
III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópol-
gárok, óbudai székhelyû civil szervezetek is
javaslatot tehetnek a Díszpolgár személyére.

Kisgyermekeket, kamaszokat és felnõtte-
ket is várnak március 4-én a Vasarely Mú-
zeum ingyenes Zebra Mûtermi Napjára.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
Katinyi Mártírok Parkjában emlékezik feb-
ruár 24-én a kommunizmus áldozataira.32

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

XVIII. évfolyam 4. szám                Megjelenik kéthetente              2012. február 20.

2
Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára?

26
Zebra Mûtermi Nap

Tombolt tél tábornok. Február elején végül mégiscsak beköszöntött a tél. Szerencsére, olyan súlyos azért nem volt, mint
25 évvel ezelõtt, amikor teljesen megbénult az ország néhány napra, de azért ez is éppen elég volt ahhoz, hogy nehézségeket okoz-
zon a mindennapokban. ÖSSZEÁLLÍTÁS A 6. OLDALON

A z óbudaiak fekvõbe-
teg-ellátása egyelõre

a régi rend szerint zajlik.
Az új térségi besorolás
alapján a III. kerület már a
Honvéd Kórházhoz tarto-
zik (errõl számoltunk be
lapunk február 6-án meg-
jelent 3. számában, „A
Honvéd Kórházhoz tarto-

zik a városrész“ címû in-
formációban), azonban
elõreláthatólag májusig a
korábbi ellátó, a Szent Já-
nos Kórház fogadja az

óbudaiakat. A döntés gya-
korlati megvalósításához
ugyanis végrehajtási ren-
deletet kell alkotni.   TOVÁBBI

INFORMÁCIÓK A 3. OLDALON

Lapzártakor érkezett:
Gyorsabb és kisebb su-
gárterheléssel járó vizs-
gálatokat tesz lehetõvé a
Szent Margit Rendelõin-
tézet Csobánka téri
szakrendelésén a napok-
ban üzembe helyezett új
röntgendiagnosztikai be-
rendezés. A sajtó képvi-
selõinek február 15-én
mutatták be az új diag-
nosztikai gépet. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Csúcsminõségû röntgendiagnosztikai 
berendezés a Csobánka téri rendelõben

Bús Balázs polgármester és Varga Zoltán, a Saunik Kft. ügyvezetõ-igazgatója az új röntgendiagnosztikai berendezés átadásán

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma március 5-én, hétfõn je-
lenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók a
www. obuda.hu honlapon.

Kórházi ellátás: májustól az új rend szerint

„Pro Óbuda“-díj
Az elismerés annak a
magyar, vagy külföldi sze-
mélynek adományozha-
tó, aki a III. kerület fejlõdé-
séért, gyarapodásáért,
hírnevének öregbítéséért
kiemelkedõ tevékenysé-
get végzett a gazdaság, a
tudomány, a mûvészet
bármelyik területén.Az in-
dítványokat március 1-jé-
ig várják az önkormány-
zatnál.

FELHÍVÁS A 4. OLDALON

AMiklós utca 32. szám
alatti éjjeli menedék

és nappali melegedõ 100
százalékos kihasználtság-
gal mûködik. Egy önkor-
mányzati támogatással
megvalósult beruházás
eredményeképpen meg-

szûnt a tömegszállás, az 50
lakót kétágyas és négy-
ágyas szobákkal, komfor-
tos helyiségekkel várják. A
nappali melegedõ a fagyos
idõ beköszöntével átmeneti
krízisszállóként szolgál, 19
férõhellyel. BÕVEBBEN A 7. OLDALON

Éjjeli menedékhely teljes
kihasználtsággal

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Lapzártakor érkezett: Az új
civiltörvény és az 1 száza-
lék, vagyis a személyi jö-
vedelemadó meghatáro-
zott részének címkézése
volt a témája annak a civil
fórumnak, melyet február
13-án tartottak a polgár-
mesteri hivatal ta-
nácskozótermében. 

A z eseményt az ön-
kormányzat és a

Nonprofit Információs
és Oktató Központ
(NIOK) Alapítvány
szervezte. A fórumot
egyebek mellett az indo-
kolta, hogy az ország-
gyûlés tavaly december
5-én elfogadta az egye-
sülési jogról, a közhasz-
nú jogállásról, valamint
a civil szervezetek mû-
ködésérõl és támogatá-
sáról szóló törvényt,
mely számos újdonságot

tartalmaz. A másik téma
az 1 százalék, vagyis a
személyi jövedelemadó
meghatározott részének
az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról
szóló törvény megvita-
tása volt. 

Az eseményen Kele-
men Viktória, (többek
közt a civil szerveze-
tekkel foglalkozó) al-
polgármester köszön-
tötte a nagy számban
megjelent civil szerve-
zetek képviselõit, majd
Gerencsér Balázs, a
NIOK Alapítvány igaz-
gatója tájékoztatta a
résztvevõket az új civil
törvényrõl. Locskainé
Radnai Írisz, az önkor-
mányzat civil referense
az 1 százalékra vonat-
kozó törvény részleteit
ismertette.

Sz. Cs.

Több ponton módosult
2011. szeptember 1-jével a
szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szó-
ló, 1993. évi III. törvény.
Ennek részleteirõl Kelemen
Viktóriát (Fidesz-KDNP),
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának alpolgár-
mesterét kérdeztük.

- A módosítás többek
között érintette a lakás-
fenntartási tá-
mogatásra vo-
natkozó rendel-
kezéseket is, a
jogosultsági fel-
tételként megha-
tározott jövedel-
mi értékhatár
e m e l k e d e t t ,
melynek kö-
szönhetõen a normatív la-
kásfenntartási támogatás-
ra jogosultak köre bõvült.
Ez az intézkedés azért is

pozitív, mert ugyanettõl
az idõponttól kezdve a
gázár-, illetve távhõ tá-
mogatás megszûnt. 

Ez év január 1-jétõl a
helyi lakásfenntartási tá-
mogatásra vonatkozó
rendelkezések módosul-
tak: a központi támogatás
lehetõségével csak már-
cius 31-ig lehet ezt a tá-
mogatást folyósítani. Fo-
lyamatban van Óbuda-

Békásmegyer
Önkormányza-
tánál ennek el-
lentételezésére
egy úgynevezett
lakhatási támo-
gatási forma be-
vezetése, hiszen
a lakhatási költ-
ségek sok csa-

lád számára jelentenek
gondot. 

A képviselõ-testület ja-
nuárban döntött a szociá-

lis tanulmányi ösztöndíj-
ról szóló rendelet módo-
sításáról is, mely alapján
az arra jogosultak körét
kibõvítettük, és az ösz-
töndíj összegét is meg-

emeltük. Az utóbbi évek-
ben a temetési költségek
is drasztikusan megemel-
kedtek, ezért az önkor-
mányzat által adható te-
metési segély összegét is

emeltük. Tervezzük még
ebben az évben a beisko-
lázási támogatásra jogo-
sultak körének bõvítését,
valamint az összegének
emelését is. D. Zs.

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testüle-
tének 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím alapításának és
adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, vagy mûvészeti

életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ munkásságával olyan országos, vagy nem-

zetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó hírne-
vének 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 ösz-
szegének megfelelõ anyagi elismerés jár.
A kitüntetõ cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Ja-
vaslattevõ Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a polgármester terjeszti be
a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a képviselõ-testület 2012 márciusi ülésén dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári címet a polgármester adja át ünnepélyes
keretek között a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõség-
gel, és legkésõbb 2012. március 1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-
Békásmegyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az
ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományozás alapjául szolgáló ér-
dem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek”címezve, zárt borítékban, 1033 Bp., Fõ
tér 3. I. em. 28. számú címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási idõben - be-
nyújtani, vagy postai úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

Fórum az új civil törvényrõl

Bõvült a támogatottak köre

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-

lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-

ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek

az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.

Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és ér-

tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-

vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,

tel.: 437-8601.
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Amint azt az obuda.hu-n
korábban hírül adták,
január 1-jétõl az állam
átvette a kórházakat,
az ellátóhálózat nagy-
térségekbe szervezésé-
vel a III. kerületet a
Honvéd Kórházhoz so-
rolták.

A Szent János Kór-
házzal kapcsola-

tos kedvezõtlen tapasz-
talatok miatt, és a la-
kosság magasabb szin-
tû ellátása érdekében,
Bús Balázs polgármes-
ter elõterjesztésére a
képviselõ-testület kez-
deményezte a szaktár-
cánál Óbuda észak-

közép-magyarországi
egészségügyi központ-
hoz sorolását.

Ez orvos-szakmai és
ellátásszervezési szem-
pontból is kedvez a ke-
rületieknek, mert a fek-
võbetegek egy könnyeb-
ben megközelíthetõ, és
a korábbi sürgõsségi
központ Szent János
Kórháznál jobb infrast-
rukturális adottságokkal
rendelkezõ intézmény-
ben kapnak majd szak-
szerû ellátást.

A döntésben foglal-
tak gyakorlati megva-
lósításához azonban
szükséges a végrehaj-
tási rendelet, melynek

megalkotása még vá-
rat magára. A rendelet

megjelenéséig ezért az
eddig érvényes rend

szerint fogadják a bete-
geket az intézmények.

Kórházi ellátás: májustól az új rend szerint

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata fenntar-
tásában müködõ Szent
Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft.-nél köz-
beszerzési eljárás után
valósulhatott meg a pro-
jekt elsõ fázisa. A fej-
lesztés eredményeként
létrehozott szakmai inf-
rastruktúrával több, mint
100 ezer óbudai lakos
egészségügyi ellátásá-
ban ad lehetõséget a kor-
szerûbb, hatékonyabb és
gyorsabb diagnosztizá-
lásra az új berendezés. A
beruházásban elkészült
összesen 126 négyzet-
méter területû helyisé-
gekben helyet kapott az
adminisztráció, az úgy-
nevezett leletezõ, a rönt-
gen és az ultrahang.

Bús Balázs polgármes-
ter kifejtette: Óbuda gon-
doskodó város, ahol egy
szolgáltató önkormány-
zat mûködik. 2004-ben,
önként vállalt feladatként
vette át a városrész veze-
tése a fõvárostól a járó-
beteg-szakrendelõket,
így gondoskodva a la-
kosság zökkenõmentes
egészségügyi ellátásáról.
Az ezt követõ években
létrehozták az Óbuda-

Békásmegyer Egészség-
ügyi Szolgáltató Kht.-t a
Vörösvári úti és a
Csobánka téri szakrende-
lõ, valamint a Laktanya
utcai tüdõgondozó állo-
más mûködtetésére,
majd 2007-ben bõvítet-
ték a szakrendelõ szol-
gáltatásait, így 2007 nya-
rától már egynapos sebé-
szeti beavatkozásokat is
végeznek a Vörösvári úti
szakrendelõben. Most
egy újabb mérföldkõhöz
érkezett a szolgáltatások

bõvítése. Az 1980-as
években telepített gépek
mára elavultak, ezért
közbeszerzési pályázatot
írt ki az önkormányzat a
fejlesztések megvalósítá-
sára.  Ennek során nem-
csak a röntgengépek be-
szerzése történt meg, ha-
nem a blokk felújítása,
valamint kialakítottak
egy általános célú vizs-
gáló helyiséget is. (A má-
sik röntgenberendezést
várhatóan április végén-
május elején adják át a

Vörösvári úti szakrende-
lõben - a szerk.) 

A továbbiakban dr.
Thomka György ügyve-
zetõ-igazgató felkérte
Varga Zoltánt, a Saunik
Kft. ügyvezetõ-igazga-
tóját, hogy röviden is-
mertesse az új röntgen-
gép mûködését.

A modern, digitális
gép a ‘80-as évek óta
használatban lévõ el-
avult, analóg berendezé-
seket váltja le. A teljes
körû építészeti, gépészeti

átalakítás mellett minden
igényt kielégítõ, a mo-
dern orvostechnológiai
követelményeknek meg-
felelõ direkt-digitális
röntgenfelvételi berende-
zést telepítettek, a hozzá
kapcsolódó gyors és pre-
cíz kiértékelést biztosító
leletezõ rendszerrel. Az
átalakított helyiségekben
a fûtésrõl és hûtésrõl kör-
nyezetbarát hõszivattyús
berendezés gondoskodik.

Aprojekt második fázi-
sában, a Vörösvári úti já-
róbeteg-szakrendelõben
is korszerûbbé válik a
röntgen osztály. Az építé-
szeti munkálatok mellett
ide, a Csobánka téri be-
rendezéssel azonos típu-
sú direkt-digitális rönt-
genfelvételi készüléket,
valamint átvilágító konst-
rukciót vett az önkor-
mányzat, a hozzá tartozó
informatikai háttérrel. 

Az új röntgenberende-
zésekkel kapcsolatban
fontos kiemelni, hogy
használatuk során jelentõ-
sen csökken a pácienseket
érõ sugárterhelés, gyor-
sabbá, pontosabbá válik a
kiértékelés, emellett az új
digitális képalkotó diag-
nosztika környezetkímélõ
is. Szeberényi Csilla

Csúcsminõségû röntgendiagnosztikai 
berendezés a Csobánka téri rendelõben

Dr. Thomka György ügyvezetõ-igazgató és Bús Balázs polgármester a gyors és precíz
kiértékelést biztosító leletezõ rendszer átadásán
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Önkormányzat – Beruházás – Közlekedés

„Pro Óbuda”-díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az 59/2010. (XII.17.) ren-
deletével „Pro Óbuda”-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy külföldi személynek ado-
mányozható, aki Óbuda-Békásmegyer fejlõdése, gyarapodása és hírnevének öregbítése
érdekében elismerésre méltó, kiemelkedõ tevékenységet végzett a gazdaság, a tudo-
mány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ, vagy elhunyt személynek, illetve szerve-
zetnek.
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 vizs-
gálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a képviselõ-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 alkalmából ren-
dezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és legké-
sõbb 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 bemutatását.
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

Befejezõdött az 1982-ben
épült, 87 férõhelyes Arató
téri bölcsõde energetikai
felújítása. Az Európai Unió
támogatásával történt be-
ruházás a számítások sze-
rint felére csökkenti az in-
tézmény energiafelhaszná-
lását. 

A fejlesztés során ki-
cserélték a nyílás-

zárókat, elvégezték az
épület külsõ hõszigete-
lését, és megszépült a
bölcsõde homlokzata is.
Nem távhõvel
fûtik a helyisé-
geket, saját gáz-
fûtéssel rendel-
kezik az épület.
Az önálló fûtés-
mód és a felújí-

tás még hatékonyabb
energiagazdálkodást tesz
lehetõvé.

Az Új Széchenyi Terv-
ben meghirdetett KEOP
5.3.0/A/09 jelû pályáza-
ton az önkormányzat 27
millió 345 ezer 763 fo-
rintot nyert, ami a beru-
házás költségeinek 78
százalékát fedezte. A fej-
lesztés közremûködõ
szervezete az Energia
Központ Nonprofit Kft.
(www.energiakozpont.hu)
volt.

