
Óbudai Továbbtanulási Támogatás elne-
vezéssel 15 millió forintot különítettek el
az önkormányzat idei költségvetésében.

„Felelõsen az ifjúságért“ címmel márci-
us 19-tõl április 4-ig Óbudai Pedagógiai
Napokat rendez a PSZI.

A Princess tagja a városrészben él.
Zenérõl, utazásról, óbudai életérõl be-
szélgettünk a hegedûmûvésszel.20

Pados Kriszta felfedezte a kerületet
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4
Egyetemi, fõiskolai hallgatók támogatása

15
Óbudai Pedagógiai Napok

TOUR DE ÓBUDA! Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata bemu-
tatja: az Óbudai Olimpia programsorozatában március 25-én ren-
dezik a Tour de Óbudát két távon, 38 és 15 kilométeren. Rajt és
cél a Fõ téren. FELHÍVÁS A 32. OLDALON

Fokozott ellenõrzések 
Havonta egyszer fokozott
rendõrségi ellenõrzésekre
lehet számítani a III. kerü-
letben. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
bûnmegelõzési program-
jához kapcsolódóan dol-
gozták ki az akció részle-
teit. INFORMÁCIÓ A 12. OLDALON

N agy többséggel, az
ellenzék tartózko-

dása mellett, 24,5 milli-
árdos fõösszeggel fo-
gadta el Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete a helyhatóság
2012-es költségvetését
a február 16-ai ülésen.
A stabilitási törvény

elõírásainak megfelelõ-
en elkészült a 2013-
2014-es éveket érintõ,

lehetõségeket keretbe
foglaló tervezet is.

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

T ornatermet avattak a
Százszorszép Óvodá-

ban, ahol önkormányzati és
alapítványi támogatásból
60 négyzetméteren mozog-
hatnak a gyermekek. 

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

A k o m m u n i z m u s
névtelen áldozatai

mellett a katinyi mártírok
emléke elõtt is fejet haj-
tottak a kommunizmus

áldozatainak emléknapja
alkalmából rendezett feb-
ruár 24-ei önkormányzati
megemlékezésen. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma március 21-én, szerdán
jelenik meg. Újságunk korábbi számai is olvashatók
a www. obuda.hu honlapon.

Elfogadták az idei költségvetést

Felelõs gazdálkodás, biztonságos mûködés 

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 

Zöldtetõ az új 
tornatermen

Író-olvasó találkozóra ér-
kezett az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskolába a
népszerû író, Csukás Ist-
ván február 14-én. 

É lményszerû bemu-
tatkozása után nyel-

vi játékkal hívta fel a di-
ákok figyelmét a ma-
gyar nyelv szépségeire.
A „Harrer Hírek“ címû
iskolaújság fiatal ripor-
tere néhány érdekes kér-
dést tett fel a vendég-
nek. A találkozó zárása-
ként mûveit dedikálta
az író a gyermekeknek. 

Csukás István a Harrerban

Családi 
sportágbörze

A Laborc utcai Szabad-
idõ Parkban tartják már-
cius 31-én az Óbudai
Családi Sportágbörzét.

TUDNIVALÓK A 28. OLDALON
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Fórum – Egészségügy

„Kis rezsi - nagy jövõ. Az
energiatudatos és költ-
séghatékony városfejlesz-
tés kulcskérdései az
EnSURE projekt tükrében“
címmel rendeztek konfe-
renciát február 22-én a
Békásmegyeri Közösségi
Házban.

Avonzó, egészséges
városi környezet, a

klímaváltozás és az ener-
giagazdálkodás világ-
szerte a legfontosabb kér-
dések közé tartozik, egy-
mással szorosan össze-
függ a háztartások, tele-
pülések és településré-
szek szintjén, és egyben
országosan is. Ennek el-
lenére a helyzet városré-
szi, települési, térségi
szinten történõ, hatékony,
integrált megközelítésû
javításának eszközei még
nagyrészt hiányoznak.

Ezt az ûrt próbálja be-
tölteni a 13 nemzetközi

partner - köztük a Ma-
gyar Urbanisztikai Tu-
dásközpont és a BME
Szociológia és Kommu-
nikáció Tanszéke - közre-
mûködésével folyamat-

ban lévõ EnSURE IN-
TERREG IV.B Central
Europe projekt, mely szé-
lesebb körben is tanulsá-
gos megközelítéseket, ta-
pasztalatokat nyújthat az

érintett témakörökben
dolgozó önkormányzati
döntéshozóknak, emellett
a gyakorlati, felsõoktatási
és tudományos szakem-
bereknek is.

A február 22-ei konfe-
rencia a projekt eddigi
eredményeit mutatta be

jó példákkal. Lehetõség
nyílt a tapasztalatok meg-
vitatására, az önkor-
mányzati vezetõk egy-
más közti, és a Magyar-
országon újszerû szakte-
rület legkiválóbb szak-
embereivel való eszme-
cserére is.

Puskás Péter alpolgármester nyitotta meg a konferenci-
át, melyen kilenc elõadás hangzott el. „Az EnSURE sze-
repe Óbudán, célok és eddigi eredmények“ címmel
Schindler-Kormos Eleonóra, az önkormányzat fõépítészi
és városfejlesztési irodájának osztályvezetõje tájékoz-
tatta a hallgatóságot 

A résztvevõk az esemény zárásaként ellátogattak a Szõ-
lõ utcai Faluházba, ahol az épület energiahatékony fel-
újítását tanulmányozták  

Az ellátás átalakításá-
nak igénye legalább

három évtizede parkoló
pályára állított elképzelés.
Az ezzel párhuzamosan
emlegetett racionalizálás, a
félreértések elkerülése vé-
gett tisztázandó: nem pusz-
tán a pénzügyi szigort hoz-
za magával. 

Bús Balázs polgármes-
ter elõterjesztésére a képvi-
selõ-testület kezdemé-
nyezte a szaktárcánál Óbu-
da-Békásmegyer észak-
közép-magyarországi
egészségügyi központhoz
sorolását. Ez orvos-szak-
mai és ellátás-szervezési
szempontból is kedvez a
kerületieknek, mert a fek-
võbetegek egy könnyeb-

ben megközelíthetõ, a
Szent János Kórháznál
jobb infrastrukturális
adottságokkal rendelkezõ
intézményben kapnak
majd szakszerû ellátást. 

- Nem lep
meg, hogy a la-
kosok nincsenek
tisztában azzal,
hová kell menni-
ük egyes tünete-
ikkel. Hangsú-
lyoznom kell,
alakulóban van-
nak a tervek.
Amit elengedhetetlenül
szükséges tudni a pácien-
seknek az az, hogy a járó-
beteg-szakellátás rendje
nem változik. Értelemsze-
rûen, aki a III. kerületben

teszem azt ortopédiai, fül-
orr-gégészeti problémájá-

val felkereste az
óbudai vagy a
békásmegyeri
szakrendelõt, an-
nak ezután, azaz
májust követõen
is ezt kell tennie.
Hogyha influen-
zás tünetei van-
nak, fáj valamije,

nem tudja eldönteni, hová
forduljon problémájával,
ami nem azonnali ellátást
igényel, az eddig kialakult
rend szerint háziorvosá-
hoz kell fordulnia. Ahogy

hallottam, ez már most
sok félreértésre adott okot
a városrészben - szögezte
le dr. Bazsó Péter orvos-
igazgató.  

Az orvos-igazgató sze-
rint a szakmai gyakorlatot,
a tudást nem pótolhatja
semmi.

- Ennek eklatáns példája
a Szent János Kórház, me-
lyet védelmembe kell,
hogy vegyek. Lehet, hogy
nálunk a Honvédkórház-
ban a betegek komfortér-
zete jobb, de ne feledjük,
hogy azok az orvosok, nõ-
vérek, akik ott dolgoznak,

szívüket-lelküket és tudá-
sukat ugyanúgy beleadják
a munkájukba, mint a mi
szakembereink. Nem õk
tehetbek a körülmények-
rõl, amelyek között dol-
goznak.

Beteg-utak
A Honvédkórház két te-

lephelyen fogadja majd a
III. kerületi beutaltakat: a
Róbert Károly körúton (1.
telephely) és a Podmanicz-
ky utcában (2. telephely).
Nem lennék becsületes, ha
jelen helyzetben kijelente-
ném, hogy már teljes mér-
tékben fel vagyunk készül-
ve erre. Ennek õszre kell
megtörténnie. 

A Szent Margit Kórház-
ra kitérve elmondhatom,
hogy a jelenlegi tervek
szerint ez az egészségügyi
intézmény meghatáro-
zott feladatokra megma-
rad. A legfontosabb azon-
ban az, hogy olyan beteg-
utak alakuljanak ki, ame-
lyek segítségével a lakosok

A Honvédkórház orvos-igazgatójának tájékoztatója

Kórházi ellátás: májusig a régi rend szerint
A városrészben élõk fekvõbeteg-ellátása egyelõre a régi rend
szerint zajlik. Az új térségi besorolás alapján a III. kerület má-
justól tartozik a Honvédkórházhoz. Addig azonban továbbra is
a Szent János Kórházban fogadják a beutaltakat. Számos kér-
dés tisztázatlan: járóbeteg-szakrendelésre hová jelentkezze-
nek a lakosok? Baleset esetén hová viszik a sérülteket? Be-
utalóval melyik kórházba fektetik a pácienseket. Igyekeztünk
a legégetõbb kérdéseket tisztázni, ezért kerestük fel dr.
Bazsó Pétert, a Honvédkórház orvos-igazgatóját.

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Városfejlesztés energiatudatosan, költséghatékonyan 

obuda_2012_05.qxd  2012.03.01.  11:20  Page 2



2012/5. szám Hitélet – Emlékezés
3

és az orvosok tudni fogják,
hogy ügyes-bajos dolguk-
kal hová fordulhatnak. 

Azt kell tudni az olva-
sóknak: az nem igaz, hogy
minden bajukkal hozzánk
kell majd fordulniuk, csak
a kórházi ellátás speciális
eseteiben. Nagyon fontos,
kiemelni, hogy senki nem
marad tájékoztatás nélkül!

Minden III. kerületi lakos
forduljon egészségügyi
gondjaival oda, ahová ed-
dig, azaz a régi rend szerint
a járóbeteg-szakrendelõk-
be, illetve ahhoz a házior-
voshoz, akihez tartozik. Je-
lenleg, amennyiben sürgõs
esetrõl van szó, az eddigi
rend szerint, az ügyeletes
kórházban látják el a páci-
enst. Szeberényi Cs.

