeumot minden
nap 9.30-tól este 19.30-ig.

Itt a kedvezõ alkalom, hogy a
budapestiek felfedezõ utat tegye-
nek a Vár „szívében”!

(www.labirintus.com)

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

Március végéig 20 százalékos kedvezménnyel

Budavári Labirintus: felszín
alatti titokzatos világ
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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
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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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Farsangra
Rejtvényünkben Gyárfás Endre ideillõ versébõl
idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a függõle-
ges 24. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: N.
A.). 14. Valódi nevén. 15. Egyszerûen, névelõvel. 16.
Gyõr-Sopron-Moson megyei helység. 17. Kis Árpád.
18. Bécs egyik nevezetessége, névelõvel. 19. Nõi szerep
a „Kórház a város szélén” címû sorozatban. 21. Rádium
vegyjele. 23. Véd. 24. Rockos igen. 25. A tenger egyik
gyümölcse. 27. Rövidített vezetõ nagyhatalom.28. Spa-
nyol, portugál és egyiptomi autók jele. 29. O. G. U. 30.
Török, osztrák és norvég autók jele. 31. Hevesi víz. 35.
…Kuranga, Delhi egyik része. 36. Késnek van. 37. Bál-
vány. 39. Duett része! 40. Woody Allen hangszere. 42.
Az erbium vegyjele. 43. Üres kéz! 45. Étek egynemû
betûi. 46. III. kerületi utca. 48. Régi, ósdi. 51. Kicsinyí-
tõképzõ. 53. Angol utolsó. 54. A valóságnak megfelelõ.
57. Lakihegyen is van ilyen berendezés. 
FÜGGÕLEGES: 1. F. A. A. 2. Edward …, amerikai,
XX. századi író. 3. Indiai város. 4. Egy svéd és egy né-
met autómárka. 5. Az arzén vegyjele. 6. Torokrész. 7. Va-
tikáni, svéd és portugál autók jele. 8. Irigy hónalj…, név-
elõvel. 9. Mutatószó. 10. F. M. A. 11. Osztrák, portugál,
belga és kubai autók jele. 12. R. L. U. 13. Adósokra
mondják tolvajnyelven. 17. Pl. egy éjszakát átmuzsikált. 20. Egyik
napszakkal kapcsolatos. 22. Egyik díszhalnak, névelõvel. 24. Az idé-
zet második sora (zárt betûk: Á. Á. S.). 26. … Moore, az Angyal.
27. Kontinentális határhegység. 28. Domján …, színésznõnk volt. 30.
Belsõ dolgot szemmel észlelt, fordítva. 32. Éhesen. 33. Forma. 34. Nõi
név. 38. Kagyló alakú fúvós hangszer. 41. iiii. 42. Vajon juttatsz, for-
dítva. 44. Belül potyog! 47. Európai autómárka. 49. Cin betûi keverve.
50. T. S. T. 51. Angol kulcs. 52. Román autótípus. 55. Üres zug! 56.
Földön kívül van. 57. Lantán vegyjele.                        Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon 2009. február 10-ig várjuk. A helyes megfejtést be-
küldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõsé-
günkben vehetnek át. A január 20-án megjelent, „Télbe-hulló em-
ber vágya” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „S kezdõdõ tél-
ben várt tavasszal mindhiába baktatok”.
Könyvet nyertek: Szomódy Sándor 1035 Budapest, Szentendrei út
29. I/5.; Hollósi Istvánné 1039 Budapest, Budakalász utca 1.
IV/31.; Bubik Ilona 1039 Budapest, Attila utca 9.

ASick 7 csoportot il-
leti a dicséret a re-

mek szervezésért, lebo-
nyolításért. S hogy nekik
respektjük van a határain-
kon túl is, azt jól példázta
a sok külföldi induló. So-
kan örültek annak, hogy
õk a fair play szellemé-
ben sem a versenyben,
sem a zsûrizésben nem
vettek részt, így esélyhez

jutottak az eddig mögöt-
tük végzett csapatok is.