Energiatakarékos bölcsõde az Arató téren

VÁGÁNYZÁR. A Combinók helyett 6V jelzésû villamospót-
ló autóbuszok járnak február 27-rõl 28-ra virradó éjsza-
kán a 6-os villamosok vonalának teljes hosszán. A jár-
mûvek tavaly május 1-je óta folyamatosan, 24 órás
üzemidõvel közlekednek, ezért a vonal infrastruktúráján
a szükséges karbantartási munkákat kell elvégezni. A
hónap elsõ felében kétszer történt már ilyen
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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.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapí-
tott, melynek odaítélé-
sét és átadását rende-
letben szabályozta.
„A cím adományozható
mindazoknak a kiemel-
kedõ tevékenységet ki-
fejtõ személyeknek, cso-
portoknak, akik Óbuda-
Békásmegyer kulturális
életének fejlõdéséhez ki-
magasló teljesítményük-
kel vagy életmûvükkel
hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl
vagy a díjazott csoport-
ról a képviselõ-testület -
rövid indoklást is tartal-
mazó - minõsített több-
séggel elfogadott hatá-
rozatában dönt, melyet
a nyilvánosan meghir-
detett és beérkezett ja-
vaslatok alapján - a kul-
turális, civil és kisebb-
ségi bizottság vélemé-
nyének figyelembe vé-
telével - hoz meg. Díja-
zásban évente csak egy
személy vagy egy cso-
port 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 rendezvény-
sorozaton adják át.
A díj odaítélése végett
írásban - rövid indok-
lással együtt - várják
az óbudai polgárok, ci-
vil szervezetek és
egyéb közösségek jelö-
lési javaslatait. A ja-
vaslatokat zárt boríték-
ban, a polgármesteri
hivatal oktatási és kul-
turális fõosztályára
(1033 Budapest, Lak-
tanya u. 4.), „Javaslat
Óbuda Kultúrájáért
Díj adományozására”
megjelöléssel, 2012.
március 12-ig kérik
eljuttatni.
(Bõvebb információ
Borbély Rita kulturális
és turisztikai referensnél
kérhetõ. Tel.: 437-8834,
e-mail: borbely.rita @
obuda.hu).

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, a

Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium támo-
gatásával, az 1920-as,
1930-as években állított
Csillaghegyi Országzász-
lót egykori helyén, a Bé-
kásmegyer határán lévõ
Petõfi téren visszaállítja.

Az emlékmûvet a Nem-
zeti Összetartozás Nap-
ján, 2012. június 4-én
avatják fel. Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
adománygyûjtést szervez
az Országzászló visszaál-
lítására. Pénzadományai-
kat a 12001008-00131713-04900005
számlaszámra várjuk. A 100 ezer
forintot meghaladó támogatás esetén az

adományozó nevét megörökítik az or-
szágzászló talapzatán.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Adománygyûjtés a Csillaghegyi
Országzászló újbóli felállításáraLapzártakor érkezett:

Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselõ-testülete feb-
ruár 16-án tartotta ülé-
sét. Fõ téma a helyi költ-
ségvetés volt, melyet
második fordulóban tár-

gyaltak. Mivel a tanács-
kozás lapunk nyomdába
adásának napjára esett,
így a tudósítást az Óbu-
da Újság következõ,
március 5-én megjelenõ
5. számában olvashat-
ják. 

Testületi ülés 

Óbuda Kultúrájáért Díj A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat legtöbb intézmé-
nye Budapest III. kerületé-
ben található. 

A z otthonukat veszí-
tett gyermekes

anyákat fogadó mene-
dék mellett ingyenes ét-
kezés, családgondozás,
idõs emberek napközi
otthona, hajléktalanszál-
ló és nappali melegedõ
jelentik az óbudai és bé-
kásmegyeri rászorulók
által elérhetõ szociális
szolgáltatásokat. Az ut-
cai gondozó szolgálat a

legelesettebbeknek se-
gít, de a III. kerületben
mûködik a Szeretetszol-
gálat szakiskolája, nem-
régiben ide költözött a
mozgó orvosi rendelõ

központja és a tüdõszû-
rõbusz is. A kerületben
hat máltai játszótér
nyílt, ezek szakemberei
a gyermekes családok
mellett a lakótelepeken
kallódó tizenéves fiata-
lokra is figyelmet fordí-
tanak. 

A Máltai Szeretetszol-
gálat intézményeitõl az el-
múlt évben huszonhatezer
ember kapott segítséget.
Kérjük, adója egy százalé-
kával támogassa Ön is a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat munkáját. (Adó-
szám: 19025702-1-43.)

A Máltai Szeretetszolgálat szociális szolgáltatásai

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által támogatott Fõ téri ingyenes jégpálya
nyitva tartását egy hónappal meghosszabbította január végi ülésén a képviselõ-testü-
let. A korcsolyapálya február 26-ig tart nyitva, naponta 8-tól 22 óráig. Büfé, korcso-
lyakölcsönzõ, értékmegõrzõ áll a korcsolyázók rendelkezésére. A pálya élõképe is
megtekinthetõ a III. kerület honlapján: http://jegpalya.obuda.hu

Jégpálya február 26-ig a Fõ téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fókuszban a hóhelyzet

Ahirtelen jött hideg
miatt a hajléktala-

nokra külön figyelmet
fordítottak a segélyszer-

vezetek és a mentõk.
Szinte egész éjszaka jár-
ták az utcákat, meleg teá-
val, élelemmel, téli ruhá-
val és pokróccal látva el a
rászorultakat. Ennek elle-
nére mintegy húsz száza-
lékkal több embert kellett
megmenteni a kihûléstõl,

illetve a fagyástól. Töb-
ben azonban nem is a
nyílt utcán fagytak meg,
hanem a saját fûtetlen há-
zukban. Ezért a segély-
szervezetek gyûjtést ren-
deztek a fûtetlen ottho-
nokban élõ családok és
egyedülálló emberek
megsegítésére. Fõként tû-
zifát kértek és kaptak is
erdõgazdaságoktól és se-
gítõkész vállalkozóktól. 

Óbudán most vetették
be éles helyzetben elsõ al-

kalommal a tavaly nyáron
vásárolt takarítógépeket.
Napi tíz órában kotorták el
a havat az utakról és a jár-
dákról fõként az iskolák,
az óvodák és egyéb közin-
tézmények körül. Ezen kí-
vül természetesen kézi erõ-
vel is tisztították a közterü-
leteket a hómunkások. 

Az elõrejelzések szerint
tél tábornok újabb támadá-
sára idén már nem kell szá-
mítani. Jön a tavasz!

(domi)

Tombolt tél tábornok

Országosan mintegy 30 centiméter hó hullott - Budapes-
ten még ennél is kevesebb -, de a hõmérséklet nagyon
lehûlt. Fagyzugos területeken -21 Celsius-fok alá ment a
hõmérõ higanyszála. Ennek megfelelõen a gázfogyasz-
tás nagyon megnõtt - szerencsére van elég, csak gyõz-
zük majd kifizetni a számlát…

Négy ember napi tíz órában
takarította a havat a kerület
intézményeinél a tavaly nyá-
ron üzembeállított takarító-
gépekkel. A havas utak, jár-
dák tisztítása és csúszás-
mentesítése csak részben
önkormányzati feladat, az
ingatlanok elõtt a tulajdo-
nos, a gépjármûforgalom-
mal érintett utakon a Fõvá-
rosi Közterület-fenntartó
(FKF) Zrt. dolga.

Óbuda-Békásmegyer
közútjainak többsé-

gét az FKF Zrt. kezeli, ha-

vazáskor elsõsorban a fõ
közlekedési utakat tisztít-
ják meg, a mellékutakat
ezek után. A Flórián, a
Szentlélek és a Fõ térnek
is a Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. a gazdája.

A tömegközlekedéssel
nem érintett, kerületi ke-
zelésben lévõ utakat, tere-
ket, az ingatlanokhoz nem
csatlakozó járdákat az ön-
kormányzat megbízásából
a Parkfenntartó 15-20 em-
bere takarítja, a cég mint-
egy 60 ezer négyzetméter
közterületet kezel Óbu-

dán. A hóeltakarítás, csú-
szásmentesítés a nagyobb
csomópontoktól indul, és
fokozatosan halad a ke-
vésbé frekventált területek
felé.

A családi házaknál és
társasházaknál a tulajdo-
nos feladata a közlekedés
biztosítása. Sózni már se-
hol sem szabad: a fás szá-
rú növények védelmében
hozott rendelet értelmé-
ben csak természetbarát
anyaggal (zeolitos, homo-
kos keverékkel) szórhat-
ják a járdákat, utakat.

Hóeltakarítás teljes gõzzel

Életet menthet a meleg ruha
A dermesztõ hidegre való tekintettel a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat meleg ruha és cipõ gyûjtésébe kez-
dett. Mivel a megfelelõen bélelt cipõ és a puha, meleg
ruha, és természetesen a sapka, a sál és a kesztyû sok-
ban véd a fagyoktól, ezért kérik mindazokat, akiknek fe-
lesleges, de jó(!) minõségû téli darabjai vannak, vigye el
a máltaiak valamelyik intézményébe. Õk eljuttatják azu-
tán a legrászorultabb személyekhez, családokhoz és
természetesen a hajléktalanokat is felöltöztetik.

Még a közterületesek is teát osztanak
Szinte mindenki megmozdult a fagyos idõben. Még
a közterület-felügyelõk is segítenek a hajléktalanok-
nak. Forró teával járják az utcákat, hogy haladékta-
lanul megkínálhassák a rászorulókat, megmentve
õket így a kihûléstõl. És természetesen arról is tájé-
koztatást adnak, hol van a legközelebbi szálló, ahol
felmelegíthetik átfagyott csontjaikat.

Segélyhívás hajléktalanokhoz 
A hideg napokra tekintettel a Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálata a 338-4186-os számon to-
vábbra is várja mindazon polgárok hívását, akik Buda-
pesten veszélyben lévõ, fedél nélküli emberekhez hív-
nának segítséget.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2012. január 26-ai ülésén módosította a szociá-
lis tanulmányi ösztöndíjról szóló, 9/2006. (III.
1.) számú rendeletét, melyet 2006-ban a szociá-
lisan rászoruló, kiemelkedõ tanulmányi ered-
ményt nyújtó gyermekek és családjaik támoga-
tására hozott létre.
A legutóbbi módosítás több pozitív változást
eredményez, mellyel a gyermekek nevelésé-
nek, taníttatásának elõsegítése, valamint a ta-
nulók további kiváló teljesítményre való ösz-
tönzése a cél.
Az ösztöndíj havi összegének emelése mellett,
bõvülnek a jogosultsági ( jövedelmi) feltételek,
továbbá hosszabb idõ áll rendelkezésre a kére-
lem benyújtására.
A 2012. február 1-jétõl hatályba lépõ rendelet
értelmében:
„1. § (1) Szociális tanulmányi ösztöndíjra jo-
gosult az a tanuló, 
a) aki általános iskolába jár, és az iskola elsõ
osztályát elvégezte, vagy 
b) valamely középiskola nappali tagozatán ta-
nulmányokat folytat - legfeljebb 19. életévének
betöltéséig -, továbbá 
c) akinek az elõzõ tanévi tantárgyi átlaga a ke-
rekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50

vagy a fölött van, illetve szöveges értékelése az
intézmény pedagógiai programjában rögzített
legmagasabb értékû fokozatot eléri és 
d) családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 250 százalékát
(71.250 forint). 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a maga-
tartás és szorgalom érdemjegy nem tartozik a
tantárgyi átlagba. 
(3) Az ösztöndíj összege 6.000 Ft/hó. 
(4) A szociális tanulmányi ösztöndíj megállapí-
tásához szükséges igazolások: 
a) az igénylõ és családtagjai jövedelemigazo-
lása; 
b) a tanuló/k születési anyakönyvi kivonatának
másolata; 
c) iskolalátogatási igazolás; 
d) a megelõzõ tanév bizonyítványáról készített,
az iskola által hitelesített másolat; 
e) amennyiben a bizonyítvány szöveges értéke-
lést tartalmaz, az iskola által kiállított nyilatko-
zat arra vonatkozóan, hogy a szöveges értéke-
lés az intézmény pedagógiai programjában
rögzített legmagasabb értéknek megfelel-e. 
(5) Ösztöndíjat csak azon gyermek kaphat, aki-
nek szülõje vagy más törvényes képviselõje III.

kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ott
életvitelszerûen él. 
(6) Az ösztöndíjat szeptember 1-tõl június 30-ig
kell folyósítani.
(7) Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet -
az erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon -, a gyermekét saját háztartásában neve-
lõ szülõ vagy más törvényes képviselõ június
15-tõl november 30-ig nyújthatja be.
(8) Az év közbeni jövedelemváltozás a megálla-
pított támogatásra való jogosultságot nem
érinti. 
(9) A jogosult törvényes képviselõje köteles bejelen-
teni lakcímének megváltozását. A szociális tanul-
mányi ösztöndíjra való jogosultságát a III. kerületi
bejelentett lakcím megszûnése hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni annak a gyermeknek,
akinek szülõje vagy más törvényes képviselõje Bu-
dapest III. kerületi bejelentett lakcíme a támogatás-
ra való jogosultság ideje alatt megszûnik.”
A szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása
iránti kérelmeket a polgármesteri hivatal szoci-
ális szolgáltató fõosztályán lehet elõterjeszteni
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon,
mely letölthetõ a www.obuda.hu oldalról is.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Ki kaphat szociális tanulmányi ösztöndíjat?

Emlékezetes, a Mik-
lós utcai intézményt

lakva újították fel és ala-
kították át, majd tavaly
december 9-én adták át.

A régi hajléktalanszálló
felújításával 50 ember
befogadására alkalmas
éjjeli menedékhely és egy
nappali melegedõ nyílt.
Az intézményt Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
közös finanszírozásával
hozták létre. Legfõbb cél,
hogy a hajléktalan élet-
formából való kivezetõ
utakhoz segítsék a lakó-
kat. Az itt dolgozók min-
den eszközt megragad-
nak annak érdekében,
hogy a hajléktalan embe-
rek visszatérjenek a hét-
köznapi életbe, a munka
világába, hiszen nem az

intézménynek, hanem a
társadalomnak kell visz-
szafogadnia õket. 

Az éjjeli menedék 100
százalékos kihasználtság-
gal mûködik, a beruházás
eredményeképpen meg-
szûnt a tömegszállás, az
50 lakót kétágyas és négy-
ágyas szobákkal, komfor-
tos helyiségekkel várják,
az állandó lakók saját
ágyaikba térnek vissza. A
nappali melegedõ az iga-
zán hideg idõ beköszönté-
vel átmeneti krízisszálló-
ként mûködik, 19 férõ-
hellyel. A valóságban oly-
kor 20-25 ember is itt tölti
az éjszakát, hiszen a Mál-
tai Szeretetszolgálat sen-
kit nem küld el, aki mene-
déket kér. Bár a krízisférõ-
helyen elméletileg nem
járna, az ide érkezõk va-
csorát is kapnak.

A nappali melegedõ-
ben egyébként intenzív
szociális munka folyik,
de a betérõknek lehetõsé-
ge van arra is, hogy a mo-
só- és szárítógépeket
használják, és fürödni is
lehet. Az utcán élõ embe-
reket rendszeresen felke-
resõ gondozószolgálat és
a hajléktalan embereket a
fagyhaláltól mentõ krízis-
autó az utóbbi két hétben
mintegy 300 segélykérõ
hívást kapott a fõváros
budai oldaláról, ebbõl
mintegy 20 esetben érke-

zett III. kerületi címrõl a
riasztás. Arra is volt pél-
da, hogy öt nap alatt öt-
ször kellett ugyanarra a
címre, ugyanahhoz a két
emberhez kiküldeni az
autót Békásmegyerre, a
kapualj ugyanis bejáratott
pénzszerzõ helye volt az
illetõknek, és féltek ott-
hagyni a megélhetésüket
jelentõ környéket, ne-
hogy távollétükben vala-
ki elfoglalja azt. 

Az utcai gondozó szol-
gálat a legelesettebbeken
segít, de a városrészben

mûködik a Szeretetszol-
gálat szakiskolája is, és
nemrégiben ide költözött
a mozgó orvosi rendelõ
központja és a tüdõszûrõ-
busz is. 

A kerületben hat máltai
játszótér nyílt, ezek szak-
emberei a gyermekes
családok mellett a lakóte-
lepeken kallódó tizen-
éves fiatalokra is figyel-
met fordítanak. (Az éjjeli
menedék és a nappali
melegedõ a Miklós utca
32. szám alatt található.)