Semmelweis-terv
A racionális nagyságrendû egészségügyi ellátás azt jelenti, hogy amennyi a rendel-
kezésre álló forrás, ahhoz kell igazítani az elláthatók számát, és az ellátás szakmai
tartalmát is. Ez így talán túlzottan leegyszerûsítetten hangzik, de ha kifejtjük, egyértel-
mûvé válik. Azt se nagyon tudják az emberek, hogy pénz az egészségügybe csak tõ-
lük kerülhet. Ez az alacsony fizetésekhez mérten arányaiban sok, abszolút értékében
viszont kevés. Az orvosok, nõvérek alulfizetettségérõl még szó sem esett.
Mindebbõl adódóan még égetõbb a kérdés, hogy egy olyan egészségügyi ellátást
lehessen kialakítani, amit el is lehet tartani. Ennek feltétele az, hogy jó pár, nem cél-
szerûen kihasznált egészségügyi intézmény megszûnjön, vagy átalakuljon. A meg-
maradt, kiemelt centrumoknak viszont minden olyan feltételnek meg kell felelniük,
melyek nem hagynak kívánni valót maguk után sem felszereltség, sem az orvosok
szakmai tudását, megszerezhetõ tapasztalatát, illetve a komfort-hátteret tekintve.
A Semmelweis-terv tehát leegyszerûsítve arról szól, hogy bizonyos nagy kórházi
egységek köré milyen módon lehet optimálisan átszervezni az egészségügyet. Itt
számításba kell venni, hogy mekkora az a lakosságszám, amelyet egy igazi sok-
szakmás intézmény el tud látni úgy, hogy az adott intézményben, minden feltétel
helyben adott legyen. Ne kelljen továbbküldeni a beteget például érfestésre, CT-re,
és még számos nélkülözhetetlen vizsgálatra, esetlegesen speciális ellátásra.

Fõpásztori látogatásán
február 26-án délelõtt a
csillaghegyi Jézus Szíve
Plébánia-templomban tar-
tott szentmisét Erdõ Péter
bíboros, prímás, az Eszter-
gom-budapesti Fõegyház-
megye érseke. 

Erdõ Péter 2010 febru-
árjában kezdte meg vi-

zitációját a Budapest nagy
részét magába foglaló Esz-
tergom-budapesti Fõegy-
házmegye plébániáin. A lá-
togatást az Apostoli Szent-
szék írja elõ. Ilyenkor a plé-
bánia területén lévõ összes
templomba el kell mennie a
fõpásztornak, sõt a szerze-
tesközösségeket és egyéb
egyházi intézményeket is fel
kell keresnie, de a civil tár-
sadalom, például az önkor-

mányzat meglátogatása is a
vizitáció részét képezi. 

A legutóbbi személyes
fõpásztori egyházlátogatás
még az 1930-as években
történt. Azután a háború
akadályozta meg, majd pe-
dig a megváltozott társadal-
mi rendszer tette lehetetlen-
né a vizitációt. A két éve tar-
tó látogatássorozat eddigi

tapasztalatairól kérdeztük
Erdõ Péter bíborost.

- Milyen kép alakult ki
önben eddigi látogatásai so-
rán?

- Az Esztergom-buda-
pesti Fõegyházmegyéhez
140 plébánia tartozik. Ed-
dig 69 helyen jártam,
úgyhogy körülbelül a vi-
zitáció felénél tartunk.
Amit örömmel tapaszta-
lok mindenhol, az az újjá-
éledõ egyházközösségi
élet. Azt is látom, hogy
minden közösségben a
lelkipásztortól függ, hogy
mennyire pezsgõ élet fo-
lyik. Minél mélyebben
hisz és igyekszik elõmoz-
dítani az emberek üdvös-

ségét, annál erõsebb a hí-
vek hite és tenni akarása
is. Egyszerûen megérzik
az emberek a lelkipász-
torból áradó erõt. 

- Nyilván a hely is megha-
tározza a hitéletet. Az egy-
házmegyéhez nagyvárosok
és kisebb falvak is tartoznak.
Településenként milyen kü-
lönbségeket látott?

- Valóban, a lakótelepe-
ken nem könnyû a lelki-
pásztorok élete, hiszen ott
kissé arctalanabb a közös-
ség. A falvakban könnyebb
a helyzet, mert egységesebb
a lakosság is. Csillaghegy is
ilyen hely, hiszen itt, a csalá-
di házas övezetben a légkör
is családiasabb. 

- A vizitáció felénél
megfogalmazott már vala-
milyen általános érvényû
ajánlást, amelyet a jövõre
nézve útmutatásként ajánl
a plébánosok és a hívek fi-
gyelmébe?

- Többnyire régi templo-
mokban fogadják a híveket,
amelyek mindenképpen fel-
újításra szorulnak. De sok a
kihasználatlan melléképület.
Ezek hasznosítása minden-
képpen célszerû lenne, mert
jelentõs részük üresen áll. S
bár kevés emberért valóban
nem érdemes fenntartani
vagy kifûteni, de ha minél
többen gyûlnek össze benne
a hitélet gyakorlására, annál
érdemesebb költeni rá. Sok
emberért már érdemes be-
gyújtani a kályhába! Tehát
mindenhol gondolkodni kell

azon, hogyan érdemes mun-
kára fogni a ma még üresen
álló egyházi ingatlanokat.

- A látogatássorozat vé-
gén, az összegzésbe hogyan
fog megemlékezni csillag-
hegyi látogatásáról?

- Mindenképpen beleírom
a csillaghegyi hívõk tevé-
keny magatartását, a hagyo-
mányosan élénk cserkész-
mozgalmat és természetesen
nem hagyom majd ki Emõdi
Lászlót, aki itt teljesített szol-
gálatot, és kimagasló szemé-
lyisége volt az egész magyar
papi közösségnek. Domi 

A döntéssel kapcsolatban dr. Thomka György, a Szent
Margit Rendelõintézet ügyvezetõ-igazgatója elmondta,
hogy logisztikai szempontból is indokolt a régió - Óbuda
és a környezõ települések - Honvédkórházhoz csatolá-
sa. Ez az intézmény korszerû, jól felszerelt, és a betege-
ket teljes körû szakmai ellátásban tudják részesíteni.

Ítélet nélkül kivégzettekre,
koncepciós perekben el-
ítéltekre, kitelepítettekre,
eljárás alá vontakra - a
kommunizmus áldozataira
emlékeztek a katinyi mártí-
rok emlékparkjában a vá-
rosrész országgyûlési kép-
viselõi, önkormányzati ve-
zetõi, pártok és civil szer-
vezetek képviselõi.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer pol-

gármestere beszédében
emlékeztetett: míg Nürn-
bergben a legsúlyosabb
ítéleteket rótták ki, ad-
dig a katinyi mészárlás,
a kommunista diktatú-
rák megannyi bûne bün-
tetlen maradt. Óriási si-
kerként értékelte, hogy a
Magyar Országgyûlés
22 év adósságát törleszt-
ve, 2011 decemberének
végén elfogadta az em-
beriség elleni bûncse-

lekmények büntetendõ-
ségérõl és elévülésének
kizárásáról szóló indít-
ványt. 

- A kommunizmus
már elhunyt áldozatai-
nak emléke, és a köz-
tünk élõ kárvallottainak
igazság iránti vágya sar-
kallt minket határozott
állásfoglalásra. A közös

akarat, hogy a kommu-
nizmus bûnei soha ne is-
métlõdhessenek meg -
mondta. 

Az önkormányzati ve-
zetõk, Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ, a he-
lyi pártok és szervezetek
képviselõi elhelyezték
koszorúikat.

FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bíborosi látogatás Csillaghegyen
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Tudósítás az ülésterembõl

Az elsõ fordulóhoz
képest jelentõsen

kevesebb forráshiánnyal
számoltak a szakembe-
rek. Míg az elõzõ ülésen
498 millió forintról esett
szó, a második fordulóra
278 millió forint a mûkö-

dési hiteligény elõirány-
zata, 150 millió forint tar-
talék képzése mellett. Az
egyes pártok helyi frak-
cióvezetõi elismerõen
szóltak a költségvetési
tervezet szakmai igényes-
ségérõl, hozzátéve ugyan-
akkor, hogy nem értenek
egyet az önkormányzato-
kat érintõ forráselvoná-
sokkal. 

A költségvetési elõi-
rányzatot módosították
egy-egy ponton, így közel
7 millió forintot különítet-

tek el a gyermekek védel-
mét szolgáló láthatósági
mellények beszerzésére, a
közbiztonsági keret terhé-
re. Amásik jelentõs tétel a
kerületben lévõ társashá-
zak és lakásszövetkezetek
energia-megtakarítással

járó beruházásainak tá-
mogatása. Az önkor-
mányzat idén 9 millió fo-
rinttal számol erre a célra.
További tételként beemel-
ték a felsõoktatásban ta-
nuló vagy tanulni vágyó,
nehéz helyzetben lévõ fi-
ataloknak kidolgozott tá-
mogatási formát, mely
alapján Óbudai Továbbta-
nulási Támogatás elneve-
zéssel 15 millió forintot
különítettek el az önkor-
mányzat költségvetésé-
ben. 

Fejlesztések 
a városrészben

A hangsúly a lakosság
által megismert és elvárt,
magas színvonalú intéz-
ményi szolgáltatások fenn-
tartásának biztosításán
van, ezek mellett azonban
bizonyos szintû fejleszté-
sekre is lehetõséget ad az
idei költségvetés. Kieme-
lendõ a szociális tanulmá-
nyi ösztöndíj adható össze-
gének 6 ezer forintra törté-
nõ emelése, illetve a felsõ-
oktatásban tanuló diákokat
célzó új ösztöndíj pályázat

megalkotása, évi 15 millió
forintos keretösszeggel. 

Óvoda és bölcsõde fej-
lesztés keretében biztonsá-
gos játszóudvarok kialakí-
tására is lehetõség nyílik. A
meglévõk mellett három új
fitneszparkot, illetve két,
kamaszok érdeklõdésére
számot tartó játszóparkot
is létesítenek. 

Az egészségügyi szak-
rendelõkben az év folya-
mán új röntgengépek vált-

ják a régi eszközöket. A
múzeumi célú terek fej-
lesztése a kulturális kínálat
bõvíthetõségét szolgálja,
miként az újonnan létreho-
zandó kaszásdûlõi mûve-
lõdési ház is, az épület fel-
újítását követõen.

