
A fõváros közigazgatási területén tavaly
decembertõl tilos az avar és kerti hulla-
dék szabadtéri égetése. 

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

Téli vízitúra a Hévízi patakon, több tur-
nusban az Óbudai Sportegyesület szer-
vezésében.27

„Hébe-Hóba” vízitúra a Hévízi patakon

XVIII. évfolyam 2. szám                Megjelenik kéthetente              2012. január 23.

8
Tilos a szabadtéri égetés

12
Díszoklevelek pedagógusoknak

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma február 6-án, hét-
fõn jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Önkormányzati tájékoztatás a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettségeiknek eleget
tenni nem tudó, természetes személyek lakhatásának biztosításáról     KÖZLEMÉNY A 9. OLDALON

A hónap eseménye
volt a január 8-ai

pezsgõs újévi hangver-
seny az Óbudai Társas-
körben, ahol a Kék Duna
Koncert-Szalonzenekar
Berki Sándor vezetésével
szórakoztatta a közönsé-
get. Immár harmadik éve
kívánnak így mindenki-
nek boldog új évet. 

A rendezvényen a Tár-
saskör téli-tavaszi prog-
ramjairól tartottak sajtótá-
jékoztatót, melyen bejelen-
tették: januártól 60 év fe-
letti látogatóiknak havi két
alkalommal 50 százalékos
kedvezményt biztosító
Senior jegyet ajánlanak fel. 

A PROGRAMOKRÓL BÕVEBBEN

A 20. OLDALON

Pezsgõs újévi koncert a Társaskörben

A Szent Margit Rendelõin-
tézet Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a gyermekes csa-
ládokat, hogy a gyermek-
orvosi ügyelet helyszíne
megváltozik.

AFÕNIX-MED Zrt.
által biztosított Köz-

ponti Gyermek Ügyeleti
Ambulancia, Budapest,

II. Bolyai utca 5-7. szám
alatti telephelyen történõ
ellátás február 1-jétõl új
helyre költözik.

Új telephely: Buda-
pest, XII. Diós árok 1-
3., a Szent János Kór-
ház területén (a gyer-
mekosztállyal azonos
szinten, attól 200 méter-
re) a 24. számú épület.

Új helyre költözik 
a gyermekorvosi ügyelet Afenti címmel újabb

interaktív elõadás-
sal folytatódik az Óbudai
Sportakadémia program-
sorozata. Neves elõadók
osztják meg élményeiket
az érdeklõdõkkel január
24-én 18 órától az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Központban, a Kiskorona
utca 3. szám alatt. 

FELHÍVÁS AZ 5. OLDALON

Szenvedélyünk
a futás

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája
Ingyenes elõadások az 50 év feletti korosztálynak
február 9-tõl Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
és a Zsigmond Király Fõiskola szervezésében.

TÁJÉKOZTATÓ A 3. OLDALON

Ó budai polgárok,
civil szervezetek,

egyéb közösségek te-
hetnek írásban javasla-
tot március 12-ig arra,
ki kapja a díjat. Az el-

ismeréssel az „Oszlo-
pok” címû kisplaszti-
ka, díszoklevél és 600
ezer forint pénzjuta-
lom jár. 

RÉSZLETEK A 32. OLDALON

Óbuda Kultúrájáért Díj

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kedves 
Óbudai Polgár!
2011 decemberétõl kerüle-
tünkben is elérhetõ az
ÓbudaKártya. A Városkár-
tya egy olyan speciális kár-
tyarendszer, melynek segít-
ségével Óbuda lakói szám-
talan szolgáltatásra, ked-
vezményre, az önkormány-
zattal kapcsolatos funkciók
hozzáférésére szerezhetnek
jogosultságot.

A Városkártya be-
vezetésének elsõd-

leges célja a helyi szol-
gáltatók, kereskedõk
versenyképességének
növelése, a közösségte-
remtés, a közösségi ösz-
szetartozás megerõsíté-
se, továbbá a kerület fo-
lyamatos fejlesztése.

A kártyákat 14 éves
kortól alanyi jogon igé-
nyelhetik a kerület la-
kói, melynek segítségé-
vel több vállalkozásnál
gyûjthetnek törzsvásár-

lói pontokat. Az így ösz-
szegyûjtött pontokat -
ajándék-katalógusunk-
ból - értékes tárgyakra,
egészségmegõrzõ ter-
mékekre, szolgáltatá-
sokra válthatják be. Az
elsõ 12.000 helyi lakos
díjmentesen igényelhet
kártyát.

A kedvezmények mel-
lett olyan széleskörû
szolgáltatások bõvítését
tervezzük, melyek még
komfortosabbá teszik az
óbudai lakosok életét.
Így a jövõben az Óbuda
Kártya Szociális kártya-
ként, Gyógyszerkártya-
ként, Diákkártyaként és
Nyugdíjas kártyaként is
funkcionálhat majd.

A kártyaelfogadó he-
lyek listáját, elérhetõsé-
gét, illetve a felírt pon-
tok mértékét megtalálja
a folyamatosan frissülõ
portálunk fõoldalán
(www.obudakartya.hu).

Amennyiben belépési
nyilatkozatot igényelne,

illetve a már kitöltött
nyilatkozatot szeretné
leadni, azt megteheti
ügyfélszolgálati iro-
dánkban: Óbuda Kár-
tya Kft. (Cím: 1036 Bu-
dapest, Bécsi út 63. I/5-
6. Telefonszám: +36-21-
382-9383. E-mail cím:
info@obudakartya.hu)

Nyitva tartás hétfõ-
csütörtök: 9-tõl 17

óráig, péntek: 9-tõl 15
óráig.

A programmal kap-
csolatos bõvebb infor-
mációért kérjük, láto-
gasson el a www.obu-
dakartya.hu weboldal-
ra vagy érdeklõdjön a
helyi tarifával hívható
telefonos ügyfélszolgá-
latunkon: +36-21-202-
8002.

Bízunk benne, hogy so-
kan élnek az ÓbudaKár-
tya nyújtotta lehetõségek-
kel. Célunk, hogy a vá-
roskártya-rendszer ké-
nyelmesebbé tegye az
Önök életét, és elõsegítse,
hogy közös otthonunknak
érezzük a kerületünket.

Üdvözlettel:
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata

ÓbudaKártya: komfortosabbá teszi az életet

A Magyar Kultúra
Napján az Óbudai

Társaskör adott otthont
az önkormányzat által
támogatott könyvek
bemutatójának január
22-én. 

A köteteket és szerzõ-
iket Tamási Zoltán szín-
mûvész közremûködé-
sével Filippinyi Éva
mutatta be. Zongorán
Balog Zsolt mûködött
közre.

A szerzõk és könyvük
címe: Gálosfai Jenõné,
Óbuda régi ízei; Kanizsa
József, Fénnyel jöttem;
Pálffy István, Óbuda és
Békásmegyer, a III. kerü-
let - egy kis hazai -; Pin-
tér László, Mesélj a part-
ról; Szász Anna, Kis-
czell; Szirmai Péter, Má-
niákus bibliofília; Zász-
lós Levente, Valóság a
mitológiában; Zenker
Katalin, Résnyi fény. 

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata és

a NIOK Alapítvány civil
fórumot szervez február
13-án 15 órai kezdettel a
polgármesteri hivatalban
(Fõ tér 3.) 

A fórum két témakört
érint: 1.Az új civil törvény.
2. 1%. (A rendezvény in-
gyenes, de regisztrációhoz
kötött.  Bõvebb információ
Locskainé Radnai Írisz ci-
vil referensnél kérhetõ; tel:
437-8921, e-mail: rad-
nai.irisz@obuda.hu)

Zenés könyvbemutató

Civil fórum

A nemzetközi hírû
Liszt Ferenc Ka-

marazenekar - mûvé-
szeti vezetõ Rolla János
- január 26-án 14 órakor
jótékonysági koncertet

ad az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
felkérésére a Kiskorona
utcai Idõsek Klubjában.
Az ingyenes újévi kon-
certen Rossini, Mozart

és Csajkovszkij mûvek
csendülnek fel. Az elõ-
adásra Óbuda nyugdíjas
polgárait várják. (Cím:
Kiskorona utca 3.)

Újévi jótékonysági hangverseny

Új szerzõdés a Fõtáv-val
Együttmûködési megállapodást kötött az önkormányzat és a Fõtáv. Az önkor-
mányzat 2004 májusában, határozatlan idejû együttmûködési szerzõdést írt alá
a részvénytársasággal. Ennek tárgya a helyhatóság által nyújtott havi lakás-
fenntartási támogatások jóváírása. Tavaly a vonatkozó törvények változása,
melyek a lakhatással összefüggõ szociális ellátásokra, a lakásfenntartási támo-
gatás valamennyi lakhatással kapcsolatos kiadásra is kiterjed, indokolttá tették,
hogy 2012. január 1-jétõl új szerzõdés lépjen hatályba.

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalko-
zók részére elektronikus levelezési listát mûködtet, me-
lyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket érintõ
aktuális országos pályázatokról. Amennyiben szeretne
rákerülni erre a listára és értesülni a friss pályázati lehe-
tõségekrõl, írjon a következõ e-mail címre: kiss.niko-
lett@obuda.hu, tel.: 437-8601.
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A fenti szlogennel invitál-
ják a Nyugdíjasok Óbudai
Akadémiájára az ötven év
feletti lakosokat. Az ön-
kormányzat és a Zsigmond
Király Fõiskola (ZSKF) kö-
zös szervezésében díjmen-
tesen látogatható elõadá-
sok a második félévben
februárban indulnak.

A fõiskola tanárai ta-
valy õsszel indítot-

ták útjára a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiáját. A
második félévben febru-
ár 9-tõl csütörtökönként
14 órakor kezdõdnek az
elõadások, melyeket
minden 50 feletti díj-
mentesen látogathat.
Aki részt vesz mind a 12
elõadáson, oklevelet
kap. 

Az elõadók a téma
szakavatott professzo-
rai. Az egyórás elõadá-
sokat követõen kötetlen
beszélgetésen vehetnek
részt az érdeklõdõk. Az
akadémia mûsorvezetõ-
je az ismert
t e l e v í z i ó s
újságíró, a
Korhatárta-
lanul prog-
ram vezetõ-
je, Endrei
Judit. 

Az elõadá-
sok témája
szerteágazó:
az idõskori
diszkriminá-
ciótól a civi-
lizációk har-
cán át az
internetig, az
idõsek ér-
dekvédelmé-
tõl az áldo-
zattá válás
veszélyéig.
A ZSKF ve-
z e t õ i n e k
nem titkolt
célja, hogy
minél több
é rdek lõdõ
idõs ember
kapjon ked-
vet a tanulás-
hoz, és je-
lentkezzen a
fõiskola más
képzéseire

is, követve a Nyugat-eu-
rópai példát, ahol napja-
inkban százezrek tanul-
nak 50 év felett is. 

(Jelentkezni február
5-ig lehet. Bõvebb infor-
máció a 06-30-692-
4746-os telefonszámon.) 

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája: II. félév

Tanulni sohasem késõ!

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-testüle-
tének 39/2007. (VI. 29.) ren-
delete szabályozza Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgára
kitüntetõ cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete
szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar, vagy külföldi sze-
mélynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tu-

dományos, vagy mûvészeti életében maradandót
alkotott;

b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával
olyan országos, vagy nemzetközi elismerést
szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer
jó hírnevének öregbítéséhez.

A kitüntetõ cím adományozására indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely

tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ

választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkezõ

- civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ címmel oklevél, érem, és a mindenkori
képviselõi alapdíj 6 havi összegének megfelelõ
anyagi elismerés jár.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítvá-
nyokat az úgynevezett Javaslattevõ Testület vizs-
gálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjesz-
ti be a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testü-
let 2012 márciusi ülésén dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a pol-
gármester adja át ünnepélyes keretek között a Ke-
rület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosul-
takat, éljenek a lehetõséggel, és legkésõbb 2012.
március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel ar-
ra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy adatait
(név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló
érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek” címezve,
zárt borítékban, 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. számú
címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási idõ-
ben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szer-
vezetekkel foglalkozó referensnél, a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
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M ásodik alkalom-
mal hirdették meg

az adventi rendezvé-
nyekhez kapcsolódva az
óbudai óvodák és általá-
nos iskolák karácsonyfa-
díszítõ versenyét. A Hét-
pettyes Óvoda, a Gyer-

meksziget Montessori
Óvoda Mosolygó tag-
óvodája, az Aquincum
Általános Iskola felsõ
tagozata, a Bárczi Géza,
a Csillaghegyi, a Fodros
és a Krúdy Gyula Álta-
lános Iskola, a Kerék is-

kola 1.b, 1.c, 2.a, 3.b,
4.b osztálya, a Harrer
Pál általános 1.a, 4.a és
4.b osztálya, a Mustár-
mag Keresztény Óvoda,
Általános Iskola és Gim-
názium és a Pais Dezsõ
Általános Iskola diákjai
összesen 13 fával indul-
tak a versenyen.

A „2011. évi Óbudai
Advent Legszebb Kará-
csonyfája” címet az
óvodák közül a Hétpety-
tyes Óvoda nyerte el. A
harmadik legszebb kará-

csonyfa az Óbudai Har-
rer Pál Általános Iskola
4.a és 4.b osztálya által
feldíszített fa lett. A má-
sodik legszebb kará-
csonyfát a Kerék Általá-
nos Iskola 1.b, 1.c, 2.a
osztályai díszítették föl.
A „2011. évi Óbudai
Advent Legszebb Kará-
csonyfája” címet a
Krúdy Gyula Általános
Iskola nyerte el.

A díjakat Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere adta át az

Advent Óbudán rendez-
vénysorozat zárásaként.
A pályamûveket, azaz a
feldíszített fákat olyan
rászoruló családoknak
ajánlotta fel az önkor-
mányzat, akiknek kará-
csonyfára nem jutott
pénzük. Nem csak a
Szentlélek téren kiállí-
tott fákat, hanem az azo-
kon lévõ, óbudai óvodás
és iskolás gyerekek által
készített díszeket is a
családoknak adomá-
nyozták.

Karácsonyfa-díszítõ verseny a Szentlélek téren

Rászorulók kapták a fenyõket

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény Idõsek Klubjaiban és a Derûs Alkony Gondozóházban (képünkön) tavaly is
bensõséges hangulatban ünnepelték az idõsek a karácsonyt. A köszöntõk, az ünnepi
mûsor, a közös éneklés után ajándék várta a karácsonyfa alatt a résztvevõket, akik
ezt követõen ízletes vacsorát fogyasztottak el

Idõsek karácsonyi ünnepségei

Rászoruló családoknak adták az adventi idõszakban a
Szentlélek téren feldíszített karácsonyfákat, melyekkel
az óbudai óvodások és általános iskolások karácsonyfa-
díszítõ versenyén indultak a gyerekek. A „2011. évi Óbu-
dai Advent Legszebb Karácsonyfája” címet a Krúdy Gyu-
la Általános Iskola nyerte el. A legnagyobb örömöt azon-
ban a megajándékozott családoknak szerezte a verseny. 

Ásványvíz a Heim Pál Kórház
alapítványának

A BUSZESZ Zrt. karitatív felajánlást tett: a Heim Pál
Kórház Fejlesztéséért Alapítványt segítette adomá-
nyával nemrégiben. A hazai tulajdonú cég több mint
egy tucat raklap, gyermekek által is fogyasztható és
nekik fejlesztett palackozású Óbudai Gyémánt ás-
ványvízzel járult hozzá a kórház mûködéséhez, va-
lamint a kisgyermekek egészségéhez.

Segélyhívás hajléktalanokhoz 
A hideg napokra tekintettel a Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálata a 338-4186-os számon to-
vábbra is várja mindazon polgárok hívását, akik Bu-
dapesten veszélyben lévõ, fedél nélküli emberek-
hez hívnának segítséget. Egyben arra kérik a város
lakóit és a szervezeteket, hogy a nagy hideg beáll-
tával lehetõleg nyújtsanak segítséget az arra rászo-
rulóknak.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

„Pro Óbuda”-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete az 59/2010. (XII.17.) rendeletével „Pro Óbu-
da”-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a ma-
gyar, vagy külföldi személynek adományozható, aki
Óbuda-Békásmegyer fejlõdése, gyarapodása és hír-
nevének öregbítése érdekében elismerésre méltó, kiemelkedõ tevékenységet
végzett a gazdaság, a tudomány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ, vagy elhunyt személynek, illet-
ve szervezetnek.
A díjjal oklevél, érem, és a mindenkori képviselõi alapdíj 1 havi összegének
megfelelõ anyagi elismerés jár.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevõ
Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a kép-
viselõ-testület elé.
A „Pro Óbuda”-díj adományozásáról a képviselõ-testület 2012 márciusi ülésén
dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2012. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a „Pro Óbuda”-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az
ajánlott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemuta-
tását.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033
Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. szám címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási
idõben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

A Duna-parti Rozmaring Étterem-
ben tavaly december 26-án nagy
sikerrel rendezte a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat (NKÖ) és
a „Braunhaxler” Egyesület a ha-
gyományos Óbudai Krumplibú-
csút. A résztvevõket Menczer Er-
zsébet országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ köszöntötte. 

A z eseményen a solymári
sramlizenekar és neves

mûvészek gondoskodtak a jó
hangulatról. Délben a 2010. évi
krumplikirály ünnepélyesen át-
adta a kitüntetõ címet a 2011.
évi krumplikirálynak, Romits
Antalnak, aki a „Braunhaxler”
Dalkör alapító tagja. Királynõ-
vé Józsa Lászlónét, egy igazi
óbudai Braunhaxler-t válasz-
tottak, aki az egyesület és az
NKÖ valamennyi rendezvé-
nyén részt vesz.

Krumplibúcsú krumplikirály 
és -királynõ választással

Lakossági bejelentések,
panaszok teljes körû ügy-
intézésére, ötletek foga-
dására szolgál az ügyfél-
kapcsolati iroda az óbudai
Városházán. 

A z önkormányzat
hatáskörébe tarto-

zó, a kerület vezetésé-
nek címzett bejelenté-
sekkel, panaszokkal,
ötletekkel személyesen
a polgármesteri hiva-
talban, a Fõ tér 3., I.
emelet 36. számú iro-
dában várják az ügyfe-

leket félfogadási idõ-
ben, hétfõn 14-tól 18,
szerdán 8-tól 16.30,
csütörtökön 8-tól 13
óráig. 