Sz. Cs. 

Éjjeli menedékhely 100 százalékos kihasználtsággal
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat legtöbb intézménye a
III. kerületben található. Az otthonukat vesztett gyerme-
kes anyákat fogadó menedék mellett ingyenes étkezés,
családgondozás, idõs emberek napközi otthona, hajlék-
talanszálló, éjjeli és nappali melegedõ utcai gondozó-
szolgálat jelentik az óbudai és békásmegyeri rászorulók
által elérhetõ, a szervezet nyújtotta szociális szolgálta-
tásokat - tudtuk meg Romhányi Tamástól, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Országos Központjának kommuni-
kációs vezetõjétõl.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Megszûnt közterületi szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem járult hozzá nyolc, közterületen lévõ
szelektív hulladékgyûjtõ sziget további területhasználatához. Ez azt jelenti, hogy
2012. január 1-jétõl megszûntek 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 mûködésével kapcsolatban számos lakossági pa-
nasz érkezett az önkormányzathoz. Sajnálatos módon a gyûjtõ szigetek sok eset-
ben illegális szemétlerakókká váltak, illetéktelen személyek felborogatták a gyûj-
tõket. 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 környezetvédelmi
feladat. A tapasztalat azt mutatja, hogy hatékonyabban mûködik a helyben, a la-
kóépületeknél mûködõ szelektív hulladékgyûjtés, mint a közterületeken lévõ gyûj-
tõ 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 megvizsgálja, van-e lehetõség arra, hogy a kerületben több
hulladékudvar létesüljön, ahol a háztartásban keletkezõ hulladékok leadhatók
lennének. A hulladékudvarok - amelyek zárt és õrzött körülmények között mû-
ködnek - megfelelõ alternatívát jelenthetnek a most sokat kifogásolt szelektív
hulladékgyûjtõ szigetekkel szemben. Jelenleg csak egy hulladékudvar mûködik
a III. kerületben, a Testvérhegyi út 10/A. alatt, melyet az FKF Zrt. tart fenn.
A hulladékudvar nyitva tartásáról és a leadható hulladékok típusáról az FKF Zrt.honlap-
ján (www.fkf.hu) lehet tájékozódni. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Budapest Fõváros Köz-
gyûlése a Budapest

Fõváros szmogriadóter-
vérõl szóló 69/2008. (XII.
10.) számú rendeletének
2011. december 1-jétõl ha-
tályos módosítása értelmé-
ben - a szmoghelyzet kiala-
kulásának megelõzése ér-
dekében - 2011. december
1-jétõl Budapest közigaz-
gatási területén TILOS
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 Közterület-
fenntartó Zrt. a kerület
egyes részein gondosko-
dik a háztartási hulladék-
tól elkülönítetten gyûjtött
kerti hulladék elszállításá-
ról, amennyiben azt az er-
re a célra szolgáló zsák-
ban helyezik ki.

A kerti zöldhulladékos
zsákok az FKF Zrt. telep-
helyein kívül a Díjbeszedõ
Holding Zrt. ügyfélszolgá-

latain, és több budapesti
kereskedelmi egységben is
megvásárolhatók.

A gyûjtõzsákok ára
tartalmazza az elszállítás
és a komposztálás költ-
ségét is.

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

A komposztálást ösztönzik

Tilos a szabadtéri égetés

Óbudai Zöld Szabadegyetem 
Idén folytatódnak az Óbudai Zöld Szabadegyetem
elõadásai: március 13-án a vízellátásról, április 19-én
az energiatanúsítványról, május 24-én az Óbudai
Egyetem megújuló energia laboratóriumairól hallhat-
nak az érdeklõdõk. (Továbbra is várják véleményüket,
a témába vágó javaslataikat a berki.zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu címre.)

Bizony az elmúlt hetekben
kutyahideg volt. Tényleg!
Hogyan is kell a kutyákkal
bánni a mínuszok idején?

Aki kertben tartja ked-
vencét olyan kutya-

házat készítsen neki, ami
megvédi nyáron a meleg-
tõl, télen pedig a hidegtõl.
A jó kutyaház csak kicsit
nagyobb, mint maga a ku-
tya, hogy a testével és a le-
heletével be tudja fûteni.
Jól szigetelt, vízhatlan, fá-

ból készült és kis lábakon
áll, hogy ne folyjon be az
esõ, a hólé. Természetesen
ki is kell bélelni szalmával,
meleg pokróccal. A bejá-
ratra pedig szögeljünk egy
vastagabb anyagot - példá-
ul egy szõnyegdarabot -,
mely kizárja a hideget. 

Télen kicsit több és tar-
talmasabb ételeket adjunk
kutyánknak, mert az is

„fûti“. Ha a vize befagy,
azonnal cseréljük ki lan-
gyos vízre.

A bérházakban tartott
kutyák élete ugyan ké-
nyelmesebb, de õket is vé-
deni kell az idõjárás vi-
szontagságaitól. A hideg
ellen öltöztessük fel. A jó
ruha megvédi az esõtõl és
a hótól, bõrbarát anyagból
készül, tehát nem fülled
bele és könnyen rá tudjuk
adni. Az sem mellékes,
hogy megfelelõ méretû le-
gyen, melyben lazán tud
mozogni.

S mivel a kutyák érzé-
keny talpát könnyen ki-
marja a jegesedés ellen ki-
szórt só vagy az újabban
használt környezetbarát
szóróanyag, célszerû cipõt
adni rájuk. Ennek hiányá-
ban minden séta után gon-
dosan mossuk meg ked-
vencünk lábát - sõt, a ha-
sát is! - langyos vízben. 

d. zs.

Kutyahideg

Az autóbusz ajtaját (218-as) sem kímélik a „falfirkászok“

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzati választásokat 2010 ok-
tóberében tartották. Sorozatunkban arról
kérdezzük az egyéni választókerületek
képviselõit: milyen ügyekben jártak el a
lakosok érdekében?

E zúttal Havadi Elza (Fidesz-
KDNP), a 7. számú egyéni vá-

lasztókerület képviselõje, a kulturális,
civil és kisebbségi bizottság tagja, va-
lamint múlt év októberétõl az egész-
ségügyi, szociális és lakásgazdálkodá-
si bizottság tagja, kulturális
tanácsnok számolt be munká-
járól.

- A kaszásdûlõiek bizalmá-
ból lettem önkormányzati
képviselõ. Kulturális tanács-
nokként kapcsolatot tartok a
kerületi kulturális és közmû-
velõdési intézményekkel, fi-
gyelemmel kísérem program-
jaikat, részt is veszek azokon. Nyo-
mon követem a kulturális koncepció
megvalósítását, véleményezem a terü-
letet érintõ elõterjesztéseket.

Bizottsági tagként tevékenyen részt
veszek mind a két említett bizottság
munkájában. A költségvetési rendelet-
ben a bizottság által kiírt civil mûkö-
dési pályázatra biztosított Civil Alap
felhasználásáról való döntés megho-
zatalába is bekapcsolódom - mondta.

- Jó kapcsolatot ápolok a kerületi ki-
sebbségi önkormányzatokkal, a Krúdy
Gyula Irodalmi Körrel és az Országos
Nyugdíjas Polgári Egyesülettel.

A Csicsergõ Óvodának tavaly három-
szor is segítettem, illetve közvetítettem,
hogy ruha, játék és pénzadományban ré-
szesüljenek, valamint két rászoruló csa-
ládot is ruhaadományban részesítettem. 

Választókerületemben leginkább a köz-
területek, a lakókörnyezet állapotával kap-
csolatos problémákkal találkozom. Ezek

nagy részben önkormányzati ha-
táskörbe tartoznak. Így például
kezdeményezésemre, az önkor-
mányzat támogatásával újult
meg a Pethe Ferenc tér. A virág-
ágyások beültetésével, valamint
a padok felújításával szebb és
ápoltabb lett. Külön öröm szá-
momra, hogy az önkormányzat
szabadtéri fitneszparkot létesí-

tett, melyet tavaly október 22-én adtak át a
kaszásdûlõi Máltai játszótér mellett. Nem-
sokára a Kaszásdûlõ utcai (5-tõl 11-ig) 10
emeletes panellakások is megújulhatnak a
panelprogram keretében.

Elsõ ciklusos képviselõként fontosnak
tartom, hogy választókerületemben mi-
nél jobban megismerjenek, ezért gyak-
ran megfordulok Kaszásdûlõn, beszédbe
elegyedek az emberekkel. 

Sz. Cs. 

Egyéni választókerületek képviselõi 

Kaszásdûlõ képviselõje

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek
elfogadására. A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank
Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazoló
bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2012. február 27-én (hétfõn) 12
óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása forma-
nyomtatványon történik, mely személye-
sen átvehetõ a fenti címen vagy letölthe-
tõ a www.obuda.hu honlapról.
A pályázat bontása 2012. február 27-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1.
I./19. szám alatt, a Vagyongazdálkodási
Osztály hivatalos helyiségében történik.
Apályázaton résztvevõket levélben vagy
telefonon értesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. Apályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve, a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelennek nyil-
vánítsa.  A vevõ(k)nek szerzõdéskötési
díjat kell fizetnie a 23/1995.(XII. 28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak
szerint.
Apályázattal kapcsolatban további felvi-

lágosítást lehet kérni, illetve a lakások megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
a vagyongazdálkodási osztályon, a 437-8639-es, 437-8899-es vagy a 437-8679-
es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerült a www.obuda.hu
honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére

A leendõ elsõ osztályos gyerekek szüleinek rendezett
sulibörzét február 15-én a Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zet és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Oktatási és
Kulturális Fõosztálya

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont 2011 szeptemberétõl a felújított, kibõvített Váradi ut-
ca 9-11. szám alatti telephelyen várja a Belsõ-Óbudán,
Kaszásdûlõn és a Hegyvidéken élõ igénybe vevõket. A
megszûnt, Szentendrei út 85. szám alatti telephely min-
den szakmai tevékenysége az új telephelyen is elérhetõ,
így többek között a Gyermekjóléti Szolgálat;a Családse-
gítõ Központ; a jogi, pszichológiai és pszichiáteri tanács-
adás.A felújított telephely a Vörösvári úti szakrendelõ kö-
zelében található. Megközelíthetõ az 1-es villamossal, a
137-es, 160-as, 218-as, 237-es, 260-as autóbusszal.Be-
járata a Velence 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, csütörtökön 9-tõl 18, pénteken 9-tõl 12 óráig.
Az intézmény Kelta utca 5. és Víziorgona utca 7. szám
alatti telephelyei változatlan nyitva tartással és szolgálta-
tásokkal várják a Római-parton, Csillaghegyen és Bé-
kásmegyeren élõket.

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Civil szervezetek

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata le-
velezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ
civil szervezetek számára. Az önkormány-
zat által végzett napi pályázatfigyelés kere-
tén belül felajánljuk, hogy részükre folya-
matos tájékoztatást nyújtunk elektronikus
levelezõrendszerünkön keresztül a külön-
bözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil
szervezeteket érintõ egyéb hasznos infor-
mációkról. Ha igénylik az önkormányzat
szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és ci-
vil szervezetekkel foglalkozó referensnél, a
radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Szervezet neve: Adószáma:
Zöldgömb Sport Klub 18081297-2-41
Megérted Alapítvány, Részképesség-fejlesztõ, Oktatási, 
Nevelési, Módszertani Továbbképzõ Központ 18125342-1-41
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 19667087-2-41
Geopolitikai Tanács közhasznú Alapítvány 18111576-2-41
KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 18111507-1-41
A Népzeneoktatásért Alapítvány 19702676-2-41
Bóbita Alapítvány (Vitorla ovi) 19639745-1-41
Napsugár Alapítvány (Kanóc ovi) 19664008-1-41
Zöld Almák Óvoda Alapítvány 18076994-1-41
„A rák ellen, az emberért, a holnapért!“ Társadalmi Alapítvány 19009557-2-43
Múzeumok és Látogatók Alapítvány 18112591-1-41
Jövõbarát Alapítvány 18110458-1-41
Amadeus Mûvészeti Alapítvány 18061024-1-41
Gyermekek Egészségnevelõ Prevenciós Alapítványa 18102815-1-41
Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Alapítvány  19676906-1-41
Universum Taekwondo Team Harcmûvészeti 
és Kulturális Sportegyesület 18108141-2-41
Okosító Alapítvány 18127382-1-41
Budapesti Székely Kör 19638933-1-41
Óbudai WDSE 18119488-1-41
Jó Munkát! Cserkészek Alapítvány 19703093-1-41 
Gördülõ Tánccsoport Alapítvány 18107597-1-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 18095575-1-41
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 18052428-1-41
Mosolygó Óvodáért Alapítvány 18093511-1-41
Óbuda Aerobic és Karate SE 18110238-1-41
Erdõalja Alapítvány 19020305-1-41
Pais Dezsõ DSE 19025537-1-41
Wysocki Légió Hagyomány?rz? Egyesület 18126453-1-41
Magyar Mountainboard Egyesület 18127818-1-41
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 19025702-1-43
Budai Akrobatikus Sport Egyesület 18130391-1-41
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 19650823-1-41
Óbudai Bonsai Egyesület 18103672-1-41
Magyar Csillagászati Egyesület 19009162-2-43
Magyar Hospice Alapítvány 19663258-1-41
Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány 
(BHRG Alapítvány) 18241343-1-41
„Reménysugár az Idõsekért“ Alapítvány 18122370-2-41
POZITÍV Országos Szakmai Egyesület 
a nehezen kezelhetõ gyerekek megsegítésére 18074260-1-41
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítõ Alapítvány 18075096-1-41
Aranyág Mozgássérült és Beteg Gyermekeket Támogató Alapítvány 18075948-2-41
PÉNUÉL Idõsotthon Alapítvány 18123618-1-41
Magyar Bibliodráma Egyesület 18108907-1-41
Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány 18047015-1-41
Tung Harcmûvészeti Sportegyesület 18063813-1-41
Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ 18106228-1-41
Derûs Évekért Alapítvány 18129621-1-41 
Flóra 2007 Közhasznú Alapítvány 18199332-1-42
Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány 18120495-1-41
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidõsport Egyesület 18112735-1-41
Lakóközösségek Életminõsége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület 18121977-1-41 
Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE                18126381-1-41
Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület  18103225-1-41
Elveszett Állatok Alapítvány 18113633-1-41 
Vízililiom Egyesület  18119323-1-41
Óbudai Sportegyesület 19802783-1-41