A „zöld célokat“, a tár-
sasházak megújítását és a
civil programokat finanszí-
rozó pályázati lehetõsége-
ket idén is biztosítják a
költségvetésben, mint
ahogy a sportszervezetek
támogatására is jut fedezet.

Egyes városrészi terüle-
tek szabályozásához, ren-
dezéséhez (melyeket a la-
kosság már régóta vár) a
szükséges forrásokat
ugyancsak tartalmazza a
rendelet. A legfontosabb
útfelújítási munkálatokra,
valamint a parkfenntartás-
ra igényelt források rendel-
kezésre állnak. Az önkor-
mányzat lehetõségeihez
képest jelentõs összeget
fordít a városrész meghatá-
rozott pontjain a vízelveze-
tésre, vízrendezésre és jár-
daépítésre is.

Múlt év szeptemberétõl
a korábbi pályázati eljárás-
tól eltérõn folyamatosan
lehet kérelmeket benyújta-
ni a közfoglalkoztatás he-
lye szerinti illetékes mun-
kaügyi központhoz, mely
kérelemrõl a kirendeltség
mérlegelést követõen dönt.
Az önkormányzat idén is
indokoltnak tartja a köz-
foglalkoztatottak alkalma-
zását, hogy a hátrányos
helyzetû, elsõsorban fog-
lalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatásra jogosult állás-
keresõknek lehetõséget
nyújtson közfeladatok ellá-

tásában, megadva ezzel a
munkanélkülieknek a jog-
szabály által elõírt, leg-
alább 30 napos munkavi-
szony igazolására a lehetõ-
séget. Az elõzetes felméré-
sek alapján idén a hivatal
16 közfoglalkoztatott fel-
vételét tervezi, a Munka-
ügyi Központ Heltai Jenõ
téri kirendeltségének veze-
tõjével történt egyeztetést
követõen. 

Mûködési támogatás
civil szervezeteknek

A képviselõ-testület az
önkormányzat 2012. évi
költségvetésében 20 millió
forintos civil alapot hozott
létre. Az elõzõ évben lebo-
nyolított pályázati rend-
szerhez hasonlóan idén is
mindkét félévben kiírja a
mûködéshez szükséges tá-
mogatást, félévenként 10
millió forintos keretösz-
szeggel. A pályázat célja
továbbra is a civil szerve-
zetek mûködéséhez és
alaptevékenységéhez való
hozzájárulás, eszköz, inf-
rastruktúra és humánerõ-
forrás tekintetében. A pá-
lyázaton a III. kerületben
2011. január 1-je elõtt be-
jegyzett és itt ténylegesen
tevékenységet folytató ci-
vil szervezetek, illetve a
városrész lakossága érde-
kében tevékenykedõ szer-
vezetek vehetnek részt. Az
elnyerhetõ támogatás ma-
ximális összege 500 ezer
forint. (Pályázati kiírás a
11. oldalon.) A beérkezett
pályamûvek elbírálásában
a kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság mellett
részt vesznek a szakbizott-
ságok is. Szeberényi Cs.

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden
hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõ-
pont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Nagy segítséget jelenthet a
felsõoktatásban tanuló vagy
tanulni vágyó fiataloknak a
városrész vezetése által ki-
dolgozott támogatási forma. 

Ennek értelmében a
képzés költségeit vállalni
nem tudó, tehetséges fiata-
lok segítésére Óbudai To-
vábbtanulási Támogatás

elnevezéssel 15 millió fo-
rintot különítettek el az ön-
kormányzat költségvetésé-
ben. Ezzel a juttatással
azoknak a III. kerületi, ál-
landó bejelentett lakcím-
mel rendelkezõ hallgatók
felsõfokú képzését támo-
gatja a helyhatóság, akik jó
tanulmányi eredménnyel
végezték el a középiskolát,

de szociálisan hátrányos
helyzetûek, és a szûkülõ
keretszámok miatt bizony-
talanná válna fõiskolai,
egyetemi diplomájuk
megszerzése. A támogatás
odaítélésének részletes
szabályozásáról a közeljö-
võben alkot rendeletet a
képviselõ-testület. 

Sz. Cs. 

Elfogadták az idei költségvetést

Felelõs gazdálkodás, biztonságos mûködés
Kevesen tudják, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a
fõvárosi kerületek közül a legkevésbé eladósodottak közt
szerepel. A korábbi pénzügypolitikát jellemzõ költségvetési
szigor az idén is folytatódik. A költségvetés tervezésének el-
sõ fordulóját követõ egyeztetések és az akkor még nem tisz-
tázott pályázati lehetõségek, átvett pénzeszközök, hiteligé-
nyek és finanszírozási különbözetek megállapítása után, va-
lamint a 2011. tárgyévi pénzmaradvány összegével számol-
va, minimális forráshiánnyal terjesztették elõ a tervezetet. 

Egyetemi, fõiskolai hallgatók támogatása

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Régi vágya vált valóra a
Reménység utcai Száz-
szorszép Óvoda gyerekei-
nek, amikor február 16-án
ünnepélyesen is átadták
részükre az új tornater-
met. 

M int Bozzayné Káli
Tündétõl, az óvo-

da vezetõjétõl megtud-
tuk, eddig a közeli mû-
velõdési házba voltak
kénytelenek átvinni a
gyermekeket, ha meg
akarták mozgatni õket.
Ezentúl viszont a 60
négyzetméteres saját tor-
nateremben tarthatnak
számukra mozgásfej-
lesztõ, tartásjavító fog-
lalkozásokat, néptáncot,
jógát, és természetesen
különbözõ sportokat is
gyakorolhatnak a kicsik,

mindenekelõtt a focit.
Sõt mikor a gyerekek ha-
zamennek, az óvó nénik
és bácsik is felüdülhet-

nek egy-egy óra jógával
és zumbával.

A beruházást részben
az ovi alapítványának

bevételébõl (Százszor-
szép Alapítvány), rész-
ben pedig az önkor-
mányzat támogatásából

sikerült megvalósítani.
Elõbbi 5,5 millió forint-
tal járult hozzá a torna-
terem felépítéséhez,
utóbbi pedig 8,5 millió-
val. A megoldás érde-
kessége, hogy úgyneve-
zett extenzív, vagyis lát-
vány zöldtetõt kapott az
új szárny. Ennek megfe-
lelõen különbözõ növé-
nyekkel - fûvel, bokrok-
kal - fogják tavasszal
beültetni a tetõt, amely-
lyel egyrészt visszapó-
tolják az építéssel elvett
zöld területet, másrészt
pedig az épület szigete-
lését oldják meg. 

Az óvoda 2001 óta
kétnyelvû: magyarul és
angolul folynak a fog-
lalkozások. Öt csoport-
ban összesen 123 gye-
rek jár ide. (mizsu)

Zöldtetõ a Százszorszép Óvoda új tornatermén

Az Óbuda-Békásmegyer
Városfejlesztõ Kft.-t 2010
õszén hozta létre az ön-
kormányzat a nagyobb ke-
rületi beruházások lebo-
nyolítására. Neve szoro-
san összefügg az Óbudai
Promenáddal, amely az el-
sõ nagy projektje a társa-
ságnak.

A z EU-s pályázat fel-
tétele volt, hogy

külön társaság foglal-
kozzon a megvalósítás-
sal - mondta Haraszti
Levente ügyvezetõ. -
Szervezetünk létszáma
az aktuális feladathoz

igazodik, pillanatnyilag
négyen vagyunk. Jelen-
leg a Promenád
projekt megva-
lósításának elõ-
k é s z í t é s é v e l
foglalkozunk.
A tervek a 2011.
év folyamán el-
készültek, a
megvalósításra
vonatkozó pá-
lyázatot január elején írta
ki az önkormányzat.
Most a megfelelõ kivite-
lezõ kiválasztása zajlik.
A beruházás során az
utat díszburkolattal és a
sétáló utcának megfele-

lõen padokkal és egyéb
dekorációval kell ellátni.

Terveink szerint
idén elkészül az
Óbudai Prome-
nád és birtokba
vehetik a helyi-
ek és mindazok,
akik szívesen
töltik a szabad-
idejüket Óbu-
dán. 

Kiemelném a projekt-
nek még egy fontos ré-
szét, a Civil Házat, ame-
lyet a szintén felújítandó
Kolosy téri piac emele-
tén valósítunk meg. Itt a
különbözõ civil szerve-

zeteknek adunk teret
programjaik lebonyolí-
tásához. 

A kft. alapító tagja a
nemrégiben alakult Vá-
rosfejlesztõ Társaságok
Országos Szövetségé-
nek (VÁTOSZ). A szer-
vezet célja, hogy össze-
hangolja a társaságok
tevékenységét, közös
érdekérvényesítésre biz-

tosítson teret a különbö-
zõ fórumokon, ami vé-
leményünk szerint egy
ilyen forráshiányos idõ-
szakban különösen fon-
tos a kerület számára.
Reményeink szerint a
tagok tapasztalatcseréje
gördülékenyebb mûkö-
dést tesz lehetõvé szá-
munkra. 

Domi Zsuzsa

A Promenád az elsõ feladat

A Kolosy tér látványterve                   FORRÁS: ÓBUDA BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTÕ NONPROFIT KFT. 

Karbantartási munkákat végeznek az 5-ös HÉV-vonalán
Szentendre és Békásmegyer között a március 10-11-ei
hétvégén. A vonatok a Batthyány tér és Békásmegyer
között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között
a H5 jelzésû pótlóbuszok szállítják az utasokat

Forgalmi változás 
a szentendrei HÉV-vonalon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Közérdekû

A 2012. évi havi díjkompenzációra az igény-
lõlapokat a kerületi polgármesteri hivatalok
ügyfélszolgálati irodáiban lehet kérni és be-
adni, 2012 februárja elsõ napjaitól folyama-
tosan, egész évben. A nyomtatványok a Bu-
dapest Portál honlapról is letölthetõk.