A Sick 7 csoport tagjai
hetek óta lázasan dolgoz-
tak a verseny szervezé-
sén, s maguk sem gon-
dolták eleinte, hogy ak-
kora lesz az érdeklõdés,
hogy néhány jelentkezõt
el kell utasítaniuk.

- Nagy öröm számunk-
ra, hogy egy ilyen remek

versennyel viszonozhattuk
a minket és a mûfajt befo-
gadó közösségi ház mun-
katársainak kedvességét -
mondta Aitner Dóra, a
Sick 7 táncosa, aki duplán
otthon van Békásmegye-
ren, mivel születése óta itt
él. - Hálásak vagyunk,
hogy ilyen kulturált körül-
mények között gyakorol-
hatunk. A ház és az önkor-

mányzat támogatását azzal
szeretnénk meghálálni,
hogy mind több fiatalt
igyekszünk megnyerni a
breaknek, hogy a szabad-
idejükben káros szenvedé-
lyektõl mentesen, sok
mozgással, egészséges éle-
tet éljenek a céltalan csa-
vargás helyett. Ehhez a
mûfajhoz a tehetség mel-
lett szükség van a kitartás-
ra is, egyszerre kíván spor-
tolói és mûvészi kvalitáso-

kat. Aki közénk áll, rend-
szeresen edz velünk, az
társaságra, közösségre is
lel, miközben fejleszti a
képességeit. 

1. SLS-Zotya & Roli
(Szombathely). 2. Sons of
god - Kutya & Tom (Pécs).
3. Kocsis Peti & Sasha
(Szombathely/Bécs). 4.
Danger Elements-Marci &
Sir (Gyõr). A legjobb tán-
cos címet a Bécsbõl érkezõ
Sasha nyerte. Vincze M.

Breakverseny Békásmegyeren
Egy ideje az Óbudai Kulturális Központ-Békásmegyeri
Közösségi Ház ad otthont a break szerelmeseinek. A tán-
cosok január 17-én fergeteges hangulatú, nemzetközi
break-tánc versennyel örvendeztették meg a mûfaj ked-
velõit. Már jóval a kezdés elõtt megtelt a ház vidám fia-
talokkal, akik a futófénnyel kijelölt „küzdõkör” közvet-
len közelében biztatták hazai és külföldi kedvenceiket.
A zsûrinek nem volt könnyû dolga, mert a táncosok tem-
pója, találékonysága szoros versenyt eredményezett. A
hangulatot csak fokozta a remek zene. 

Tájképek címmel Bálványos Levente kiállítását feb-
ruár 8-ig láthatják a galériában. * Ami személyes és
ami … 2. elnevezéssel Balla Vivien, Gunics Dóra és
Szederkényi Bella tárlata február 18-tól március 15-
ig nézhetõ meg. (Nyitva tartás: hétfõ kivételével na-
ponta 14-tõl 18 óráig a Kiskorona utca 7. szám alatt.)

Óbudai Társaskör Galéria

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Focisuli a 
Gázmûvek pályáján
Folyamatosan jelent-
kezhetnek az 1996/
1997-ben született fiúk
és lányok a Gázmûvek
Focisulijába. Kerülj be
Te is a csapatba! A kor-
osztályos együttesek-
ben azok játszhatnak,
akik korábban már fo-
ciztak egyesületi vagy
iskolai szinten, és sze-
retnének bajnokságban
szerepelni. Az edzése-
ket heti három alkalom-
mal a Gázmûvek pályá-
ján tartják. (Jelentkezés
a 06-30-387-9579-es
telefonszámon, vagy
asr96@ci t romai l .hu
Cím: Sújtás utca 1-3.,
az aquincumi romok
mögött, az Auchan áru-
háztól északra. Kiemelt
támogató a RokonSport
www.rokonsport.hu)

Gyertek vívni
Csillaghegyre!
A Fless Vívóiskola pár-
bajtõr szakosztálya fel-
vételt hirdet 8-tól 65
éves korig. Az edzések
helye: a Fodros utcai Ál-
talános Iskola kis torna-
terme. Ideje: hetente
kétszer 16 órától, fel-
nõtteknek 19 órától. (Ér-
deklõdni lehet a 06-20-
338-3333-as számon,
Kolczonay Istvánnál,
vagy a helyszínen Nagy
Márton edzõnél.)