Gyermekeinkért '91 Alapítvány 19700478-2-41 
Etka Jóga Rekreációs Egyesület 18125311-1-41
Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület 18127021-1-41 
Budapesti Korcsolyázó Egylet 19013141-2-41
Óbudai Kézilabda Sportiskola SE 18126707-1-41
Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány 18081572-1-41
Harrer Pál Utcai Iskoláért Alapítvány 18040427-1-41
Kontakt Alapítvány 18095991-1-41
Erõs Várunk Alapítvány 18072251-1-41
KÖSZI Alapítvány 18052552-1-41
Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány 19023250-1-41
Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány (Bárczi Óvoda) 18096040-1-41
Óbudai Judo Club 18116069-2-41
Aquincum-Mocsáros Egyesület 18099445-1-41 
Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete 18088476-1-41
Bosco Szent János Ifjúsági, Nevelési és Oktatási Alapítvány 19673752-1-41
„Braunhaxler“ Óbudai Német Hagyományokat Ápoló 
Közhasznú Egyesület, Óbuda-Békásmegyer 18065475-1-41
Gankaku Sportegyesület 18121094-1-41
Gruber’s Gym Sportegyesület 18085143-1-41
Kamasztér Alapítvány 18112670-1-41
Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 19017808-1-43
Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 18116832-1-41
Fullsport SE 18117778-2-41
Mókuskaland Egyesület (Mókus Óvoda) 18097735-1- 41
Óbudai Múzeum Közalapítvány 18100473-1-41
Óbudai Kálvin János Alapítvány 18061495-1-41
„Gyermekek a Mûvészetért és a Hagyományért“ Alapítvány 180079674-1-41
Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány 18114610-1-41
„Velemjáró“ Alapítvány 18261688-1-41
Történelmi Lovas Egyesület 19363446-1-41
Óbudai Hegyvidéki Szentháromság Alapítvány 18096215-1-41
Diamond Sportegyesület és Harcmûvészeti Iskola (Pokemberek.hu) 19704692-1-41
Romák Reménysége Jézus Egyesület 18150241-1-41
„Kastély Óvoda“ Alapítvány 18090941-1-41
Hegedûs István Alapítvány 19651879-1-41
Óbudai Korfball Klub 18112230-1-42
Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-2-41
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat Alapítvány 18103122-1-41
Rászorultak Megsegítése „RÁSE“ Alapítvány  19652533-1-41
Csicsergõ Gyerekekért Alapítvány 18258150-1-43
Gyermekeinkért ‘91 Alapítvány 19700478-2-41
Kaszások  Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 18054011-1-41
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 18119488-1-41
„Flóra“ Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány 18101041-1-41
Örökmozgó Közhasznú Egyesület 18130858-1-41
Krottendorf Német Hagyományõrzõ Egyesület 18121991-1-41
Békásmegyeri „Vándor“ Kerékpáros Klub 18080674-1-41
Óbudai Bölcsisekért Alapítvány 18131419-1-41
Óbudai Gimnáziumért Alapítvány 18002894-1-41
Aquincum Baráti Kör 19023384-2-41
Pro Aquinco Alapítvány 19674076-1-41
Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért 19676944-1-41
„Pais úti óvodásokért“ Alapítvány 18119017-1-41
„Hétszínvirág“ Alapítvány 18041040-1-41
Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület 18129724-1-41
Tehetségekért Közhasznú Alapítvány 18130535-1-41
Síoktatók Magyarországi Szövetsége 18154702-1-41
„Mi Szóltunk...“ Alapítvány a Pénzügyi Mûveltségért 18136586-1-41
Hattyú Vízisport Egyesület 18134247-1-41
GÁT Alapítvány 18041222-1-41

NE LEGYEN MIND1! Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azonban nagymértékben segíti
a kerületben mûködõ civil szervezetek munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önö-
kért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

A Gyógyító Jószándék Alapít-
vány február 11-én tartotta

sorrendben kilencedik jótékonysá-
gi rendezvényét az Óbudai Társas-
körben. A bevételbõl az izombeteg
gyermekek hétköznapjait, illetve
nyári táborozásukat támogatja a
civil szervezet. 

Aki nem tudott elmenni a koncert-
re az is segítheti az alapítványt a
10300002-20162043-00003285
bankszámlaszámon keresztül, illetve
személyi jövedelemadója 1 százalé-
kával (adószám: 18109726-1-41).

Jótékonysági koncert az izombeteg gyermekekért 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Felhívjuk a nyugalmazott
pedagógusok figyelmét,
hogy a Felsõoktatási tör-
vény 2005. CXXXIX tv.
65.§ (3) bekezdés szerint
óvónõképzõt, illetve taní-
tóképzõt végzett és diplo-
máját 50 éve szerzett peda-
gógus arany, 60 éve szer-
zett pedagógus gyémánt,
65 éve szerzett pedagógus
vas, illetve 70 éve szerzett
pedagógus rubin díszokle-
velet kaphat, ha legalább
30 évet eredményesen dol-
gozott pedagógusként.
A kérelem az önkormány-
zat oktatási és kulturális
fõosztályán nyújtható be.
A kérelemhez csatolni kell
egy rövid szakmai önélet-
rajzot, elsõ igénylés esetén
a diploma másolatát (a má-
solást és hitelesítést a fõ-
osztályon elvégzik), vala-
mint a 30 év pedagógus
munkakörben eltöltött
munkaviszonyra vonatko-
zó igazolást, erre a munka-
könyv szolgál (arról is
fénymásolatot készítenek a
fõosztályon). Magasabb
fokozatú jubileumi diplo-
ma igénylése esetén csak
az elõzõ jubileumi diplo-

ma fénymásolatát szüksé-
ges benyújtani a kérelem-
hez csatoltan.
Kérjük, hogy az igénylése-
ket február végéig az ok-
tatási és kulturális fõosz-
tályra behozni, illetve be-
küldeni szíveskedjenek
(1033 Budapest, Laktanya
utca 4. II. em.). A kérelem
tartalmazza a kérelmezõ
lakcímét, (ha van) telefon-
számát, adószámát, taj-
számát, valamint, hogy a
kérelmezõ hány évet dol-
gozott pedagógusként a
kerületben. 
A diplomák átadása ünne-
pélyes keretek között fog
megtörténni, illetve egyes
esetekben a fõiskolákon
rendezett ünnepségeken.
A tanári diplomával rendel-
kezõk közvetlenül a fõisko-
lán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi
diplomájukat, nem az ön-
kormányzaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az
oktatási és kulturális fõ-
osztályon adnak a 437-
8991-es vagy a 437-8653-
as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 

Jubileumi diplomák 

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 M a g y a r
K u l t ú r a

Napja alkalmá-
ból, a Szépmû-
vészeti Múze-
umban tartott
január 19-ei ün-
nepségen a
nemzeti erõfor-
rás miniszter a
magyar felsõoktatás te-
rületén dolgozó iskolate-
remtõ, nemzetközi hírû
munkája elismeréséül
Szent-Györgyi Albert-
díjat adományozott Dr.
Tóth Mihálynak, az
Óbudai Egyetem profes-
sor emeritusának, a
Kodolányi János Fõisko-

la fenntartójá-
nak, a Székesfe-
hérvár Megyei
Jogú Város
Önálló Fõisko-
lai Közalapít-
vány kuratóriu-
ma elnökének.
Az elismerést
Halász János, a

Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium parlamenti
államtitkára adta át.

Dr. Tóth Mihály
1994-1998 között,
nyugdíjba vonulásá-
ig a Kandó Kálmán
Mûszaki Fõiskola fõ-
igazgatója volt. Elõtte,
1989-1995 között az

Alba Regia Egyetemi
Központ jogelõdjének, a
Kandó Kálmán Mûszaki
Fõiskola székesfehérvá-
ri Számítógéptechnikai
Intézetének igazgatói
tisztét töltötte be.

Szent-Györgyi Albert-díj
a professzornak

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
könnyebben 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

V árják azokat a szü-
lõket, akik gyer-

meküket elfogadó kö-
zösségben szeretnék
tudni, fontosnak tartják,
hogy megfelelõ segítsé-

get kapjanak a tanulás-
hoz, és lényegesnek tart-
ják, hogy az iskola a fel-
hõtlen gyermekkor, az
örömszerzés színtere le-
gyen.

Játszóház: február 24-
én 17 órától. * Nyílt
nap: március 22-én 8-tól
12 óráig.

(Cím: Bárczi Géza Álta-
lános Iskola, Békásme-
gyer, Bárczi Géza utca 2.
További felvilágosítás a
243-1509-es telefonszá-
mon. További részletek:
www.barczigai.sulinet.hu)

Iskola-hívogató a Bárcziban

Nagy sikerû, táncházzal
egybekötött suliváró fog-
lalkozást szerveztek feb-
ruár 8-án a leendõ elsõ-
söknek és szüleiknek. A
résztvevõk ízelítõt kaptak
az iskolában folyó, tan-
órába épített néptánc ok-
tatásból. 

Azenei kíséretet az
Óbudai Népzenei

Iskola tanárai és növen-
dékei adták. A táncházat

Vizi Eszter és Vizi Adri-
enn, az iskolában jelenleg
is tanító néptánc pedagó-
gus vezette. Nemcsak a
néptánc, hanem a hagyo-
mányok, népszokások,
népzene megismerésére
is van lehetõség az intéz-
ményben, hiszen az Óbu-
dai Népzenei Iskola zenei
elõképzõ foglalkozásokat
tart a gyerekeknek.

Suliváró foglalkozás:
április 3-án 17 óra -
húsvéti nyúl a Kevében
(Keve utca 41.). 

Nyílt órák: március 7-
én 9-tõl 11.30 óráig -
Kiserdei Tagozat (Kirá-
lyok útja 178/e.); márci-
us 8-án 8-tól 8.45 óráig;
8.55-tõl 9.40-ig; 9.50-
tõl 10.35 óráig - Keve
(Keve utca 41.).

Suliváró a Kevében

A Bárczi Géza Általános Iskola „Iskolanyitogató“ foglal-
kozásaira várja a leendõ elsõsöket és szüleiket, ahol
megismerkedhetnek az oktatási intézményben folyó
munkával, a leendõ elsõs tanító nénikkel. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2012_04.qxd  2012.02.16.  13:48  Page 11



2012/4. szám12
Egészségügy

A Szent Margit Rendelõin-
tézet fontos szervezeti
egysége a betegirányító.
Ez az elsõ, amellyel a be-
tegek találkoznak, amikor
idõpontot kérnek az orvos-
hoz, illetve eljönnek a ke-
zelésekre. 

T avaly jelentõs át-
alakuláson ment át

az egység. Ennek hatá-
sára gyorsabb és ponto-
sabb lett az idõ-
pont kiadás,
ami kivívta a
betegek elége-
dettségét is - fo-
galmazott Bot
Z s u z s a n n a
szakmai terület-
vezetõ asszisz-
tens, a betegirá-
nyító csoport vezetõje.
Ma már nemcsak sze-
mélyesen kérhetnek
idõpontot pácienseink,
hanem telefonon, vagy
január óta akár e-mail-
ben is. A betegfelvételi
pultnál három munka-
társ várja folyamatosan
látogatóinkat 7-tõl 20
óráig. A telefonnál ket-
ten fogadják a hívásokat
8 és 20 óra között. A ta-
pasztalatok szerint
azok, akik általában is
használják az internetet,
szívesen intézik az idõ-
pontfoglalást e-mail-en
keresztül. 

Az elektronikus
megkeresésekre egy
munkanapon belül vá-
laszolnak a betegirá-
nyítók. Az idõsek még
ma is inkább a szemé-
lyes kapcsolat lehetõ-
ségével élnek. Sokan
panaszkodnak azért,
mert telefonon nehéz
elérni a rendelõt. En-
nek az az oka, hogy na-
ponta több mint ezren

keresik fel a
rendelõt sze-
m é l y e s e n .
Nemcsak Óbu-
dáról, hanem a
környezõ tele-
pülésekrõl is
jönnek bete-
gek. Ha mind-
egyikük csak

egyszer hívja fel a ren-
delõintézetet, mielõtt
idejön, az tehát ezer hí-
vás. Ezért a szakembe-
rek azt javasolják, aki
csak teheti válassza az
e-mail-es megkeresést,
mert az sokkal kényel-

mesebb megoldás. Sok
kérdésre választ kap-
hatnak az érdeklõdõk a
rendelõ honlapján is
(www.szentmargit -
rendelo.hu). Megtud-
hatják többek között
azt is, hogy melyik
szakrendelésre szüksé-
ges beutalót kérni a há-
zi orvostól és melyik
rendelésre jöhetnek be-
utaló nélkül. 

Szintén az újítás ré-
sze, hogy idõpontot a
Csobánka téri rendelõbe
is kiadnak a Vörösvári
úton és fordítva is, mi-
vel a két rendelõ számí-
tógépes rendszerét ösz-
szekapcsolták.

A Szent Margit Ren-
delõintézet hitvallásá-
nak megfelelõen min-
dent megtesz azért,
hogy a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ be-
tegellátást biztosítson
a kerület lakosságá-
nak.

Domi Zsuzsa

Betegirányítás a Szent Margit Rendelõintézetben

E-mail-ben könnyebb az idõpontkérés

Elõjegyzés e-mail-ben
A Szent Margit Rendelõintézeten belül 2012 január-
tól már lehetõség van e-mail-ben történõ elõjegy-
zésre is. Azzal, hogy elektronikus (e-mail-es) fogla-
lási rendszerünket igénybe veszi, csökken telefon-
jaink leterheltsége. E-mail-es elõjegyzést a
elojegyzes@obudairendelok.hu e-mail címen
kérhet. Bõvebb információ: www.szentmargitrende-
lo.hu, vagy 388-9180, 388-7760 (8-tól 20 óráig).

Gyermekorvosi ügyelet a Jánosban
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. tájé-
koztatja a gyermekes családokat, hogy a gyermek-
orvosi ügyelet helyszíne megváltozott.
A FÕNIX-MED Zrt. által biztosított Központi Gyer-
mek Ügyeleti Ambulancia, Budapest II. ker. Bolyai
utca 5-7. szám alatti telephelyen történõ ellátás feb-
ruár 1-jétõl új helyre költözött.
Új telephely: Budapest, XII. Diós árok 1-3., a
Szent János Kórház területén (a gyermekosztály-
lyal azonos szinten, attól 200 méterre) a 24. számú
épület.

Küzdelem a feledékenység ellen
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szerve-
zésében február 22-én 9.30 órakor dr. Kappéter Ist-
ván gyógypedagógus, pszichiáter tart elõadást
„Boldog Alzheimeres betegek, avagy hogyan küzd-
jünk a feledékenység ellen?“ címmel.
Az ingyenes elõadás helyszíne: Kiskorona utcai
Idõsek Klubja (Kiskorona utca 3.).

Ezüstkor mozi 
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. szer-
vezésében rendezik a „Mit üzen a testünk“ címû so-
rozat harmadik elõadását február 29-én 15 órai kez-
dettel az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény-
ben. „A sokoldalú emésztõrendszer“ címmel dr. Bé-
lai Ferenc osztályvezetõ fõorvos tart elõadást. (A
belépés díjtalan. Cím: Kiskorona utca 3.)

Cserélik a röntgengépeket
A Szent Margit Rendelõintézetben (Vörösvári út 88-
96.) a régi röntgenkészülékek leszerelését a közeljö-
võben megkezdjük, a helyiségek felújítása és az új
gépek beszerelése elõreláthatólag április végéig tart.
A megújulás ideje alatt a radiológiai vizsgálatok a
Csobánka téri rendelõintézetben történnek (cím:
Csobánka tér 6. fszt. 40.)
A digitalizálás a betegek és az orvosok számára is
könnyebbséget, hatékonyabb gyógyító munkát jelent.
Az építkezés alatt adódó, elkerülhetetlen kényel-
metlenségek miatt betegeinktõl türelmet és megér-
tést kérünk.

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete februárban az alábbi idõpontban és helyszínen
szervez véradást.
Február 29-én 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

A legfontosabb érték az egészség!
Kérjük, támogassa alapítványunkat az adója 1%-
ával! Adószámunk: 18119378-2-41. Cím: 1032 Bu-
dapest, Vörösvári út 88-96. Ha szeretné  segíteni a
szakrendelõink gyógyító tevékenységét, Óbuda la-
kossága egészségi állapotának javítását, az egész-
ségügyi ellátás színvonalának javítását, az élet-
módról szóló programok szervezését, az orvosklub
mûködését, a biztonságos munkahelyi egészség-
védelmet, kérjük,  ajánlja fel adója 1%-át a SAN
MARCO A SZAKRENDELÕÉRT EGÉSZSÉG-
ÜGYI ALAPÍTVÁNYNAK.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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T ekintse át a lombhullató
fákat, cserjéket, most fel-

ismerhetõk a száraz, beteg ré-
szek, vagy a túl sûrûn álló
ágak, melyeket enyhébb idõ-
ben eltávolíthat. A gyümölcsfá-
kat -2 Celsius-fok felett kezdje
el metszeni, és csak fagymen-
tes idõben tegye ezt, az erõs
fagy ugyanis károsítja a frissen
ejtett sebeket. Gondoskodjon a
lemosó permetezésrõl is (ehhez
minimum 5 Celsius-fok szük-
séges), és mindkettõt fejezze

be a rügyek kipattanásáig. Mi-
vel sok kárt okozhat a helytelen
metszés, szakkönyv gondos ta-
nulmányozása után fogjon hoz-
zá a munkához, konzultáljon
szakértõ kertésszel, vagy szak-
emberrel végeztesse el.