A Fõvárosi Közgyûlés januári döntésének meg-
felelõen 2012 márciusa és 2013 márciusa kö-
zött a díjtámogatás összege a távfûtéses laká-
sokban télen havi 3000 forint, a víz-, csatorna-,
szemétszállítási díjtámogatás összege minden
hónapban 1000 forint, a jogosultság jövedelem-
határa 65 ezer forint/fõ, illetve egyedül élõk
esetében 70 ezer forint/fõ.
1. Távhõ-szolgáltatási díjkompenzációra jo-
gosult az a lakossági fogyasztó, díjfizetõ termé-
szetes személy: aki a Budapesti Távhõ-
szolgáltató Zrt. távhõszolgáltatása után közvet-
lenül, vagy közvetetten díjfizetésre kötelezett;
és megfizeti az adott számla díjkompenzációval
csökkentett összegét; és családjában az egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a
65.000 forint/fõ összeget; vagy gyermekét (aki
után családi pótlékot kap) egyedül nevelõ, vagy
egyedül élõ, és havi nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a 70.000 forint/fõ összeget.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul
meg, havi összege családonként: május és de-
cember hónapokban 1.500 forint; június-no-
vember hónapokban 500 forint; január-április
hónapokban 3.000 forint.
A távhõ-szolgáltatási díjkompenzáció összege:
18.000/háztartás/év.
2. Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkom-
penzációra jogosult az a lakossági fogyasztó,
illetve díjfizetõ természetes személy, aki a Fõ-
városi Vízmûvek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt.
szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetet-
ten díjfizetésre kötelezett és
a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval
csökkentett összegét; és
b) családjában van olyan személy, akinek az il-
letékes kerületi önkormányzat, vagy más illeté-
kes szerv a kompenzáció iránti igénylése be-
nyújtásának idõpontjáig idõskorúak járadékát;
vagy rendszeres szociális segélyt; vagy rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményt; vagy
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást; vagy a
foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló, 1991. évi IV. törvény, il-
letve a szociális igazgatásról és a szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
munkanélküli személyeknek járó egyéb rend-

szeres pénzbeli ellátást állapított meg, vagy aki
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik;
vagy igazoltan közhasznú, közcélú munkát vé-
gez; vagy
c) családjában az egy fõre jutó havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a 65 000 forint/fõ ösz-
szeget; gyermekét (aki után családi pótlékot
kap) egyedül nevelõ vagy egyedül élõ, és havi
nettó jövedelme nem haladja meg a 70 000 fo-
rint/fõ összeget.
A díjkompenzáció számlajóváírás formájában
valósul meg.
A díjkompenzáció havi összege: vízszolgáltatás
esetében: 350 forint; csatornaszolgáltatás ese-
tében: 350 forint; szemétszállítási szolgáltatás
esetében: 300 forint.
A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzá-
ció összege: 12.000 forint/háztartás/év.
A díjkompenzáció az igénylés benyújtását kö-
vetõ hónaptól, de legkorábban 2012 márciustól
- 2013 február hónapokra jár.
A 2012. évi havi díjkompenzációra az igénylõ-
lapokat a kerületi polgármesteri hivatalok ügy-
félszolgálati irodáiban, családsegítõ szolgála-
toknál lehet kérni és beadni, 2012 februárja el-
sõ napjaitól folyamatosan, egész évben. (To-
vábbi információk: www.obuda.hu) 

Ki igényelhet fõvárosi lakásrezsi támogatást?

A mintegy 150 ven-
dégnek az önkor-

mányzat szakemberei
tájékoztatást nyújtottak
többek között az idõsek
számára hozzáférhetõ
pénzbeli és természetbe-
ni juttatásokról, ismer-
tették a gondozóház

mentálhigiénés prog-
ramját. 

A mulatság részeként
Pitti Katalin, Liszt Fe-
renc-díjas, érdemes mû-
vész elõadását hallgat-
ták meg. A résztvevõk
disznótoros vacsorával
ünnepelték a farsangot. 

Jubileum és farsang derûsen

Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Derûs Al-
kony Gondozóház. Ezt is megünnepelték február 16-án
azon a farsangi mulatságon, melyre immár hagyományo-
san az ellátottak hozzátartozóit is meghívták. 

NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA. Elkezdõdött a II. félév február 9-én a Nyugdíjasok
Óbudai Akadémiáján, ahol ingyenes elõadásokkal várják az 50 év feletti korosztályt a
Zsigmond Király Fõiskola és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közös szervezésében

Segélyhívás hajléktalanokhoz 
A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata a 338-

4186-os számon továbbra is várja azoknak a polgá-

roknak a hívását, akik Budapesten veszélyben lévõ,

fedél nélküli emberekhez hívnának segítséget.

Hat szociálisan rászoruló
diák ebédelhet hét közben
az Új Sipos Halászkertben
és a Hídfõ Pub-ban a tanév
végéig. 

A két étterem ezzel
az ingyen ebéddel

támogatja a nehéz anya-
gi helyzetben élõ, de ki-
válóan tanuló fiatalokat.
Kiválasztásukhoz az ön-
kormányzaton keresztül
két közeli iskolát kértek
fel. A diákok szülei,
csakúgy mint az önkor-
mányzat, örömmel fo-

gadta a kezdeménye-
zést.

Az Új Sipos Halász-
kert egyébként rend-
szeresen jótékonyko-
dik: a februári rendkí-
vüli hidegben például
száz adag gulyásleves-
sel járult hozzá a hi-
ányt szenvedõk étkez-
tetéséhez. Akkor az
Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermek-
védelmi Központ mun-
katársainak segítségé-
vel juttatták célba ado-
mányukat.

Ingyen ebéd diákoknak
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Az önkormányzati választá-
sokat 2010 októberében tar-
tották. Sorozatunkban arról
kérdezzük az egyéni válasz-
tókerületek képviselõit: mi-
lyen ügyekben jártak el a la-
kosok érdekében?

Ezúttal Sáringer Kál-
mán (Fidesz-KDNP),

a 8. számú egyéni válasz-
tókerület képvi-
selõje számolt be
munkájáról.

- A Bécsi út és
a Hármashatár-
hegy közötti terü-
let, az Erdõalja
úti iskolától a vá-
roshatárig tarto-
zik hozzám és a
Gyógyszergyár úti lakóte-
lep egy része. Ahely adott-
ságaiból eredõen a legtöbb
problémát az utak és a jár-
dák állapota, illetve hiánya
jelenti. Fontos eredmény-
nek könyvelhettük el, ami-
kor a hegyen, az Erdõalja
úti iskola elõtt végre elké-
szült a járda, és az új parko-
lósáv, amelyen a gyerekek
végre biztonságosan közle-
kedhetnek. Tervezés alatt
van a Testvérhegyi út ve-
szélyes szakaszának járdá-
val való bõvítése is. A
Csúcshegyen, a fejleszté-
seket megelõzõen viszont
egy átfogó rendezési tervre
van szükség. 

A másik probléma, ami-
vel gyakran megkeresnek,
a közbiztonság kérdése.
Tavaly a Táborhegyi Nép-
házban rendeztünk is egy
fórumot, amelyre meghív-
tam a kerület új rendõri ve-
zetõit. Olyan sikeresnek bi-
zonyult ez a fórum, hogy
nem sokkal késõbb a
Csúcshegyen is szerveztek
egyet a civilek. Mindket-
tõn ugyanazt hangsúlyoz-
ták a rendõrök: az jelenti a
legnagyobb biztonságot,
ha odafigyelnek egymásra
az emberek. Mivel a szom-
széd van a legközelebb, õ
veszi észre legelõször, ha
valami baj van. Így õ jelez-
heti legelõször a rendõrök-
nek, ha tapasztal valami
szokatlant a ház körül.

Úgyhogy azt tanácsolták,
járjunk nyitott szemmel és
figyeljünk oda mindenre,
mert akkor sok kellemet-
lenségtõl óvhatjuk meg
magunkat is, egymást is.

A Gyógyszergyár utcá-
ban persze más okoz gon-
dot. Itt a játszóteret hiá-
nyolják a lakók. Szeren-
csére itt most elég sok a

gyerek, úgyhogy
kinõtték a régi ki-
csi játszóteret.
Ezért egyrészt fel
szeretnénk újíta-
ni, másrészt pe-
dig kibõvíteni,
hogy mindenki
nyugodtan elfér-
jen rajta. Remé-

lem, hamarosan megvaló-
sul ez a terv!

Szoros kapcsolatban ál-
lok a választási körzetem-
ben mûködõ két legna-
gyobb civil szervezettel, az
Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesületével és a Mene-
dék a Csúcshegy Barátai-
nak Egyesületével. Na-
gyon fontosnak tartom a
területi alapon szervezõdõ
egyesületeket, hiszen ná-
luk jelentkeznek legelõ-
ször a helyi problémák, így
õk jelezhetik nekem elõ-
ször, ha valami megoldásra
szorul. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának három
bizottságában vagyok tag:
a kulturális, civil és kisebb-
ségi, a pénzügyi, tulajdo-
nosi és vagyonnyilatkozat-
kezelõ, valamint a város-
fejlesztési és környezetvé-
delmi bizottságban. 

Akulturális bizottságban
évente két alkalommal
írunk ki 10 millió forint ke-
retösszegben pályázatot a
civil szervezetek számára.
Az elnyerhetõ, legfeljebb
500 ezer forintot kifejezet-
ten mûködésre fordíthat-
ják. Általában száz körüli
pályázat érkezik, amely
minden alkalommal nagy
feladat elé állítja a bíráló
bizottságot, hiszen legszí-
vesebben mindenkit támo-
gatnánk, ha lehetne.

Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

A biztonságot 
a szomszéd jelenti

A Német Kisebbségi Ön-
kormányzat és a „Braun-
haxler“ Egyesület február
18-án rendezte a hagyo-
mányos batyus svábbált,
melyet Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ nyitott
meg. 

A zsúfolásig megtelt
Békásmegyeri Kö-

zösségi Házban tartott
jó hangulatú bálon a
Pilisvörösvári Sramli-
zenekar gondoskodott a
talp alá valóról. Az est
folyamán a „Braunhax-
ler“ Dalkör német éne-
kekkel lépett fel, Tauner
Tibor pedig közkívánat-
ra elénekelte a „Bécsi
fiakkeres“-t. A batyus
bál résztvevõi hajnali
két óráig énekeltek, tán-
coltak, beszélgettek vagy
csak hallgatták a zenét
és nézték a táncolókat,
közben kínálgatták egy-
mást a magukkal hozott
finomságokkal. 

A hagyományos ba-
tyus bál azért „batyus“,
mert a résztvevõk ott-
honról hoznak minden-
féle saját készítésû fi-
nomságot. Sok-sok év-
vel ezelõtt, a braun-
haxlerek a farsangi idõ-
szakra már levágták a
disznókat, a bor már a

hordókban volt, a bálok-
ra mindenki hozott ma-
gával kóstolót: enni-, in-
nivalót, süteményeket.
Ezek a finomságok „ba-
tyuba kötve“ érkeztek,
és készítõik megkínál-
ták velük barátaikat, ro-

konaikat, asztalszom-
szédjaikat. 