Foci és tenisz 
A Csillaghegyi Mozgás
és Szabadidõsport SE
labdarúgó és tenisz
szakosztálya várja óvo-
dástól 14 éves korig gye-
rekek jelentkezését. Foci
edzés: hétfõtõl csütörtö-
kig, 16.30-tól 18.20 óráig
korosztály szerint. Tenisz
edzések: kedden, szer-
dán, csütörtökön, pénte-
ken 15.30-tól 17.30 órá-
ig. (Érdeklõdni Kelen Ba-
lázsnál lehet a 06-70-314-
0021-es telefonszámon.
www.csillaghegysport.hu)

A hagyomány folytatódik,
több egymást követõ hét-
végén tart téli Hébe-hóba
vízitúrát Horváth „Indián”
Pál vezetésével az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra
Szakosztálya. 

Nyíló tündérrózsák,
havas táj, melegen

gõzölgõ patak, vízimada-
rak. Ilyen gyönyörû kör-
nyezetben evezhetnek,
akik részt vesznek a túrák
valamelyikén, a Hévízi-
patakon. Aki járt már ha-
zánknak ezen a táján a leg-
hidegebb hónapokban, ta-
pasztalhatta, hogy a 12 ki-
lométer hosszan csörgede-
zõ patak nem fagy be. Sõt
hõmérséklete a 20 Celsi-
us-fokhoz közelít. A hajó-
ból a természet csodálatos,
változatos látványt nyújt. 

A vízi programokat feb-
ruárban minden hétvégén
tartják, igény szerint már-
ciusban is. A túrák elõtt
szombatonként 7.30 óra-
kor találkoznak a résztve-
võk a Rozgonyi Piroska
28. szám alatti vízitele-

pen, ahonnan 8 órakor in-
dulnak tovább busszal,
autókkal Hévízre. Innen
12 kilométert eveznek a
meleg, lassú folyású, tér-
dig érõ Hévízi-patakon,
Fenékpusztáig. A túra
nem megterhelõ, 3-4 órás
mozgást jelent a szeliden
kanyargó vízen. A jó han-
gulatot forralt borral fo-
kozzák a szervezõk. A
célállomás a kehidakus-
tyáni apartmanház, ahol
halászlevet tálalnak fel
vacsorára. A szobákban

többnyire hárman-négyen
tudnak aludni. 

Vasárnap, a szabadprog-
ramban kedvük szerint ve-
hetnek részt az érdeklõ-
dõk. Ellátogathatnak az
ország egyik legnagyobb
és legmodernebb ter-
málvízû, élménymeden-
cés, óriáscsúszdás gyógy-
fürdõjébe. Innen indulnak
tovább a Szent György-
hegyi pincébe, ahol péksü-
teménnyel és borkóstoló-
val várják õket. Hazafelé,
tervek szerint a Balaton je-

gén korcsolyáznak. A
program az Öreg Halász
étteremben ér véget, fi-
nom estebéddel. Hazaér-
kezés 19-20 óra körül.

* * *
Részvételi díj: 16 ezer

forint/fõ magánszemé-
lyeknek, 20 ezer forint/fõ
„egyéb” érdeklõdõknek. A
saját autóval utazóknak, il-
letve 14 év alatti gyerme-
keknek 1000 forint ked-
vezményt adnak. A rész-
vételi díj tartalmazza a
szállásköltséget, a túrát,
borkóstolót, halászléva-
csorát és a reggelit. Nem
tartalmazza a fakultatív
programok költségeit, és
az étteremben választott
ételek árát. A szervezõk
üdülési csekket is elfogad-
nak. Gyakran a progra-
mok elõtt betelik a lét-
szám, ezért célszerû a ter-
vezett idõpont elõtt 7-10
nappal jelentkezni, a rész-
vételi díj felének befizeté-
sével. 