A kertészetekbe ebben az
idõben már izgalmas kora tava-
szi évelõk is megérkeznek. A
hunyor már korán kibújik örök-

zöld leveleivel, változatos szí-
nû fehér, zöldes, rózsaszín
vagy mintás virágai szégyenlõ-
sen bókolnak. A kertben is vé-
dett félárnyékos helyet kedvel. 

Ezzel szemben a dalmát ha-
rangvirág meghökkentõen li-
láskék kis virágai harsányan
borítják az egész növényt. Jó
vízáteresztõ talajban, rendsze-
resen öntözve (a pangóvizet

kerüljük), a tûzõ napon érzi
magát a legjobban. Tavasszal
ültesse ki a sziklakertbe, kõfal
fugáiba vagy szegélyágyba,
napos, védett helyre, és a má-
jusi-júniusi virágpompa nem
marad el.

Friedmann Márton 
tájépítész mérnök

FITOLAND KFT.
WWW.FITOLAND.HU

Készüljön tavaszra a kertben!

Nem veszélytelen autóba ül-
ni sem ilyen hidegben. A ko-
csit is megviseli a hideg, hi-
szen nehezen indul, csúszik
a jégen és a hó útját állja az
úton. Hogyan kell ilyenkor
eljárni, hogy biztonságban
érezhessünk magunkat és
utasainkat?

Elõször is a hó fogsá-
gából szabadítsuk ki

az autót. Söpörjük le a te-
tejérõl a rárakódott havat,
majd ássuk ki a kerekeket
is alóla. Ügyeljünk arra,
hogy a kipufogó szaba-
don álljon, különben nem
indul be a motor. Ráadá-
sul a próbálkozások alkal-
mával a gáz az utastérbe
áramlik. Ha sikerül bein-
dítani a motort, lassan
nyomjuk meg a gázt. Na-
gyobb sikerrel indulha-
tunk el, ha az elsõ kerekek

egyenesen állnak. Ha nem
mozdul a kocsi, akkor le-
het hintáztatni, vagyis
elõre-hátra kicsiket moz-
dítani. Így többnyire sike-
rül elindulni, de ha még-
sem, és csak pörög egy-
helyben a kerék, akkor
szórjunk homokot vagy
sót a kerekek elé, mert ab-
ban jó eséllyel meg tud-
nak kapaszkodni. Ha
nincs más, az autószõ-
nyeg is megteszi. 

Ha ilyen zord idõben út-
nak indulunk, mindig le-
gyen nálunk meleg tea,
némi étel, pokróc, legyen
feltöltve a tank és a telefo-
nunk is. Ha pedig bármi
okból végképp elakadunk
az országúton, ne próbál-
kozzunk egyedül a kisza-
badításunkkal, inkább hív-
junk segítséget.

D. Zs. 

A kihelyezés módja és a mû-
ködési elve szerint számos
etetõtípust különböztetünk
meg. A legegyszerûbb, ha a
levelektõl megtisztított ta-
lajra szórjuk ki a magot, és a
hó elleni védelem érdekében
az etetõhely fölé ágakból,
mûanyag fóliából és nádszö-
vetbõl féltetõt építünk.

Hasonlóan egyszerû az
etetõtálca, ami se-

kély faládától mûanyag vi-
rágalátétig bármi lehet, a
lényeg az, hogy a tálca al-
jára fúrjunk néhány 2-3
milliméter átmérõjû lyu-
kat, ahol a hólé és az esõ-
víz kifolyhat.

A függeszthetõ etetõk
is igen sokfélék, a szépen
kidolgozott fa házikótól,
a fémhálóból vagy mû-
anyagból készült gyári
önetetõkön és a cinkego-
lyón át a kreatív kézi-
munkával készülõ lopó-
tökbõl, kókuszdióból és
mûanyag palackból rög-
tönzött etetõkig.

Amire figyeljünk az ete-
téskor, hogy az elsõ tartós
fagyok, a hó vagy ónos
esõ megérkezése esetén
kell elkezdeni, és a tavaszi
hóolvadásig, a tartós fa-

gyok megszûntéig folytat-
ni is kell. Etetni csak meg-
felelõ minõségû (nem só-
zott, nem pirított, nem pe-
nészes), elsõsorban olajos
maggal, és nem sózott ál-
lati zsiradékkal (szalonna,
faggyú) szabad. Csává-
zott, kémiai és adalék
anyagokkal kezelt eleséget
nem szabad adni a mada-
raknak. A fekete héjú nap-
raforgó olcsóbb és maga-
sabb olajtartalmú, mint a
csíkos fajták, ezért sokkal
alkalmasabb a vadon élõ
madarak téli etetésére.
Egymással párhuzamosan
lehetõleg minél változato-
sabb eleségeket alkalmaz-
zunk: a napraforgó mellett
apróbb magokból álló
magkeveréket, cinkego-

lyót, fõtt zöldségeket és
nyers almát. Az etetõket
rendszeresen ellenõrizzük,
takarítsuk és szükség ese-
tén töltsük fel élelemmel. 

Az etetõket olyan ma-
gasra kell kihelyezni,
hogy a madarak védve le-
gyenek a macskáktól,
talajközeli etetõk eseté-
ben pedig elég nyílt tér
álljon a madarak rendel-
kezésére a ragadozók
idõbeni észrevételéhez. 

Ne feledkezzünk meg
az itatóról sem, ami télen
ugyanolyan fontos, mint
nyáron. 

Az etetõk közelébe tele-
pítsünk odúkat is, mert té-
len ezekben elõszeretettel
éjszakáznak az odúlakó ci-
negék és verebek.

Autós praktikák Mibõl etessük a madarakat?

Örökbefogadás
Január végén ismét örökbefogadó napot tartottak az
Illatos úti ebrendészeti telepen. A Vigyél Haza Alapít-
vány által szervezett programban több mint 30 kutyát
és cicát vittek haza, hogy szeretõ és gondoskodó
családban folytassák tovább életüket. Nem lehet elég-
szer hangsúlyozni: aki menhelyrõl fogad örökbe álla-
tot, az egyszerre két életet ment meg. Azét, akit haza-
visz és azét is, aki a helyére kerülhet így a telepen.
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Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és ide-
jét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfoga-
dására. A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat letéti számlájára (számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001). Apályázati biztosíték
befizetését igazoló bizonylatot és a pályáza-
tokat zárt borítékban 2012. március 19-én
(hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2012. március 19-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, a vagyongazdálkodási osztály hi-
vatalos helyiségében történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy tele-
fonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a vagyon-
gazdálkodási osztályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a
www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumok-
ra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlan értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés

módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban

foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásá-

tól számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-

hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat leté-

ti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-

00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-

latot és a pályázatokat zárt borítékban 2012. február 27-én (hétfõn) 12

óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodá-

si Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu

honlapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2012. február 27-én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ

tér 1. I./19. szám alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyiségé-

ben történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesít-

jük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a

legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-

körû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-

nek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a

23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a va-

gyongazdálkodási osztályon a 437-8646-os és a 437-8639-es telefon-

számokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a

www.obuda.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fóru-

mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) 
egyfordulós pályázatot hirdet 

az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ
alábbi ingatlanok értékesítésére
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor
szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem olvad,
illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok
alapján az állóvizek jege akkor tekinthetõ kel-
lõ szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy
meghaladja a 10 centimétert.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni: éjsza-
ka és korlátozott látási viszonyok között; jármûvel,
a biztonságos munkavégzés kivételével; kikötõk
és veszteglõhelyek területén; folyóvizeken.
Teherbírást csökkentõ tényezõk: fenékrõl elõ-
törõ kisebb, nagyobb források; csatorna beköté-
sek; áradás, apadás által kialakított jégmozgás;
felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jé-
gen tartózkodók számára veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemzõ a befagyás folyamatában,
hogy a már beállt jégmezõre újabb táblák torlód-
nak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, a rajtuk
való közlekedés életveszélyes és tilos! A folyó-
vizek vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elõ,
apadás következtében a látszólag még szilárd jég
állapota megváltozik, beroppanása várható.
Több napos melegebb idõ hatására a jég vas-
tagsága csökken, szilárdsága romlik, ezért a
rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás
veszélyes. Különös veszélyeket rejthet a friss
havazás, mert a jég tényleges állapotát nem le-
het idõben felismerni

Ajánljuk még, hogy azokon az állóvizeken,
ahol a lakosság tömeges megjelenése várható,
például szabadstrandok jegén, átkelési helyek-
nél, a jégbõl való mentéshez felúszó, nagyfelü-
letû tárgyakat, például falétrát, pallót és megfe-
lelõ erõsségû és karbantartott kötélzetet tartsa-
nak készenlétben.
Akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelõi,
és a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytat-
nak, kötelesek a jégmentessé vált területet tá-
volról felismerhetõ módon, egy méter magas-
ságban elhelyezett, legalább 10-10 centiméter
széles piros-fehér csíkozású korláttal megje-
lölni, körülhatárolni! Jégkitermelés, vagy
más - jégen történõ - munkavégzés esetén a
munkáltató köteles figyelõszolgálatot szervez-
ni, és mentõeszközt biztosítani.
Fontos tanács, hogy a jeges vízbõl, a jégbõl men-
tett embert azonnal ne vigyük túlfûtött meleg hely-
re, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindíta-
ni, elõzõleg a jeges ruházatától meg kell szabadíta-
ni. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsõ-
segélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.
A jégen tartózkodás szabályainak betartását, a
jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek
megelõzése érdekében, a vízirendészet foko-
zottan ellenõrzi!

Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság

A jégen tartózkodás szabályai 

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA

A III. kerületi Polgárõr Egyesület
tagjai és járõrei a „Tiszteletet az
éveknek, biztonságot az idõsek-
nek“ elnevezésû országos pol-
gárõr akcióban közbiztonsági
hírlevelet juttatnak el a kerület-
ben élõ magányos, illetve idõs
embereknek. 

Abûnmegelõzési fel-
adatok közé beépített

programban a Budapesti
Polgárõr Szövetség által
kibocsátott, rendõr és pol-
gárõr szakértõk által kidol-
gozott szórólapból megis-
merhetik a zsebtolvajlások,
a besurranásos és a trükkös
lopások elkövetõinek mód-

szereit, valamint a megelõ-
zés lehetõségeit.

Az olvasókat tanácsokkal
látják el a csalók, többek közt
az álrendõrök, álvízmûvesek
megjelenésekor teendõ lépé-
sekrõl. Javaslatokat olvashat-
nak, mit tegyenek, ha mégis
bûncselekmény áldozatává
váltak.A kétoldalas, színesen
nyomott tájékoztatón szere-
pelnek a rendõrség, a tûzoltó-
ság, a mentõszolgálat és az
Áldozatsegítõ Szolgálat elér-
hetõségei. A III. kerületi pol-
gárõrök elérhetõségeit a kiad-
ványra ragasztott matricán,
illetve kártyanaptáron talál-
ják. Sz. Cs.

Polgárõr ügyelet a Kaszásdûlõ utcában
A kerületi Polgárõr Egyesület ügyeletesei a Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti polgárõr irodában fogadják a hozzájuk fordulókat
szerdánként 15-tõl 19 óráig. Itt tájékozódhatnak az egyesületi
életrõl, a belépés feltételeirõl, bûnmegelõzéssel kapcsolatos
tanácsokat kaphatnak, illetve javaslataikat is meghallgatják.
Kapcsolattartási lehetõségek: telefonon a 06-30-621-6088-as
számon, valamint a polgaror.obuda@gmail.com elektronikus
címen. Az egyesület honlapja a www.polgarorobuda.hu címen
látogatható.

Hírlevél az idõsekért
Testi sértés miatt folytat eljárást

ismeretlen tettes ellen a rendõr-
ség. Asértettek elmondása szerint egy
Szentendrei úti lépcsõházban bántal-
mazták õket január 17-én 15 óra kö-
rül. Az egyik ismeretlen támadó egy
24-25 év körüli, körülbelül 170-180
centiméter magas férfi, haja rövid, fe-
kete, szeme sötétbarna. A III. kerületi
Rendõrkapitányság munkatársai ké-
rik, aki a grafikán látható férfit felis-

meri, jelenlegi
tartózkodási
helyérõl vagy
a bûncselek-
ményrõl ér-
demleges in-
formációval
rendelkezik,
hívja a 430-
4700-ás tele-
fonszámot.

Három férfi a Tímár utcai és a békásme-
gyeri HÉV-megálló közötti szakaszon, a
jármû egyik kocsijában egy gyermekkorú
sértettõl elkérte a mobiltelefonját még ta-
valy december 1-jén. 

Tették mindezt azzal az indokkal,
hadd telefonálhassanak egy isme-

rõsüknek, segítséget kérni.
Amikor a sértett vissza szerette
volna kérni a készüléket, a tette-
sek közölték vele, hogy össze-
szurkálják, ha nem marad
csendben. Ezenkívül felszólí-
tották arra, hogy adja át a nála
lévõ értékeit. Amennyiben ezt

nem teszi, megszúrják õt. Asértett a fel-
szólításnak eleget tett, oda adta a nála
lévõ bérletigazolványát és egy ezer fo-
rintos bankjegyet. A kést ugyan egyik
bandatag sem vette elõ, azonban az
erõszakkal fenyegetés elég volt ahhoz,
hogy a bûncselekményt rablásnak mi-
nõsítse a hatóság. 

Jégtáblák között kenuztak
Az idõjárási viszonyok miatt teljes hajózási ti-
lalom volt érvényben azon a napon is, mikor
két embert láttak kenuzni a Dunán a partról
szemlélõdõk február 14-én 14 óra körül. Az
életükkel játszó férfiak az Árpád híd irányá-
ból a Margit híd felé tartottak, majd nagy ne-
hezen kievickéltek a partra. Eközben a Duna
Vízirendészeti Rendõrkapitányság munka-
társai már a helyszínre érkeztek és feljelen-
tették a hajózási szabályok megszegõit.

Lépcsõházban verték õket

Csoportos rablás a HÉV-en

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot ten-
ni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adata-
it, a vételárat, a fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhí-
vásban foglalt feltételek elfogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosí-
tékot befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a
pályázatokat zárt borítékban 2012. február 27-
én (hétfõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási

Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtat-
ványon történik, mely személyesen átvehetõ a
fenti címen vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.
A pályázat bontása 2012. február 27-én 12 óra-
kor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám alatt,
a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõket le-
vélben vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jo-
gát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve, hogy a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A

vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie
a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában
meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni, illetve a helyiségek megtekin-
téséhez idõpont-egyeztethetõ a vagyongazdál-
kodási osztályon, a 437-8639-es, a 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére
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Fuvola szólóest
A Megbékélés Háza in-
gyenes hangversenyso-
rozatának következõ da-
rabja Matuz Gergely fu-
vola szólóestje lesz feb-
ruár 27-én 19 órai kez-
dettel. (Cím: Újmegyeri
tér, a Hadriánus utca-
Királyok útja sarkán.)  