A résztvevõk remekül
érezték magukat (a ren-
dezõk is), régen látott is-
merõsök köszöntötték
egymást, új barátságok
is kötõdtek. 

Batyus svábbál

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 meghirde-
tett és beérkezett javas-

latok alapján - a kulturá-
lis, civil és kisebbségi
bizottság véleményének
figyelembe vételével -
hoz meg. Díjazásban
évente csak egy sze-
mély vagy egy csoport
részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájá-
ért Díjjal:
• Seres János szobrász-
mûvész: „Oszlopok” cí-

mû kisplasztikája, dísz-
oklevél és 600.000 forint
összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja
kulturális 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 el-
juttatni.
(Bõvebb információ Bor-
bély Rita kulturális és tu-
risztikai referensnél kérhe-
tõ. Tel.: 437-8834, e-mail:
borbely.rita @ obuda.hu).

Óbuda Kultúrájáért Díj

Ó buda-Békásmegyer
Román Kisebbségi

Önkormányzata és Bel-
város-Lipótváros Román
Kisebbségi Önkormány-
zata márciuska ünnepsé-
get és nõnapot tart már-
cius 11-én 16-tól 21 órá-
ig a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban. Közremû-

ködik: Pataki Bálint Má-
té, Lázár István, Lázár
Edit, Oprea Constantin
(„TONY“) énekszólista,
zenész. (Részvételi szán-
dékát március 9-én 18
óráig jelezze a 06-20-
564-8245-ös vagy a 06-
20-346-8141-es telefon-
számon.)

Márciuska ünnepség és nõnap
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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.

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 az
elojegyzes@obudairendelok.hu e-mail címen
kérhet. Bõvebb információ: www.szentmargitrende-
lo.hu, vagy 388-9180, 388-7760 (8-tól 20 óráig).

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.

Holosztikus egészség
A Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. szer-
vezésében rendezik a „Mit üzen a testünk?“ címû
sorozat negyedik elõadását március 21-én 15 órai
kezdettel az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben. „Szemelvények a holosztikus egészség-
rõl“ dr. Bódy Gábor urológus fõorvos tart elõadást.
(A belépés díjtalan. Cím: Kiskorona utca 3.) 

Cukorbetegek klubja 
A Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek
Klubjában március 13-án 16 órától tartják a soron
következõ összejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba
endrokinológus a cukorbetegség és a nagyerek
szövõdményeirõl, Klöczl György a szívmérésrõl és
az oxigénes vízrõl tart elõadást. (Cím: Bécsi út
132.)

Gyógyítható az idejében 
felismert melldaganat

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrõ-
vizsgálat. A III. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év,
névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy
mikor várják õket a Szent János Kórházba (XII.,
Diós árok 1., tel.: 458-4509) vizsgálatra. Vegyen
részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes. Információ: Buda-
pest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve. Tel.: 465-3823.
A lehetõség adott! Éljenek vele!

A kérdõívet kitöltõk
között fontosnak

tartottuk, hogy miben
látják a szakorvosi és a
háziorvosi ellátás ered-
ményesebb együttmûkö-
dését, illetve milyen se-
gítséget igényelnének az
önkormányzat részérõl.

A felnõtt háziorvosok
48 százaléka szerint kö-

zepes, 44 százaléka sze-
rint jó a háziorvosok és a
szakrendelõ orvosai kö-
zötti kommunikáció. A
gyermek háziorvosok
nem ítélték ilyen jónak,
legtöbben közepesre ér-
tékelték. Az ambuláns
lap információtartalmát a
felnõtt háziorvosok 75
százaléka, a gyermek há-
ziorvosok 57,1 százaléka
megfelelõnek találja.

Szakorvosi és
házi konzultáció 

Amennyiben az orvo-
sok konzultálnak egy-
mással, ezt leginkább te-
lefonon teszik, de sajnos

a háziorvosok túlnyomó
többsége válaszolta azt,
hogy konzultációra egy-
általán nem kerül sor.
Mind a felnõtt, mind a
gyermek háziorvosok
véleménye az, hogy
szükség szerint mindkét
félnek kezdeményeznie
kell a konzultációt. Arra
a kérdésre, hogy megfe-

lelõen tájékoztatják-e a
pácienseket a szakren-
delõ orvosai, a felnõtt
háziorvosok 44 százalé-
ka, a gyermek házior-
vosok 56,2 százaléka
igennel válaszolt. 

Hosszú elõjegyzésû
szakrendelések
Leginkább a reumato-

lógiai, diabetológiai, az
ultrahang és az ortopé-
diai szakrendelések elõ-
jegyzési idejét tartják
hosszúnak.

A szakrendelések óra-
számával való elégedett-
ség eléggé megosztott. A
kevés óraszám okaként a

többség a finanszírozási
és szakorvoshiányt teszi
felelõssé.

A felnõtt és gyermek
háziorvosok többsége
igényt tartana szakmai
konzultációra, csupán
néhányan válaszolták
azt, hogy erre nincs
szükségük

A kerületben mûködõ
24 órás ügyeleti ellátással
szinte mindenki elégedett.

A páciensek leleteinek
informatikai úton való
lekérdezhetõségét a fel-
nõtt háziorvosok 68 szá-
zaléka, a gyermek házi-
orvosok 85,7 százaléka
igényelné. 

Információk
interneten

A kérdõívet kitöltõ or-
vosok túlnyomó többsége

szeretne a web-
oldalunkon tájéko-
zódni, fõképp a
jogszabályok, a
rendelési idõk, az
elõjegyzési lehetõ-
ségek, a szakren-
delések idejének
változása témakö-
rökben.

Az intézmé-
nyünk által kibo-
csátott Háziorvo-
si Hírlevéllel a
kérdõívet kitöltõk
többsége elége-
dett.

Tájékoztatási
formaként legtöb-

ben a weboldalt és az e-
mailt jelölték meg, a fel-
nõtt háziorvosok 23 szá-
zaléka viszont körlevél-
ben szeretne információk-
hoz jutni. 

Az Óbudai Orvosklub
üléseit a felnõtt praxisban
dolgozók 84 százaléka, a
gyermek háziorvosok
43,8 százalék igényli.

A felmérés eredmé-
nyei kellõ visszajelzést
adtak a területekért fele-
lõs vezetõknek, hogy
munkájukat eredménye-
sebben legyenek képe-
sek ellátni. 

(FORRÁS: 
WWW.SZENTMARGITRENDELO.HU)

Háziorvosi elégedettségi vizsgálat
Kérdõíves felmérésünk során azt szerettük volna megtud-
ni, milyen a háziorvosok és a Szent Margit Rendelõintézet
szakorvosai között az információáramlás, a kommuniká-
ció, igényük van-e a szakorvosokkal való konzultációra.
Igénylik-e az intézmény által szervezett rendezvényeken
való megjelenést. Tájékozódtunk az Orvosklubban szíve-
sen hallott témák, valamint az ülések megtartása idõ-
pontjának tekintetében is. Rákérdeztünk a fekvõbeteg in-
tézménybe utalási szokásokra, a szakrendelések elõjegy-
zési idejével való elégedettségre. Az információáramlás
milyenségét az ambuláns lapok információtartalmának, a
betegek tájékoztatásának illetve a párhuzamos ellátás
gyakoriságának felmérésével kívántuk megismerni.

Akadálymentesített bejárat a Vörösvári úti Szent Margit Rendelõintézetnél
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Sikeres évet tudhat maga
mögött az Óbudai Védõnõi
Szolgálat. Az elért eredmé-
nyekrõl, a közelmúltban tör-
tént változásokról Vörös
Zoltánné, az intézmény meg-
bízott vezetõje nyilatkozott
lapunknak. 

- Tavaly júniusban a
szolgálat központja átköl-
tözött a Gyenes utca 16-
ba. Az épület kulturáltan,
ízlésesen kialakított és be-
rendezett intézményi köz-
ponttá vált. Az önkor-
mányzat egyik üresen álló
épületét alakították át,
mert a Szél utcai bölcsõdé-
ben mûködõ ideiglenes
központ helyiségei vissza-
kerültek eredeti helyükre,
ezzel több gyer-
meket tudnak fo-
gadni. Hosszú
évek után a múlt
évben sikerült a
szolgálat több
rendelõjét kifes-
teni és két intéz-
ményben a ta-
nácsadó helyisé-
gek számát növelni. Ezzel
elértük, hogy a többlet fel-
adatokat jobb körülmé-
nyek között tudják ellátni
a védõnõk. A kötelezõ
vizsgálatok száma nõtt, az
óvodai szûrõvizsgálatokat
is a védõnõi tanácsadók-
ban végezik. 

Múlt év szeptemberé-
ben valósulhatott meg a
VII. Óbudai Kisgyerme-
kes Családok Napja az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban. A rendezvény
több szempontból is csú-
csokat döntött. Több mint

360 regisztrált kisgyermek
látogatott el a szülõkkel

együtt. Arendez-
vény fõ témája a
játék volt. Meg-
hívtak több korai
fejlesztéssel fog-
lalkozó alapít-
ványt, hogy a
szülõk közelebb-
rõl is megismer-
kedhessenek a

szervezetek munkájával.
Nagy sikert aratott a védõ-
nõk szülésre felkészítõ
elõadása és a játékkészítõ
kreatív sarok. A rendez-
vényt együttmûködési
megállapodással támogat-
ta az Egyesített Bölcsõdék
csapata, melynek tagjai
játszósarkot alakítottak ki,
ahol a kicsik nagy lelkese-
déssel adták át magukat a
játék örömének. AMagyar
Máltai Szeretet Szolgálat
munkatársai ugróvárral
csalogatták az udvarra a
gyerekeket. Mint oly sok

minden, ez sem jöhetett
volna létre az önkormány-
zat támogatása nélkül. A
rendezvényt emellett cé-
gek is segítették. 

Fontos hangsúlyozni,
hogy a védõnõk rendsze-
resen tartanak egészség-
felvilágosító és egészség-

nevelõ elõadásokat. Az is-
kolákban dolgozók az ok-
tatási-nevelési intézmé-
nyekben, a területi védõ-
nõk a baba-mama klubok-
ban és a szülésre felkészí-
tõ tanfolyamokon. A szol-
gálat öt védõnõje baba-
masszázs tanfolyamot is

tart.  Rendezvényeinket
ingyenesen látogathatják
az édesanyák gyermekeik-
kel. A programokról a vé-
dõnõi tanácsadókban tud-
hatnak meg többet az ér-
deklõdõk.