Az ügyfélkapcsolati
iroda elérhetõ telefonon
a 437-8961-es, a 437-
8962-es, a 437-8963-as
számon vagy faxon
(437-8987), valamint az
önkormányzat honlapján
e-mailen az ötletládán
(www.obuda.hu/otletla-
da), illetve a panaszlá-
dán keresztül (www.
obuda.hu/ panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati 
iroda a Városházán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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800 milliméteres tolózárcserét végeztek a Szentlélek tér alatti vízveze-
ték-hálózaton a szakemberek

A feltöredezett járdaszakaszt aszfaltoztak a békásmegyeri járóbeteg-
szakrendelõnél 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közigazgatási terüle-
tén megnõtt a jogtalanul tárolt gépjármûvek száma. A „le-
tett” autók célpontot nyújthatnak az autófeltörést elkövetõk-
nek, illetve a rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 30/2010. (VI. 4.) Fõv.
Kgy. rendelet 49.§(1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-használati hozzájárulás
nélkül közterületen - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem
tárolhatók. A gépjármû üzemben tartója az üzemképtelenné vált
jármûvet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a
közterületrõl. 
(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-használati hozzájáru-
lás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad
tárolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármû üzemben
tartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás fõútvonalra és tömeg-
közlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra
csak határozott idõre - legfeljebb 90 napra - a Fõvárosi Közgyû-
lés vonatkozó rendeletei szerint, díj ellenében adható ki.”
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének
30/2004. (VII. 1.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévõ
közterületek használatáról és rendjérõl - a Fõv. Kgy. rendelet 2.
§ h) pontjára figyelemmel - kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármû:
• az a jármû, amely mûszaki állapota miatt üzemképtelen;
• az a jármû, amely egyedi azonosító jellel (rendszám) nem ren-
delkezik;
• az a jármû, amely nem rendelkezik érvényes okmányokkal:
a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.”
Minden gépjármû tulajdonos vagy üzembentartó ellenõrizze
gépjármûve forgalmi engedélyének érvényességét, illetve az au-
tó mûszaki állapotát.
Elõször a gépjármûre piros felszólító matricát helyezünk fel, majd
levélben keressük meg a tulajdonost/üzembentartót. Amennyiben a
két felszólítást követõen is közterületen található a gépjármû, és
nincs érvényes forgalmi engedélye vagy továbbra is forgalomképte-
len állapotú, abban az esetben hatósági elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy üzemképtelennek mi-
nõsülõ gépjármûve közterületen való tárolását mielõbb szüntes-
se meg. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Tudnivalók a gépjármûvek
közterületi tárolásáról

Az év elejétõl jelentõsen bõvültek
a Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) feladatai. 

A társasághoz tartozik a fõ-
városi fõutak és mûtár-

gyak, valamint a tömegközle-
kedési útvonalak kezelése, to-
vábbá a forgalmi rend kialakí-
tásával és a jelzõlámpák fenn-
tartásával kapcsolatos teendõk.

Ezenkívül a menetrendek mó-
dosítása, a viteldíjváltozások
elõkészítése, a taxizás megszer-
vezése, a drosztok üzemeltetése
és a teherforgalmi behajtási
hozzájárulások kiadásának a
szervezése is a BKK-hoz ke-
rült. De a belvárosi fõutakon a
parkolással összefüggõ közfel-
adatok ellátása is a BKK dolga
lesz ezentúl. 

Bõvülõ feladatkör a BKK-nál

Mercedes buszokkal a hegyre
Észak-buda hegyvidéki útvonalain futnak tavasztól azok a használt
Mercedes buszok, amelyeket a közelmúltban vásárolt a BKV. Az ala-
csonypadlós, rövid jármûvekben 550 ezer kilométer teljesítmény van.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ó b u d a - B é k á s m e g y e r
Önkormányzata, a Köz-

igazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium támogatásával, az
1920-as, 1930-as években állí-
tott, Csillaghegyi Országzász-
lót egykori helyén, a Békásme-
gyer határán lévõ Petõfi téren
visszaállítja.

Az emlék-
mûvet a
N e m z e t i
Összetarto-
zás Napján,
2012. június
4-én avatják
fel. Óbuda-
B é k á s m e -
gyer Önkor-
m á n y z a t a
a d o m á n y -
g y û j t é s t
szervez az
Országzász-
ló visszaállí-
tására. Pénz-
adományai-

kat a 12001008-00131713-
04900005 számlaszámra vár-
juk.

A 100 ezer forintot meghala-
dó támogatás esetén az adomá-
nyozó nevét megörökítik az or-
szágzászló talapzatán.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Adománygyûjtés a Csillaghegyi
Országzászló újbóli felállítására
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Az önkormányzati választásokat
2010 októberében tartották. So-
rozatunkban arról kérdezzük az
egyéni választókerületek képvi-
selõit: milyen ügyekben jártak el
a lakosok érdekében?

E zúttal Menczer Erzsébet
(Fidesz-KDNP), az 5. számú

egyéni választókerület képvise-
lõje számolt be munkájáról, aki
egyben országgyûlési képvise-
lõ is.

- Körzetem a
Vörösvári úttól egé-
szen a hegyig terjedõ
területet foglalja ma-
gába, tehát az Ágoston
utca, Perényi út is
hozzám tartozik még.
Viszont országgyûlési
képviselõként a
Kolosy tértõl egészen az
EuroCenterig tartó rész az
enyém. Ezt csak azért tartom
fontosnak megjegyezni, mert
az emberek nem választják szét
a két képviseletet, ha hozzám
fordulnak. 

A legnagyobb problémát je-
lenleg a munkanélküliség, a
szociális nehézségek jelentik az
emberek számára. Olykor meg-
keresnek olyan kérdésekkel is,
amiben igazán nem vagyok
kompetens… Például nem tu-
dom kifizetni senkinek a köz-
mûtartozását, nem tudok lakást
szerezni. Viszont el tudom mon-
dani, hová fordulhatnak mind-
ezekkel a problémáikkal. Úgy
látom, hogy az emberek többsé-
ge még ma sem tudja, mi tarto-
zik az önkormányzat, illetve a
parlament hatáskörébe és mi a
magánszférába. Természetesen,
ha tudok, segítek, tehát például
odaszólok telefonon az önkor-
mányzatnál az illetékes ügyinté-

zõnek, hogy kezelje az ügyet, ha
hozzátartozik, de megoldani
nem tudom az emberek helyett.
És a magánszférát érintõ kérdé-
sekben egyáltalán nem vagyok
illetékes! Idetartozik többek kö-
zött a társasházakban felmerülõ
összes probléma: ha nincsenek
megelégedve a közös képvise-
lõvel, vagy a szomszéddal ab-
ban nem tudok segíteni. Ez a
társasház közgyûlésének hatás-

körébe tartozik, tehát
ott kell megvitatni és
dûlõre jutni az ügyben.
Alighanem meg kelle-
ne tanulniuk az embe-
reknek, hogyan gyako-
rolhatják saját jogaikat.
Minél elõbb megtanul-
ják, annál elõrébb jut-
nak. 

De jó példákat is tapasztalok:
elég sok társasházi közösség si-
keresen oldja meg az energiata-
karékos felújítást. Jelenleg a
Vörösvári úti cikk-cakk ház
ilyen munkálatai zajlanak. A
kerületi önkormányzat is rend-
szeresen ír ki pályázatot ezekre
a felújításokra és természetesen
országos programok is léteznek
ugyanerre a célra. A kerületben
két társasház is nyert a klíma-
barát felújítási programban
meghirdetett pályázaton: a Fo-
lyóka utcai 24 lakásos társas-
ház 5 millió, a 20. számú La-
kásfenntartó Szövetkezet Kis-
korona utcai háza - amelyben
176 lakás található - pedig
csaknem 118 millió forint álla-
mi támogatást kapott a munká-
latok elvégzésére. Arra bízta-
tok tehát minden közösséget,
hogy éljen a lehetõségekkel,
hiszen nem mindegy, mennyit
fizetnek ki lakásuk fenntartásá-
ra az emberek.

Az összefogás annál is in-
kább sürgetõ, mert a közbizton-
ság sajnos sokat romlott az
utóbbi években. Ha a szomszé-
dok jobban odafigyelnek egy-
másra, sikeresen megakadá-
lyozható a betörések túlnyomó
többsége. 

A jövõben is állok rendelke-
zésére választóimnak minden
hónap elsõ csütörtökén 16-tól
18 óráig a Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti Fidesz irodában.
Idõpont-egyeztetés a 367-8791-
es telefonszámon.

Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

„Éljenek a pályázatok 
adta lehetõségekkel”

Amíg az idõjárás engedi, folyta-
tódnak az útjavítások a kerület-
ben. Murvázás, kátyúzás átmene-
tileg több helyen is lassíthatja a
forgalmat, hosszabb távon azon-
ban ezek a munkák a közlekedés
biztonságát növelik. Az önkor-
mányzat január második hetében
az alábbi utcákban rendelte meg
úthibák javítását.

K örte utca; Hunor utca;
Füst Milán utca; Budaka-

lász utca; Madzsar József utca -
szervizút; Raktár utca (körfor-

galom-Körte utca); Fehéregy-
házi út; Tél utca; Perc utca-
Kiskorona utca - csomópont;
Kadosa utca (a Platán könyvtár
bejáratánál); Folyamõr utca;
Pók utcai lakótelep (Szentend-
rei út-Vasúti átjáró között);
Miklós utca; Attila utca. A
Perényi lejtõn murvázásra, az
Ady Endre utca 45. szám elõtt
beszakadás helyreállítására ka-
pott megrendelést a kivitelezõ.

A közterületi munkálatok mi-
att a lakosság megértését és tü-
relmét kéri az önkormányzat.

Útjavítások kerületszerte

Képviselõi fogadóóra-változások
Dr. Pappné dr. Nagy Judit (Fidesz-KDNP), Baumann Irén (Fidesz-
KDNP), Puskás Péter (Fidesz-KDNP), Bulla György (Fidesz-KDNP) ön-
kormányzati képviselõ januárban nem tart fogadóórát.
Dr. Pappné dr. Nagy Judit fogadóórájának helyszíne változik február-
tól: a polgármesteri hivatalban (Fõ tér 3.) fogadja a polgárokat a szoká-
sos idõben: minden hónap elsõ szerdáján 18-tól 19 óráig. Elõzetes be-
jelentkezés szükséges: 437-8930.
Baumann Irén fogadóórájának idõpontja februártól változik: minden
hónap elsõ keddjén (legközelebb 2012. február 7-én) tart fogadóórát
17 órától a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.).
Szepessy Tamás (Fidesz-KDNP) minden hónap harmadik szerdáján
18-tól 19 óráig tart fogadóórát a Fidesz 3-as választókerületi irodájában
(Kaszásdûlõ utca 7.), elõzetes bejelentkezés alapján. (Jelentkezni
Laczkó Szilviánál lehet a 06-20-499-9562-es telefonszámon.)

A tavaly év végén elfogadott fõvá-
rosi rendelet szerint díszkivilágí-
tást kap több budapesti szobor és
emlékmû mellett az óbudai katyni
mártírok emlékmûve. Ez nem csu-
pán kiadást jelent a fõvárosnak,
hanem hosszú távon bevételt is. 

- A díszkivilágítás kiterjesz-
tésével a budapesti lakosok és a
turisták közérzetének, hangula-
tának kedvezõ befolyásolásán
túl a közvetett hatás lemérhetõ
a turizmusból származó adóbe-

vételekbõl is - hangsúlyozta
György István, városüzemelte-
tésért felelõs fõpolgármester-
helyettes.

A fémbõl megformázott óbu-
dai emlékmû több mint 20 ezer
katona kivégzésének színhelyét
szimbolizálja. A képzõmûvésze-
ti alkotással a mészárlás két ma-
gyar áldozatára is emlékezik az
utókor: Korompay Emmanuelre,
a Varsói Egyetem magyarnyelv
tanárára és Oskar Rudolf
Kuehnel tüzérségi tisztre. 

Díszkivilágítás a katyni emlékmûnek

Óbudán egyelõre
nem lesz ebadó

Tavaly decemberben az
országgyûlés elfogadta
az állatvédelmi tör-
vényt, melynek értel-
mében az önkormány-
zatok döntik el, beveze-
tik-e az ebadót. Infor-
mációink szerint a III.
kerületben egyelõre
nem tervezik ezt. Talán
így megmenekül né-
hány házi kedvenc… 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal

Óbuda-Békásmegyer közigazgatási terü-
letén egyre nõ az ingatlanok elõtti gyo-
mos területek száma. Sok esetben egész
járdák válnak járhatatlanná, a járólapo-
kat esetenként kimozdítják az alattuk nö-
võ gyökerek.  

F elhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy „a fõváros köztisztaságáról

szóló, 48/1994. (VIII. 1.) Fõvárosi
Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése
szerint: az ingatlan tulajdonosa köte-
les gondoskodni az ingatlan elõtti jár-
da, továbbá a kocsiút közötti kiépí-
tett vagy kiépítetlen terület gondozá-
sáról, tisztántartásáról, szemét és
gyommentesítésérõl, hóeltakarítá-
sáról és síkosság mentesítésérõl.”

Kérünk minden ingatlantulajdo-
nost vagy kezelõt, hogy az ingatlana
elõtti közterületet tegye rendbe, vé-
gezze el a gyommentesítést, a le-
hullott lomb összegyûjtését, és
ahol van szikkasztóárok, végezze
el annak kitakarítását is.

Ezzel összefüggésben tájékoztatunk
mindenkit, hogy a szemétszállítási na-
pokon a szemétgyûjtõ mellé kihelye-
zett, FKF felirattal ellátott zsákokba
összegyûjtött zöldhulladékot a Fõvá-
rosi Közterület-fenntartó Zrt. elszállít-
ja, egyéb módon (kötegben, jelöletlen
zsákokban) a magáningatlanoknál ki-
tett zöldhulladék nem kerül begyûjtés-
re, illetve elvitelre.

A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk
az FKF Zrt. III. kerület, Testvérhegyi út
10/A. számú alatti telephelyén (500 mé-
terre a Bécsi úti Tesco áruháztól).

Itt szeretnénk jelezni, hogy a téli
idõszakban, a fenti jogszabály értel-
mében az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni az ingatlan elõtti terü-
let síkosság mentesítésérõl is. 

Kérünk mindenkit, hogy segítse a
kerület tisztán tartását, a minket körül-
vevõ lakókörnyezetünk gondozását,
rendbetételét.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Önkormányzati felhívás

A gyommentesítés 
az ingatlantulajdonos kötelessége A közelmúltban át-

adott kutyafuttató a
Zab utca-Búza utca ke-
resztezõdésében (a Bau-
max háta mögött) talál-
ható. Ötven méter hosz-
szú, 10 méter széles, ke-
rítéssel védett terület.

Tisztasága érdekében
kutyaürülék- és hulla-
dékgyûjtõ ládákat is fel-
szereltek. Ezzel együtt
már 10 helyen lehet a III.
kerületben a kutyákat
póráz és szájkosár nélkül
szabadon engedni.

Új ebfuttató 

Akadálypályát, palánksort és mérleghintát is kaptak a
kutyák

A z ünnepek elteltével
beteljesedik a kará-

csonyfák sorsa: elõbb-
utóbb kidobják õket. A fõ-
városban 263 kijelölt he-

lyen gyûjti idén is a fenyõ-
ket a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. A balesetve-
szélyek elkerülése és a
tisztaság megõrzése érde-

kében arra kéri a társaság
a lakókat, hogy ne dobál-
ják szét a fákat, hanem
ezekre a gyûjtõhelyekre
vigyék el, vagy legalább a
szemétgyûjtõ konténerek
mellé helyezzék ki.

Budapest Fõváros Köz-
gyûlése a Budapest Fõvá-
ros szmogriadótervérõl
szóló 69/2008. (XII. 10.)
számú rendeletének 2011.
december 1-jétõl hatályos
módosítása értelmében - a
szmoghelyzet kialakulá-
sának megelõzése érde-
kében - 2011. december
1-jétõl Budapest köz-
igazgatási területén TI-
LOS az avar és kerti
hulladék szabadtéri
égetése.

A rendelet értelmében
az ingatlan-tulajdono-
soknak, -használóknak a

továbbiakban elsõsor-
ban helyben kell kom-
posztálniuk a kerti hul-
ladékot.

A Fõvárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt. a kerü-
let egyes részein gon-
doskodik a háztartási
hulladéktól elkülönítet-
ten gyûjtött kerti hulla-
dék elszállításáról,
amennyiben azt az erre a
célra szolgáló zsákban
helyezik ki.

A kerti zöldhulladé-
kos zsákok az FKF Zrt.
telephelyein kívül a Díj-

beszedõ Holding Zrt.
ügyfélszolgálatain, és
több budapesti kereske-
delmi egységben is
megvásárolhatók.

A gyûjtõzsákok ára
tartalmazza az elszállí-
tás és a komposztálás
költségét is.

A kerti hulladék szál-
lításának részleteirõl a
közszolgáltató Fõvárosi
Közterület-fenntartó
Zrt.-nél kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást
(központi szám: 06-40-
353-353, www.fkf.hu)

A komposztálást ösztönzik

Tilos a szabadtéri égetés 

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt. TeleCentrumában a
238-3838-as, vagy kizárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a
bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
szerelõi folyamatosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandeláberek épségét, de
a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

Fenyõfa gyûjtõhelyek a III. kerületben
• Búza utca-Köles utca (parkoló);
• Lajos utca 136.;
• Hollós Corvin út (parkoló);
• Huszti út-Zab utca (parkoló);
• Laktanya utca-Vöröskereszt utca sarok (parkoló);
• Madzsar J. utca 1. (parkoló);
• Hévízi út-Cserepes utca (parkoló);
• Pünkösdfürdõ utca-Hatvany Lajos (parkoló);
• Római tér-Torma Károly utca (Pók presszó mögött) 
• Tímár utca-San Marco utca sarok;
• Zápor utca-Gyenes utca sarok;
• Hévízi utca-Meggyfa utca sarok;
• Zápor utca-Föld utca sarok;
• Orbán Balázs utca-Gyógyszergyár utca sarok;
• Kerék utca-Raktár utca sarok;
• Ágoston út (parkoló).

Gyûjtik a fenyõket 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Tájékoztató a hitelszerzõdésbõl eredõ
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tu-
dó, természetes személyek lakhatásának
biztosításáról
A Kormány Otthonvédelmi Akciótervének
keretein belül, a leginkább rászorult hiteladó-
sokon kíván segíteni a NET (Nemzeti Eszköz-
kezelõ Társaság) programmal, mely három
szereplõ - hiteladós, hitelezõ, valamint a Ma-
gyar Állam - közös áldozatvállalásán alapul.
A Nemzeti Eszközkezelõre vonatkozó szabá-
lyokat a hitelszerzõdésbõl eredõ kötelezettsé-
geiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló,
2011. évi CLXX. törvény szabályozza.
A program keretében:
• a hiteladós lemond az ingatlan tulajdon-
jogáról, és bérlõként otthonában maradhat; 
• a Magyar Állam megvásárolja a felaján-
lott ingatlant;

• a hitelezõ elengedi a hiteladós fennmara-
dó tartozását.
A programban részt vehet az a hiteladós
a) aki, vagy akinek a vele egy háztartásban
élõ házastársa vagy élettársa aktív korúak
ellátásában részesül, amelynek formája
rendszeres szociális segély vagy foglal-
koztatást helyettesítõ támogatás;
b) aki, vagy akinek a vele egy háztartásban
élõ házastársa vagy élettársa a háztartás-
ban legalább kettõ gyermeket nevel, akik-
re tekintettel családi pótlékra jogosult;
c) akinek az állandó lakóhelye 2011. szep-
tember 28-án és azt követõen folyamato-
san a fedezetül felajánlott lakóingatlan;
d) akinek a megvásárlásra felajánlott in-
gatlanon kívül nincs más lakóingatlanon
használati joga.
További feltétele a lakóingatlan állam álta-
li megvásárlásának, hogy a hitelezõ pénz-

ügyi intézmények hozzájáruljanak az adás-
vételhez, és elengedjék a hiteladós fenn-
maradó tartozását.
Az a) pont szerinti jogosultságot kérelemre
a hitelszerzõdéssel érintett lakóingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzat
jegyzõje igazolja. Az igazolás kiállítása
iránti kérelmet a polgármesteri hivatal szo-
ciális szolgáltató fõosztályán személyesen,
vagy postai úton lehet elõterjeszteni, az er-
re a célra rendszeresített nyomtatványon.
A nyomtatvány, valamint a további jogo-
sultsági és egyéb feltételekrõl szóló tájé-
koztatás megtalálható a www.obuda.hu
oldalon.
Az Eszközkezelõ a következõ, kedvezmé-
nyesen hívható kék számon nyújt tájékozta-
tást a törvényi feltételekrõl: 06-40-100-444.