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „Jézus
példázatai“ címmel folyta-
tódik a közkedvelt soro-
zat. Az érdeklõdõket ked-
denként várják az ÓKK-
ba. „Az elveszett juh, az
elveszett drachma“ cím-
mel február 28-án; „A té-
kozló fiú példázata“ cím-
mel március 6-án hallhat-
nak elõadást. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy:
150 forint. Cím: San Mar-
co utca 81.)

1 % 1 % 1 %
• Köszönik támogatásu-
kat azoknak, akik 2010-
ben adójuk 1 százalékát
a Térszínház Egyesület
mûködésére szánták. A
Térszínház Egyesület-
nek juttatott 152 ezer fo-
rintot és a Térszínház
Alapítványnak átutalt 24
ezer 346 forintot teljes
egészében a Térszínház
mûködésére költötték.
• A Csillaghegyi Jézus
Szíve Alapítvány kö-
szönetet mond mind-
azoknak, akik személyi
jövedelemadójuk 1 szá-
zalékát az elmúlt évben
felajánlották az alapít-
vány javára. A befolyt
összeget a nyugdíjasok
és hittanosok támogatá-
sára, valamint a közös-
ségi ház fenntartási költ-
ségeire fordították. (Adó-
szám: 19023250-1-41.)

Az Óbudai Múzeum
készülõ új kiállításá-

hoz olyan, az egykori
Goldberger Textilgyár-
ban dolgozó személyeket
(vagy hozzátartozóikat)
keres, akik a gyárral, az itt
végzett munkával kapcso-
latos személyes élménye-
iket szívesen megoszta-
nák a múzeummal. Vár-
ják továbbá azok jelentke-

zését is, akik a gyárban
készült egykori kelmék-
kel, vagy azokból készült
ruhadarabokkal, fotókkal,
tárgyakkal rendelkeznek
és azokat a készülõ kiállí-
táshoz a múzeum rendel-
kezésére bocsátanák.

(Jelentkezés: 250-1020;
titkarsag@obudaimu-
zeum.hu, hétfõtõl csütörtö-
kig 10-tõl 16 óráig.)

Emlékek a Goliból

Óbuda kulturális életében
egyre nagyobb szerepet
tölt be az Óbudai Kulturá-
lis Központ Nonprofit Kft.,
amely jelenleg három mû-
velõdési házat üzemeltet:
a San Marco utcait, a csil-
laghegyit és a békásme-
gyerit. Ám a programok
nem maradnak a házak fa-
lain belül, hiszen számos
szabadtéri nagyrendez-
vény megszervezése is a
központ nevéhez fûzõdik. 

- A kerületi önkor-
mányzat 2008-ban dön-
tött a három intézmény
összevonásáról - mondta
Lõrincz Edina igazgató.
- Ez a változás szakmai-
lag mindenképpen jót tett
a mûvelõdési házaknak,
hiszen egységesebb ter-
vezést, közös gondolko-
dást tesz lehetõvé. A há-
zak, illetve az azokban
dolgozó 31 munkatárs
egymást segíti a különbö-
zõ programok megszer-
vezésében, illetve újabb
és újabb ötletek megvaló-
sításában. Sok munkánk
van abban, hogy ma már
szinte hazajárnak hoz-
zánk az emberek. A há-
rom intézményben éven-
te legalább egymillióan
fordulnak meg. 

A San Marco utcai
Óbudai Kulturális
Központban általában
hagyományosabb prog-
ramokkal várjuk a kö-
zönséget. A San Marco
Galériában például ha-
vonta új idõszaki kiállí-
tást rendezünk és ehhez
mûvészetbarát klubot is
társítottunk. A San
Marco Színpad befoga-

dó színházként mûkö-
dik. Általában hétvégén
tartunk elõadásokat, il-
letve koncerteket a fel-
nõtt közönségnek. Va-
sárnap délelõttönként
bábszínház, koncert,
mese, játszóház várja a
családokat. A nyugdíja-
soknak színházi bérlet-
sorozattal kedveske-
dünk. Ezenkívül sporto-
lási lehetõséget, tanfo-
lyamokat, klubokat, kü-
lönbözõ börzéket is ta-
lálhatnak a környéken
lakók. De internet kávé-
zónkba is beülhetnek,
akiknek otthon nincsen
saját gépük.

A Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház fõként kö-
zösségi funkciókat lát
el. Így fiataloknak szer-
vezünk programokat,
több preventív rendez-
vényünkkel próbáljuk
megvédeni õket az

olyan rájuk leselkedõ
veszélyektõl, mint a
drog, az alkohol és a do-
hányzás. Ezenkívül
amatõr könnyûzenei
fesztiváloknak, külön-
bözõ kluboknak, irodal-
mi teaháznak is otthont
ad. Az óvodásoknak és
az iskolásoknak játszó-
házat szervezünk ide, az
aprókat tánc-, illetve
nyelvtanulásra, a legap-
róbbakat pedig baba-
színházba várjuk. De ez
a helyszín ad otthont a
kerületben élõ nemzeti-
ségeknek a bemutatko-
zásra, illetve bálok meg-
rendezésére is.

A Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház híre túlju-
tott a kerületen. Itt is sok
gyerekprogrammal vár-
juk a környék lakóit. A
drámajáték, a néptánc, a
népi játékok, a kézmû-
ves foglalkozások, a ba-
ba-mama programok, a
gyermekzsúr, a játszó-
ház és a hétvégi báb-
színház sokakat vonz
ide. A ház játszótere a
szabadtéri programok-
nak is kiváló helyszínt
nyújt. Külön érdekesség
az az eredeti Ganz villa-
mos, amelyre fel is
szállhatnak a gyerekek. 

Jó hír, hogy a Kaszás-
dûlõn is nyílik hamarosan
egy házunk. Reméljük,

õsszel már itt is fogadhat-
juk az érdeklõdõket.

A kft. szervezi meg
ezenkívül a kerületi ön-
kormányzat nagyren-
dezvényeit is. Az év elsõ
ilyen programja az újévi
koncert, amelyet január
elsõ hetében a Kiscelli
kastélyban tartunk, az
Óbudai Danubia Zene-
kar közremûködésével.
Az Óbuda Napját idén
már hatodik alkalommal
rendezi meg a kerület. A
program fõbb esemé-
nyei a Fõ téren, a Szent-
lélek téren, a Zichy-kas-
tély udvarán, a Mátyás
király úton és a
Csobánka téren zajla-
nak. Az Óbudai Nyár
rendezvénysorozata vi-
szont még régebbi:
2000-ben hívták életre.
Ehhez a kiemelt progra-
mokat mi "szállítjuk",
valamint az összes ese-
mény tárgyi-technikai
feltételeinek biztosítása
és a hírverés is a mi fel-
adatunk. A tél legna-
gyobb rendezvénye az
Advent Óbudán, melyre
idén ötödik alkalommal
kerül sor. Az ünnepi
programokról és a fi-
nom falatokról, illetve a
forralt borról szintén mi
gondoskodunk, megala-
pozva ezzel a családok
ünnepét. Domi Zsuzsa

Hamarosan negyedik helyszín is lesz

„Hazajárnak hozzánk az emberek“

Illényi Tamara festõmûvész kiállítását február 25-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk a San
Marco Galériában. A megnyitón a Mitrio Jazz (Dienes Csilla szaxofon, Radukov Dömötör
zongora, Ferencz László dob) muzsikált. Az Óbudai Kulturális Központban található galé-
ria hétköznaponként 9-tõl 16 óráig várja a vendégeket. (Cím: San Marco utca 81.) 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, 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
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� 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
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-9670
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� 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
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhoz szállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Társasházak, lakóparkok teljes körû kö-
zös képviselete (ügyvitel, épületfenntartás,
üzemeltetés). Szakképzettség, több évtizedes
gyakorlat, jogi, mûszaki háttér. Arató József
06(30)201-2598, arato@vnet.hu
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Varrónõ kisebb javításokat, felhajtásokat,
lakástextil varrást és vasalást vállal. Mészkõ
u. Tel.: 06(30)301-8790
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Fakivágás, visszavágás, áglevágás szak-
szerûen, felelõsségvállalással, telektisztítás,
bozótirtás, sövényvágás, gallyapritékolás,
zöldhulladék szállítás, betonfeltörés-bontás,
faházak kültéri festése, vidéken is. Tel.:
06(30)933-5627

� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, Rieder György. Tel.: 256-8285;
06(20)433-6289
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com, www.befokkt.hu
� 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
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630

� Redõny, reluxa, harmonikaajtó készítés,
javítás, ingyenes felmérés. Tel.: 06(30)509-
5938 www.redony-frick.atw.hu

� 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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� Kárpáti fogtechnika 26 éve a Szél u. 10-
ben. Fogsorkészítés 45000 Ft/db. Tel.: 240-
2059, 06(20)493-1675
� Ortopéd Magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi beteg-
ségek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgá-
lat
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Gyógymasszást vállalok Óbudán. Tel.:
06(30)453-5135
� 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
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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
� Gyengéd terápia, testi-lelki-érzelmi
egészségmegõrzés és helyreállítás, minden
korosztálynak. Kineziológus. Tel.:
06(30)631-9432

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

�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Tanulás-tanulás. Korrepetálás, felkészí-
tés, felmérés, ingyenes tanácsadások dixe-
seknek is. Tel.: 06(30)432-6656
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és

esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Általános iskolásokat minden tantárgyból,
gyakorlattal egyénileg korrepetálok. Tel.:
06(30)952-1579
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felvételi, nagy tapasztalat! Tel.: 06(20)439-
6410
� Angol, olasz, orosz hatékonyan, beszéd-
centrikusan. Elsõ óra ingyenes! Tel.:
06(30)587-8329
� Nyelvterületeken élt, többdiplomás angol-
tanárnõnél korrepetálás, felkészítés, érettségi-
re, nyelvvizsgákra, állásinterjúra. Tel.:
06(30)986-5269
� Angol tanítás, nyelvvizsga elõkészítés
(üzleti és pénzügyi is), BME nyelvvizsgázta-
tó, 5 év Anglia Cambridge Proficiency Exam
vizsga, sok éves szakmai tapasztalat. Tel.:
06(30)232-2531
� Német nyelvtanítás minden szinten, nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angol nyelvvizsga elõkészítés, korrepetá-
lás a Komjádi uszodánál. Tel.: 06(30)701-
0351
� Angol nyelvoktatás minden szinten, diplo-
más nyelvtanárnál. Tel.: 06(70)418-6487
� Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Ház-
hoz megyek. Tel.: 387-2267
� Angol, francia és román magánórák ta-
pasztalt nyelvtanárnál, délelõtt, délután, vizs-
gára felkészítés. Tel.: 06(30)595-0498
� Fejlesztõ pedagógus szakkorrepetálást
vállal. Érdeklõdni lehet a 06(30)360-8932-es
telefonszámon
� Német korrepetálás, érettségire, nyelv-
vizsgára, munkavállalásra felkészítés, házhoz
megyek. Tel.: 06(30)509-5938

� Rózsadombon, 55 nm2-es kétszobás, pa-
norámás lakás tulajdonostól 16 900 000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06-20-52-54-019
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Balatonfüredi 70 nm-es lakást Pók utcai
kisebbre cserélnék. Kép, információ: bohem-
rapszodia@gmail.com Tel.: 06(30)850-2075
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342

� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Elcserélném-eladnám óbudaira, Budaka-
lászon, háromlakásos villaépületben (kétszo-
ba hall, gázkonvektoros, cserépkályhás) la-
kást. Tel.: 06(20)566-8216. Ingatlanos kímél-
jen!
� Békásmegyeri, 2+2 félszobás, elsõ emele-
ti önkormányzati lakásomat kisebb önkor-
mányzatira cserélném a kerületben. Különbö-
zet megegyezés szerint. Tel.: 06(30)737-7682
� Lakáscsere, óbudai 2 szobás panellakást
1+3 vagy 2+2 szobásra cserélnék, érték-
egyeztetéssel. Tel.: 06(20)928-0056

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Belváros VI. ker.
Király utca 30-32. társasház (Király
Udvar) mélygarázsában, havi 31.250 fo-
rintért. Tel.: 267-0525/18-as mellék, mun-
kaidõben (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

Ingatlan

� 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

�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 tanácsadást
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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� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
�Flórián áruház mellett, forgalmas helyen,
bevezetett ajándék üzlet bérleti joga eladó, ki-
adó. Tel.: 06(70)371-5578
�Kiadó lakás a Római lakótelepen, 51 nm, 2
szoba, bútor. Tel.: 06(30)701-0351

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� 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

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get 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
� 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
� Számlaképes szervizmérnök évtizedes gya-
korlattal, korrekt áron, ingyenes kiszállítással,
bármely számítógépes gondját megoldom. Tele-
pítés, vírusirtás, adatmentés, Internet. Cégeknek
is! Nagy Gábor, rendszergazda 06(30)213-8232

� 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: 300.000 Ft/hó. Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. csic@csic.hu, tel.:
20/209-9844
� Pótanyuka (45) keresi kiscsibéit, napköz-
beni vagy hétvégi játékra, nevetésre, míg
anya és apa ügyeit intézi. Tel.: 06(70)510-
4999
� Társasházkezelõ cég keres: mérlegképes
könyvelõt. E-mail: emailnet@t-online.hu
Tel.: 06(20)505-2410

� Társasházaknak akció 100 lakás felett
közös-képviselet 700 Ft/hó/lakás + könyvelés
500 Ft/hó/lakás. HEBAR-IMMO KFT.
06(30)408-7064.
� Társasházak takarítását vállalja óbudai
egyéni vállalkozó! Tel.: 06(30)341-3423

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� 1946-os, szellemi sport-, zenekedvelõ nõ
felsõfokkal, nyelvvizsgával értelmiségit ke-
res. Tel.: 06(20)386-7828
� Egyedül érzi magát? Szabadidõ értelmes
eltöltéséhez keresünk 40-es, nyugdíjas részt-
vevõket. Tel.: 06(30)241-6243
� 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

� Örökbefogadnék egyedülálló idõs sze-
mélyt, járadéki-, vagy eltartási szerzõdéssel,
ottlakással vagy anélkül. Tel.: 06(70)323-
7006

Eltartás

Sport

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� 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)

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

Óvodapedagógus felvétele
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Százszorszép Óvodája (1032 Budapest,
Reménység utca 6.) állást hirdet 1 fõ óvoda-
pedagógus munkakör betöltésére március 1-
jétõl, határozott idõre, 2012. augusztus 31-
ig. A munkavégzés helye: A Százszorszép
Óvoda telephely óvodája (1032 Bp., Tégla ut-
ca 6.-8.). Pályázati feltétel: felsõfokú szakirá-
nyú végzettség. A pályázat benyújtásához
szükséges okmányok: részletes, fényképpel
ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; is-
kolai végzettséget igazoló okiratok; érvé-
nyes egészségügyi alkalmasság. Bérezés:
a közalkalmazotti illetménytábla szerint. A
pályázat benyújtásának határideje: a meg-
jelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: 15
napon belül.
A pályázat benyújtásának módja: e-mail-en
(remeny-o@kszkiobuda.hu), személyesen
vagy postai úton (Százszorszép Óvoda 1032
Bp., Reménység utca 6.), minden esetben
elérhetõség megjelölésével.

HAHOTA
Öreg bácsi megy a kivilágítatlan
kerékpáron. Megállítja a rendõr,
és így szól:
- Bátyám, ha nem ég a lámpa a bi-
ciklin, akkor tolni kell! 
Mire az öreg: - Már kipróbáltam,
akkor se ég! 

*** 
Fülészeten: - Mit mondott a doktor
úr, mennyivel tartozom? 
- Kétezer.
- Négy? 
- Hét! 

*** 
- Képzeld, a múltkor valaki ellopta
a feleségem hitelkártyáját! 
- És, mit tettél, feljelentetted? 
- Dehogy, jóval kevesebbet költ,
mint az  asszony! 