Tavaly újra kiírták az
„Év védõnõje“ címet.
Most is kerületi szakem-
ber, Czákné Varga Ildikó
nyerte el. Békásmegye-
ren, a Csobánka téri ren-
delõben dolgozik. A meg-
tisztelõ címet a gondozot-
tak szavazatai alapján
nyerte el. A legnagyobb
elismerés egy védõnõ
számára az, ha a gondo-
zottak, akikért nap mint
nap dolgozik,  szavaza-
tukkal megjutalmazzák a
védõnõ munkáját egy or-
szágos versenyben. Gra-
tulálunk, és büszkék va-
gyunk Ildikóra! - tette
hozzá nyilatkozata végén
Vörös Zoltánné. 

Sz. Csilla

Rendezvények, szûrõvizsgálatok, tanácsadások a programokban

Védõnõi Szolgálat a kisgyermekes családokért

Az Óbudai Védõnõi Szolgálat Gyenes utcai központja

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete márciusban az alábbi idõpontokban és helyszí-
neken szervez véradást.
Március 5-én 10-tõl 16 óráig: az Óbudai Egyetem
Neumann János Informatika Karán (Bécsi út 96/b.)
Március 9-én 14.30-tól 18 óráig: az Auchan Óbuda
Áruháznál, a vérvételi kamionban (Szentendrei út 115.).
Március 30-án 14-tõl 17 óráig: a Szent Margit Kór-
házban (Bécsi út 132.)
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.

Múlt év õszén a Magyar
Vöröskereszt felhívására
az Óbudai Egyetem elsõk
között csatlakozott a 2005
óta rendezett Országos
Felsõoktatási Véradó Ver-
senyhez. A tavaszi és õszi
szemeszter alatt évek óta
szervez véradást az egye-
tem telephelyein.

A z intézmény buda-
pesti épületeiben

2011. október 3-a és no-

vember 22-e között tar-
tották a véradó napokat.
Elsõként a Népszínház
utcában, majd a Bécsi
úti fõépületben, ezt kö-
vetõen a Tavaszmezõ ut-
cában várták az egyete-
mi polgárokat, végül
Székesfehérvárott záró-
dott az õszi sorozat.

A tavaszi véradási ak-
ciósorozatot március
elejétõl rendezik: 5-én
Óbudán, a Bécsi úti

épületben, 6-án József-
városban, a Tavaszmezõ
utcai, majd 7-én a Nép-
színház utcai épületben.
A szervezõk április utol-
só hetében a székesfe-
hérvári Alba Regia
Egyetemi Központba
várják az egyetem hall-
gatóit és munkatársait.
Májusban meglepetés
programmal zárul az
Óbudai Egyetem vér-
adás-sorozata.

Tavaszi véradási akció az Óbudai Egyetemen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Civil szervezetek

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 Hagyományõrzõ 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!

1 százalékkal az evezésoktatásért 
Kérjük, hogy 2012-ben is rendelkezzen adója 1 szá-
zalékával, és segítse hozzá a gyermekeket a nyári
kenus élményekhez!
Az Óbudai Sportegyesület 1997 óta szervezi bizton-
ságos és élményekben gazdag ingyenes evezésokta-
tásait a csellengõ gyerekeknek. A teljesen költség-
mentesen igénybe vehetõ, hiánypótló program forrását
fõleg a személyi jövedelemadó 1 százalékának felaján-
lásaiból befolyt összeg adja! Adószámunk az 1 száza-
lékos felajánláshoz: 19802783-1-41.
Köszönjük, hogy 2012-ben adója 1 százalékával segíti
az „Ingyenes evezésoktatás a Rómain“ címû program
megvalósulását, melyen 2011-ben 926-an vettek részt a
7552 fõnyi óbudai gyermek mellett, akik gályázni voltak
velünk. Óbudai Sportegyesület
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- A súlyos tanulási, ma-
gatartási zavarokkal küzdõ
gyerekek, családjaik és a
velük foglalkozó szakem-
berek megsegítésére, érde-
keik képviseletére, szülõk
és szakemberek összefo-
gásával jött létre az egye-
sületünk tizenhét éve -
mondta. - Olyan gyerme-
kekrõl van szó, akik bár ép
értelmûek, tanulási, maga-
tartási, viselkedési, beil-
leszkedési problémáik ne-
hezen felismerhetõek,
gyakran félreértelmezhetõ-
ek. Ezért az egyik legfon-
tosabb feladatunknak a
megfelelõ támogatásuk ki-
vívását, a már meglévõ le-
hetõségek felkutatását, és
az információk továbbadá-
sát tekintettük a megalaku-

lásunk óta. E célból újsá-
got jelentetünk meg,
online formátumban, „Ne-
hezen kezelhetõ?!...“
címmel, amelyben minden
olyan eseményrõl beszá-
molunk, ami az általunk
képviselt gyermekeket
érinti, természetesen az új
köznevelési törvényrõl is
részletes tájékoztatást ad-
tunk. Emellett, rendszeres
idõközönként szakmai ta-
nácskozásokat, konferen-
ciákat szervezünk, kapcso-
latot tartunk fenn hivata-
lokkal, intézményekkel,
valamint más civil szerve-
zetekkel, hogy a nehezen
kezelhetõ gyermekek ér-
dekében minél hatéko-
nyabban tudjunk fellépni,
olykor egyéni esetekben is,

akár az oktatási jogok biz-
tosa segítségét kérve. 

Az utóbbi években az
érdekvédelemi tevékeny-
ségünkre esett a fõ hang-
súly, a sajátos nevelési igé-
nyû tanulókkal kapcsola-
tos jogszabályok vélemé-
nyezésében mindig szá-
míthattak a jogalkotók
egyesületünk szakembere-
ire. Tavaly nyáron alakult
meg az a több szakma kép-
viselõibõl álló munkacso-
port, amely a „megfelelõ
ellátás“ fogalmát szeretné
tisztázni. Ez azért is fontos
lenne, mert számos eset-
ben fogalmazódik meg,
„ha a gyerek a megfelelõ
ellátást megkapta volna,
minden másképp alakul-
hatott volna.“Acél az ellá-
tó rendszer átgondolása,
középpontban természete-
sen a gyermekkel. Életko-
rok szerint írjuk össze, mi-
lyen ellátásra lenne egy
gyereknek szüksége ah-
hoz, hogy olyan felnõtt
váljon belõle, aki képes be-
illeszkedni, boldogulni,
dolgozni és hasznos polgá-
ra lenni a társadalomnak.
Az elkészült javaslatokat
azután ajánlás formájában

szeretnék eljuttatni az ok-
tatási tárca illetékeseihez,
remélve, hogy figyelembe
veszik a tervezett átalakítá-
sok során a szakmák meg-
egyezésével létrejött véle-
ményünket. 

- Milyen a szervezet kap-
csolata a kerületi önkor-
mányzattal? 

- Família klubunkat éve-
ken keresztül segítette az
önkormányzat. Táborokat,
egyéb szabadidõs progra-
mokat szerveztünk, ehhez
kaptunk pályázati támoga-
tást. Az Óbudai Civil Na-
pok rendezvényein is kép-
viseltettük magunkat, volt,
hogy a karácsonyi ado-
mánygyûjtõ-akcióba is be-
kapcsolódtunk, egyik ön-
kéntes munkatársunk ré-
vén. Sok tagunk él a kerü-
letben, és természetesen
gyakran részt vesznek a
különbözõ programjain-
kon. Országos egyesület
vagyunk, több regionális
szervezetünk van, székhe-
lyünk, módszertani köz-
pontunk azonban a Római-
parton található. 

- További terveik? 
- Nagy átrendezõdés

várható a non-profit szer-
vezetek életében, a tavaly

decemberben elfogadott új
civil törvény hatásaként.
Mi is szerveztünk fórumot
ezzel  kapcsolatban, és
részt vettünk az önkor-
mányzat által rendezett
február 13-ai tanácskozá-
son is. 

Kardinális kérdések ke-
rültek felszínre, sok eset-
ben az egyesület megszû-
nésérõl, szervezeti átalaku-
lásról kell döntenie a köz-
gyûléseknek. A közhasz-
núság körül is nagy kérdõ-
jelek vannak, mert kérdé-
ses, hogy a kisebb szerve-
zetek képesek-e megfelel-
ni a törvényben megfogal-
mazott elvárásoknak. Két
év átmenetet kínál a szabá-
lyozás a szükséges válto-
zások meglépéséhez. Még
nem tudjuk, egyesületünk
hogyan folytatja a több éve
megkezdett munkáját. Az
tény, az elmúlt idõszakban
sok szülõ, gyermek, szak-
ember került kapcsolatba
velünk, és vette igénybe
segítségünket. Bárhogy
lesz is, ahogy a szerveze-
tünk neve is utal rá, igyek-
szünk pozitívan tekinteni a
jövõbe...

(Honlap: 
www.pozitiv-osze.hu)

Kerülethatár. (Felvételünk a Szépvölgyi út-Árpád fejede-
lem útja sarkán készült)

Közeleg a tavasz, és ezzel együtt az adóbevallások elké-
szítésének idõszaka is. Némi örömet az jelenthet ebben,
hogy a civil szervezetek számára is adakozhatunk ilyen-
kor, közvetett módon tehetünk valamit egy-egy, szá-
munkra is fontos cél érdekében. Ezek a felajánlások
nagymértékben segítik a non-profit alapon mûködõ szer-
vezeteket. Az óbudai székhelyû POZITÍV Országos Szak-
mai Egyesület a nehezen kezelhetõ gyerekek megsegíté-
sére nevû szervezet vezetõjét, Várdai Mártát tevékeny-
ségükrõl, a kerülethez való kötõdésükrõl kérdeztük. 

Egyesület pozitív szemlélettel

Nehezen kezelhetõ gyerekeket segítenek

Civil mûködési pályázat
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ okiratában lefektetett alap-
tevékenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán-erõfor-
rás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2011. január 1-je elõtt bejegyzett és ott ténylege-
sen 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 bíróság 2011. január 1-je elõtt jogerõsen nyil-
vántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenysé-
güket 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 inter-
netes oldalról, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033
Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (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.