Kiss Anita
jegyzõ

Ezúton tájékoztatom a lakosságot a
2012. január 1-jén hatályba lépett, a la-
kásfenntartási támogatást érintõ jogsza-
bályi változásokról.
A Magyarország 2012. évi költségvetését meg-
alapozó egyes törvények módosításáról szóló,
2011. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban:
Ktv.) 82. § (5) bekezdése, valamint a 84. § 7.
pontja a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló, 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) helyi lakásfenntartási támogatásra vo-
natkozó rendelkezéseit (Szt. 38. § (1) c) pont, 38.
§ (9)-(10) bekezdés) 2012. január 1 napjával ha-
tályon kívül helyezte. Ennek értel-
mében a helyi lakásfenntartási támo-
gatás már nem állapítható meg.
2012. január 1. napja elõtt megállapí-
tott helyi lakásfenntartási támogatás
a megállapító határozatban megjelölt
idõpontig, de legkésõbb 2012. már-
cius 31. napjáig folyósítható. (Ktv.
34. § (3) bekezdés).
A megváltozott munkaképességû
személyek ellátásairól és egyes tör-
vények módosításáról szóló, 2011.
évi CXCI. törvény 125. § (1) bekez-
dése alapján a normatív lakásfenn-
tartási támogatás megállapítása
2012. január 1-jétõl az önkormány-
zat képviselõ-testületének hatáskö-
rébõl a jegyzõ hatáskörébe került át.
A normatív lakásfenntartási támogatás
igénylésének feltételei:
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rá-
szoruló háztartások részére a háztartás tagjai ál-
tal lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgá-
ló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendsze-
res kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Ajegyzõ a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasz-
tás, a távhõ-szolgáltatás, a csatornahasználat és
a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti köl-
csön törlesztõ részletéhez, a közös költséghez,
illetve a tüzelõanyag költségeihez lakásfenntar-
tási támogatást nyújt.
A támogatást elsõsorban természetbeni szociá-
lis ellátás formájában, és a lakásfenntartással
összefüggõ azon rendszeres kiadásokhoz kell

nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása
a kérelmezõ lakhatását a legnagyobb mérték-
ben veszélyezteti.
Támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
százalékát, (a hatályos jogszabály értemében:
71.250 forint), és a háztartás tagjai egyiké-
nek sincs vagyona. Az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelem megegyezik a háztar-
tás összjövedelmének és a fogyasztási egysé-
gek összegének hányadosával.

A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet ki-
fejezõ arányszáma, ahol
a) a háztartás elsõ nagykorú tagjának arányszá-
ma 1,0;
b) a háztartás második nagykorú tagjának
arányszáma 0,9;
c) a háztartás minden további nagykorú tagjá-
nak arányszáma 0,8;
d) a háztartás elsõ és második kiskorú tagjának
arányszáma személyenként 0,8;
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának
arányszáma tagonként 0,7.
Elismert lakásnagyság
• ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm;
• ha a háztartásban két személy lakik 45 nm;
• ha a háztartásban három személy lakik 55 nm;

• ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm;
• ha négy személynél több lakik a háztartásban,
az elõzõ pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagy-
sága.
Alakásfenntartás elismert havi költsége az elis-
mert lakásnagyság és az egy négyzetméterre ju-
tó elismert költség szorzata. Az egy négyzetmé-
terre jutó elismert havi költség összegét az éves
központi költségvetésrõl szóló törvény határoz-
za meg. Az egy négyzetméterre jutó elismert
havi költség összegét az éves központi költség-

vetésrõl szóló törvény határozza
meg. 2012-ben a törvény által elis-
mert költség: 450 Ft/m2.
A normatív lakásfenntartási tá-
mogatás mértéke: a szociális tör-
vényben meghatározott képlet alap-
ján kerül meghatározásra.
Az önkormányzat a támogatást a ké-
relmezõ által megadott szolgáltató-
nak történõ utalással folyósítja.
A lakásfenntartási támogatás iránti
kérelem az év bármely szakában be-
nyújtható.
Atámogatást egy évre kell megálla-
pítani, és azt a kérelmezõnek évente
meg kell újítani.
A támogatás ugyanazon lakás esetén
csak egy jogosultnak állapítható

meg, függetlenül a lakásban élõ személyek,
családok számától.
Az Szt. alapján külön lakásnak kell tekinteni a
társbérletet, az albérletet és a jogerõs bírói hatá-
rozattal megosztott lakás lakrészeit.
A támogatás iránti kérelmeket a polgármeste-
ri hivatal szociális szolgáltató fõosztályán le-
het elõterjeszteni az erre a célra rendszeresí-
tett új nyomtatványon, mely letölthetõ a
www.obuda.hu oldalról is.
A megszûnt helyi lakásfenntartási támoga-
tás helyett a lakosság terheinek csökkentése
érdekében az önkormányzat egy új ellátási
forma bevezetését tervezi, melynek részletes
szabályait a késõbbiekben ismertetjük.

Kiss Anita
jegyzõ

Lakásfenntartási támogatás megváltozott feltételekkel

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Az orvosi tevékenységet
tavaly december elejétõl
új orvos-igazgató irányít-
ja: dr. Petrik Róbert uroló-
gus szakorvos, aki egész-
ségügyi szakmenedzseri
másoddiplomával is ren-
delkezik.

- Mennyivel bõvülnek
feladatai ebben a pozí-
cióban a korábbiakhoz
képest? 

- Erre a kérdésre ne-
héz válaszolni. Az alap
orvosi tevékenységemet
természeten folytatom,
az új beosztásom tehát
plusz feladatként jelent-
kezik. Rendelõintéze-
tünkben, az urológiai
szakrendelésen az uro-

lógiai szakellátás teljes
spektrumát képesek va-
gyunk ellátni, szeren-
csére igen korszerû mû-
szerekkel rendelkezünk.
Ami az új feladatkörö-

met illeti, újabb
és újabb szerve-
zési, adminisztra-
tív feladatok je-
lentenek folya-
matos kihívást. A
szakrendelések
mennyisége, mi-
nõsége folyama-
tosan bõvül az új
f e l a d a t o k n a k
m e g f e l e l õ e n .
Igyekszünk minél
szélesebb palettát
biztosítani a kerü-
leti lakosok gyó-

gyítása érdekében.
- Mikor találkozott

elõször az orvoslás cso-
dás világával? Hogyan
emlékszik vissza egyete-
mi éveire?

- Gimnazistaként nyá-
ron egy hónapig dolgoz-
tam egy egészségügyi in-
tézményben, segédápolói
minõségben. Ez a tevé-
kenység lehetõséget adott
bepillantani egy egész-
ségügyi intézmény életé-
be, felkeltette azóta sem
szûnõ ilyen irányú érdek-
lõdésemet Az egyetem
mellett a harmadik évtõl
kezdõdõen folyamatosan
dolgoztam. Ezt fontosnak
tartottam. Elsõ munkakö-
röm a Szent Margit Kór-
ház sebészetéhez kötött
ápolóként. Ez nagyon jó
iskola volt, ahol kitûnõ
embereket ismerhettem
meg, néhányan közülük
mai napig is kollégáim.

- A diploma megszer-
zése után miként alakult
a pályája?

- A MÁV Kórház sebé-
szeti osztályán kaptam ál-
lást, majd egy év eltelté-
vel az urológiai osztályra
kértem át magam, miután
ez a szakterület mindig is
érdekelt. Húsz évig dol-
goztam a MÁV Kórház-
ban ezen a szakterületen.

- Részt vett az egyna-
pos sebészeti pályázat
megalkotásában, emel-
lett az urológiai egyna-
pos sebészeti tevékeny-
ség felelõs vezetõje. Mi-
lyen sikereket ért el ezen
a területen, mire emlék-
szik legszívesebben?

FOLYTATÁS A 11. OLDALON

Szakrendelések 
• Hematológiai szakrendelés: dr. Kollár Balázs a Csobánka téri rendelõinté-
zetben pénteken 8-tól 14 óráig fogadja a pácienseket. A rendelés beutaló köte-
les, bejelentkezés szükséges. Tel.: 454-7500.
• Pszichológiai rendelés: dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszicho-
lógus rendelése a Csobánka téri rendelõintézetben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-tól
14, kedden, szerdán, csütörtökön 14-tõl 20 óráig. (Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon: 454-7524, 454-7500/247-es mellék vagy 253-as mellék.)
Változás a sebészeten.A röntgen felújítása miatt a Csobánka téri sebészeten elõre lát-
hatólag 2012 január végéig a rendelési idõ a következõk szerint változik: hétfõn 8-tól 14
óráig; kedden 14-tõl 20 óráig; szerdán 8-tól 14 óráig; csütörtökön 14-tõl 20 óráig; pénte-
ken 8-tól 14 óráig. A traumatológiai szakrendelés a Vörösvári úti sebészeten érhetõ el.
Változás a nõgyógyászaton. Felújítás miatt megváltozott a Csobánka téri ren-
delõintézetben a nõgyógyászati szakrendelés helye és ideje. A szakrendelés
helye: I. emelet 37-es szoba. Telefon: 454-7500/254-es mellék.
Dr. Banczik Zoltán hétfõn 8-tól 13.30 óráig, pénteken 13.30-tól 19.30 óráig rendel.
Dr. Dobos György szerdán 14-tõl 19.30 óráig, csütörtökön 14-tõl 19.30 óráig
rendel.
Elõjegyzés 20 óráig. Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a Vörösvári úti
szakrendelõ elõjegyzési rendszere továbbra is 8-tól 20 óráig vehetõ igénybe,
ezért kérjük önöket, hogy a délutáni órákban is hívják a rendelõt, ezzel is
mérsékelve telefonjaink leterheltségét. Megértésüket köszönjük.

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.

D r. Nagy Magdolna
reumatológus szak-

orvos 1984 óta dolgozik
a Vörösvári úti Szent
Margit Szakrendelõ reu-
matológia osztályán.
Hosszan tartó betegsége
miatt azonban közel
másfél éve hiába keres-
ték páciensei.  Múlt év
októberében ismét visz-
szatért a szakrendelõbe,
ahol régi és új betegeit
egyaránt fogadja. Az
egészségügyi intéz-
ményben központi elõ-
jegyzési rendszer mûkö-

dik, személyesen vagy
telefonon a recepciónál
lehet bejelentkezni, illet-
ve interneten. A szakren-
delés beutaló köteles.

A rendelés helye:
Vörösvári út 88-96., II.
emelet 215-ös szoba.
Közvetlen telefonszám:
388-9180, 183-as mellék.

Rendelési idõ: kedden
14-tõl 19 óráig; csütörtö-
kön 8-tól 13 óráig. Idõ-
pont-egyeztetés: naponta
8-tól 20 óráig a 388-
8384-es illetve a 388-
7760-as telefonszámon. 

Újra rendel a reumatológus

Elõjegyzés e-mail-ben
A Szent Margit Rendelõintézeten belül 2012 januártól le-
hetõség nyílik e-mail-ben történõ elõjegyzésre is. Azzal,
hogy elektronikus (e-mail-es) foglalási rendszerünket
igénybe veszi, csökken telefonjaink leterheltsége.E-mail-
es elõjegyzést a elojegyzes@obudairendelok.hu e-mail
címen kérhet. Bõvebb információ: www.obudairende-
lok.hu, vagy 388-9180, 388-7760 (8-tól 20 óráig).

Pedagógusok szemészeti szûrõvizsgálata a Szent Margit
Rendelõintézetben 

A tavaly õszi programok
egészségmegóváshoz fûzõ-
dõ rendezvényei az egész-
ségnapok voltak a Keve Ál-
talános Iskolában.

Az elsõ napon számí-
tógépes módszerrel

talpnyomás vizsgálatot
tartottak, a gyerekeknél a
láb deformációkból adó-
dó veszélyeket szûrték ki
a szakemberek. Az így
készült talp nyomástér-
kép hasznos tudnivalókat
ad a 6-14 éves tanulók

esetleg elõforduló gerinc,
láb, deréktáji fájdalmai-
nak okairól. 

Az ARCADIA Egész-
ségnapot november 24-
én rendezték. 

Az iskola tanulói több
csoportba osztva, egy-
mást váltva vettek részt a
legváltozatosabb progra-
mokban. A 7. és 8. osztá-
lyosok a DADA-pro-
grammal ismerkedhettek
meg a helyi rendõrkapi-

tányság munkatársainak
tolmácsolásában. A film-
bejátszásokkal gazdagí-
tott elõadáson a drog, al-
kohol és dohányzás ártal-
mas hatásairól hallhattak,
láthattak érdekes, egyben
elgondolkodtató példá-
kat. 

A 12-13 évesek a do-
hányzás ártalmait, az 5.
osztályosok az egészsé-
ges életmód titkait tanul-
mányozták. 

Egészségnapok a Kevében

Új orvos-igazgató a Szent Margit Rendelõintézetben
- Beszélgetés dr. Petrik Róberttel - 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Ezt a kérdést árnyal-
nom kell. Nem szemé-
lyes sikerekrõl van szó,
hanem a kiváló egyna-
pos sebészeti team sike-
reirõl, melynek én is ré-
szese lehetek, és ezt
megtiszteltetésnek ér-
zem. Ritkán tapasztal-
ható emberi és szakmai
kvalitásokkal rendelke-
zõ csapatról van ugyanis
szó. A napi gyógyító
munka mellett próbálok
minél nagyobb gondot
fordítani a továbbképzé-
sekre. Rendszeres helyi
és országos, idõnként
nemzetközi tudományos
elõadásokon, kongresz-
szusokon történõ rész-
vétellel igyekszem a
szakma vérkeringésébe
bekapcsolódni. 

- A magyar urológu-
sok  70 százaléka 50 év-
nél idõsebb. Lehet, hogy
néhány éven belül nem
lesz urológus. Ön sze-
rint mit lehetne tenni,
hogy ne legyen hiány
ebben a szakmában? 

- Az elmúlt 15-20 év-
ben az urológus szakma
alapjaiban megválto-
zott, és még érdekesebb,
vonzóbb orvosi szakte-
rületté vált. Remélhetõ-
leg ez garantálhatja a
szakorvosjelölt-utánpót-
lást. Úgy gondolom,
hogy az a tény, hogy vi-
szonylag kevés fiatal
van ebben a szakmában,
egy országos jelenség
része, nem pedig az uro-
lógia sajátja.

- Milyen üzenetet köz-
vetítene a rendelõinté-

zetbe betérõ páciensek
felé, milyen életmódbeli
tanácsokat adna?

- Sok olyan fórum
van, ahol üzleti érde-
kektõl mentesen kaphat-
nak életmódbeli taná-
csot az emberek. Azt
gondolom, hogy az ide-
ális életminõség elérése,
illetve megõrzése érde-
kében észre kell venni,
hogy mikor van itt a vál-
toztatás ideje, akár fizi-
kai, akár lelki téren.
Vannak megterhelõ, ki-
merítõ idõszakok, éppen
ezért hasznos, ha odafi-
gyelünk az egészséges
táplálkozásra Az egész-
ségmegõrzésnek általá-
nos alapfeltételei van-
nak, mint például a
rendszeres, sok mozgás,
a helyes táplálkozás. 

A gyógyítás mellett
nagy hangsúlyt fekte-
tünk a megelõzésre, me-
lyet rendszeres szûrõ-
vizsgálatokkal is segí-
tünk.

Amit a konkrét ellátás
kapcsán kérek a bete-
gektõl az a türelem,
mert kevesen vagyunk,
a betegek száma pedig
folyamatosan nõ, ezért
az elõjegyzési várakozá-
si idõ bizonyos idõsza-
kokban megnyúlhat. 

- Mi lehet a titka an-
nak, hogy az egyik kö-
zösségi oldalon azt írják
Önrõl: „dr. Petrik Ró-
bert a MÁV Kórházban
nagyon jó!”

- Nem tudhatom, mi-
ért írták ezt a betegek,
de ezzel nagyon nagy
megtiszteltetés ért. Sze-

rintem az a lényeg, hogy
az orvos adja meg a tisz-
teletet a betegnek, a
szakmának és a kollé-
gáknak, akkor is, ha ez
néha esetleg nehezeb-
ben megy. Elejétõl fog-
va gyógyításom közép-
pontjában az egész em-
ber áll. Meggyõzõdé-
sem, hogy a betegségek
hátterében gyakran a
szervezet egészét túlter-
helõ folyamatos stressz
bújik meg. Ezek a hely-
zetek hosszabb távon
olyan testi, lelki egyen-
súlyvesztést eredmé-
nyezhetnek, amelyek
gyengítik az immun-
rendszert, és így kiszol-
gáltatottabbá teszik a
szervezetet a különbözõ
betegségekkel szemben.

Vörös Éva

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

Adománygyûjtést indított a Csil-
laghegyi Bölcsõde- és Óvodaépí-
tést Támogató Alapítvány egy új
óvoda építéséért. 

A z akció legfõbb eleme a
tavaly novembertõl idén

márciusig rendezendõ négy jó-
tékonysági jazzkoncert, a múlt
évi „Advent Óbudán” címû
rendezvénysorozat, de a Liszt-
hét bevételét is erre a célra
ajánlották fel a szervezõk. Tá-
mogatni azonban téglajegyek
vásárlásával és alapítványi be-
fizetéssel is lehet a csillaghegyi
kisgyerekes családok ügyét. 

* * * 
Kérik, aki teheti, támogassa

az akciót a Csillaghegyi Böl-
csõde- és Óvodaépítést Támo-
gató Alapítvány számlaszámá-
ra történõ befizetéssel:
11703006-20076410, vagy az
építést támogató, szimbolikus
téglajegyek vásárlásával. Tég-
lajegyek 1000, 2000 és 5000
forintos címletekben kaphatók
az Óbudai Kulturális Központ-
ban.

Segíteni lehet személyi jöve-
delemadója 1 százalékának fel-
ajánlásával is. Adószám:
18016237-1-41.

Adománygyûjtés 
a csillaghegyi bölcsõdéért

A z Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi

Központ 2011 szeptemberétõl
a felújított, kibõvített Váradi
utca 9-11. szám alatti telephe-
lyen várja a Belsõ-Óbudán,
Kaszásdûlõn és a Hegyvidéken
élõ igénybe vevõket. A meg-
szûnt, Szentendrei út 85. szám
alatti telephely minden szak-
mai tevékenysége az új telep-
helyen is elérhetõ, így többek
között: 

• a Gyermekjóléti Szolgálat; 
• a Családsegítõ Központ; 
• a jogi, pszichológiai és

pszichiáteri tanácsadás.
A felújított telephely a

Vörösvári úti szakrendelõ kö-

zelében található. Megközelít-
hetõ az 1-es villamossal, a 137-
es, 160-as, 218-as, 237-es, 260-
as autóbusszal. Bejárata a Ve-
lence utca 1/a felõl érhetõ el.
Tel.: 250-1964, e-mail cím:
cstan.info@kszki.obuda.hu

A telephely nyitva tartása:
hétfõn 13-tól 18, kedden 9-tõl
18, szerdán 9-tõl 18, csütörtö-
kön 9-tõl 18, pénteken 9-tõl 12
óráig.