*** 
- Hogy vagy öregem? 
- Köszönöm megvagyok! 
- És te? 
- Én még nem vagyok meg, de
már  köröznek! 

*** 
Egy férfi bemegy a cipõüzletbe.
Nézelõdik és a végén kéri, hogy
mutassanak neki egy pár cipõt. Az
eladónõ megkérdi:
- Na, hogy érzi, kényelmesek? 
- Egy kicsit szorítanak - feleli a férfi.
- Próbálja kihúzni a nyelvét -
mondja az eladónõ.
- Még mindig ety kityit sorít...

*** 
A kis falu plébánosa kijön a temp-
lomból és látja, hogy Miska bácsi
mint mindig, most is tök részeg.
- Miska bácsi, mikor szokik végre
le az alkoholról? 
- Öreg vagyok én... (hikk)... már
ahhoz, hogy leszokjak róla.
- Leszokni soha nem késõ.
- Akkor még ráérek...

Farsangi mulatságokat rendeztek az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény valamennyi idõsek klubjá-
ban. (Felvételünk az Õszike utcai klubban készült)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázati felhívás Saroglya utcai 
építési telkek értékesítésére I. ütem
Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.)
egyfordulós pályázatot hirdet a Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat tulajdonában lévõ, Saroglya utcáról nyíló 5
darab építési telek értékesítésére, az alábbiakban részlete-
zettek szerint.
Magánszemélyek, befektetõk figyelem! 
A III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlõdõ
részén, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tar-
tozó, 15-20% beépítési lehetõséggel rendelkezõ, kedvezõ
adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek EL-
ADÓK! Telekmérettõl függõen akár 3-5 lakás is építhetõ!
Atelkekre minden közmû a Saroglya utcából bevezethetõ. 
Pályázható ingatlanok:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilat-
kozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadá-
sára. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az
önkormányzat letéti számlájára (számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001). A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizonylatot és a pályázatokat
zárt borítékban 2012. február 27-én (hétfõn) 12 óráig le-
het benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongaz-
dálkodási Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. február 27-én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1.
I./19. sz. alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos helyiségében történik. A
pályázaton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredmé-
nyérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályáza-
tot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Avevõnek szerzõdéskötési dí-

jat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/Aparagrafusában meghatározottak sze-
rint. 
Apályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a vagyongazdál-
kodási osztályon, a 437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu
honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com,
ingatlan.net, ingatlanok.hu. Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Vagyongazdálkodási Osztály

PPáállyyáázzhhaattóó iinnggaattllaannookk::
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Harmonikus életünk egy idõ múlva kezdett
megváltozni. Szüleim többszöri rosszhangu-
latú beszélgetésére lettem figyelmes. Észre-
vettem, beszéd közben ijedten, tanácstalanul
néznek egymásra. Egy napon aztán fény de-
rült a titokra. Apám a szokottnál korábban
jött haza és rendkívül feldúltnak látszott. Egy
székre rogyott és tõmondatban közölte a hírt:

- Be kell adnom az ipart…!
Anyám feljajdult.
- Szentséges Isten! Mi lesz most…?!
Kezeit a mellére szorította és csak nézett

rémült õzike szemekkel. Engem kiküldtek
játszani, ám így is megtudtam mi lesz, mert
hamarosan merõben új fejezete kezdõdött
életemnek. Kulcsra zártuk a régit, és az a
kulcs úgy eltûnt mintha a föld nyelte vol-
na el. Soha többé nem került elõ. 

1951 õszén aztán meghitt budai ottho-
nunkat is el kellett hagynunk. Másik la-
kást utaltak ki számunkra a hetedik ke-
rületben. 

Azon a késõõszi reggelen, amikor lovas
kocsira pakoltuk a bútorainkat és kisebb-
nagyobb dobozokba meg ládákba csoma-
golva valamennyi féltett holminkat, még
nem sejtettem, az a világ amelybe költö-
zünk, semmiben sem fog hasonlítani a ré-
gihez. S, hogy majd elérzékenyülve, a rit-
ka ünnep áhítatával gondolunk vissza a
magunk mögött hagyott idõre. 

A két megtermett fuvaros ló egyked-
vûen várakozott a budai ház kapuja
elõtt. Orrlyukaikból sûrû párát eregettek
a fagyos levegõbe. Hétéves fejjel értet-
lenül szemléltem õket, hogy nem fáz-
nak amikor én meleg kabátba és sapká-
ba bugyolálva is didergek? 

Néztem az egyre növekvõ halmot a
kocsi tetején és furcsa fájó érzés fogott
el. A tegnap még melegséget árasztó
kedves bútoraink most ridegen, szinte
idegenül tekintettek rám. A lapjára for-
dított ebédlõasztal lábai holt tetemként
meredeztek az égre. A nagy zömök szekré-
nyek meg a süppedõs fotelok is így egy-
más hegyén-hátán személytelenné, sem-
mitmondóvá lettek.   

Minek ez a költözködés? - töprengtem -,
hiszen mindnyájan miatta bánkódunk. 

Tudom… - muszáj… De miért nem
mondjuk, hogy mi nem akarunk…?!

Anyám kilépett a kapun, utána a fuva-
ros, aki újabb holmit tett fel a kocsira. Mi-
után végzett vele, anyám a kezébe nyomott
egy dobozt.

- Porcelán teáskészlet… - mondta -, te-
gye biztonságos helyre, nehogy összetör-
jön! Majd futólag rám pillantott.

- Nem fázol? - kérdezte, és gyengéden
megsimogatta a fejem. De mintha nem
várt volna feleletet, mert már indult is vis-
sza. 

Ránéztem és feltûnt, hogy szemei vörö-
sek a sírástól. 

Az ember begyömöszölte a dobozt az
ülés alá, aztán õ is visszasietett. 

Ismét magam maradtam a lovakkal. Ide-
oda toporogtam mellettük a járdán, hatal-
mas termetük lenyûgözött. Milyen
engedelmesek… - csodálkoztam -, pedig
jóval nagyobbak és erõsebbek a gazdájuk-
nál. Ezt késõbb édesanyámnak is megem-
lítettem, amire õ olyasmit felelt, amit vég-
képp nem értettem. 

- Tudod kicsim, így van ez az emberek-
nél is… -, gyakran a gyengébb uralkodik
az erõsebb felett. 

Miután az utolsó kacatot is felrakták,
apám is felült a bakra a kocsis mellé. 

- Gyüjjön naccságos úr! - bíztatta az, de
mindjárt meg is szeppent. Félszemmel
apámra sandított, hátha elvtársat kellett
volna mondania, csak hát neki még a régi-
es megszólításra áll rá a szája. De úgy lát-
szik mást olvasott le az arcáról. Így hát

csettintett a nyelvével a lovaknak, amire
azok nekifeszülve megrándították a kocsit,
majd nehézkesen elindultak.  

- Gyí te! - dörrentett rájuk, majd oldalra
fordulva fogai közt kisercintett a levegõbe. 

Szemem megakadt apámon a lilára fa-
gyott orrú kocsis mellett. Arca beesett volt,
vállai ernyedten lógtak. Idegenül hatott õ
is, akárcsak a kocsira rakott holmi. 

A lovak patái ütemesen csattogtak a kö-
vezeten azután, hogy belelendültek a me-
nésbe. A kerekek fájdalmasan nyikorogtak
a teher alatt. Utánuk fordultam és meredt
szemekkel bámultam õket mindaddig,
amíg be nem fordultak egy keresztutcába. 

Megborzongtam. Kezem, lábam meg-
gémberedett a csípõs hidegben. Ujjaim he-
gye fájón zsiborgott, pedig kesztyû volt
rajtam. Ismertem ezt az érzést, a téli séták
kísérõje volt. Olyankor alig vártam, hogy
otthon anyám puha tenyerei közt melen-
gesse átfagyott végtagjaim, gyengéd sza-
vát, miközben kis békalábúmnak becézget.
Önkéntelenül tettem pár lépést az eltûnt

kocsi nyomába, eközben váratlanul meg-
hallottam anyám hangját a hátam mögül. 

- Gyere kicsim…- szólt utánam -, mi
meg villamossal megyünk…

* * *
Azok az évek bõvelkedtek olyan esemé-

nyekben, amelyeket nemigen értettem, de
gondolom a felnõttek se nagyon, hisz elég
zavar volt a fejekben. Az új rendszerhez
igazodóan új pirosbetûs ünnepeket jegyez-
tek be a naptárakba, március 15. pedig egy
idõre kikerült a jeles ünnepek sorából. 

Nos, egy napon az utcára lépve megle-
pett, hogy minden házra fekete zászló van
kitûzve. Valósággal feketéllett a város. Va-
jon milyen ünnep lehet? - töprengtem, mert
olyat már láttam hogy léptennyomon piros
zászlók virítottak, de hogy feketék…?
Olyat még nem. Ám nem sokáig kellett tör-

nöm a fejem, mert hamarosan megtud-
tam a szomorú hírt: meghalt „dicsõ
Sztálin elvtárs“! Az iskolában is errõl
beszélt a tanító néni, késõbb otthon sa-
ját fülemmel hallottam hogy a rádió
többször bemondja: „a szovjet nép si-
ratja hõs fiát“. 

Micsoda kár…! - kezdtem sajnálkozni
én is, és igencsak elszontyolodtam.
Egyúttal felvetõdött bennem a kérdés,
akkor ott annak az embernek a hazájában
most mindenki zokog? Mindenki, aki az
utcákon és tereken járkál, meg a munka-
helyeken, de még az iskolában a gyere-
kek is? Ezek szerint igen, ha a rádió
mondja. Szinte röstelltem, hogy én meg
ez ideig csak úgy elengedtem fülem mel-
lett a hallottakat, holott nyilván nekem is
illene valamiképpen kimutatni sajnálko-
zásomat a jóságos ember halála felett. 

Mit kéne hát tennem?
Többféle variációra is gondoltam, vé-

gül egy kézenfekvõ megoldást válasz-
tottam. Bizonyára van édesanyám var-
ródobozában egy darabka fekete szalag,
amit kitûzhetnék a ruhámra. Azzal leró-
hatnám kegyeletemet elõtte. Nem is te-
ketóriáztam sokáig, elõvettem a dobozt

és némi matatás után meg is találtam, amit
kerestem. Ezt követõen a szalagot egy gom-
bostû segítségével masnivá formáltam,
majd a lehetõ legfeltûnõbb helyre, a szívem
fölé tûztem. Jó idõ telt el már, amikor
anyám egyszercsak észrevette a masnit, és
gyanútlanul megkérdezte:

- Mi az a fekete vacak a ruhádon?
Micsoda kérdés! - néztem rá megütközve -,

tán nem tudja milyen szomorú nap ez a mai?
Kihúztam hát magam és büszkén feleltem:

- Gyászolom a hõs Sztálin elvtársat!
Most is látom anyám üvegesre vált te-

kintetét, s ahogy kezét a homlokára csapva
felnyögött:

- Uramisten!
Hallom szokatlanul erélyes hangját

ahogy rám szólt:
- A-zon-nal vedd le, mert menten guta-

ütést kapok!
Értetlenül néztem rá és elkönyveltem, a

gyerek sohasem tud jót tenni. 
(A könyv megjelenését Óbuda-Békásme-

gyer Önkormányzata támogatta.)

Zenker Katalin:
Résnyi fény

(részletek a kötetbõl)
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Fogadóórák – Pályázat – Program

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András elõzetes egyeztetés alapján 
(Lehet Más a Politika) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Óvodapedagógus felvétele 
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet 1 fõ óvodapedagógusi mun-
kakör betöltésére, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra. A munkavég-
zés helye: Hétszínvirág Mûvészeti Tagóvoda (1039 Budapest, Medgyessy Fe-
renc utca 1.). Pályázati feltétel: felsõfokú óvodapedagógusi szakirányú végzett-
ség. Szükséges okmányok: önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél másolat; er-
kölcsi bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is). Bérezés: a közalkalma-
zotti bértábla szerint. Elõnyt jelent: kézmûvességben való jártasság.
A pályázat benyújtásának módja: e-mailen - pais-o@kszki.obuda.hu; szemé-
lyesen - postai úton. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 19. A
pályázat elbírálása: 2012. március 26. A munkakör legkorábban 2012. április 2-
án tölthetõ be.

Civil mûködési pályázat
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ okiratában lefekte-
tett alaptevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra,
mind humán-erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2011. január 1-je elõtt bejegyzett és ott
ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szervezetek,
amelyeket ugyan nem III. kerületi székhellyel jegyeztek be, ám tevékenységüket
Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bí-
róság 2011. január 1-je elõtt jogerõsen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak,
illetve az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg: 500 ezer forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - február 20-tól - letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil refe-
rensnél (1033 Budapest, Fõ tér 3. II. em. 37/a).
A pályázatról további információt nyújt: Locskainé Radnai Írisz civil referens a
437-8921-es telefonszámon vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2012. március 23. 12 óra.
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Verseljünk!
Rejtvényünkben két nagy költõnk egy-egy versébõl
idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 13.
sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Idézet Arany János: Vojtina ars poeticá-
ja címû versébõl (zárt betûk: K. H. J. A. G. K.) 13. Tenge-
ri képzõdmény. 14. Ilyen pszichológia is van. 15. Visszajött!
16. Régiesen lõtt. 18. Jós, tájszóval. 20. Némán vet! 21. Vé-
gek nélküli bánat! 22. Hatalmas kígyó. 24. Amerikai Bözsi.
25. Belga, olasz és norvég autók jele. 26. Téka egynemûi. 27.
Bánya része. 29. … et impera, oszd meg és uralkodj! 31. Ka-
nadai nagyváros. 33. Mohamed prófétától származó arab ne-
mes is. 34. Rémül. 36. Tréfa oroszul. 38. Nem vak. 39. Ré-
gebbi bútortípus. 41. Hitvánnyá válik. 43. Szédítse. 45. Vala-
mely szervezet tevékeny munkatársa. 46. Nitrogén és jód
vegyjele. 47. Gyakorító rag. 48. Z. L. M. 50. Novoszibirszk
része! 51. A. Y. A. 52. Nyíl közepe! 53. Drágakõ. 55. Idi…
Dada, afrikai diktátor volt. 56. Pest megyei helység. 58. Ope-
rai magánszám. 60. Búzavirágféle gyomnövény.
FÜGGÕLEGES: 2. Mi öten. 3. Chilei város. 4. Némán tola-
tó! 5. Régi hosszmérték. 6. Amerikai hírügynökség rövidíté-
se. 7. Erõsebb zörej. 8. Orosz hegység. 9. Poirot magándetek-
tív egyik megszemélyesítõje, … Suchet. 10. D. T. S. 11. La-
tin kötõszó. 12. Csökkent. 13. Idézet Vörösmarty Mihály:
Amerengõhöz címû versébõl (zárt betûk: N. N. A. E.). 17.
Rádiós, tévés személyiség, Lajos. 19. Nem csak ez. 22. Lo-
kál. 23. Becézett Anna. 25. Véleményez. 27. Nagyot mond.
28. Katonai roham. 30. Ruhaanyag. 31. Takar. 32. Zenei
hangköz. 35. Brit koronagyarmat a tengerentúlon. 37. Férfinév. 40. Ne-
mes bor. 42. Angol helyeslés. 44. Balkáni nyelv. 46. Kitárulkozott. 49.
… megvénülünk, Jókai egyik regénye. 51. Ré-vel egyesült az egyipto-
mi mitológiában. 53. Fogoly. 54. Az egykori Nehézipari Minisztérium
névbetûi. 55. Jenki. 57. Néma síp! 59. Asztácium vegyjele. 60. Olasz és
kambodzsai autók jele. Ipacs László

A február 6-án megjelent, 
„A tél közepén“ címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Holnapra hó jön, frissen zuzogó, 
öt forintos pelyhekkel jön a hó“.