Aki még nem ült stabil
túrakenuban, azt is hamar
megtanítják az alapokra,
tehát kezdõ evezõs tapasz-
talat is bõven elegendõ. Az
úszástudás sem feltétel,
mert a patak sekély és me-
legvizû. A14 éves kor alat-
ti gyermekek azonban
csak felnõtt kísérõvel ve-
hetnek részt. 

(Bõvebb információ a
www.ose.hu honlapon. E-
mail cím: ose@ose.hu Je-
lentkezés Horváth Péter
„Kisindián”-nál a 06-20-
321-0811-es számon.) 

Hébe-hóba vízitúra

Evezés a meleg vízû Hévízi-patakon

T isztelt sportbarátok
és természetjárók!

A Rokon Baráti Kör
2009-ben is indítja egy-
napos, buszos sítúráit
Ausztriába. Idõpontok,
tervezett úticélok: 2009.
február 8.: St. Corona;

2009. február 22.:
Semmering/Stuhleck.

Találkozó 5.30 órakor az
I. kerületi Batthyány téren,
indulás 6 órakor, visszaér-
kezés 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.rokon-
sport.hu.

Szeretettel várunk min-
denkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal
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Ha valaki képes egy városrész ked-
venc sportágát hosszú éveken át
szinte egymaga életben tartani, az
megérdemli az elismerést. Boldizsár
Imre a csillaghegyi labdarúgásnak
tett ismét nagy szolgálatot, NB III-ba
juttatta a népszerû csapatot.

Ahatvanéves sportember
hosszú évek óta vezeti a

Csillaghegyi MTE labdarúgó-
szakosztályát. Az elnöki tevé-
kenység mellett további szerepe-
ket is vállal azért, hogy szeretett
klubja átvészelje a legnehezebb
idõszakok viharát, és meg-
õrizze az 1904-tõl datálódó
történelme folyamatossá-
gát. Úgy bizony! Már 104
éves a CSMTE, amely a
hazai futball kis szigeteként
mûködik. Boldizsár Imre
elnök, szakosztályvezetõ,
edzõ, szponzor, pályamun-
kás és „mosónõ” egy sze-
mélyben. Minden szerepet
elvállal, csak hogy a klub
mûködõképes legyen. Hu-
szonhat éve munkálkodik
szeretett egyesülete javára,
neki az a legfontosabb,
hogy a közel kétszáz játé-
kos jókedvvel és gondtala-
nul rúghassa a labdát. 

A „miért csinálja?” kér-
désre meglepõ válasszal
szolgál. - Én nem a sport-
ból, hanem a sportért élek.
Jól tudom, a mozgás, a
rendszeres sportolás külö-
nösen a fiatalok számára
fontos, akiket állandó ve-
szély fenyeget, ha nem tud-
ják lekötni fölösleges ener-
giájukat. Nálunk biztonság-
ban vannak, mozgással, já-
tékkal töltik szabadidejü-
ket, megtanulnak a közös-
ség szabályai szerint visel-
kedni. Nyár óta az önkor-
mányzat támogatásával

szélesebbre nyitottuk a látóhatárt,
NB III-ba feljutó együttesünk a
környéken élõ szurkolóknak szín-
vonalasabb sportélményt kínál.
Újonc csapatunk a jó bajnoki rajt
után kissé megtorpant ugyan, de
rendületlenül bízunk a tisztes
helytállásban, és közönségünk se-
gítõ bíztatásában. Jelenleg hét
utánpótlás csapat koptatja a rossz
állapotban lévõ csillaghegyi pálya
füvét, szeretnénk, ha még több
gyerek jönne hozzánk, hiszen be-
lõlük építjük majd a jövõ csapatát.

L. A.

A kerületi iskolák közül röp-
labdában évek óta a Veres
Péter Általános Iskola és
Gimnázium csapatai „ural-
kodnak”. Kezdetben a fiúk
értek el kiemelkedõ eredmé-
nyeket: a Diákolimpia orszá-
gos döntõjében két alkalom-
mal is bejutottak a fináléba,
de mindkétszer vereséget
szenvedtek. Eredményessé-
güket további helyezések
(egy bronzérem és több 5-6.
hely) bizonyítja. 