A legfontosabb érték az egészség!
Kérjük, támogassa alapítványunkat az adója 1%-ával!
Adószámunk: 18119378-2-41. Cím: 1032 Budapest,
Vörösvári út 88-96. Ha szeretné  segíteni a szakrende-
lõink gyógyító tevékenységét, Óbuda lakossága
egészségi állapotának, az egészségügyi ellátás szín-
vonalának javítását, az életmódról szóló programok
szervezését, az Orvosklub mûködését, a biztonságos
munkahelyi egészségvédelmet, kérjük, ajánlja fel adó-
ja 1%-át a SAN MARCO A SZAKRENDELÕÉRT
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPÍTVÁNYNAK!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság eddigi

munkáját kiegészítve, a
társszervezetek bevoná-
sával hajtja végre az el-
lenõrzéseket a bûnügyi-
leg és közterületi jogsér-
tések szempontjából frek-
ventált területeken.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-

let, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a III. kerü-
leti Polgárõr Egyesület,
illetve egyéb rendõri
szervezetek, például a
közlekedésrendészeti és
a közrendvédelmi fõ-
osztály, a saját szakterü-
letére vonatkozó elle-
nõrzéseket végzi az ak-
ció alatt.

A kiválasztott területen
fokozott rendõri jelenlé-
tet tapasztalhatnak az
emberek, mellyel gyanús
személyeket, gépkocsi-
kat, illegális bevándorló-
kat igyekeznek kiszûrni.
Az ellenõrzéseken át-
vizsgálják a ruházatot, a
csomagot, valamint a
gépjármûvet is.

Fokozott rendõri ellenõrzések havonta

Az Árpád híd budai hídfõjénél kamion ütközött az 1-es villamossal február 17-én kora
délután. A balesetben a villamos vezetõje sérült meg, szerencsére csak könnyebben.
A forgalmat egy idõre leállították a rendõrök, az utasokat pótlóbuszok szállították a
Lehel utcáig. Hogy mi okozta a karambolt, még vizsgálják a szakemberek

Kamion ütközött az 1-es villamossal

Több esetben ismételten
visszaéltek a Fõvárosi Ké-
ményseprõipari Kft. nevé-
vel a fõváros több kerületé-
ben februárban. 

Budapesti lakosokat
akartak félrevezetni

magukat kéményseprõ-
nek kiadó férfiak, amikor
megkísérelték a bejutást
ingatlanjaikba, munka-
végzésre hivatkozva. Az
egyik esetben készpénzt
is eltulajdonítottak a la-
kótól a trükkös tolvajok. 

A FÕKÉTÜSZ Kft. is-
mételten felhívja a buda-
pesti lakosok figyelmét,
hogy munkatársaik min-

dig munkaruhában végzik
tevékenységüket, és fény-
képes igazolvánnyal ren-
delkeznek. Fontos kiemel-
ni, hogy a kéményseprõk
illetve az õket ellenõrzõ
mûszaki ellenõrök kész-
pénz átvételére nem jogo-
sultak a helyszínen.

A társaság vezetõi kérik
a lakosokat, ne engedjenek
be idegent a lakásba, amíg
nem gyõzõdtek meg arról,
hogy valóban a FÕKÉ-
TÜSZ Kft. munkatársa az
illetõ személy! De ha még-
is megtörtént a „baj“, jelez-
zék a kirendeltségen és te-
gyenek feljelentést a rend-
õrségen! Sz. Cs. 

Álkéményseprõk 

A XXI. kerületi Rendõrka-
pitányság rablás gyanúja
miatt folytat eljárást egy
53 éves dabasi nõ ellen.  

A z elkövetõ Buda-
pest III., XVI., il-

letve XXI. kerületében
egy apróhirdetési újság
társkeresõ hirdetésére
jelentkezve megjelent
a sértettek lakásán,
ahol a magával hozott
süteménnyel kínálta
vendéglátóit, akik elfo-
gyasztva azt, öntudat-
lan, magatehetetlen,
eszméletlen állapotba

kerültek. Az 53 éves
dabasi nõ - ezt kihasz-
nálva - levette a sértet-
tekrõl ékszereiket, ösz-
szeszedte a lakásban ta-
lálható értékeket, majd
elmenekült a helyszín-
rõl. 

A nyomozás eddigi
adatai szerint a gyanú-
sított az ország egész
területén követhetett el
korábban hasonló mód-
szerrel bûncselekmé-
nyeket, ezért a csepeli
nyomozók további sér-
tettek jelentkezését
várják. 

A XXI. kerületi Rend-
õrkapitányság munka-
társai kérik, akiknek sé-
relmére hasonló mód-
szerrel követett el bûn-
cselekményt, hívja a
427-4600/173-as tele-
fonszámot, illetve névte-
lensége megõrzése mel-
lett tegyen bejelentést az
ingyenes 06-80-55-111-
es „Telefontanú“ zöld-
számán (hétfõtõl csütör-
tökig 8-tól 16, pénteken
8-tól 13 óráig), a 107-es,
vagy a 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén!

Süteménnyel bódította el áldozatait

Idõsek a trükkös csalók célpontjai
Idõrõl idõre vissza kell, hogy térjünk a trükkös
csalók, tolvajok módszereire, akik elsõsorban jó-
hiszemû, védtelen idõs emberek sérelmére követ-
nek el különbözõ bûncselekményeket.
• Az egyik esetben az elkövetõ azt állította még a múlt
év végén, hogy karácsonyi külön pénzt oszt nyugdíja-
sok közt, melyhez szüksége lesz a nyugdíjszelvényre.
Míg a sértett azt kereste, a tettes kifigyelte, hogy a fi-
ókban két boríték is van, és amíg az idõs ember ki-
ment az elõszobába, hogy felkapcsolja a lámpát, a
csaló ellopta a két, készpénzt tartalmazó borítékot,
majd sietõsen távozott a helyszínrõl. A sértett annyit
tudott elmondani az elkövetõrõl, hogy 40 év körüli, zö-
mök testalkatú, 180 centiméter magas, kerek arcú fér-
fi, aki fekete középhosszú bõrkabátot viselt.
• Egy másik esetben az elkövetõ azt állította, hogy eme-
lik a nyugdíjat és kérte, hogy „áldozata“ keresse meg a
nyugdíjszelvényét igazolásképpen. Mialatt a sértett a
szelvényt kereste, a férfi eltulajdonította az egyik széken
lévõ táskát, majd fontosabb teendõire hivatkozva távozott
a lakásból.A sértett késõbb vette észre, hogy eltûnt a ké-
zitáskája, melyben az értékeit tartotta:körülbelül 200 ezer
forintot, három 14 karátos aranygyûrût és egy 14 karátos
medált. A sértett elmondása szerint az elkövetõ nagyjá-
ból 170 centiméter magas, 50 év körüli, fekete, rövid dús
hajú, zömök testalkatú férfi, akinek különös ismertetõjele,
hogy az átlagosnál nagyobb, kidülledõ szemei vannak.
• A másik, jellemzõ bûncselekmény, ami szintén az
idõsebb korosztály érinti, az a táskakitépés. Az elmúlt
hónapokban hat bejelentés érkezett a helyi kapitány-
ságra. A sértettek kivétel nélkül 60 év felettiek. Több
olyan eset is volt, amikor motorral, robogóval követték
el a bûncselekményt.Tanácsos olyan válltáska válasz-
tása, amit az ember maga elé tartva hordhat. A táská-
ban ajánlatos csak annyi érték elhelyezése, amennyi-
re éppen szükségünk van. Ne abban tároljuk ékszere-
inket, nyugdíjunkat vagy fizetésünket! (sz. cs.) 
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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

Az Óbudai Zöld Szabad-
egyetem következõ elõ-
adásának témája a víz vi-
lágnapjához kötõdõen,
Budapest vízellátása lesz
március 13-án 17-tõl 19
óráig az Óbudai Egyete-
men (Bécsi út 96/b. F09
elõadó).

K ülönleges földrajzi
adottságaink miatt

még nem vagyunk tuda-
tában, hogy milyen ér-
téket képvisel az egész-
séges ivóvíz. Mind-
emellett kötelességünk
lenne ebbéli gazdagsá-
gunk megõrzése az utó-
kor számára is. Hanczár
Zsoltné városrendezési
szakmérnök elõadásá-
ban Budapest földfel-
színi és földalatti vízraj-
zát mutatja be, míg
Károlyi András, a Fõvá-
rosi Vízmûvek nyugal-
mazott osztályvezetõje,

aranydiplomás mérnök
a lakossági vízellátás
mûszaki gyakorlatát
mutatja be. 

* * *
Folytatódnak az Óbu-

dai Zöld Szabadegye-
tem elõadásai: április
19-én az energiatanúsít-
ványról, május 24-én az
Óbudai Egyetem meg-
újuló energia laborató-
riumairól hallhatnak az
érdeklõdõk. 

(Továbbra is várják
véleményüket, a témába
vágó javaslataikat a
berki.zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu címre.)

Óbudai Zöld Szabadegyetem

Budapest vízellátásaA fagymentes napok bekö-
szöntével a FÕKERT Non-
profit Zrt. dolgozói azon-
nal megkezdik a fõvárosi
parkok és fasorok fáinak
tél végi lemosó permete-
zését. Ezt a parkokban a
látási viszonyok miatt
nappal, a fasorokban pe-
dig éjszaka végzik, hogy a
gyalogos és közúti forgal-
mat ne zavarják.

K ét hét alatt végzi el
a cég a kezelésé-

ben lévõ több mint 10
ezer fa növényvédelmét,
melyek között a kõris, a
japánakác, a juhar, az
ostorfa valamint a hárs a
leggyakrabban elõfor-
duló fafaj. A lemosó
permetezésre azért van
szükség, hogy a fás ré-

szeken, kéregrepedések-
ben áttelelõ kártevõk -
takácsatkák, levélatkák,
levél- és pajzstetvek,
amerikai lepkekabóca -
számát csökkentsék.

Az alkalmazott szer
közterületi felhasználás-
ra engedélyezett, kör-
nyezetbarát készítmény.
A leggondosabb munka-
végzés közben is elõfor-
dul azonban, hogy a szer
a parkoló autókra hullik.
A permetezõszer az au-
tóban semmilyen kárt
nem okoz és az elsõ au-
tómosáskor - plusz költ-
séget nem okozva - eltá-
volítható, könnyûszerrel
lemosható.

A permetezõszer ha-
tásmechanizmusára jel-
lemzõ, hogy paraffinolaj

tartalmánál fogva meg-
fullasztja a kártevõket.
Hogy ezt a hatását mind
jobban kifejthesse, ma-
gas dózisban, nagy lég-
mennyiséggel kell kijut-
tatni, így a szer a kárte-
võk áttelelõ alakjait vas-
tagon befedi, körbevon-
ja. A FÕKERT munka-
társai a munka közben
figyelemmel kísérik a
fák fejlõdését, és korai
kilombosodás esetén a
dózist csökkentik.