Az intézmény Kelta utca 5.
és Víziorgona utca 7. szám
alatti telephelyei változatlan
nyitva tartással és szolgáltatá-
sokkal várják a Római-parton,
Csillaghegyen és Békásmegye-
ren élõket. 

Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ

LELKISEGÉLY. Várják a 25 éven felüliek jelentkezését CHAT-en
(www.delutan.hu) vagy e-mailben: delutan@delutan.hu * A
DélUtán ingyenes telefonján (06-80-200-866) továbbra is fogad-
ják a 45 éven felüliek hívásait támaszadó beszélgetésre, orvosi,
jogi tanácsadásra.
1 % 1 % 1 %. A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet
mond azoknak, akik a 2009. évi adójuk 1 százalékát, 215 ezer 357
forintot az alapítványnak ajánlották fel. Az összeget tartalékolták,
késõbbi felhasználás céljából. (Adószám: 18106730-1-41)

obuda_2012_02.qxd  2012.01.19.  15:16  Page 11



2012/2. szám12
Iskoláink – Oktatás

Varázsmûhely
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola: az
óvodásoknak és szüleiknek „Varázsmûhely” elneve-
zéssel kézmûves, irodalmi, játékos, sportos foglal-
kozásokat tartanak. Idõpontok: január 25-én 17 óra-
kor téli varázslat (4.a, 4.b, 4.c terem). * Február 23-
án 17 órakor izgõ-mozgó a tornateremben - utána
uszodalátogatás. * Március 28-án 17 órakor tavasz-
köszöntõ (4.a, 4.b, 4.c terem). (Cím: Szérûskert ut-
ca 40. Bõvebb információ: 367-1429.)

Nyílt nap 
Az Óbudai Gimnázium február 3-án nyílt napot tart
8. osztályos jelentkezõk számára, melyre elõzetes
regisztráció után minden érdeklõdõt várnak. A rész-
leteket megtalálhatják az iskola honlapján:
www.obudai.sulinet.hu

Suliváró 
Keve-Kiserdei Általános Iskola: Suliváró foglalko-
zások leendõ elsõsöknek a Keve utcában: február
8-án 17 órától (farsangi mulatság, álarckészítés);
április 3-án 17 órától (húsvéti nyúl). * Nyílt óra: már-
cius 7-én 9-tõl 11.30 óráig (Kiserdei tagozat); már-
cius 8-án 8-tól 8.45 óráig (Keve).

Pais hívogató
Pais Dezsõ Általános Iskola: egy-egy vidám dél-
utánra várják azokat a nagycsoportos óvodásokat
szüleik kíséretében, akik a 2012/2013-as tanévben
kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. Idõ-
pontok: február 14-én 17-tõl 18 óráig: „Vigadjunk
együtt…!” * Április 3-án 17-tõl 18 óráig: „Süss fel
nap…!” Vegyél részt mind a három foglalkozáson,
gyûjtsd a nyomdákat, ha mind a hármat megszerez-
ted, meglepetés vár rád! (Cím: Pais Dezsõ utca 1-
3. Tel.: 243-2951. www.pais.hu)

Csillagtanoda
Csillaghegyi Általános Iskola: iskolanyitogató fog-
lalkozásokra várják az érdeklõdõ szülõket és a jövõ
tanévben elsõ osztályt kezdõ gyermekeiket. Február
17-én 17 órától: Játszunk iskolásat! „Tanítási óra” az
ovisok bevonásával. * Március 21-én 8 órától: nyílt
órákon (1-2 óra) a tanítók tanórai munkájának meg-
ismerése. (További információ a 368-6651-es tele-
fonszámon, illetve az iskola honlapján: csillagh-
bp3.sulinet.hu. Cím: Dózsa György utca 42.)

Óvodapedagógus felvétele
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet
1 fõ óvodapedagógusi munkakör betöltésére, hatá-
rozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra. A mun-
kavégzés helye: 1039 Budapest, Pais Dezsõ utca 2.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
alapján. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
hangszer használat, kézmûvességben jártasság. A
pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél
másolata; erkölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra
vonatkozólag is), amely 3 hónapnál nem régebbi;
egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: pos-
tai úton (Napraforgó Mûvészeti Óvoda, 1039 Buda-
pest, Pais Dezsõ utca 2. E-mailen: pais-o@
kszki.obuda.hu)
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február
13. A pályázat elbírálásának határideje: 2012. feb-
ruár 15. A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tõen 2012. február 20. napjától tölthetõ be.

A Würth konszern és az
Óbudai Egyetem Bánki Do-
nát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kara
közti kapcsolat közel 20
éves múltra tekint vissza. 

A vállalatcsoport ala-
pító elnöke, dr.

Reinhold Würth és fele-
sége által létrehozott
Reinhold és Carmen
Würth Alapítvány 1992
óta jelentõs ösztöndíjjal
támogatja a kar két szo-
ciálisan nehéz helyzet-

ben lévõ hallgatóját, és
kiemelkedõ összeggel
jutalmazza minden év-
ben a legjobb tanulmá-
nyi eredményt elért vég-
zõst. A Würth vállalat
gyakornoki lehetõségek
biztosításával, hallgatói
projektek támogatásával
segítette a gyakorlatori-
entált képzést, a cég és a
kar együttmûködésével
számos sikeres K+F pro-
jekt valósult már meg.

Hámori Márk, a
Würth Szereléstechnika

Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, dr. Kun Pál, az ala-
pítvány elnöke és Vörös
Ágnes marketingvezetõ
nemrégiben látogatást
tett a karon. Ez alkalom-
ból dr. Horváth Sándor
dékánnal és dr. Gáti Jó-
zsef kancellárral áttekin-
tették az elmúlt idõszak
eredményeit és a jövõ-
beni lehetõségeket.

Az alapítvány 10 ezer
eurót adományozott az
oktatás korszerûsítésére
a karnak.

Óbudai Egyetem Bánki Kara 

10 ezer euró az oktatás korszerûsítésére

Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok
figyelmét, hogy a Felsõoktatási törvény
2005. CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés
szerint óvónõképzõt, illetve tanítóképzõt
végzett és diplomáját 50 éve szerzett pe-
dagógus arany, 60 éve szerzett pedagó-
gus gyémánt, 65 éve szerzett pedagógus
vas, illetve 70 éve szerzett pedagógus
rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább
30 évet eredményesen dolgozott peda-
gógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási
és kulturális fõosztályán nyújtható be.
A kérelemhez csatolni kell egy rövid
szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés
esetén a diploma másolatát (a máso-
lást és hitelesítést a fõosztályon elvég-
zik), valamint a 30 év pedagógus
munkakörben eltöltött munkaviszony-
ra vonatkozó igazolást, erre a munka-
könyv szolgál (arról is fénymásolatot
készítenek a fõosztályon). Magasabb
fokozatú jubileumi diploma igénylése
esetén csak az elõzõ jubileumi diplo-

ma fénymásolatát szükséges benyújta-
ni a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket február vé-
géig az oktatási és kulturális fõosztályra
behozni, illetve beküldeni szíveskedjenek
(1033 Budapest, Laktanya utca 4. II. em.).
A kérelem tartalmazza a kérelmezõ lak-
címét, (ha van) telefonszámát, adószámát,
taj-számát, valamint, hogy a kérelmezõ
hány évet dolgozott pedagógusként a ke-
rületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes keretek
között fog megtörténni, illetve egyes
esetekben a fõiskolákon rendezett ün-
nepségeken.
A tanári diplomával rendelkezõk közvet-
lenül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomáju-
kat, nem az önkormányzaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kul-
turális fõosztályon adnak a 437-8991-es
vagy a 437-8653-as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Jubileumi diploma 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak 
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Korrepetálás általános- és középiskolásoknak,
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak februártól
általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap-
csolódási lehetõséggel a Thalész-Körben, a Vörösvári
úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a
jókból a legjobbakat választja ki a középiskola.)
Lehetõség van általános- és középiskolások matematika-
fizika-kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettsé-
gizõk felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétõl
az emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-
megelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kis-
csoportban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napo-
kon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További
tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.) 

A kerületi német vers- és prózamondó, kisjelenet játszó versenyt közel 300 diák
részvételével a Medgyessy Ferenc Általános Iskolában rendezték

A Citibank és a Junior
Achievement Magyaror-
szág (JAM) Alapítvány
Pénzügyi Oktatási Iskola-
támogatási Programjában
2011 decemberében az
Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola egy laptopot és
hozzá tartozó projektort
kapott ajándékba, melye-
ket a karácsonyi ünnepsé-
gen adtak át.

A technikai eszközök
és oktatócsomagok

segítségével a felsõ ta-
gozatos tanulók játékos
formában, korosztályuk-
nak megfelelõen ismer-
kedhetnek meg a köz-
gazdaságtan és a pénz-

ügyek alapjaival egy
akkreditált továbbkép-
zésen felkészített tanár
segítségével. 

A program célja, hogy
az iskolák számára elér-
hetõvé tegye a korszerû
technológián alapuló,
innovatív oktatási straté-
giákat és tananyagokat,
melyek elõsegítik a gye-
rekek gazdasági ismere-
teinek, képességeinek,
valamint teljesítményé-
nek növelését, a köny-
nyebb eligazodást a fel-
nõtt életben. Interaktív
weboldal és folyamatos
mentori munka is támo-
gatja az iskolát a prog-
ram megvalósításában.

Óbudai Nagy László Általános Iskola

Laptop és projektor ajándékba

A z iskolaválasztás
elõtt álló családok-

nak nyújt segítséget az
önkormányzat oktatási
és kulturális fõosztálya
által összeállított, évente
megjelenõ kiadvány. Az
Iránytû valamennyi, a
kerületben mûködõ is-
kola programját ismerte-

ti, hogy a szülõk köny-
nyebben megtalálják a
gyermeküknek legin-
kább megfelelõ intéz-
ményt. (A részletes
Iránytû megtekinthetõ a
www.obuda.hu/intez-
menyek/oktatasi_neve-
lesi/iskolai_ovodai_taje
koztatofuzetek oldalon.)

Iránytû az iskolaválasztáshoz

Az Árpád Gimnázium eb-
ben a tanévben ünnepli
alapításának 110. évfor-
dulóját. Iskolánk egész
évben folyamatosan kü-
lönbözõ programokkal te-
szi ünnepélyesebbé és szí-
nesebbé a megemléke-
zést. 

A z Árpád Gimnázi-
um azon kevés kö-

zépiskolák egyike ha-
zánkban, amely nyolc
olimpiai bajnokot tudhat

magáénak. Iskolánk em-
léktábla állításával sze-
retne méltóképpen tisz-
telegni elõttük, szemé-
lyüket példaként állítani
a ma ifjúságának és
mindenkinek.

Az emléktábla elké-
szítéséhez szükséges
összeg összegyûjtésé-
hez elengedhetetlenül
szükséges minden volt
és jelenlegi árpádos di-
ák és szülõ anyagi se-
gítsége. Hozzájárulá-

saikat köszönettel fo-
gadja az „Árpád Gim-
názium” Alapítvány,
melynek bankszámla-
száma:

10900035-00000008-
12800005*.

*Az átutalás közlemé-
nyében, kérjük, tüntes-
sék fel, hogy hozzájáru-
lás az olimpiai emlék-
táblához.

Köszönettel:
Gyimesi Róbert

igazgató

Olimpiai emléktáblát állítanának az Árpádban

Általános tapasztalat, hogy a
külföldön gyakorlatot teljesí-
tõ szakács és felszolgáló diá-
kok szakmai felkészültsége
megfelel egy multinacionális
szállodalánc elvárásainak,
ám a tanulók angol nyelvtu-
dása nem minden esetben éri
el a kívánt szintet. 

AKelta Vendéglátó
Szakközép- és Szak-

iskola a szakiskolai diá-
kok angol nyelvtudásának
fejlesztése érdekében ta-
valy sikeresen pályázott a
Tempus Közalapítvány ál-
tal kiírt Leonardo da Vinci
Innováció Transzfer pá-
lyázaton. A cél egy olyan
nyelvoktatási módszer át-
vétele, mely az Európai
Unió több országában már
bevált.   

AVIRTEX egy Hollan-
diában speciálisan ven-
déglátó szakiskolai tanu-

lókra kifejlesztett interak-
tív angol nyelvtanítási tan-
anyag. A tanulók idegen
nyelvû videók segítségé-
vel ismerkednek azokkal
a kommunikációs helyze-
tekkel, amelyekkel egy
vendéglátásban dolgozó a
leggyakrabban találkoz-
hat: például szállodai be-
és kijelentkezés, panasz-
kezelés, információnyúj-
tás, rendelésfelvétel. Ezek
mellett a tananyagban he-
lyet kapott a magyar
gasztronómia legnépsze-
rûbb ételeinek és italainak

bemutatása is. A videók-
hoz feladatok és interaktív
elemek tartoznak, melyek
segítséget adnak az önel-
lenõrzéshez és az elsajátí-
tott ismeretek gyakorlásá-
hoz. 

A tananyag adaptációja
jó ütemben halad, jelen-
leg a videók utómunkála-
tai zajlanak. A VIRTEX
idén tavasszal ér tesztelé-
si fázisba, így szeptem-
bertõl a békásmegyeri
Kelta Szakiskola meg-
kezdi a módszer kísérleti
alkalmazását. 

Uniós nyelvoktatási módszer a Keltában

Öregdiák találkozó
Elõzetes:az Árpád Gimnáziumban március 6-án 18 óra-
kor rendezik az immár hagyományos öregdiák találkozót.

1 % 1 % 1 %
Az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 2011-
ben 321 ezer 532 forintot kapott az 1 százalékos
felajánlásokból. Az összeget 456 ezer forintra ki-
egészítve, égetõkemencét vásároltak.

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

Hírösszefoglaló: Kábító-
szerrel visszaélés gyanúja
miatt indított eljárást a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság annak a három fi-
atalnak az ügyében, aki-
ket január 7-én szállítot-
tak kórházba, életveszé-
lyes állapotban a GHB ne-
vû, tiltott dizájner drog fo-
gyasztása miatt. 

U tasok hívták a
mentõket az Árpád

hídi HÉV-megálló köze-
lében mozdulatlanul
fekvõ, halottnak hitt fia-
talemberhez. Késõbb ki-
derült, nem egy, hanem
három 17 és 22 év kö-
zötti fiatal feküdt öntu-
datlanul a földön. Nagy
valószínûséggel a Hajó-
gyári-szigeten buliztak,
itt fogyasztottak a
„Gina” néven ismert
GHB dizájner drogból.
A mentõsök infúziót kö-
töttek be mindhármuk-
nak, lélegeztetõ-gépre
kapcsolva szállították

õket kórházba, ahonnan
a fiatalok másnap haza-
mehettek. Az õket ellátó
orvosok elmondása sze-
rint esetük azért nem
rendkívüli, mert sajnála-
tos módon naponta ta-
lálkoznak hasonlóval. 

A „Gina” néven ismert
drog színtelen, szagtalan
anyag, magasabb dózis-
ban hányingert, szédü-
lést, álmosságot, nyugta-
lanságot, látászavart, em-
lékezetkiesést, eszmélet-
vesztést és halált okozhat.
Hatása általában másfél-
tõl három órán át tart.
Egy internetes portál írá-
sa szerint hatása az elfo-
gyasztott mennyiségtõl
függ: „a kóma és a kelle-
mes ellazulás közötti kü-

lönbség leggyakrabban
csupán egyetlen csepp.”

Kezdetben elsõsorban
arra használták, hogy lá-
nyok italába csepegtetve
öntudatlanságba bódítsák a
lányokat, majd megerõsza-
kolják õket. A„Gina” hatá-
sa alatt ugyanis a fogyasz-
tó nemcsak védekezésre
képtelen, de annak elmúl-
tával nem is emlékszik rá,
hogy mi történt vele. 

Az eset után a III. ke-
rületi Rendõrkapitányság
kábítószerrel visszaélés
gyanújával nyomozást
rendelt el a pár percnyi
bódulatért kis híján az
életükkel fizetõ három fi-
atal és a nekik drogot adó
vagy eladó ismeretlen
személy ellen. 

A „mázli-faktor” mentette meg a drogozókat

Életveszélyben voltak
„Ginát” fogyasztó fiatalok

Lámpaoszlopnak ütközött egy Opel a 11-es fõút Szentendrei úti szakaszán, a Mozaik
utcai felüljárón tavaly december 20-án. A városból kifelé haladó személyautó a szem-
közti sávokat elválasztó szigetre hajtott, ahol lámpaoszlopnak csapódott. Az Opel
Corsa sofõrjét a tûzoltók szabadították ki. A férfit súlyos sérülésekkel szállították
kórházba a mentõk

Polgárõr ügyelet 
A kerületi Polgárõr Egye-
sület ügyeletesei a Ka-
szásdûlõ utca 7. szám
alatti polgárõr irodában
fogadják a hozzájuk for-
dulókat szerdánként 15-
tõl 19 óráig. Itt tájékozód-
hatnak az egyesületi
életrõl, a belépés felté-
teleirõl, bûnmegelõzés-
sel kapcsolatos tanácso-
kat kaphatnak, illetve ja-
vaslataikat is meghall-
gatják. Kapcsolattartási
lehetõségek: telefonon a
06-30-621-6088-as szá-
mon, valamint a polgar-
or.obuda@gmail.com
elektronikus címen. Az
egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen látogatható.

I smeretlen személy-
azonosságú férfi egy

járókelõ kezébõl kapta
ki az autóstáskát a benne
lévõ készpénzzel és ok-
mányokkal együtt a Kis-
korona és a Mókus utca
közötti gyalogos átjárón
tavaly december 9-én 17
óra körül.  A tettes 18-20
év körüli, vékony testal-
katú férfi, arca sovány,
haja sötét. A bûncselek-
mény elkövetésekor sö-
tét kapucnis felsõt és sö-
tét nadrágot viselt. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatár-
sai kérik, aki a grafikán
látható férfit felismeri,
jelenlegi tartózkodási
helyérõl vagy a bûncse-
lekményrõl érdemleges
információval rendelke-
zik, hívja a 430-4700/
43-133-as telefonszá-
mot, illetve névtelensé-
ge megõrzése mellett te-

gyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán (hétfõtõl csütör-
tökig 8-tól 16, pénteken
8-tól 13 óráig), a 107-es
vagy a 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén! 

KÖDFÉNYSZÓRÓKRA HAJTOTTAK. Olyan, eddig ismeretlen tettesek ellen
folytat eljárást a III. kerületi Rendõrkapitányság, akik tavaly novemberben fõként
Ford típusú autókból szerelték ki a ködfényszórókat. Tettüket minden esetben
sötétedés után követték el, melyeket csak másnap reggel észleltek a sértettek.
Ezek mellett más gyártmányú jármûvekbõl, így Skodából, Nissanból és Volks-
wagenbõl is szereltek ki fényszórókat. Az elkövetés helyszíne fõként Belsõ-
Óbuda, illetve néhány esetben Békásmegyer volt.

Kézbõl kapta ki a táskát

A z ismeretlen elkö-
vetõ egy III. kerü-

leti gimnázium épületé-
bõl eltulajdonított egy
táskát a benne lévõ mo-
biltelefonnal, társastánci
cipõvel, diákigazolvány-
nyal és testnevelési fel-
szereléssel együtt tavaly
december 9-én 13.35 és
13.50 óra között.  