Amióta Skripeczky
Bertalan edzõ na-

gyobb figyelmet szentelt a
lányok felkészítésére, õk
szerepelnek sikeresebben. -
Nem untam meg a fiúk
edzését, de kíváncsi voltam
arra, hogy a lányokkal is
megismételhetõk-e az ed-
digi szép eredmények -
magyarázta a váltás okát a
nyugdíjas testnevelõtanár. -
A lányok nagyon hálásak
voltak amiért õket válasz-
tottam és szorgalmas

edzésmunkájukkal hama-
rosan a csúcsra jutottak.
Nekik sikerült, amit a fiúk
elrontottak: õk is kétszer
bejutottak a Diákolimpia
országos döntõjébe, ahol
egyszer sem hibáztak. A
verhetetlen csapat tehetsé-
ges játékosokból áll és na-
gyon jó közösséget alkot.
Kozma Orsolya, Cséka
Panka, Tóth Kinga, Pikó

Dominika, Rakovszky Zsó-
fia, Bodnár Noémi, Wacker
Anna, Czumpf Gabriella,
Horuczi Borbála és Kiss
Nóra a Veres Péter Gimná-
zium mezében minden
mérkõzésen eredményesen
képviselték az iskolát, ami-
ért a tantestülettõl megkap-
ták az elismerést. A lányok
legutóbb az iskolájukban
rendezett kerületi Diák-

olimpián tettek ki magu-
kért. Berci bácsi két csapa-
tot is nevezett a vetélkedõ-
re, melyen a selejtezõ után
a két hazai együttes jutott a
döntõbe. A Veres A-Veres
B „házi rangadón” nagy
küzdelemben az idõsebb
tanulókból álló A csapat
gyõzött.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Iskolai sport

Verhetetlen Vereses röplabdások

Berci bácsi két csapata vívta a Diákolimpia kerületi döntõjét

104 éves a CSMTE

„Szeretem a csillaghegyi labdarúgást”

Boldizsár Imre baráti kapcsolatban van játékosaival
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• 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 február 18-án) adó-
tanácsadás 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 február 5-én, majd február 19-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

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

„Aktuális kérdések kerületünkben” címmel tartottak
rendezvényt az Óbudai Konzervatív Klubban január 26-
án, ahová Bús Balázs polgármestert hívták meg vendég-
nek. (A képen balról: Szegner László, az Óbudai Konzer-
vatív Klub III. kerületi Szervezetének elnöke)

FOTÓK A NOH JAPÁN TÁNCMÛVÉSZETRÕL. A 2009-es év a japán-magyar diplomá-
ciai kapcsolat kezdetének 140., illetve a diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50.
évfordulója.Ezt ünnepelve a TÜV Rheinland Csoport és az óbudai székhelyû Budapesti
Mûszaki Fõiskola közös szervezésében Yokohama, Nürnberg és Kaiserslautern után
Budapesten is látható február 2-tõl a „Nyolc Milliónyi Istenség - Yaoyorozu” címû fotó-
kiállítás, a neves Noh japán táncmûvészetrõl. (A tárlat február 2-tõl 28-ig tekinthetõ meg
a Budapesti Mûszaki Fõiskola aulájában, a Bécsi út 96/b. szám alatt.)

A következõ elõadá-
son Siklósi Beatrix

és Matúz Gábor, Wittner
Máriáról készült, a „Hó-
hér vigyázz!” (A siralom-
háztól a parlamentig) cí-
mû portréfilmjét vetítik

február 6-án 17.30 órá-
tól. Az est vendége
Wittner Mária. Helyszín:
Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház (Csobánka
tér 5.) A vetítés ingyenes. 

Fidesz Filmklub

Idén is várják a hazai õs-
termelõk friss magyar áru-
val Óbuda-Békásmegyer
lakosságát.