Mint azt legutóbbi lapszá-
munkban már megírtuk,
Óbuda legjobb vendéglá-
tóhelye tavaly a vendégek
szavazatai alapján a Kór-
ház utcai piac melletti
Pizza Paradicsom lett. Az-
óta az elismerõ tábla át-
adása is megtörtént febru-
ár 7-én. Ebbõl az alkalom-
ból Szalai Balázs tulajdo-
nossal beszélgettünk.

- Aki belép az étterem-
be láthatja, hogy az aj-
tótól balra már van egy
ugyanilyen elismerést
jelzõ tábla, amelyet
2009-ben kaptak. Az új
tábla hova kerül?

- Természetesen az ajtó
másik oldalára… Ezúton
szeretném megköszönni
mindazoknak a szavaza-
tait, akik hozzásegítettek
minket ismét a gyõze-
lemhez. És természetesen
köszönöm minden kollé-
gámnak is, akik nélkül
szintén nem tudtuk volna
elnyerni ezt az elismerést.

- Mi az a vendégcsa-
logató, amiért annyian
vissza-visszajárnak ide?

- Nyilván a minõség,
amit folyamatosan ma-
gas szinten tartunk.
Minden nap százféle
ételt-italt kínálunk ven-
dégeinknek. És nem-
csak helyben fogyaszt-
hatják el, hanem akár
házhoz is szállítjuk,
amit kiválasztanak.

- A gazdasági válság
hatását önök is megérzik?

- Nem, sõt! A dohány-
zást tiltó törvény miatt
még nõtt is a forgal-
munk. Sokan jönnek
ugyanis azok közül, aki-
ket eddig éppen a füst
tartott távol tõlünk. Ép-
pen ezért bõvíteni fogjuk
az éttermet: a jelenlegi
40 férõhelyrõl 70-re nö-
veljük befogadó képes-
ségünket úgy, hogy hoz-

záépítünk egy télikertet a
jelenlegi épülethez. 

Egyébként pedig a si-
ker szinte kötelez min-
ket arra, hogy másoknak
is segítsünk. Ezért át-
utaltunk 150 ezer forin-
tot a Jövõbarát Alapít-
ványnak, és a jövõben is
támogatjuk lehetõsége-
inkhez mérten.

A verseny keretében
a szavazók között is
gyõztest hirdetett az ön-

kormányzat. Idén Jakab
Mária Edit nyert egy
két személyre szóló in-
gyenes vacsorát és há-
rom alkalomra szóló 15
százalékos kedvez-
ményt nyújtó bont a
Pizza Paradicsomba,
melyet az étterem meg-
fejelt még egy örökös
20 százalékos kedvez-
ménnyel is. 

Mint a gyõztestõl
megtudtuk, alig várja
már, hogy éljen a fel-
ajánlott lehetõséggel és
felkeresse az igencsak
hangulatos éttermet.

domi

Elismerõ tábla jobbról, balról

A Pizza Paradicsom a legjobb

Világjárók fényképes úti beszámolói
Új, izgalmas elõadássorozat indul az Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató Intézmény szervezésében, mely az
elõadók jóvoltából messzi országokba kalauzolja az
érdeklõdõket. Az elõadók idegenvezetõként, turisz-
tikai szakemberként, kutatóként, vagy bátor, felfe-
dezõ lelkû utazóként szerezték élményeiket és tu-
dásukat, melyet történeteik és káprázatos fotóik ál-
tal most megosztanak a hallgatósággal.
VELENCEI KARNEVÁL  - szimbólumok, maskarák,
pompás paloták Velencében február 22-én 15 órától
a Kiskorona utcai Idõsek Klubjában (Kiskorona utca
3.). Elõadó Békefi Anna. (A belépés díjtalan.)

Bús Balázs polgármester adta át az elismerõ táblát
Szalai Balázs étterem-tulajdonosnak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Pilis Verseny Karate Mû-
helyt (PVKM) 2011-ben hozta
létre Szente Gyula (3. dan
WIKF Wado-ryu Karate-do) és
Szabó János (5. dan IKGA
Goju-ryu Karate-do) mester.
Az egyesülés célja, hogy ma-
gas színvonalú versenykarate
képzést biztosítsanak a tér-
ségben. Mindketten foglal-
koznak tradicionális harcmû-
vészeti oktatással és sporto-
ló utánpótlás-neveléssel.

Aversenyzõk edzéseit
jelenleg Szabó János

vezeti az Óbudai Gimnázi-
um tornatermében és
Tinnyén. Az egyesülés tag-
jai: Wadofight KK, Pilis-
borosjenõi SE Karate
Szakosztálya és az óbudai
székhelyû Gankaku Sport-
egyesület. 

A Balaton Karate Kupa
Nemzetközi Versenyen a
PVKM 6 indulója össze-
sen 5 arany-, 6 ezüst- és 2
bronzéremmel lett gazda-
gabb. A Gankaku Sport-
egyesület indulója, Szabó
Levente (12 éves, Harrer
Pál Általános Iskola) 1
arany-, 1 bronz- és 1 csapat
ezüstérmet szerzett.

A Gankaku Sportegye-
sület az oktatáson kívül ak-
tívan foglalkozik sport-

szervezéssel is. Minden
évben rendeznek meghí-
vásos országos karate ver-
senyt, melyet évrõl évre
egyre nagyobb figyelem
kísér. Az Ürömi József Ná-
dor Általános Iskola torna-
termében tartották a „VI.
Ürömi-Gankaku Kupát“
(az ürömi önkormányzat

hozzájárulásával). Az ese-
ményt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata is tá-
mogatta. A rendezvény
különlegessége, hogy nem
az aktív versenyzõkre kon-
centrál. Lehetõséget kap-
nak a megmérettetésre az
utánpótlás sportolók, a
nem versenykaratét prefe-
ráló felnõttek, valamint a
teljesen kezdõ, illetve a
nem karatézó gyermekek,
akiknek külön játékot fej-
lesztettek ki. 

Az önkormányzatok
segítsége jelentõs, azon-

ban a rendezvények ma-
gas színvonalú lebonyo-
lításához szükséges még
külsõ forrásokat bevon-
ni. Az egyesület keresi
eseményének névadó tá-
mogatóját is. 

(Elérhetõségek: szemé-
lyesen hétfõn és csütörtö-
kön 16.30-tól 17.30 óráig
az iskola tornatermében.
Telefonszám: 06-30-930-
6237; e-mail: gankaku@
freemail.hu; web: ganka-
ku.hu; facebook: Gankaku
Team Hungary.)

Sz. Cs.

Öt arany a Balaton Karate Kupán

Nyílt Hapkido Földharc Szemináriumot szervezett február 11-én a Hwarang-do Sportegyesü-
let. A magas színvonalú edzéseken szép számmal vettek részt a földharc technikái iránt ér-
deklõdõ, harcmûvészetet gyakorló lelkes fiatalok és idõsebbek, akik Hódmezõvásárhelyrõl,
Szegedrõl és Budapestrõl érkeztek. Óbudáról a Diamond Sportiskola képviseltette magát. A
sportolók megismerkedhettek a földharc alap talajmozgásaival, a védekezõ és támadó
alaptechnikákkal. A küzdelem közbeni alkalmazásokat egymáson is kipróbálhatták

A múlt év utolsó junior nõi
párbajtõr világkupa verse-
nyén, a németországi Laup-
heimben, elsöprõ magyar si-
ker született. 21 ország 113
versenyzõje állt a rajthoz. 

Az elsõ helyrõl mind-
össze egy tus döntött

a Honvédos Budai Dorina
és az Óbudai Fless ver-
senyzõje, Kolczonay Anna
között, Dorina javára. A
harmadik helyen is magyar

versenyzõ, Várnai Vivien
végzett. 

Jó jel ez a tavaszi világ-
bajnokság elõtt. Körvona-
lazódik egy olyan csapat,
amely komoly eséllyel
veheti fel a versenyt a vi-
lág legjobbjaival. Ez a ki-
váló eredmény egyenes
következménye annak a
figyelemnek és támoga-
tásnak, amit a kerületi ön-
kormányzat nyújt az
egyesületnek.

Kiváló eredménnyel
szerepelt korosztá-

lyának legrangosabb
nemzetközi megmérette-
tésén Lukovszky Sarolta, a
Római SE szinkronúszó
versenyzõje Belgiumban,
a XX. Flanders Open
Nemzetközi Utánpótlás
Bajnokságon tavaly év
végén - számolt be a ver-
senyrõl Kõvágó Mónika,
Saci edzõje.

A bajnokságon 8 or-
szágból 16 csapat és 125
versenyzõ vett részt. Akö-
telezõ számban Sarolta I.
helyezést ért el, „szóló-

ban“ pedig II. helyezett
lett. Magabiztosan és ki-
egyensúlyozottan ver-
senyzett. Edzõje szerint a
kiemelkedõ tehetségû
sportoló bármely rangos

nemzetközi versenyen
megállja a helyét. Dicsõ-
séget szerzett Magyaror-
szágnak, Óbudának és
egyesületének, a Római
Sport Egyesületnek.  

Fless ezüst a világkupán

Az egyesület várja az óbudai gyermekek jelentke-
zését, akiket az edzéseken díjmentesen tanítanak.
Foglalkozások: hétfõn és csütörtökön 16.30-tól
17.30 óráig az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola
tornatermében (Harrer Pál utca 7.)  

Saci szinkronúszó aranyérme
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-
gyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-

jén (legközelebb március 6-án) 17-tõl 19 óráig a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja
13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-

zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban

(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelent-
kezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es vá-
lasztókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt,

vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fo-
gadóórát (nem jogi tanácsadás) tart a Váradi utca

17. szám alatti irodájában.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének

megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb március 1-jén) 16-tól

18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-
adást 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 ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap

3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) országgyûlési
képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar
utca 11. szám alatti Jobbik irodában, il-
letve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@ jobbik.hu
drótpostacímen.

42 m2-es 
üzlethelyiség kiadó 

Békásmegyeren 
mellékhelyiségekkel. 

Irányár nettó 
1300 Ft/m2/hó.

Érdeklõdni 
a gondnoknál 

a 060(70)626-2848-as
telefonszámon lehet.

Lakossági fórum 
A III. kerületi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat
lakossági fórumot tart
február 24-én 18 órakor
a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban. (Cím: Cso-
bánka tér 5.)

Polgári esték
Csillaghegyen
Czakó Gábor íróval
Krómer István profesz-
szor beszélget február
29-én 18 órától a Csillag-
hegyi Közösségi Ház-
ban. A rendezvényt a Fi-
desz 4-es választókerü-
lete szervezi. (Cím: Má-
tyás király útja 13-15.)

A vizsga a Fidesz
Filmklubban 

A következõ elõadást a Fi-
desz Filmklubban március
1-jén 18 órától rendezik. A
Palace EuroCenter mozi-
ban (Bécsi út 154.) Ber-
gendy Péter új filmjét mu-
tatják be. „A vizsga“ egy
ÁVÓ-s krimi: két konspirált
lakásban folyik egy ügy-
nök vizsgáztatása 1958-
ban. Fõbb szerepekben:
Nagy Zsolt, Hámori Gabi
és Kulka János. Az opera-
tõr Tóth Zsolt. A vetítésen
a rendezõ, Bergendy Pé-
ter és a forgatókönyvíró,
Köbli Norbert is részt vesz,
válaszolnak a nézõk kér-
déseire. (Kedvezményes
jegyek 500 forintos áron
igényelhetõk a 06-20-982-
0358-as telefonszámon
Havadi Elza önkormány-
zati képviselõnél, vagy a
havadielza.fidesz@gmail.
com e-mail címen.)

Pontosítás 
Az Óbuda Újság február
6-ai számában megje-
lent melléklet 2. oldalán,
a társasház felújítási pá-
lyázathoz nem a megfe-
lelõ fotó került. A hibáért
elnézést kérünk.

A SISZA Politikusképzõ
Iskolában (PKI) február 4-
én elkezdõdött az oktatás
(www.sisza.hu). Az Óbu-
dai Kulturális Központban
több éve mûködõ iskolá-
ban kifejezetten gyakor-
latorientált képzést foly-
tatnak. Várják továbbra
is mindazok jelentkezé-
sét, akik már politikusok,
vagy azok szeretnének
lenni.

C ivilek, politikusok,
polgármesterek,

önkormányzati képvise-
lõk, politikai tanács-
adók, kampányszakem-
berek, média munkások
és leendõ politikusok
megismerkedhetnek a
választási technikákkal,
kampányszervezéssel,
tanulhatnak pártépítést,
politikai marketinget,
szóvivõi ismereteket,
politikai kommunikáci-
ót, közszereplést, retori-
kát és beszédtechnikát,
közvélemény-kutatást,
önkormányzati vezetési

ismereteket, stílusgya-
korlatokat és pályázat-
írási ismereteket.

Az elmúlt évek elõadói
voltak: Bogár László,
Simicskó István, Ober-
sovszky Péter, Pesty Lász-
ló, Szentesi Zöldi László,
Kocsis Máté, Kósa Lajos,
Hoffmann Rózsa, Simon
János, Gulyás Gergely,
Bencsik András, Boros
Imre, Wittner Mária, Bu-
dai Gyula, Parragh
László, Karácsony Ger-
gely.

A hetente, szombaton-
ként 20-25 fõs csopor-
tokban folyó gyakorlati
foglalkozások során a
résztvevõk képessé vál-
nak önállóan politikai
kampányok szervezésé-
re, pártépítési feladatok
elvégzésére, politikai
kommunikációs és mé-
diaszereplésekre. 

(A képzés helye: Óbu-
dai Kulturális Központ.
További információ:
www.sisza.hu, vagy 06-
70-250-5840.)

Politikusképzés Óbudán

Aquincumi Múzeum:
februárban zárva

Technikai okok miatt zárva tart feb-
ruár 29-ig az Aquincumi Múzeum,
mert az Európai Uniós támogatású
Pannonia Provincia Program építési
munkáit végzik.
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: 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%. Elhelyezési fel-
ár: + 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 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

Bóbita Alapítvány
A 2011-es évben az 1 százalékos tá-
mogatásból, az 1 millió 407 ezer fo-
rintból a Vitorla és Arató óvodákba
mászófalat, fészekhintát, óriásházi-
kókat és fejlesztõjátékokat vásárol-
tak. (Adószám: 19639745-1-41.)
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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

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

A Magyarországi Krisna-tu-
datú Hívõk Közössége az
Ételt az Életért Szegényélel-
mezési Programjában a rend-
kívüli fagyokra való tekintet-
tel kiemelt ételosztási akciót
szervezett. 

Aheti ötszöri ételosztás
helyett a hét minden

napján másfélszeresére nö-
velték az adagszámot az
ételosztó pontokon. Ezzel
hetente már több mint 10
ezer adag ételt osztottak
szét csak a fõvárosban, és
további több ezer adagot
országszerte. 

- Az év minden napján
friss, meleg étellel várjuk a
bajba jutott személyeket. A
téli napokon azonban kife-
jezetten figyelünk arra,
hogy fûtõ hatású, táp-
anyagokban gazdag, forró
ételeket kínáljunk. A nagy
hidegben fokozottan meg-
nõtt az igény élelmiszer-
csomag szolgáltatásunkra
is. Az önkéntesek szintén
fokozott erõvel vesznek
részt a szolgálatukban.
Vannak olyan segítõk is,
akik hajnalban, munkába
menet elõtt vesznek részt
az elõkészületekben -
mondta Szilaj Péterné
programkoordinátor, aki az
Ételt az Életért Közhasznú
Alapítvány kuratóriumi
tagjaként nemrégiben vette
át a Fischer Ágoston Óbu-
dai Szociális Díjat.   (d. zs.)

Plusz étel
a hidegben
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