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki a képen látha-
tó nõt felismeri, jelenle-
gi tartózkodási helyérõl
vagy a bûncselekmény-
rõl érdemleges informá-
cióval rendelkezik, hívja
a 430-4700/134-es tele-
fonszámot.

Iskolából lopott

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA
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Ellenõrzés és teljes
körû kéménytisztítás
2012. évi ütemezése a
III. kerületben (a köte-
lezõ közszolgáltatások-
ról szóló, 1995. évi
XLII. törvény és az
51/1999. (XII. 25.) BM
rendelettel módosított
27/1996. (X. 30.) BM
rendelet szerint).

A munkavégzés terve-
zett helyszínei 2012-ben.

Január: Csillaghegy-
Római-Pünkösdfürdõ-
Békásmegyer egyedi
kémények tisztítása
(szilárd fûtés).

Február: Bécsi út,
Kiscelli utca, Pacsirta-
mezõ utca által határolt
terület. Pacsirtamezõ ut-
ca, Árpád fejedelem út-
ja, Bécsi út által határolt
terület.

Március: központi
kémények ellenõrzése.

Április: Szentendrei
út, Vörösvári út, Bogdá-
ni út által határolt terü-
let.

Május: Kiscelli utca,
Nyereg utca, Szépvölgyi
út, Virág Benedek utca
Bécsi út által határolt te-
rület.

Június: Máramaros
utca, Királylaki út, Er-
dõalja utca, Nyereg utca
által határolt terület.

Július: Királylaki út,
Máramaros utca, Kiscel-
li utca, Bécsi út, Test-
vérhegyi út, Jablonka
utca, Erdõalja út által
határolt terület.   

Augusztus: Kalászi
út, Római-part, Mátyás
király út, Szentendrei út
által határolt terület.

Szeptember: Testvér-
hegyi út, Jablonka utca,
Erdõalja köz, Bécsi út
által határolt terület.

Október: Római-
part, Pünkösdfürdõ utca,
Szentendrei út, Mátyás

király út által határolt te-
rület. Központi kémé-
nyek ellenõrzése

November: Ezüsthe-
gyi út, Or-
szág út, Dó-
zsa György
utca által
határolt te-
rület. 

D e c e m -
ber: Egyedi
kémények
t i s z t í t á s a
(szilárd fû-
tés) Óbuda
területén.

(Cím: Bé-
csi út 219-
221. Tel:
250-3196.)

Kéményellenõrzés 2012-ben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Ó buda-Békásmegyer Önkormányzata
nem járult hozzá nyolc, közterületen

lévõ szelektív hulladékgyûjtõ sziget továb-
bi területhasználatához. Ez azt jelenti,
hogy 2012. január 1-jétõl megszûnnek az
alábbi szelektív hulladékgyûjtõ szigetek:

a Dózsa György utcai iskola elõtt;
a Városfal utcában;
a Raktár utca-Kerék utca sarkán;
a Temes utca 11. számmal szemben;
a Dósa utca-Monostori utca sarkán;
a Fodros utcai iskola elõtt;
a Harrer Pál utcai parkoló-Raktár utca

találkozásánál;
a Máramaros utca 40. szám elõtt.
A fenti szelektív hulladékgyûjtõk mûkö-

désével kapcsolatban számos lakossági pa-
nasz érkezett az önkormányzathoz. Sajná-
latos módon a gyûjtõ szigetek sok esetben
illegális szemétlerakókká váltak, illetékte-
len személyek felborogatták a gyûjtõket.
Az év folyamán nem sikerült ezeket a
problémákat megoldani, ezért döntött úgy
az önkormányzat, hogy nem járul hozzá a
szigetek további mûködéséhez. 

A háztartásokban keletkezõ hulladék
szelektív gyûjtése fontos környezetvédel-

mi feladat. A tapasztalat azt mutatja, hogy
hatékonyabban mûködik a helyben, a lakó-
épületeknél mûködõ szelektív hulladék-
gyûjtés, mint a közterületeken lévõ gyûjtõ
szigetek. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata ezért indította el
és támogatja a helyben történõ
szelektív hulladékgyûjtést. A
rendszerhez III. kerületi társashá-
zak csatlakozhatnak. Információ
zoldobuda@obuda.hu címen
kérhetõ. 

Az önkormányzat megvizsgál-
ja, van-e lehetõség arra, hogy a
kerületben több hulladékudvar lé-
tesüljön, ahol a háztartásban ke-
letkezõ hulladékok leadhatók len-
nének. A hulladékudvarok - ame-
lyek zárt és õrzött körülmények
között mûködnek - megfelelõ al-
ternatívát jelenthetnek a most so-
kat kifogásolt szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetekkel szemben. Je-
lenleg csak egy hulladékudvar
mûködik a III. kerületben, a Test-
vérhegyi út 10/A. alatt, melyet az
FKF Zrt. tart fenn. 

A hulladékudvar nyitva tartásáról és a le-
adható hulladékok típusáról az FKF Zrt.
honlapján (www.fkf.hu) lehet tájékozódni. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Megszûnt közterületi szelektív hulladékgyûjtõ szigetek

A mezei egerek és pockok
nagy ellensége, az ege-
részölyv, illetve a halak kö-
zül a széles kárász a 2012.
év állata az internetes sza-
vazás eredményeként. 

AMagyar Madártani
és Természetvédel-

mi Egyesület így ebben
az évben különös figye-
lemmel fordul az ege-
részölyv felé: kutatásai-
ban megpróbálja feltárni
a faj állományviszonyait,
táplálkozási szokásait, il-
letve táplálékára, az ap-
róvadakra gya-
korolt hatásait.
Ezek feltérké-
pezése annál is
fontosabb, mert
károkozásra, il-
letve túlszapo-
rodásra hivat-
kozva - pár tí-
zezres példány-
számban él
Magyarorszá-
gon - a hatósá-
gok esetleg újra
vadászhatóvá
teszik. 

A széles ká-
rász a Kárpát-
medence õsho-
nos hala, arany-
kárászként ta-
lán többen is is-
merik: kicsi,
k e r e k d e d ,
aranysárga szí-
nû. Veszélyez-
tetett fajnak mi-

nõsül, többek között élõ-
helye visszaszorulása mi-
att, valamint azért, mert
kiszorítja a mintegy öt-
ven éve betelepített
ezüstkárász. A faj fenn-
maradása érdekében a
szakemberek a mestersé-
ges szaporítás mellett
döntöttek. A Magyar
Haltani Társaság arra
hívja fel a gazdálkodók
és a horgászegyesületek
figyelmét, hogy a faj
fennmaradása érdekében
telepítsék vissza vizeikbe
az aranykárászt.

Ölyv és aranykárász: az év állatai
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Kultúra

Magyar Elektra
A Térszínház a Magyar
Kultúra Napjára (január
22.) Bornemisza Péter:
Magyar Elektra címû
színdarabjának elõadá-
sával készült.Az elõadást
Bucz Hunor rendezte.

Új festmények
a kollégiumban
Kovács Johanna grafi-
kusmûvész legújabb ké-
peibõl nyílt kiállítás a
Vécsey János Kollégium-
ban. Az Ökollégium Art
Galéria által rendezett tár-
latot Szlaukó László kép-
zõmûvész nyitotta meg. A
festmények január 27-ig
tekinthetõk meg, hétköz-
naponként 10-tõl 18 óráig.
(Cím: Szél utca 11-13.)

Avantgárd 
magángyûjteményekben
A Kassák Múzeumban
láthatók január 28-tól
április 15-ig „Az avant-
gárd magángyûjtemé-
nyekben” címû kiállítás-
sorozat második része-
ként a Marinko Sudac-
gyûjtemény darabjai.
(Nyitva tartás: szerdától
vasárnapig 10-tõl 17
óráig. Cím: Fõ tér 1.)

Fotókiállítások 
Mint arról már hírt ad-
tunk, két rendkívül érde-
kes kiállítás nyílt az
Óbudai Múzeumban. A
„Dunky fivérek és a film,
avagy a kolozsvári né-
mafilm aranykora” címû
anyagát a Magyar Nem-
zeti Digitális Archívum
és Filmintézet (MaNDA)
gyûjteményébõl válogat-
ták. „A Bubik” címmel
látható tárlat Izsák Mária
fotómûvész képeibõl a
múzeum kávézójában
tekinthetõ meg. (Az
Óbudai Múzeum címe:
Fõ tér 1. Telefonszáma:
250-1020. Nyitva január
29-ig. Honlap: www.obu-
daimuzeum.hu) 

Zárva az 
Aquincumi Múzeum
Technikai okok miatt
zárva tart február 29-ig
az Aquincumi Múzeum,
mert az Európai Uniós
támogatású Pannonia
Provincia Program épí-
tési munkáit végzik.

Sajtótájékoztatón ismertette
az Óbudai Társaskör vezeté-
se a kulturális intézmény tél-
bõl a tavaszba nyúló prog-
ramkínálatát január 8-án. 

Akiemelt programok
közt említették az

„Örvénylelkû fiú” címmel
tartandó beszélgetést janu-
ár 27-én, mely 19 órakor
kezdõdik. Baranyi Ferenc
Kossuth- és József Attila-
díjas író, költõ, mûfordító,
mûsorszerkesztõ és mû-
sorvezetõ idén 75 éves. Az
Óbudai Társaskörhöz
számtalan szálon kapcso-
lódó mûvésszel a pálya-
társ, Czigány György be-
szélget zenés mûsor kísé-
retében.

„Gyökerek” címmel há-
romrészes kortárszenei so-
rozatot tartanak január 30-
án, február 27-én és már-
cius 26-án 19 órai kezdet-
tel. Az estek középpontjá-
ba a Zeneakadémia zene-
szerzés tanszékének meg-
határozó tanárait (Sugár
Rezsõt, Szervánszky End-
rét és Farkas Ferencet) ál-
lították oly módon, hogy
növendékeik mûveibõl
hallhat ízelítõt a közönség. 

Fiatalok a pódiumon:
Rozmán Lajos Liszt-díjas
klarinétmûvész - a kor-
társ zene és a tanítás elkö-
telezett híve - „Élõ han-
gok” címmel a fiatal Bee-

thoven mûveibõl ad nö-
vendékeivel kamarazenei
hangversenyt. A Qaart-
siluni Ensemble névre
keresztelt együttes mel-
lett Takács Gergõ panto-
mimmûvész is fellép a
február 1-jei esten. 

Gitármuzsika Óbu-
dán: a kivételes gitártu-
dásáról Európa-szerte
mind híresebb Seres Bor-
bála ad koncertet február
3-án 19 órai kezdettel. 

A „My Funny Valen-
tine…szerelmes dalok”
címû esten Bódy Magdy és
barátai (Szakcsi Lakatos
Béla, Horváth Plutó József

és Emilió) szórakoztatja a
közönséget február 17-én
19 órától.

A Budapest Ragtime
Band farsangi báljára
február 25-én 20-tól 24 órá-
ig várják a tél végét ünnep-
lõ közönséget, a közismert
ragtime-klasszikusok mel-
lett népszerû tánczenével.

Papp János Sierra
Nevada-túrájáról írt úti-
naplójából idéz részlete-
ket zenei aláfestéssel,

képekkel január 25-én
19 órakor. 

Opera és irodalom:
Rossini „A sevillai bor-
bély” címû operájával fog-
lalkozik Baranyi Ferenc az
elõadássorozat következõ
estjén, február 13-án 19
órai kezdettel. A méltán
népszerû opera részleteit és
az irodalmi idézeteket ki-
váló énekesek és színészek
szólaltatják meg, zongora-
kísérettel. Sz. Cs. 

Ízelítõ az Óbudai Társaskör programjából

Kultúrával télbõl a tavaszba
Senior jegyek

Az Óbudai Társaskör idén januártól a 60 év feletti
látogatóinak havi két alkalommal 50 százalékos
kedvezményt biztosító Senior jegyet ajánl fel.

Bács Emese festõmûvész kiállítását tekinthetik meg az érdeklõdõk az Óbudai Kulturá-
lis Központ San Marco Galériájában. A képek január 27-ig láthatók, hétköznapokon 9-
tõl 16 óráig. (Cím: San Marco utca 81.)

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

A Magyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban március 18-ig
tekinthetõ meg a Zórád életmû ki-
állítás. 

A jubileumi programsorozat-
ban a látogatók minden

szobában más-más hangulatú vi-
lágokat ismerhetnek meg. Kép-
zeletben sétálhatnak Tabán utcá-

in, bepillanthatnak a „Vándor-
festõ ifjúságába”, vagyis Zórád
Ernõ életrajzi ihletésû alkotásai-
ba, naplórészleteibe, irodalmi il-
lusztrációkba, sõt még a képre-
gények és a diafilmek világába
is. (Cím: Korona tér 1., volt

Dugovics Titusz tér.)

Bõvültek a jubileumi 
Zórád kiadványok
A felnõtteknek szóló jubile-

umi sorozat (falinaptár, határ-
idõnapló, képeslapok, jegy-
zetfüzet) gyerekeknek szánt
kiadványokkal bõvült. A
Zórád Ernõ által illusztrált
„Gulliver utazásai” címû
mesefüzet képeibõl puzzle
készült. (Várják bejegyzései-
ket a www.zoraderno.hu hon-
lap vendégkönyvébe.) 

Zórád életmû kiállítás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Árpád-házi Szent Margit égi születés-
napját január 18-án ünnepeljük. Ha-
gyománnyá vált, hogy a Margit-szi-
geti kolostor romjainál, ahol IV. Béla
lánya szerzetesként élt, és ahol sírja
ma is látható, az esztergomi érsekek
hazánkért szentmise áldozatot mu-
tatnak be. Az ünnepélyes szentmisét
dr. Erdõ Péter bíboros január 22-én
11 órakor celebrálta. 

Acímet olvasva elõször olyan
érzésünk támadhat, hogy

egy XIII. században élt királylány-
nak kevés üzenete lehet számunk-
ra. Kolostorban élõ királylányok
ugyanis ma már nincsenek és az
egész környezet is jelentõsen meg-
változott. Ha azonban az akkori
történelmi helyzetet összevetjük a
miénkkel, és ilyen szempontból
nézzük Szent Margit viselkedését,
olyan értékeket fedezhetünk fel,
amelyek ma is üzenettel bírnak
számunkra. Az értékek közül az
összefogásért vállalt áldozatot, an-
nak hõsi fokon történõ megvalósí-
tását emeljük ki.

A történelmi leírások szerint IV.
Béla királynak nem csak a tatárok-
kal és a környezõ országok uralko-
dóival kellett megküzdenie (akik
prédának tekintették a tatárok által
kifosztott és meggyengült orszá-
got), hanem sajnos a fiával, István-
nal is. István egyre nagyobb hata-
lomra vágyott, nem számolva az-
zal, hogy ezzel is gyengíti a kira-
bolt és megosztott országot.
Ráskai Lea domonkos szerzetesnõ
így jellemzi a háborúktól szenve-
dõ nép életét: „Annyi nagy hábo-
rúság, veszedelem volt, hogy az
senkinek nem kedvezett, sem vé-
neknek, sem ifjaknak, sem férfiak-
nak, sem asszonyoknak, sem szü-
zeknek, mert mindenkit megnyo-
morítottak...” (Szent Margit élete
54. old.). A szerzetesnõ ezzel je-
lezte, hogy az egyszerû emberek a
tatár pusztítás után békére vágy-
tak, és rossz szemmel nézték az
országban dúló, számukra csak to-
vábbi terheket, szenvedést okozó
hatalmi harcot, és azt is megérez-
ték, hogy a megújuló támadások-
kal, békétlenséggel szemben belsõ
összefogásra van szükség.

A Nyulak szigetén élõ Margit-
nak különös módon fájt a családjá-
ban és az országban dúló harc, és a
kegyelmi élet lehetõségeivel pró-
bálta az ország sebeit orvosolni:
imádkozott, engesztelt, és példát
mutatott arra, hogy miként kell
másokért áldozatot vállalni. Éjsza-
káit imádságban töltötte, a kor szo-
kásának megfelelõen vezeklõövet

(ciliciumot) viselt, és a kolostor-
ban megpróbált mindenkinek
szolgája lenni: másokra mosott,
fõzött, ápolta a betegeket. 

Szent Margit imái és áldozatos
tettei meghallgatásra találtak. Apja
és fivére tudva Margit engesztelé-
sérõl, 1266. március 23-án a Nyu-
lak szigetén, Fülöp esztergomi ér-
sek jelenlétében békeszerzõdést
kötött. Ebben az állt, hogy nem tá-
madják meg egymást, megõrzik
családjuk békéjét, és visszaadják a
háború során egymástól elvett bir-
tokokat. Az esemény fontosságát
jelzi, hogy IV. Kelemen pápa a bé-
keokmányt megerõsítette.

Istennek hála, napjainkban nem
kell olyan háborús körülmények-
kel szembesülnünk, mint Szent
Margit korában, de ma is igen ne-
héz, embert próbáló idõket élünk.
A gazdasági válság az egymás
mellett élõ népeket szembeállít-
hatja egymással, az országokon
belül növelheti az ellentéteket. A
keresztény ember az igazságot
magában foglaló igazságosságot
és a szeretetet hirdeti és igyekszik
azt megvalósítani. Az igazságra
való törekvés azoknak az okoknak
a felfedését is jelenti, melyek a vál-
ságot okozták. A szeretet pedig el-
sõsorban nem érzelmet jelent, ha-
nem jóakaratot, vagyis az áldozat-
hozatalt és engesztelést, mely a
vétkesek megtérésére, a szenve-
dõk terheinek mérséklésére irá-
nyul. Szent Margit példájának
üzenete szerint ezeknek az eré-
nyeknek gyakorlása teremtheti
meg a békét, amire az emberek ma
is vágyakoznak. Minél többen
halljuk meg, fogadjuk meg és kö-
vetjük ezt a századokon keresztül
bennünket is megszólító üzenetet,
annál biztosabban reménykedhe-
tünk abban, hogy mint ahogyan az
akkor élõk áldozatvállalása, úgy a
miénk sem lesz hiábavaló.

Beran Ferenc 
plébános

Szent Margit üzenete

A Budai Egyházközségek 13. far-
sangi bálját a MOM Kulturális Köz-
pontban (XII. Csörsz utca 18.) ren-
dezik február 18-án 19 órától más-
nap hajnal 2-ig. A bál fõvédnökei:
dr. Erdõ Péter bíboros, Esztergom-
budapesti érsek és Tarlós István
fõpolgármester. A bál díszvendége
a Magyar Katolikus Rádió.

AMagyar Katolikus Rádió
Zrt. közösségi média-szol-

gáltatóként immár hetedik éve su-
gározza napi 24 órában értékte-
remtõ és hagyományõrzõ mûso-
rait. Alapító és fenntartó, a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia azzal a céllal hozta létre a
rádiót, hogy az ökuméné jegyé-

ben az anyanyelvi kultúra ápolá-
sát és a humánus értékek közvetí-
tését szolgálja. A rádió küldetése
szerint szerepet vállal a katolikus
egyház tanításának hirdetésében,
a magyar és az egyetemes kultú-
ra, valamint anyanyelvünk érté-
keinek megõrzésében.