F ebruár 7-én (szom-
baton) 7-tõl 13 órá-

ig a békásmegyeri lakó-
telepen, a Csobánka téri
szakorvosi rendelõ par-
kolójában. * Február
14-én (szombaton) 7-tõl
13 óráig a Pók utcai la-
kótelepen, az Aquincum
Általános Iskola parko-
lójában (Arató Emil tér).
* Február 21-én (szom-
baton) 8-tól 14 óráig
Belsõ-Óbudán, a Raktár
utcai parkolóban (CBA
mögött). 

Télálló magyar almák
75 forinttól. Többféle:
jonatán, idared, star-
king, gála, mucsu. * Tél-
álló magyar burgonya
32 kg/zsák 2100 forint.
* Télálló makói hagyma
900 forint/zsák (10 kg).

Vecsési savanyúsá-
gok, õstermelõi méz és
mézkészítmények.

Mindenféle zöldség,
káposztafélék, sárga- és
fehérrépa, cékla, bio ter-
mékek. (Az árukat
proniferi@gmail.com
címen elõre lehet ren-
delni. Információ: 06-
20-462-7945.)

Proniewicz Ferenc
szervezõ

Õstermelõktõl friss áru

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

Bérelhetõ 55 m2-es lakásingatlan, 1+2 félszoba + étkezõ elrende-
zésû, bútorozatlan helyiségekkel. Az ingatlan 4 szintes panelépü-
let I. emeletén van, távfûtése fûtésszabályozású, költségosztós
rendszerû. (Részletes tájékoztatás a Búza Lakásszövetkezet
gondnokságán, 1033 Búza utca 16. Tel.: 367-1326, 06-20-311-
1114.)

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.

10 ÉVESEK LETTÜNK, ezért FEBRUÁR 28-ig 
a következõ KEDVEZMÉNYEKKEL ÜNNEPELÜNK ÖNÖKKEL!

- porcelán korona 19.990 Ft/db
- mûanyag fogsor (álcsontonként) 29.990 Ft
- DIÁKOKNAK minden harmadik tömés INGYENES
- fix FOGSZABÁLYZÓ 30.000 - 40.000-rel OLCSÓBB!
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!

ZeneTanoda
Mondd! Dalold! Rajzold!

Foglalkozások 

magyarul-angolul-németül az

Óbudai Társaskörben

Honlap: zenevelnevelunk.uw.hu

Jelentkezés: jatekzene@freemail.hu

ABLAK-AJTÓ!
HA MINÕSÉGET AKAR JÓ
ÁRON, KERESSEN MEG!
Cserélje most nyílászáróit!

MINT AHOGY TAVALY, IDÉN
SEM EMELTÜNK ÁRAKAT!!

Kiváló német minõség, 
fokozott hõszigetelés!
Hibásmûködés gátló, 

mikroszellõzés ajándékba!
Redõnyök, szúnyoghálók!
Mûanyag, fa egy helyen!

FORDULJON HOZZÁNK, 
MI SEGÍTÜNK!

Léczfalvi Pál
Tel.: 06-20-421-42-27

Léczfalvi Piroska 
Tel.: 06-20-222-44-12,

06-1-950-07-22
Bécsi út 199.

E-mail: ajtoablak2004@t-online.hu

A Búza Lakásszövetkezet pályázatot hirdet fõállású, adminisztratív

gondnoki állásra 2009. március 31-ei kezdéssel. Pályázati feltételek:

középiskolai végzettség; könyvelési gyakorlati ismeretek; számítógépes

ismeret, Word és Excel gyakorlati alkalmazása; önálló ügyintézési és le-

velezés képesség; jó emberi kapcsolatok tartásának képessége; erköl-

csi feddhetetlenség.

Felvételi elõnyök: társasházkezelõ végzettség, vagy gyakorlat; közgaz-

dasági középiskolai végzettség, vagy középfokú könyvelõi képesítés;ka-

szásdûlõi lakótelepen, illetve vonzáskörzetében életvitelszerûen lakik.

Szakmai önéletrajzot (benne a fizetési igényét) kérik legkésõbb 2009.

február 28-ig a következõ címre eljuttatni: Búza Lakásszövetkezet,

1033 Budapest, Búza utca 16.

Az Óbudai Egyesített Bölcsõ-
dék álláspályázatot hirdet szak-
képzett gondozónõk részére.
Az állás betöltéséhez szüksé-
ges: a szakképzettséget igazoló
oklevél; erkölcsi bizonyítvány;
egészségügyi alkalmasság iga-
zolása - egészségügyi kiskönyv.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: a megjelenéstõl
számított 15 nap.
(Cím: 1035 Budapest Szél ut-
ca 23-25. Érdeklõdni lehet a
388-7781-es és a 388-5878-
as telefonszámon.)

Gondozónõk felvételeTAROLTAK AZ ÓBUDAI HASTÁNCOSOK. A Szeráj Hastánciskola növendékei sikeresen zárták a
2008-as évet. A tavaly decemberben rendezett Országos Hastáncversenyen több kategóriában is
megszerezték az elsõ helyet. Az iskola vezetõ tanára, Zsigmond Mária a legjobb koreográfus díját
vehette át. Helyezések: Szolnok Andrea (Profi I. hely és Profi Csoport I. hely), Petõ Rebeka (Profi IV.
hely és Profi Csoport I. hely), Zsigmond Mária (legjobb koreográfus), Kovács Renáta (Gyermek I.
hely), Kováts Dóra (Profi Csoport I. hely), Tóth Csilla (Profi II. hely és Profi Csoport I. hely), Szege-
di Piroska (Senior IV. hely). Aki szeretné elsajátítani ezt a szép táncot, jelentkezhet Zsigmond Mári-
ánál, a 06-70-206-3300-ás telefonszámon és Szolnok Andreánál, a 06-70-429-3512-es számon.
(www.szerajhastanc.hu)
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A hagyományokhoz híven idén is megren-
dezik a Polgári Bált a Rozmaring Vendéglõ-
ben, február 14-én 19-tõl másnap hajnali 2
óráig. 

Az esemény fõvédnöke: Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer polgár-

mestere. Az est háziasszonya: Menczer
Erzsébet önkormányzati képviselõ, a
03. oevk. elnöke. 

A mûsorban fellép a Kincsõ Néptánc-
együttes. Nyitótánc: Palotás, Szatmári

táncok. 
Megjelenés alkalmi öl-

tözetben. 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 telefonszámon, illetve e-
mailen: laczko.szilvia@fidesz.hu)

Táncmulatság, vacsora, tombola

Polgári Bál Óbudán 

Dr. Csókay András idegsebész fõorvos volt a vendég a
Polgári Klub január 15-ei rendezvényén, melynek a Roz-
maring Vendéglõ adott otthont

Már többéves hagyományra tekint vissza, hogy a ke-
rület diákjai versengve töltik a neves napot. Az Óbu-
dai Kulturális Központ-Békásmegyeri Közösségi Ház
és a Pais Dezsõ Általános Iskola ezúttal is közösen
szervezte, rendezte a vers- és prózamondó versenyt,
ahol a tanulók rátermettségét, elõadókészségét
több korcsoportban díjazta a zsûri január 19-én.

A vers- és prózamondó verseny ered-
ménye 2009

3-4. osztályosok vers kategória: 1. Verbényi
Mária (Keve-Kiserdei Általános Iskola). Felkészí-
tõ tanár: Szepesiné Józsa Judit. * 2. Said András
Keisz (Pais Dezsõ Általános Iskola). Felkészítõ ta-
nár: Said Erika. * Godó Csenge (Csillaghegyi Ál-
talános Iskola). Felkészítõ tanár: Ilka Mariann.

3-4. osztályosok próza kategória: 1. Csilling
Eszter (Keve-Kiserdei Általános Iskola). Fel-
készítõ tanár: Zsidákovics Katalin. * 2. Krulik
Virág (Mustármag Általános Iskola). Felkészí-
tõ tanár: Vargáné Németh Mária. * 3. Szabó
Tícia Krisztina (Csillaghegyi Általános Isko-
la). Felkészítõ tanár: Kunné Czémán Erika.