A hiteles, pontos és tárgyilagos
tájékoztatással feladatának tekinti
a hallgatók tájékozódásának és
véleményalkotásának elõsegíté-
sét. A hitre alapozott erkölcsiség
és az emberek iránti személyes
felelõsség szellemében dolgozó
munkatársak ismerik, és szem

elõtt tartják a katolikus egyház
társadalmi, valamint a tömeg-
kommunikációról szóló tanítása-
it. E szellemiség lényege a közjó
szolgálatának kötelezettsége, a
közlés tartalmának igazsága és
teljessége, valamint módjának
tisztessége és erkölcsössége. Tu-
datosan vállalt hivatása: a „jó hír”
közvetítése, egyetemes értékrend-
jével mindannyiunkhoz szól.

Tisztelettel kérjük, hogy ado-
mányával támogassa a Magyar
Katolikus Rádió mûködését a
helyszínen elhelyezett persely-
be, vagy átutalással az Országos
Katolikus Rádió Alapítvány
bankszámlaszámára: 11100104-
18183674-36000001.

Adományával hozzájárul a rá-
dió küldetésének betöltéséhez, az
Örömhír ajándékainak továbbadá-
sához! Köszönjük támogatását!

A báli jegyek megvásárolhatók
az alább felsorolt plébániák irodá-
iban, ügyeleti idõben hétfõtõl-
péntekig.

Szent Anna Plébániatemplom:
1011 Bp., Batthyány tér 7. Város-
majori Jézus Szíve Plébánia: 1122
Bp., Csaba utca 5. Szent Imre
Ciszterci Egyházközség: 1118 Bp.,
Himfy utca 9.

Dr. Boldvai József, 
a bál világi szervezõje

Meghívó a Budai Egyházközségek farsangi báljára

Díszvendég 
a Magyar Katolikus Rádió

Kórustagok kerestetnek 
A Bécsi út és a Szépvölgyi út sarkán álló római katolikus templom
kórusa több évtizedes múltra tekint vissza. A fiatal, tehetséges
karnagy irányításával az egyházi ünnepeken liturgiai szolgálatot
teljesítenek, mely alkalmakkor Kodály, Liszt, Gounod, Haydn, Mo-
zart, Mawet és más szerzõk zenemûveit adják elõ. Idõnként más
kórusokkal is együttmûködnek. A kórus jelenleg 14 tagú, többsé-
gük amatõr. Bõvíteni szeretnék a kórust. Próbákat kedden és csü-
törtökön 19-tõl 21 óráig tartanak a Szent István hittanteremben
(bejárat a Felhévízi út 2. számú kapunál). Bõvebb tájékoztatás
Varga Jánostól kérhetõ a 06-20-224-2508-as számon.
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� TV és monitor szerviz (LCD, LED, Pro-
jektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar J.
9. (zöld szolg.ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347, 403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Regisztrált gáz-, víz-, fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06-30-343-
33-90, 314-11-11
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-

sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Víz, gáz, és csatorna bekötési munkát vál-
lalok. A kerület szerelõje. Ingyenes kiszállás,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Oláh István:
06(70)416-8893
� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgá-
lata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, Rieder György, tel.: 256-8285;
06(20)433-6289
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központifûtés-szerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com www.befokkt.hu
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547.
Kovács Sándor
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� Ingyen elszállítom háztartási-, elektroni-
kai-, informatikai-, gépészeti berendezéseit
magánszemélyeknek, cégeknek. Tel.:
06(20)993-6405
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhozszállítás! Tel.: 06(70)211-3896

� MOKSA Elixir! Tegyen a testi, lelki, szel-
lemi egészségéért, harmóniájáért! Szemkó
Zsófi Tel.: 06(70)310-2970; http://sugarzo-
szeretet.moksaelixir.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és

ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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: 06(20)773-7565
� Zumba Óbudán 30 felettieknek
http://zumbasilver.sokoldal.hu 1000 Ft/alka-
lom, hétfõ, csütörtök 19.30; 20.30. Tel.:
06(20)448-7857
� Szépüljön az új évben is! Nuskin galván
áramos arcvasalás, azonnali látható ered-
mény. Szemkó Zsófi: 06(70)310-2970, Vízi-
orgona u. 10. Komplettológia
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés 45000 Ft/db. Tel.: 240-
2059, 06(20)493-1675
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-
8308

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
�Általános iskolásokat minden tantárgyból,
gyakorlattal egyénileg korrepetálok. Tel.:
06(30)952-1579
� 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
�Angol, matematika korrepetálás, érettségi,
felvételi, nyelvvizsga, 20 éves tapasztalat.
Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Eredményes angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Felkészítés érettségire  is. Tel.: 367-
0256
� Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Ház-
hoz megyek. Tel.: 387-2267
� Német nyelvtanítás, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Angol, olasz, orosz hatékonyan, beszéd-
centrikusan. Elsõ óra ingyenes! Tel.:
06(30)587-8329
� Hatékony franciatanítás Óbudán, minden
szinten. Tel.: 06(70)245-8869

� Angolnyelv-oktatás minden szinten,
nyelvvizsgára felkészítés és felzárkóztatás
egyaránt, a Flórián áruház közelében. Tel.:
06(20)808-8142
� Matematika, angol, fizika, német felzár-
kóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészí-
tés.  Házhoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467
�Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Olaszul nyelvoktatás, korrepetálás, mun-
kavállalásra felkészítés: mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6299; 06(30)602-3494

� Újépítésû ikerházak eladók Solymáron, 5
percre vonattól! 76 m2, 1+3 szoba, 300 m2 te-
lek, 22,7 MFt! Beszámítjuk lakását, 20-208-
9844

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Balatonfüredi 70 nm-es lakást Pók utcai
kisebbre cserélnék. Kép, információ: bohem-
rapszodia@gmail.com Tel.: 06(30)850-2075
� Óbuda szívében, I. emeleti, parkra nézõ,
49 nm-es, másfél szobás lakás tulajdonostól
eladó. 11,9 MFt. Tel.: 275-3962
� Kiadó lakásokat keresünk! Albérletpont, a
bérbeadás szakértõje! Tel.: 06(70)383-5004,
351-9578; www.alberletpont.hu
� Duplagarázs (33 nm) eladó a Matróz utcai
háztömbben. Ár: 3 millió Ft. Érdeklõdni: 06-
23-420-300; este 19-21 óra között
� Szõlõ utcai téglaházban egy szoba össz-
komfortos, 26 nm-es, magasföldszinti lakás
5.400.000 forintért eladó. Tel.: 06(30)536-
0716
� Csillaghegyen 100 nm-es, földszintes, be-
tonfödémes ház, saroktelken eladó. Tel.:
06(20)449-9644
� Békásmegyeri, 2+2 félszobás, elsõ emele-
ti önkormányzati lakásomat kisebb önkor-
mányzatira cserélném. A kerületben különbö-
zet megegyezés szerint. Tel.: 06(30)737-7682
� XII. ker. Kékgolyó utcai önkormányzati
lakásom III. ker.-i öröklakásra cserélném ér-
tékegyeztetéssel. Tel.: 06(30)822-2567

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
�Flórián áruház mellett, forgalmas helyen,
bevezetett ajándék üzlet bérleti joga eladó, ki-
adó. Tel.: 06(70)371-5578
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-

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

� Kiadó a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, igényesen berendezett lakás, az
Aranykéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-
0525/18-as mellék munkaidõben (8-16
óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Király utca 30-32.
társasház (Király Udvar) mélygarázsában,
havi 31.250 forintért. Tel.: 267-0525/18-as
mellék munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

� Eladó a Gyógyszergyár utcában 2.
emeleti, szépen felújított, 68 m2-es, erké-
lyes, tömbfûtéses lakás magánszemélytõl.
Ir.ár. 16,8 MFt. Érd: 06(20)310-8476 vagy
furedinandorne@freemail.hu

� Keresek Belsõ-Óbudán 1,5-2 szobás,
csendes, emeleti, erkélyes, újszerû, tégla
lakást. Tel.: 06(20)547-3025, 18 óra után,
vagy danhor@gmail.com

Ingatlan

� Angolórák a Rómain. Diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Nyelvvizsgákra, szak-
mai nyelvvizsgákra felkészítés is. Tel.:
06(30)461-0855

� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
mia-, magyartanárok korrepetálnak általá-
nos- és középiskolásokat a Vörösvári úton,
minden délután. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

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

� 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

Egészség

� Társasházkezelés. Budai Mérnöki Iro-
da vállal: társasházkezelést, energetikai ta-
núsítvány készítését, ingyenes tanácsadás
számvizsgáló bizottság részére. Tel.:
06(30)474-3778

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás
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társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Hévízi-Kunigunda útjai lakóparkban ga-
rázs kiadó. Tel.: 06(20)362-5670

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Libri Antikvárium felvásárol antik és
használt könyveket, könyvtárakat, hagyatéko-
kat, III. kerületben ingyenes kiszállással,
készpénzfizetéssel! Tel.: 20-665-6418, email:
info@libriantikvarium.hu

� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Autóban, lakásban is használható wc,
hozzávaló folyadékkal eladó. Irányár: 25 ezer
Ft. Tel.: 06(20)362-4758

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266 4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148
� Könyvet, papírrégiséget vásárolunk díj-
mentes kiszállással készpénzért. Kincsem
Antikvárium, Deák Tamás 06(20)205-8686
kincsemantik@gmail.com
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,

házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
06(20)528-4852, 06(1)413-1536, www.mici-
macko.net
� Ingatlanirodánk a III. kerületbe helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 300 ezer Ft/hó.  Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. csic@csic.hu tel:
30/210-5979

�Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)581-4748
� Csillaghegyi 2 személyes üzletbe nõi fod-
rász váltótársat keresek. Nyugdíjas vállalko-
zót is. Tel.: 06(20)432-5832
� Diplomás, dolgozni akaró munkatársakat
keresek, minõségi (nem ügynöki!) munkára,
pénzügyi területre! Tel.: 06(20)329-2946

� Társasházaknak akció 100 lakás felett
közös-képviselet 700 Ft/hó/lakás + könyvelés
500 Ft/hó/lakás. HEBAR-IMMO KFT.
06(30)408-7064.
� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron
kívül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgás-
korlátozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi
ügyelet! Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Bu-
dapest, Krisztina krt. 51. fszt./1. Telefon:
06(30)222-3016
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,

kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(20)505-2410
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Ruhajavítónak, nõi fodrásznak üzletrész
kiadó, csillaghegyi buszmegállóban. Tel.:
06(20)432-5832

� 65 éves, fiatalos, zenekedvelõ nõ, humán
érdeklõdésû, független értelmiségit keres.
Tel.: 06(20)386-7828
� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-
vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

� Ovis Torna, Baba-Mama Torna Óbudán.
Hapkido és Taekwondo edzések 20 éve! In-
gyenes programok mindenkinek! www.
pokemberek.hu, tel.: 06(20)946-0321 vagy
pokemberek@freemail.hu

Sport

Társkeresõ

Üzlet

Egyéb

� Idõsgondozást, házvezetést, gyerek fel-
ügyeletet vállal bentlakással fiatalasszony.
Jogosítvány van. Tel.: 06(30)400-3408

Állás

Számítógép

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Arany: 6300-
11200 Ft/g (ékszerek, pénzek, fog, tört…
stb.), ezüst: 120-450 Ft/g (tálcák, dobozok,
ékszerek, stb.) Üzlet: XI. ker. Fehérvári út
21/a. Tel.: 786-8224

Elad-vesz

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

Szalonunk vendégkörrel rendelkezõ
FODRÁSZT, KOZMETIKUST,

PEDIKÜRÖST
keres azonnali belépéssel
a Pók utcai lakótelepen.

25.000 Ft/szék/hó/félmûszak
Érdeklõdni a következõ 

telefonszámon lehet: 06(70)636-1002

Rajzfilmes játék
Az óbudai székhelyû Magyar Rajzfilm Kft. rajz-
filmes játékot indított lapunkban. A 21. játék
kérdése: Mi a képen látható rajzfilm címe? 
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfilmes aján-
dékcsomagja:1 rajzfilmes DVD;1 Macskafogó képre-
gény; 1 eredeti, kifestett cell egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõ-
ségünk címére (1035 Budapest, Szentendrei út
32.) január 30-ig várjuk. Az ajándékcsomagot a
szerencsés nyertes itt veheti át. A 2011. október
26-án megjelent 20. számunkban feltett kérdésre
a helyes válasz: Iluska. Az ajándékcsomagot Ud-
varvölgyi Barnabás nyerte.

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja köz-
érdekû tanácsadási szolgáltatását.

Ön társasház vagy lakásszövet-
kezet lakóközösségében tulajdo-
nosként illetve bérlõként él és ér-
deksérelem érte? Vitája támadt a
közös képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel, netán az önkormányzat-
tal? Kérdései vannak a fûtéskorsze-
rûsítés, az ÖKOPlusz-program
tényszerû tapasztalatairól, a pályáz-
ható támogatások lehetõségeirõl?

Kérdései vannak, melyekre nem
kap választ? Nem ismeri jogait, le-
hetõségeit, segítséget szeretne? In-
gyenes tanácsadást biztosítunk,
ahol gyakorló társasházi és lakás-
szövetkezeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín: 
1. Békásmegyer, január 26-án

17-tõl 19 óráig, Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház (Csobánka tér 5.).

2. Belsõ-Óbuda, január 26-án 17-
tõl 19 óráig, Lajos utca 115., VI. eme-
let, lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes
bejelentkezés: 367-8689.) LÉJÓBE

Közérdekû 
tanácsadás
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Helytörténet

1944 végére eldõlt,
hogy Budapestet le-

hetetlenség megvédeni a
támadó szovjet csapatok-
tól. A védõk egyre kisebb
területre szorultak vissza
és 1945 februárjára már
csak a Budai Várban vol-
tak aktívan harcoló ala-
kulatok (magyar, német,
nyilas) mintegy 58 ezren.
A város német parancs-
noka, Karl Pfeffer-
Wildenbruch SS tábor-
nok, többször kérelmezte
Berlintõl, hogy elhagyják
a fõvárost, mert hatalma-
sak az embervesztesé-
gek, elfogyott a lõszer és
az élelem. Hitler ezt a ké-
rést határozottan vissza-
utasította. A német pa-
rancsnoki vezetõk ennek
ellenére tervet dolgoztak
ki a várból való kitörésre.
Olyan magyar katonákat
kerestek a német kitörõ
osztagok mellé, akik har-

coltak már a budai he-
gyekben és így jó helyis-
meretekkel rendelkeztek.
A kitörés utáni gyüleke-
zõ helynek, az óbudai
Remete-hegyet jelölték
meg. 

1945. február 11-én
18.50 órakor a fõpa-
rancsnok elküldte Berlin-
be az utolsó üzenetét,
amelyben közölte, hogy
a megmaradt embereivel
kitörnek a körülzárt vár-
ból és megpróbálnak el-
jutni a német csapatok-
hoz. Teljes titokban 20
órára tûzték ki a kitörés
idõpontját. Valaki azon-
ban elárulta az oroszok-
nak a terveket, akik pont-
ban 20 órakor borzalmas
tüzet zúdítottak a kitörõ
csapatokra. Óriási volt a
pusztítás, de voltak, akik-
nek a hatalmas vesztesé-
gek és nehézségek árán is
sikerült a Budai-hegyek-

be jutnia, fõleg Óbuda
irányába. Összesen nagy-
jából 17 ezren haltak
meg, talán 750 fõnek si-
került kijutnia a bekerí-
tett fõvárosból.

Az elesett katonákat a
harcok befejeztével jelö-
letlen tömegsírokba te-
mették, így a Budai-
hegységbe is számos
ilyen tömegsír van, ame-
lyeknek többségét még
fel sem tárták. Azonban
vannak olyan sírok, ritka
esetekben névvel, gyak-
rabban név nélkül, ahova
csak egy elesett katonát
temettek. Óbudán is van
ilyen sír.

Ez a sír, amelyben egy
a harcokban hõsi halált
halt magyar katona fek-
szik, a Csúcshegy mellet-
ti, Homok-hegyen van,
egy erdei ösvény mentén.
Évekig nagyon rossz ál-
lapotban volt, kevesen

tudtak létezésérõl, de
akik ismerték, mindig
vittek a sírra friss virágot,
mécsest. A sírt kövekkel
borították be. Nem mesz-
sze innen, a Nyéki-he-
gyen is van egy ismeret-
len magyar katonasír,
amelyen a régi keresztet
a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom aktivistái
kicserélték egy maga-
sabb, vasból készült ke-
resztre. Ezt a katonasírt is
terméskövek borítják.
Maga a sír nem az erdei
út mellett helyezkedik el,
hanem az erdõben. 

Az Óbudai Temetõben
is vannak a II. világhá-
borúban elesett, Óbudá-
ról származó magyar
katonáknak sírjai, akiket
a családjaik temettek el
és emeltek síremléket. 

Hõsi halottaink emlé-
keit kötelességünk meg-
õrizni, sírjaikat, emlék-
helyeiket gondozni, ápol-
ni. Az óbudai katonasí-
rok méltó mementót állí-
tanak a harcokban elesett
magyar katonáknak.

Horváth Péter
történész

Óbudai Múzeum

Katonasírok Óbudán

A kép az 1960-as évek má-
sodik felében vagy a
1970-es évek legelején
készülhetett. Akkoriban
városszerte sok ilyen újsá-
gos „pavilon” volt, me-
lyek a zsúfolt belvárosi ut-
cákon célszerûnek mutat-
koztak, de itt Óbudán lett
volna nagyobbnak is hely. 

A mikor az újságos
bezárt, akkor gya-

korlatilag egy fémszek-
rény méretûre zsugoro-
dott az egész, de nyitott

állapotban is éppen csak
meghúzhatta magát az
idõjárás viszontagságai
elõl az elárusító. Igen,
de ha esett az esõ vagy a
hó, akkor is be kellett
csuknia, nehogy elázza-
nak a sajtótermékek,
meg a könyvek, mert azt
is árultak ezekben a
„szekrényekben”, fõleg
olcsókönyvtári soroza-
tot, de más kötetek is
elõfordultak. 

A kép bal felsõ sarkán
láthatjuk a korabeli fa-

oszlopra szerelt villany-
körte árnyékát a megle-
hetõsen leromlott állapo-
tú ház falán. És az akkori
kisiparosok hirdetései is
árulkodóak, hol van ma
már babajavító? De ha
elszakad a függönyünk
akkor is javítás helyett
legtöbbször áruházba
szaladunk. Mégis kortör-
téneti emlék a moderni-
zálni kívánt bodega és az
ódon épületfal együttese. 

Kertész István  
FOTÓ: FORTEPAN

A Néprajzi Múzeum mun-
katársai által rendezett
különleges kiállítással
várják az érdeklõdõket a
Békásmegyeri Közösségi
Házba. 

A tárlat azokból az
ékszereknek nevez-

hetõ, a testre vagy a ru-
hára kerülõ nõi- és férfi-
ékességekbõl, díszekbõl
ad válogatást, melyeket a
XIX. és XX. században

viseltek a falun és a me-
zõvárosok különbözõ tár-
sadalmi rétegeiben élõ
emberek. A kiállított
anyag földrajzi szem-
pontból felöleli az egész
magyar nyelvterületet és
a népi ékszereket két te-
matikus csoportban, azok
formája és funkciója felõl
közelítve mutatja be. (A
kiállítás február 9-ig te-
kinthetõ meg. Cím:
Csobánka tér 5.)