5-6. osztályos vers kategória: 1. Kárpáti
Barnabás (Óbudai Szent Péter Pál Szalézi Ál-
talános Iskola). Felkészítõ tanár: Tolnai And-
rea. * 2. Holczer Kata (Fodros Általános Isko-
la). Felkészítõ tanár: Horváthné Fülöp Mária.
* 3. Fehér Holló (Keve-Kiserdei Általános Is-
kola). Felkészítõ tanár: Pfendert Zsaklin. 

Különdíj: Baczkó Katalin (Andor Ilona
Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mûvészeti

Iskola). Felké-
szítõ tanár: Zó-
lyomi Katalin. 

* * *
Komoly ha-

gyománnyal
rendelkezik az
Óbudai Kultu-
rális Központ
humán mû-
veltségi vetél-
kedõje is, amit
ezúttal is janu-
ár 22-én ren-
deztek a szín-
házteremben.
Tizenhat há-
rom tagú csa-
pat nevezett a
vetélkedõre,
ahol 11 fordu-
lóban adtak számot arról, hogy mennyire is-
merik Radnóti Miklós munkásságát, illetve a
két világháború közötti idõszak irodalmát,
festészetét, építészetét és zenéjét. 

A dobogós helyekért ádáz csata dúlt, mivel
az elsõ összesítésnél holtverseny alakult ki,
így a tanáraikból álló zsûrinek, újabb értéke-
lésen kellett eldönteni a sorrendet. Végül a
Harrer Pál Általános Iskola Pisztácia csapa-
ta (Regõs Regina, Janurik Nikolett, Parnoki
Réka) végzett az elsõ helyen. Második lett az

Elsõ Óbudai Általános Iskola Anymus csa-
pata (Margull Diana, Tóth Bence, Szotmány
Miklós) és a Krúdys Rockmalacok (Jakab
Zsófia, Drahos Viktória, Lõrinczy Márk)
szerezték meg a harmadik helyet. 

A támogatók jóvoltából sok értékes ajándé-
kot kaptak a helyezettek, és egyetlen résztvevõ
sem távozott üres kézzel. A nyertesek ráadás-
ként egy sóstói nyaralást is bezsebelhettek, s
mindannyian felmérhették a tudásukat.

Vincze Mária

Mûveltségükrõl adtak számot

Versenyekkel ünnepelték a Magyar Kultúra Napját

Az Óbudai Kulturális Központban rendezett humán mûveltségi vetélkedõn a Harrer Pál
Általános Iskola csapata végzett az elsõ helyen. Az értékes ajándékokat Lõrincz Edina,
a kulturális központ ügyvezetõ igazgatója adta át

„Afotózás alapjaitól a digitális fényké-
pezés technikájáig”; „Milyen fényképe-
zõgépet válasszak?” címmel tíz elõadás-
ból és három fotósétából álló fotótanfo-
lyam indul az Óbudai Társaskörben (Kis-
korona utca 7.). Elõadások: február 25-
tõl, szerdánként 17 órakor. Atanfolyam
díja: 12.000 forint. 

(Részletes felvilágosítás és elõzetes
bejelentkezés a 250-0288-as telefonszá-
mon. Kellõ számú jelentkezõ esetén
/minimum 10 fõ/ beiratkozás február
20-án 10 órától a helyszínen.)

A SZIGETES GERENDAI LETT AZ ÉV ÜZLETEMBERE. A paprika
és a pálinka után 1993-ban egy új hungarikum született: a Sziget
Fesztivál. Gerendai Károly, a Sziget Kft. ügyvezetõ-igazgatója lett az
év üzletembere. Ünnepélyes gálaesten, január végén, hatodik alka-
lommal adták át az Ernst and Young elismerését. A cég olyan vállal-
kozókat díjaz, akik munkájukkal azt bizonyítják, hogy ötletekkel, kitar-
tással és szorgalommal valódi értéket lehet alkotni. A díj alapítói sze-
rint a Sziget Fesztivál hungarikum, ami egyebek mellett növeli a ha-
zai piac ismertségét és lehetõséget ad magyar mûvészeknek.

Fotótanfolyam

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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