Újságos „szekrény” a Körte utcában

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Különleges magyar 
népi ékszerek tárlata
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Tavaly két csoportunk is
meghívást kapott a Nép-
táncantológián való szerep-
lésre. Ez dokumentálja az
év legjelentõsebb koreog-
ráfiáit országos szinten, 12-
14 koreográfiát bemutató
együttes szerepelhet a mû-
sorokon. Együttesünkbõl a
Kis Kincsõ gyermek együt-
tes és az Ifjú Kincsõ kapott
meghívást erre a jelentõs
eseményre. A koreográfiá-
kat Furik Rita és Galát Pé-
ter készítette.

Megalakulásunk 30.
évfordulóját 2011.

március 26-án és 27-én ün-
nepeltük. AHagyományok
Háza adott otthont a két
ünnepi gálamûsornak,
melyre az együttes jelenle-
gi táncosai mellett a régi
tagok is felelevenítették
emlékezetes koreográfiá-
inkat. A mûsort néptáncos
bál és fogadás követte a
Medgyessy iskola színház-
termében. 

A Népek Szíve Prága
Nemzetközi Fesztiválra
2011 májusában meghí-
vást kaptunk, melyen négy
földrész több, mint 40 cso-
portja, táncosa, népi éne-
kese és zenekara vett részt.
A négynapos rendezvény
emlékezetes marad a Kin-
csõ Együttes számára, hi-
szen a nívós nemzetközi

mezõnyben is nagy közön-
ségsikert aratott. Az Ifjú
Kincsõ Együttes „A
Györgyfalvi selyemréten”
címû koreográfiája az Or-
szágos Ifjúsági Nép-
táncfesztiválon Nyíregy-
házán koreográfiai külön-
díjat, és antológiai jelölést
kapott. A táncot Furik Rita
és Csiki Gergely készítette.

A Nagy Kincsõ Együt-
tes (felnõttek) a Nagykál-
lóban rendezett Országos
XXV. Kállai Kettõs Nép-
táncfesztiválon mûvészi
teljesítményéért nívódíj-
ban részesült. „Jaj de szé-
pen harangoznak” címû
koreográfiájáért Galát Pé-
ter, az együttes mûvészeti

vezetõje koreográfusi kü-
löndíjat kapott. Ezzel a tán-
cunkkal Tomics Péter, egy-
kori szeretett táncosunk-
nak állítottunk emléket,
melyben halotti rítusaink
szokásvilágából merít-
kezve mutattunk be egy
Mérai lány és egy György-
falvi legény tragikus törté-
netét. 

Szólótáncosaink, Tóth
Bence és Móga Bence be-
jutottak az Országos Szó-
lótánc Fesztivál döntõjébe.
Az Ifjúsági Szólótánc
Fesztivál döntõje január
végén lesz Egerben. 

Együttesünk Óbuda kul-
túrájának szerves részét
képezi, számtalan módon

kötõdünk a kerülethez. Az
eltelt 30 év alatt rengeteg
felkérésnek tettünk eleget.
Jótékonysági fellépéseket
is vállalva színesítjük a ke-
rület kulturális életét. Jól-

esõ érzés, hogy mindig
magunk mögött érezzük a
polgármester úr és a kerü-
let kulturális életéért fele-
lõs vezetõk támogatását.
Ezúton is köszönjük Bús
Balázs polgármester nagy-
lelkû támogatását.

Nagy örömünkre ebben
az évben a képviselõ-testü-
let Óbuda Kultúrájáért-díj-
jal jutalmazta munkánkat.

A2011-es esztendõ még
azért is emlékezetes marad
számunkra, mert sokéves
vágyunk teljesülhetett,
hogy a néptánctermünk
igazi táncos padlózatot ka-
pott, hála az önkormányzat
támogatásának és Nyitrai
Sárkány Gábor asztalos
önkéntes munkájának. 

Turcsánné 
Horváth Anikó,

a Kincsõ Együttes
vezetõje

30 éve a színpadon

2011: jubileumi év a Kincsõ Együttesnél 

Az együttes fellépett a Fõ téren, az óbudai advent programsorozatában is

Kanizsa József Krúdy-
díjas író, költõ, aki

többek közt 25 éve az
óbudai Krúdy Gyula Iro-
dalmi Kör titkára, „Fén-
nyel jöttem” címmel je-
lentette meg legújabb, fo-
tókkal illusztrált verseit,
prózai írásait és néhány
szívhez szóló meséjét
közreadó kötetét. Akönyv
régebbi és újabb költemé-

nyeket, mûveirõl szóló és
általa írt kritikákat, mesé-
ket, gyermekverseket is
magában foglal. (A kiad-
ványban található számos
kép közül jó néhányat fo-
tós kollégánk, Antal Ist-
ván készített.) 

A kötet Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának támogatásával je-
lent meg. 

A fénnyel jött költõ

Lukáts János:
Hómondóka

Esik a hó… Dehogy esik,
libben-lebben, földet ér,
mint a felhõ, mint az ágról
vitorlázó falevél.

Száll a csöndben… Fehér zászlót
bont a tél és leng a hó,
hány picinyke pehely szállong,
százezer meg millió!

Fûre, fára, háztetõre
bunda, sapka, sál kerül,
sötét kémény, pince odva
mind fehér lesz, felderül.

Kis tenyérbe kis pehely száll,
fényes csillag… Hova lett?
Vízcsepp fürdik a helyén már,
két meleg kéz új tavaszt vár
s messze ûzi a telet.

Fenyves Mária Annunziata:
Vártam jöttödet...

Fává érett az öreg bodza,
s az akácfa ágairól
édeskés illat szállt
és lenge szél bolyongott
a rétrõl, a kerten át.
A napnak fényes lelke
ragyogott messzirõl
le a földre, le a tájra.
S ömlött a fény, mint
fehér-sárga selyem
gyöngy-óda-sor,
és smaragd veret...
perzselõ nyár volt:
és vártam jöttödet.

(Az író, költõ szerzõi estjét január
12-én tartották a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör és a Kéhli vendéglõ Krúdy Szalon-
ja szervezésében.) 

Csukás István: 
Január lekocog a lépcsõn 

Január lekocog a lépcsõn,
hóval teríti a vedlett falakat,
itt-ott kibukkan kutyafej, gyerekorr, 
ahol a kabátja elszakadt. 
Vigyázva lépkedek a hóesésben, 
meg-megcsúszó sarokkal a Dunáig,
fehér lett üstököm, s a hátamon 
habzó angyalszárny világít. 
Lábammal írom most a verset, 
e séta lesz most a költemény,
bár összevissza ritmusban lépeget, 
de azért van benne zene és remény, 
hogy lábtörés nélkül elérek a célig,
s mint vérbeli utazó, nem nézek hátra, 
válluk vonogatva elmaradnak a fák, 
sarkcsillagként pislog egy félszemû lámpa. 
Kisandítok a hó alól, a tél alól, 
sirály sípol, beérkezõ vonat dudál, 
kemény sarokkal hersegve csúszkál 
s a jégbe monogramokat vés február!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_02.qxd  2012.01.19.  15:17  Page 25



2012/2. szám26
Hirdetés

10 milliós egészségprogram a válságágazatban

Válság ide vagy oda, a dolgozók egészségéért és jól-létéért folya-
matosan tenni kell. Egy harmadik kerületi 153 fõs építõipari cég
10 millió forintos egészségprogramot valósított meg 2011-ben.

A válságtól sújtott építõipar üdítõ színfoltja a Market Építõ Zrt.,
amelynek dolgozói kivételes sportolási lehetõségeket élveznek.
A vállalat minden évben sokat költ a dolgozók egészségvédel-
mére és sportolási lehetõségek biztosítására. Bevezették az ISO
28001 munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási
rendszert. 2011-ben pedig a megszokott juttatásokon felül to-
vábbi lehetõségeket biztosítottak a dolgozóknak a TÁMOP-
6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0321 pályázaton elnyert közel 10 mil-
lió forintos támogatásnak köszönhetõen. 
A program keretében egészségfejlesztéssel kapcsolatos elõadásso-
rozatot tartottak az alkalmazottaknak a foglalkozási betegségekrõl
és gerincbántalmakról, a mentális és idegrendszeri betegségekrõl,
valamint a stressz kezelésrõl, továbbá a füstmentes életmód elõ-
nyeirõl. Személyre szóló egészségfejlesztési terveket készítettek,
sporteszközöket szereztek be, továbbá rendszeresen szerveztek
edzéseket és kirándulásokat a dolgozók számára. 2011-ben 4 alka-
lommal kirándultak a Budai-hegyekben, heti egyszeri úszás lehe-
tõséget biztosítottak az érdeklõdõknek, kéthetente tartottak futball-
edzést, és teniszedzést, valamint havonta egyszer squash tréninget.
Az utóbbi sportágból bajnokságot is rendeztek.
Számos díj mellett, a szakmai berkekben elismert (Közép-Európa
legjelentõsebb ingatlanfejlesztõi szaklapja, a CIJ - Építészet és
Befektetés - ítélete szerint 2011-ben a legjobb iroda-, bevásárló-
központ és szállodafejlesztés kivitelezõje a Market Építõ Zrt. volt
Magyarországon.). A pénzügyileg sikeres vállalat dolgozóinak át-
lagéletkora 32 év, nyilván ennek is köszönhetõ a sportprogram si-
kere. A dolgozók a magas színvonalú szakmai munka mellett lo-
jalitással hálálják meg a vállalati gondoskodást.

A CSILLAGHEGYI STRANDFÜRDÕ egyedülálló természeti környe-
zetben egész évben várja a gyógyulást, regenerálódást keresõ vendé-
geket, és a kikapcsolódni vágyó családokat. Nátriumszegény, kalcium
magnézium hidrogén karbonátos természetes ásványvizû - téli idény-
ben sátor alatt 25-26 C0-osra fûtött - medencével, szaunával, ala-
csony napi belépõárakkal és kedvezményes bérletkonstrukciókkal.

Csillaghegyi fürdõ ártábla  
2012 Tél - Tavasz

Egész napos belépõ (felnõtt) 1.600 Ft
Egész napos belépõ (gyermek, nyugdíjas) 1.200 Ft
Úszójegy 2 órás idõkorlát +500 Ft túlfürdési letéti díj, 
amelyet két órán belüli távozáskor visszakap 1.100 Ft
15 alkalmas felnõtt bérlet 17.800 Ft
15 alkalmas gyerek, nyugdíjas bérlet 14.500 Ft
50 alkalmas csoportos bérlet 57.500 Ft
Strandváró SZERDA egységesen 900 Ft

Gyermekjegy: 0-2 éves korig ingyenes
2-14 éves korig gyermekjegy
12 éves korig a gyermek kizárólag felnõtt kísérõvel veheti igénybe szolgáltatásainkat
Kedvezményes jegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása kötelezõ!
„Árpád” kombinált fürdõbelépõ 20 perces masszírozással 2.800 Ft
Sávhasználati díj 3.400 Ft
Kedvezményes masszázsárak
Relax aroma masszázs (20 p) 2.000 Ft
Relax aroma masszázs (30 p) 3.000 Ft
Relax aroma masszázs (40 p) 3.900 Ft

Elérhetõség:
Csillaghegyi Strandfürdõ 
és Uszoda 1038 Budapest, 
Pusztakúti út 3. 
Telefon: 
(06-1) 242-0754, (06-1) 250-1533 
Üzemvezetõ: 
Tajtiné Knapp Zsuzsa 

Nyitva tartás téli szezon hétköznap:6:00-20:00, hétvégén: 6:00-17:00; nyári szezon
8.00-19.00. Pénztárzárás a zárórát megelõzõ 1 órával történik. Szeretettel várunk
minden úszni vágyó vendéget! Információ: www.budapestgyogyfurdoi.hu
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Farsang
Rejtvényünkben Illyés Gyula fenti címû versé-

bõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõle-
ges 13. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk:
A. A. P. Z.). 13. Fekhely. 14. Pszichés betegség. 15.
Mindennapos névelõvel. 16. Bolgár autók jele. 17.
Becézett Ilona. 18. Jean …, francia filmszínész. 19.
Liam ..., ír születésû amerikai színész. 21. TeleSport.
22. Római 1500. 23. A természet, mint lakhely tolvaj-
nyelven. 25. Keleties fejfedõ. 26. Osztrák és spanyol
autók jele. 27. Német hetilap. 28. … Manfredi, olasz
színész volt. 29. Földforgató eszköz. 30. A germánium
vegyjele. 32. Éti, keverve. 33. Gyarapodni. 36. Textil-
iparban használják. 39. A. R. E. 40. Bud Spencer sze-
rep. 42. Róma közepe! 43. Pogi egynemû betûi. 44.
Régi magyar pénzek. 45. Hatalmassá. 47. Japán és ro-
mán autók jele. 49. Átló közepe! 50. Idegen csillag.
51. Új-zélandi hegység. 54. Rozi. 55. És a többi.

FÜGGÕLEGES: 2. Zeneiskola ma tréfásan hangzó
neve. 3. …, a minden6ó, amerikai film. 4. Az egyik
Szent János. 5. Kis Erika. 6. Temperatúra. 7. Volt né-
met erõsítõ márka, t-vel a végén. 8. Római 1050. 9.
Lamborghini része. 10. Ám. 11. Norvég, belga és
olasz autók jele. 12. Holland város. 13. Az idézet má-
sodik sora (zárt betûk: D. A. E.). 16. Rossz az egész-
sége. 19. Bemélyedés a vasiparban. 20. Kedélyes in-
dulatszó. 24. Végek nélküli francia festõ volt!. 25.
Egyik fajta téka. 27. … Ferenc, dózsás focista volt.
28. Idõs görög tengeristen. 31. Felborul. 32. Osztrák folyó. 34. Ide-
gen nemesi cím. 35. Szeszesital 37. E. O. K. 38. Sorba rakott. 40.
Pennsylvania állam része! 41. Belül megtizedel! 46. I-vel az elején:
erdei tisztás. 48. Szervünk. 50. Tagore egynemû betûi. 52. Aliz ma-
gánhangzói. 53. G.S. 54. A radon vegyjele. Ipacs László

A 2012. január 3-án megjelent, 
„Újévre” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„És kívánunk, és óhajtunk újnál újabb esztendõt”.

A z Óbu-
d a i

Sportegye-
sület Víz-
itúra Szak-
osztálya ja-
nuár 28-án
és 29-én, feb-
ruár 4-én és
5-én, 11-én
és 12-én,
18-án és 19-
én, 25-én és
26-án, igény
esetén március további hét-
végéin is indít turnusokat. 

Részvételi díj: 16 ezer fo-
rint/fõ belföldi magánsze-
mélyeknek. A tervezett tú-
raidõpont elõtt 7-10 nappal
érdemes jelentkezni az 50
százalék foglalóval.

A részvételi díj a kész-
pénzzel fizetõknél tartal-
mazza az egyesületi tagsági
díjat, az utazást, a szállásdí-
jat (4 fõ/apartman kihasz-
náltság esetén), a vízitúrát,

a borkóstolót, a halászlé va-
csorát és a virslis reggelit.
Nem tartalmazza a fakulta-
tív programok költségeit
(fürdõ) és az éttermekben
választott ételek árát. 

(Cím: Rozgonyi Piroska
utca 28. Jelentkezés: Hor-
váth Péter „Kisindián”-nál
a 06-20-321-0811-es, vagy
a 240-3353-as telefonszá-
mon. Aktuális információk
és e-mail: www.ose.hu;
ose@ose.hu) 

„Hébe-Hóba” a Hévízi patakon
Jó hírünk van az óbudai síbarátok számá-
ra. Felfedeztünk egy közeli pályát, mely
elsõsorban kezdõ, közép haladó és csa-
ládos síelõknek szerezhet nagy örömet. 

Akik nem ragaszkodnak a külföldi
„puccos” helyekhez, idegenked-

nek a hosszú utazástól és szabadide-
jükbõl csak egynapos kiruccanásokra
telik, azoknak találták ki a Visegrád
melletti Nagyvillám sípályát. Ahét fel-
vonóval, hóágyúkkal és világítással
felszerelt pálya megfelelõ adottságai
révén nagy népszerûségnek örvend, ha
az idõjárás az évszaknak megfelelõen
alakul, hosszúra nyújtható a síidény.
Az elmúlt évadban például a korán le-
esett elsõ hó jóvoltából november 27-

tõl egészen március 15-ig lehetett síel-
ni. Az idei szezon jól kezdõdött, de a
meleg napok miatt hamar elolvadt a
hóágyúk által „gyártott” mûhó. Most
Gutbrod Rezsõ, a pályát üzemeltetõ sí-
oktató és csapata a hidegebb napokat -
és természetesen a havas égi áldást -
várja, hogy minél hamarabb ismét síe-
lõkkel népesüljön be a hegyoldal. A
Flórián tértõl 45-50 perces autózás
után érhetõ el a pálya, de a Csillaghe-
gyen és Békásmegyeren lakóknak
még ennél is kevesebb idõ kell, hogy
felcsatolhassák léceiket. Útirány: a 11-
es úton Visegrád elõtt a 40-es kilomé-
ter táblánál balra kell a szerpentinútra
kanyarodni, onnan 2,5 kilométerre ta-
lálható a sípálya. Lovas

Sípálya a szomszédban

A lankás tanuló pályán teszik meg az elsõ lépéseket a síelõk

Nyíló tündérrózsák, havas táj, melegen gõzölgõ patak, vízimada-
rak. Ebben a gyönyörû környezetben evezhetnek mindazok, akik
részt vesznek a több turnusban induló „Hébe-hóba” vízitúrán.

(TUDNIVALÓK: WWW.VISEGRADSIPALYA.HU)
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Az ország legnépesebb ko-
saras utánpótlás mûhelye
hírnevéhez méltó színvona-
lon rendezte meg évzáró
programját, a Kaszások All
Star Dzsemborit. Annak elle-
nére, hogy december 30-a
hétköznapra esett, a részt-
vevõk száma nem csökkent
az elõzõ évekhez képest. A
nyolcórás nonstop kosaras
ünnepen mindenki jól szóra-
kozott: a játékosok a moz-
gásban, a telt házas lelátó
közönsége pedig a szurko-
lásban lelte örömét. 

Már az elõkészületek
is nagy izgalmat je-

lentettek a játékosoknak.
Az volt a kérdés, kik ke-
rülnek be a három All Star
válogatottba, kik húzhat-
ják magukra majd a Ka-
szások feliratú fehér, feke-
te és sárga mezeket. Acsa-
patokban a nyolcéves mi-
niktõl a felnõttekig szinte
minden korosztály képvi-
seltette magát. A körmér-
kõzéses torna elsõsorban a
kicsiknek jelentett külön-
leges élményt, hiszen
együtt játszhattak az NB I-
es játékosokkal. A torna
valamennyi mérkõzésén
öröm kosárlabdát láthattak
a lelátót megtöltõ nézõk.
Végül a sárgák veretlenül
végeztek az élen, de ezen a
napon nem a tornagyõze-
lem, hanem a pályára lé-
pés, a közös csapatban va-
ló szereplés volt a lényeg.

Háromlabda 
A program legnagyobb

érdeklõdést kiváltó esemé-
nyének a háromlabda ver-
seny bizonyult. A tavalyi
csúcsot jóval felülmúlta a
mostani létszám, 67 csapat
201 játékosa zúdított össz-
tüzet a palánkokra. Rend-
kívül szoros végjátékban
dõlt el az elsõség, a tiszta
családi triók vetélkedését
Bakosék (Bence, Viki és
papájuk) nyerte, a vegyes
összetételû csapatok között
a Bálint Bence, Pendert
Balázs, Tichov Dominik
hármas bizonyult a leg-
ügyesebbnek.

Büntetõk
A büntetõdobásban

egyéni- és csapatversenyt
rendeztek, itt is hatalmas
mezõny jött össze. Szinte
maratoni hosszúságúra el-

húzódott a verseny, mert a
résztvevõk ezúttal jelentõ-
sen jobban dobták a bün-
tetõket, mint bármikor a
dzsemborik története so-
rán. A csapatverseny dön-
tõjében az U20 junior gár-
da nyert a Mini Titánok
ellen, harmadik helyen a
Gyermek 1 csapat vég-
zett. Az egyéni verseny-
ben új bajnokot avattak, a
száznál is több induló kö-
zül Chan Min Jian célzott
a legpontosabban.

Zsákolás
A nap további látványos

programjáról a zsákolóver-
seny résztvevõi gondos-
kodtak. A pontozók és a
nézõk egybehangzó véle-
ménye alapján Brenner
Krisztián mutatta be a leg-
jobb trükköket, ám a má-
sodik helyezett Daru Gá-
bor és a bronzérmes
Berenczei László mutatvá-
nya is zajos sikert aratott.

A jól sikerült évbúcsúz-
tató program után elége-
detten értékelte a látottakat
dr. Neszmélyi Emil után-
pótlás vezetõ: - Úgy ér-
zem, a mai kosaras ünne-
pünkön ismét bizonyítot-
tuk, hogy szerethetõ, csalá-
dias hangulatú, összetartó
közösség a miénk. Idén is
többen nem értették, miért
emeljük ki ilyen sokszor,
hogy a beválogatott All
Star játékosaink a legszor-
galmasabbak, de nem fel-
tétlenül a legjobbak. Ter-

mészetesen e kettõ egybe
is eshet, de ez nem minden
esetben jellemzõ. Sok te-
hetség sajnos nem elég
szorgalmas, pedig a tehet-
ség a sikernek csupán 15-
20 százaléka, a szorgalom,
az elvégzett munka és a ki-
tartás a nagyobb hányadot
képviseli a sikerhez vezetõ
úton. Továbbra is követjük
azt az  elvet, hogy a Kaszá-
sok All Star játékosok min-
den évben csak a legszor-
galmasabbak közül kerül-
hetnek ki. Mert a megfi-
gyelések alapján csapattár-
saik közül õk fogják a leg-
többre vinni ebben a sport-
ágban. Lovas A.

Kosárlabda

Óbudai Kaszások All Star Dzsembori

Több korosztály örömjátéka az All Star mérkõzéseken

Több fordulón át a táblázat
utolsó helyén szerénykedett
a III. kerületi TUE labdarúgó-
csapata. Noha a fiatalokkal
teletûzdelt együttes a Buda-
pest bajnokságból szintén
feljutó Gázmûvekkel együtt
nehezen vette fel a maga-
sabb osztály ritmusát, lát-
szott, hogy többre képes,
mint amit helyezése mutat. 

Az igazi áttörést a két
fordulóval a zárás

elõtt rendezett Kerület-
Gázmûvek óbudai rang-
adó jelentette. Ezen a mér-
kõzésen az új edzõ csodát
tett, Varga László gyõze-
lembe „hajszolta” az ad-

dig kevés sikerélményhez
jutó játékosokat. Az egye-
sület belsõ problémái - a
bizonytalan jövõkép - mi-
att a vendégek nem tudtak
kellõen ráhangolódni az
„Óbuda El Classicora”,
ezt igazolta az elsõ húsz
percben kapott három gól.
A Kerület kilencven per-
cen keresztül szárnyalt, a
Gázmûveknek csak felvil-
lanásai voltak. Avégén ki-
ütéses hazai diadalt ünne-
pelhettek a játékosok és a
Kerület szurkolói. Az 5:0-
ás gyõzelem sokat javított
a hangulaton és végre
meghozta a játékosok ön-
bizalmát. 

Az utolsó két forduló-
ban sem hagyott alább a
lendület, a megszerzett
újabb négy ponttal az
utolsó helyrõl feltornáz-
ták magukat a tizenha-
tos mezõny 14. helyére.
Most a Gázmûvek zárja
a sort, a korábban sike-
res és nagy terveket szö-
vögetõ együttes búsla-
kodik az utolsó helyen. 

A bajnokság zárása
után a két óbudai csapat
ellentétes érzelmi han-
gulatban vonult téli pi-
henõre, majd kezdi el a
felkészülést a tavaszi
nyitányra.

L. A

Labdarúgó NB III

Jól hajráztak - már nem sereghajtók

Kiütötte ellenfelét a Kerület az Óbuda rangadón
FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Bravúrosan fejezték be az
Óbudai WDSE sport- és
basic aerobikosai a Ma-
gyar Kupa versenysoroza-
tot a közelmúltban. A ku-
pa két döntõjében és a
nemzetközi Open verse-
nyen összesen 62 alka-
lommal vihettek haza kü-
lönbözõ színû érmeket. 

S inkó Andrea, Sipos
Mónika és Hubacsek

László edzõk büszkék
tanítványaikra és már
megkezdték a 2012-es
felkészítést.

Aranyérmesek felnõtt
kategóriában: Storczer

Beáta, Simon-
né Berkó And-
rea, Tüskés
Éva, Szabóné
Horváth Beáta,
Szabó Júlia,
Hajdúné Kiss
Edit. 

Ezüstérme-
sek az Up 3-as
korosztályban:
Hajdú Kata,
Simon Zsófia,
K a p o s v á r i
Barbara, Ve-
ress Luca,
Tóth Laura, Dallos Dori-
na, Balázs Bíborka, Ha-
mar Dorina, Korpás Re-

náta, Martin Nikolett,
Slezák Flóra, Stankovics
Adél, Vidák Sára.

Up 1-es korosztályban:
Szarvas Gabriella, Félegy-
házi Eszter, Fehér Barbara.

Bronzérmesek az UP
2-es korosztályban:
Kassai Nikolett, Neuvirt
Zsanett, Csáti Laura,
Hencz Anita, Slezák
Viktória, Balázs Hajnal-
ka, Unger Martina,
Hornyik Réka, Petán
Fanni, Radics Evelin,
Tesner Réka, Tesner
Zsófia. Ezzel az ered-
ménnyel megõrizték bu-
dapesti vezetõ pozíció-
jukat utánpótlás sport-
aerobik kategóriában, az
ország 34 egyesülete
közül pedig a III. helyen
végeztek.

(szeberényi)

Budapesti elsõ az Óbudai WDSE

Zalakaroson rendezték a múlt hónap-
ban a Magyar Országos Ralikrossz és
Autókrossz Bajnokság év végi díjki-
osztó gáláját, ahol az Off-Road szak-
ág együtt ünnepelte legjobbjait, aki-
ket fénylõ kupákkal jutalmaztak ki-
magasló teljesítményükért. Termé-
szetesen az óbudai Bánkuti Motor-
Sport sem maradt üres kézzel.

Több szempontból is átmeneti
jellegû, ám mégis sikeres

évet zárt a csapat. A nyolcszoros
magyar bajnok Bánkuti Gábort
ugyan az év nagy részében tech-
nikai problémák hátráltatták a

még kiforróban lévõ új Peugeot
306 Maxijával, de például a hazai
közép-európai zóna futam
SuperNational abszolút második,
géposztálya elsõ helyével jelezte,
2012-ben már újra a bajnoki cím-
re esélyesek között kell majd vele
számolni a hazai és a közép-euró-
pai bajnokságban is.

Mindeközben Gábor és csapata
a háttérben buzgón készül a nagy
nemzetközi visszatérésre, mely-
nek érdekében a tavalyi évet arra
szánták, hogy minél tökéleteseb-
ben felkészítsék és teszteljék a
Super 1600-os Peugeot 206 ver-

senygépüket,
mellyel 2012-
ben térnek
vissza az Euró-
pa-bajnoki me-
zõnybe, lehetõ-
leg annak is az
elsõ felébe. En-
nek a felkészü-
lésnek egyik si-
keres állomása
az õszi, nagy
nemzetközi fu-
tam második
helye volt. 

Újszerû volt
ez az év az
óbudai csapat
számára abból
a szempontból
is, hogy idén
háromtagúra
bõvült a csapat
versenyzõi lét-
száma, ami
nem is maradt
jó eredmény
nélkül, hiszen

Gábor - az egyaránt a Magyar Ku-
pában versenyzõ és egyaránt gép-
osztálya második helyén végzõ -
Horváth Györggyel és Varga Vik-
torral kiegészülve a 2011-es Ma-
gyar Ralikrossz Bajnokság csapat-
versenyében az év végi harmadik
helyre vezette a Bánkuti MotorS-
port csapatát. 

Azonban nem érik be ennyi-
vel: 2012-ben újabb bajnoki cí-
mekkel gazdagítanák eddig
sem akármilyen eredménylistá-
jukat, miközben az Európa-baj-
nokságon, különösen annak
nyirádi, hazai futamán is sze-
retnének Bánkuti révén kiugró
eredményt elérni. (www.ban-
kutimotorsport.hu)

Borbás Bálint
Fotó: KollárAttila

Dobogón a Bánkuti MotorSport team
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az ingyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap el-
sõ keddjén (legközelebb február 7-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Má-
tyás király útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap
harmadik csütörtökén (legközelebb február 16-án)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-
fonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete csütörtökönként 16.30-tól 18.30
óráig fogadóórát tart a Váradi utca 17. szám alatti irodájában.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden
hónap elsõ csütörtökén (legközelebb február 2-án) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és tár-
sasházi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-3. Bejelentkezés:
hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingat-
lanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Minden év elsõ vasárnapján emlékeznek
meg a Gulágra hurcolt óbudai civilekrõl.
Ebbõl a szomorú alkalomból a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület idén is megkoszorúzta
az óbudai városháza falán 1994-ben elhe-
lyezett emléktáblát és szentmisét tartot-
tak az áldozatok tiszteletére.

A megemlékezésen Menczer Er-
zsébet (Fidesz-KDNP) ország-

gyûlési és önkormányzati képviselõ
arra figyelmeztetett, hogy milyen fon-
tos az emlékezés. Az évtizedekig tartó
történelemhamisításnak véget kell
vetni és meg kell ismertetni a fiatalok-
kal, mi is történt valójában. Soha töb-
bet nem szabad titokként kezelni,
hogy több százezer magyart dolgoz-
tattak évekig embertelen körülmények
között a szovjet munkatáborokban.
Ezért is üdvözlendõ, hogy az új alap-

törvény nem ismeri el az 1949-es Al-
kotmányt. El kell számoltatni a bûnö-
söket - fogalmazott -, politikai és
anyagi értelemben is bûnhõdniük kell!

(d. zs.)

Malenkij robot

Elõadás Horthyról
„Horthy Miklós egy XX. századi re-
formátus politikus” címmel Tõkéczki
László történész tart elõadást a
Csillaghegyi Esték sorozatban, ja-
nuár 25-én 18 órától a Csillaghegyi
Református Egyházközség gyüle-
kezeti termében. Az elõadónak, aki
a Dunamelléki Református Egyház-
kerület fõgondnoka, idén jelenik
meg könyve a témában. (Az elõ-
adás ingyenes. Cím: Vörösmarty ut-
ca 2. Információ: www.csillaghegy.
parokia.hu)

Makovecz emlékest
A Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Makovecz Imre tiszteletére emlékes-
tet rendez január 25-én 18 órai kez-
dettel a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban. A programban Jánosi János épí-
tész, Makovecz egykori tanítványa
tart elõadást a tavaly elhunyt építõ-
mûvész egyedülálló munkásságáról.
(Cím: Mátyás király út 11-15.)

Emléktúra névtelen
hõsök sírjaihoz

A Jobbik Magyarországért Mozgalom
február 10-én ismét megrendezi 10
kilométeres emléktúráját, melyen ké-
nyelmes tempóban járják végig a
résztvevõk a Budai-hegyekben talál-
ható névtelen hõsök sírjának szinte
mindegyikét. Gyülekezõ: 17.30 óra-
kor a 137-es busz Erdõalja úti végál-
lomásánál. Az idõjárásnak megfelelõ
túraöltözékre, lámpára, vízre szük-
ség lesz. (A részletekrõl az
obuda.jobbik.hu honlapon, vagy a
06-30-377-1857-es számon tudhat
meg többet.)

A SISZA Politikusképzõ Iskola
(PKI) február 4-én indul az Óbu-
dai Kulturális Központban
(www.sisza.hu). A több éve
mûködõ iskolában kifejezetten
gyakorlatorientált képzést
folytatnak. Várják mindazok
jelentkezését, akik már politi-
kusok, vagy azok szeretnének
lenni! 

C ivilek, politikusok, pol-
gármesterek, önkor-

mányzati képviselõk, politi-
kai tanácsadók, kampány-
szakemberek, média munká-
sok és leendõ politikusok
megismerkedhetnek a vá-
lasztási technikákkal, kam-
pányszervezéssel, tanulhat-
nak pártépítést, politikai
marketinget, szóvivõi isme-
reteket, politikai kommuni-

kációt, közszereplést, retori-
kát és beszédtechnikát, köz-
vélemény-kutatást, önkor-
mányzati vezetési ismerete-
ket, stílusgyakorlatokat és
pályázatírási ismereteket. 

Az elmúlt évek elõadói
voltak: Bogár László, Simics-
kó István, Obersovszky Pé-
ter, Pesty László, Szentesi
Zöldi László, Kocsis Máté,
Kósa Lajos, Hoffmann Ró-
zsa, Simon János, Gulyás
Gergely, Bencsik András,
Boros Imre, Wittner Mária,
Budai Gyula, Parragh Lász-
ló, Karácsony Gergely,
Gaudi-Nagy Tamás. 

A hetente, szombatonként
20-25 fõs csoportokban fo-
lyó gyakorlati foglalkozá-
sok során a résztvevõk ké-
pessé válnak önállóan poli-

tikai kampányok szervezé-
sére, pártépítési feladatok
elvégzésére, politikai kom-
munikációs és médiaszerep-
lésekre. 

A képzés helye: Óbudai
Kulturális Központ (San
Marco utca 81.) További
info: www.sisza.hu, vagy
06-70-250-5840.

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik
Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fo-
gadóóráját minden hónap el-
sõ péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában, illetve külön
idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@
jobbik.hu drótpostacímen.

Politikusképzés Óbudán

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (27 %) nem tartalmazzák.

Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25 %. Negatív: + 20 %. Elhe-

lyezési felár: + 20 %. Tervezési díj: + 10 %.

Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhir-

detés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10

szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525

MASSZÁZS, 

CSONTKOVÁCSOLÁS

Kérésre akár otthonában is!

Schmidt Péter

www.gyogymasszazs.com

Tel.: 06-30-829-2925
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Mozaik – Hirdetés

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

MÛSZAKI VIZSGA
1039 Bp., III. Árpád u. 23.

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

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

HAHOTA
Az autóst megállítja a közlekedési rendõr:
- Közúti ellenõrzés! Kérem a jogosítványát!
Mire az autós mérgesen:
- Elég régóta önöknél van már!

* * *
A férj éppen reggelizik, és közben újságot olvas.
Odalép hozzá a felesége.
- Jó reggelt drágám! - üdvözli kedvesen.
- Elkéstél - mondja kimérten a férj. - Pár perccel ez-
elõtt kívánt jó reggelt az anyád, és minden pénze-
met odaadtam neki.

* * *
- Miért nem voltál tegnap iskolában? - kérdi a tanár
Pistikétõl.
- Tanár úr, kérem, edzésre kellett mennem.
- Szóval neked a foci fontosabb, mint a tanulás?
- Bocsánat, de gondolnom kell a jövõre is!

* * *
Petit leküldi a mamája a zöldségeshez. A gyerek
berohan az üzletbe, elõkapja a zsebébõl a cédulát,
és hangosan olvassa:
- Két kiló hagyma, egy kiló káposzta, három kiló
krumpli és vigyázz, nehogy az a vén boszorkány rá-
nyomja az ujját a mérlegre …

* * *
Nyuszika felhívja a hentest:
- Disznófüled van?
- Igen.
- Hát marhanyelved?
- Az is van.
- Hû, de ronda lehetsz!

A Sziget Fesztivált ítélte a
legjobb európai rendez-
vénynek a European
Festival Awards zsûrije,
vagyis az a 400 ezer sza-
vazó, aki az interneten ad-
ta le voksát. 

G erendai Károly, a
Sziget alapító-fõ-

szervezõje az elismerés-
sel kapcsolatban el-
mondta, hogy ez meg-
erõsíti õt és munkatársa-

it abban, hogy jó úton
járnak, amikor nemcsak
a zenei kínálatra, de a
kulturális sokszínûségre,
a különbözõ kisebbsé-
gek kultúrájának bemu-
tatására, a civil törekvé-
sek népszerûsítésére, va-
lamint a szolgáltatások
változatosságára is nagy
hangsúlyt fektetnek.
Alighanem ettõl lettek

egyediek, népszerûek és
kedveltek Európában.

Ám, a hollandiai Gro-
ningenben tartott díjáta-
dó gálán az is kiderült,
hogy a Szigetet nem-
csak a közönség, de a
zenészek is a legjobbak
közé sorolták, ami to-
vább emeli az idén már
20. évébe lépõ rendez-
vény megítélését.

A Sziget a legjobb

Lakók által készített adventi „hirdetõtábla” a Vörösvári
út 27. szám alatt

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2003-
ban Óbuda Kultúrájáért
Díjat alapított, melynek
odaítélését és átadását
rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható
mindazoknak a kiemelke-
dõ tevékenységet kifejtõ
személyeknek, csoportok-
nak, akik Óbuda-Békás-
megyer kulturális életének
fejlõdéséhez kimagasló tel-
jesítményükkel vagy élet-
mûvükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl
vagy a díjazott csoportról a
képviselõ-testület - rövid
indoklást is tartalmazó -
m i n õ s í t e t t
többséggel el-
fogadott hatá-
rozatában dönt,
melyet a nyil-
vánosan meg-
hirdetett és be-
érkezett javas-
latok alapján - a
kulturális, civil
és kisebbségi

bizottság véleményének
figyelembe vételével - hoz
meg. Díjazásban évente
csak egy személy vagy
egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájá-
ért Díjjal:
• Seres János szobrász-
mûvész: „Oszlopok” cí-
mû kisplasztikája, dísz-
oklevél és 600.000 forint
összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja
kulturális rendez-
vénysorozaton ad-
ják át.
A díj odaítélése vé-
gett írásban - rövid
indoklással együtt -
várják az óbudai pol-

gárok, ci-
vil szerve-
zetek és
egyéb kö-
zösségek
jelölési ja-
vaslatait.
A javasla-
tokat zárt
boríték-
ban, a

polgármesteri hivatal okta-
tási és kulturális fõosztá-
lyára (1033 Budapest,
Laktanya u. 4.), „Javaslat
Óbuda Kultúrájáért Díj
adományozására” meg-
jelöléssel, 2012. március
12-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Bor-
bély Rita kulturális és tu-
risztikai referensnél kérhe-
tõ. Tel.: 437-8834, e-mail:
borbely.rita @ obuda.hu).

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására 

Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás
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Nyitva tartás:
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Szolárium Szalon
1034 Bp., Nagyszombat utca 3.
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