A tél végi lemosó per-
metezés csak az áttelelõ
kártevõk ellen hatásos, a
vegetációs idõszakban
megjelenõ vagy felsza-
porodó kórokozók és
kártevõk technológiai
szintû vagy eseti jellegû
intézkedést kívánnak.

Kezdõdik a fák lemosó permetezése

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A fagyos idõ elmúltával megkezdõdtek a tavaszi parkfenntartási munkák a III.
kerületben is

A kerti zöldhulladék-be-
gyûjtés az FKF Zrt. szelektív
hulladékgyûjtési szolgálta-
tásainak egyik fontos ele-
me. A begyûjtést kerti hul-
ladékos zsákokban márci-
ustól-novemberig heti egy
alkalommal Budapest kerü-
leteinek kijelölt zöldövezeti
részein végzi az FKF Zrt. 

Fontos tudnivalók 
A zsákokban elhelyez-

hetõ a nyírt fû és gyom,
lomb, fa és bokornyese-
dék. A vastagabb faágakat
maximum egy méter
hosszúságú darabokra
vágva, kötegelve kell a
zsákok mellé helyezni. A
kerti zöldhulladék-gyûjtõ
zsákok 60 és 100 literes
ûrtartalmúak. Fenyõt, illet-

ve diófa-levelet nem szál-
lítanak el, mert nem kom-
posztálható, azt csak hulla-
dékként tudja elvinni az
FKF Zrt.A zsákok megvá-
sárolhatók az FKF Zrt.
ügyfélszolgálatán, a hulla-
dékudvarokban illetve a
cég viszonteladói partne-
reinél (Díjbeszedõ Hol-
ding Zrt., budapesti Mol
töltõállomások, Praktiker,
SPAR csoport üzleteiben). 
Telefonos és elektroni-
kus ügyfélszolgálat 

(Kékszám helyi tarifá-
val hívható): 06-40-353-
353. Ügyintézés: hétköz-
naponként 6-tól 18 óráig.
Az ügyfélszolgálat tele-
fonszáma: 459-6700; e-
mail címe: fkfzrt@fkf.hu)

Sz. Cs.

Zöldhulladék begyûjtése

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek
Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy kizáró-
lag munkaidõben a 289-4070-es telefonszámon és
a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A Budapes-
ti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folyamatosan el-
lenõrzik az utcák világítását, a kandeláberek épségét,
de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság
bejelentése nélkülözhetetlen.
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A g y e r m e k e k n e k
szervezett kiscso-

portos indulat és ag-
ressziókezelési csoport-
foglalkozásra azokat a
kamaszokat várják, akik
a pedagógusokkal, gyer-
mektársaikkal, szüleik-
kel rendszeresen konf-
liktusba kerülnek. A
családjukban bekövet-
kezõ változásokat nem

tolerálják, azokhoz ne-
hezen alkalmazkodnak
és a nem megfelelõ
kommunikációs és kon-
fliktuskezelési techni-
kák hiányában legin-
kább agresszív és devi-
áns viselkedést produ-
kálnak. Fiatal felnõtt-
ként nem képesek helyt-
állni a nehézséget okozó
helyzetekben, nem ala-

kulnak ki bennük prob-
lémamegoldó stratégiák
és egyáltalán nincs a tár-
sadalomba vetett bizal-
muk sem. 

A kreativitást fejlesz-
tõ mûvészeti tehetség-
gondozó önismereti
csoport elsõsorban a
jobb agyféltekéhez tar-
tozó területeket erõsíti,
másodsorban viszont a
játékok funkcióit és a
produktumok értékét tu-
datosítja a gyermekek-
ben. A csoportfoglalko-
záson megtanulnak te-
hetségükkel bánni, a vé-
gén pedig önmagukat
hatékonyabban tudják
képviselni.

A szülõknek szerve-
zett programok célja a

szülõi szerepek
erõsítése, a csa-
ládi konfliktu-
sok megfelelõ
kezelése, a családon be-
lüli kapcsolatok és a szü-
lõk gyermeknevelési
kompetenciáinak támo-
gatása, a család társadal-
mi beilleszkedése.

Az újraorientáló tré-
ning további célja, hogy
a résztvevõk jobban
megismerhessék erõssé-
geiket, céljaikat, felké-
szültebbek legyenek az
álláskereséshez, meg-
osszák egymással ta-
pasztalataikat, rátalálja-
nak a nekik megfelelõ
szakmára. A tréning so-
rán a csoporttagok önis-
merete, kommunikációs

készsége erõsödik a vi-
dám játékokkal és isme-
retátadó beszélgetések-
kel tûzdelt délutánokon. 

A szülõkkel, családo-
kért - egy jobb világért
program célja, hogy a
szülõknek jobb, örömte-
libb kapcsolata legyen
családtagjaikkal, hatéko-
nyabban elõzzenek meg
konfliktushelyzeteket. A
résztvevõk megismerhe-
tik azokat a nevelési el-
veket és módszereket,
melyek a gyermekek ne-
velésekor a siker való-
színûségét növelik. A

Családi kincsestár Óbudán!

Tavaszi programok a Családsegítõben
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
tavaly õsztõl az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereté-
ben új gyermek és családközpontú prevenciós programo-
kat indított, melynek legfõbb célja a hátrányokkal küszkö-
dõ gyermekek és családjaik integrációs esélyeinek növe-
lése. 2012 tavaszán a projektben olyan új programok in-
dulnak, melyek mérséklik a gyermekek hátrányait, csök-
kentik magatartási- és teljesítményzavaraikat, valamint
választ kínálnak a családok foglalkoztatási, társadalmi in-
tegrációs, családi és életviteli problémáira.

FOLYTATÁS A 15. OLDALON

Jótékonysági est
iskola szépítésre 

A Fodros Általános Iskola
alapítványa immár hagyo-
mányosan rendezte a
Csillaghegyi Közösségi
Házban február 19-én azt
a jótékonysági esetet, me-
lyen árverést és vásárt tar-
tottak a gyermekek mun-
káiból és a támogatók által
felajánlott tárgyakból. A
bevételt az intézmény
szépítésére fordítják.

Suliváró a Kevében
Suliváró foglalkozás: ápri-
lis 3-án 17 óra - húsvéti
nyúl a Kevében (Keve utca
41.). Nyílt órák: március 7-
én 9-tõl 11.30 óráig - Kis-
erdei Tagozat (Királyok út-
ja 178/e.); március 8-án 8-
tól 8.45 óráig; 8.55-tõl
9.40-ig; 9.50-tõl 10.35 órá-
ig - Keve (Keve utca 41.).

Csillagtanoda
Csillaghegyi Általános
Iskola: iskolanyitogató
foglalkozásra várják a
szülõket és a következõ
tanévben elsõ osztályt
kezdõ gyermekeiket. Már-
cius 21-én 8 órától: nyílt
órákon (1-2 óra) a tanítók
tanórai munkájának meg-
ismerése. (További infor-
máció a 368-6651-es te-
lefonszámon, illetve az is-
kola honlapján: csillag-
hbp3.sulinet.hu. Cím: Dó-
zsa György utca 42.)

Második alkalommal rendez-
ték a „Kreatív Magyarország
- Mérnöki tudás - Múlt, jelen,
jövõ“ címû kiállítást február
12-tõl 14-ig a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi
Egyetem központi épületé-
nek aulájában. 

Atárlat a magyar mér-
nöki tudás és innová-

ció legjelentõsebb múltbeli
eredményei mellett felso-
rakoztatta és bemutatta a
mai találmányokat, a nem-
zetközi elismerésben ré-
szesült instrumentumokat,
tárgyakat. Ennek kapcsán
állították ki az Óbudai
Egyetem tulajdonában lé-
võ, 1928-as Ford A-mo-
dellt, melyet a Bánki Do-
nát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kar
munkatársai és hallgatói
precíz, szakszerû munká-
val restauráltak. A veterán
autó konstruktõre, Galamb
József kötõdik az egye-
temhez, hiszen jogelõdjé-
ben, a Budapesti Magyar
Királyi Felsõ Állami Ipar-
iskolában végezte tanul-
mányait. 

Miután az utolsó T-Ford
legurult a szerelõszalagról,
Henry Ford új típus meg-
tervezésérõl döntött. Az

ipari formatervezésben ott-
honosan mozgó fia, Edsel
Ford tervezte a karosszéri-
át, Galamb József és mun-
katársai feladata volt az
egyéb alkotóelemek terve-
zése és a gyártásra való fel-
készülés. Az A-modellre -
Henry Ford az ABC-t új-
ból kezdte típusmegjelölé-
sével - keresztelt új típus-
nak mindenben különböz-
nie kellett nagynevû elõde-
itõl. Az új modellhez a
rendkívül rövid idõ alatt a
luxus kategóriák élére ke-
rülõ, a gazdag vevõk kö-
zött népszerûvé vált Lin-
colnt vették alapul. Henry
Ford 1922-ben megvásá-
rolta a csõd szélén álló Lin-
coln céget, s Edselt ültette
az igazgatói székbe. Az új

A-modell a Lincoln hûtõ-
formáját örökölte, és ekkor
került fel a nikkelezett hû-
tõre elõször a „szilva“, a
kék alapú, jellegzetes ová-
lis Ford embléma. Edsel
formatervezett, tetszetõs

karosszériáján alkalmazták
elsõ alkalommal az autó-
iparban a Trimlex szilánk-
mentes üveget. 

Az Óbudai Egyetem
elõdei értékeinek felkuta-
tását, megõrzését, neves ta-
nárai, ismertté vált tanulói
bemutatását nemes és fon-
tos feladatának tekinti.
Ezért az A-modell mellett
egy 1922-es gyártású T-
modellt is felújítottak, me-
lyet a Galamb József Em-
lékszobában helyeztek el a
Népszínház utcai épület-
ben. 

Az A-modellt állandó
helyén, a Bécsi úti közpon-
ti épület aulájában bárki
megszemlélheti hétközna-
ponként 8-tól 18 óráig.

Korrepetálás, érettségi elõkészítõk, 
tanulószoba a Vörösvári úton 

Szaktanárok szakszerûen, nagy gyakorlattal oktatják az
általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-
ból, kémiából, magyarból, történelembõl. Lehetõség van
mindennapos korrepetálásra, érettségizõk intenzív felké-
szítésére az elégséges szint elérésétõl az emelt szintû
érettségi sikeres letételéig. Mód van közös tételkidolgo-
zásra. Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév
végéig, pótvizsga, évismétlés helyett. Nyolcadikosok tudá-
sának szinten tartása a középiskolai év kezdetéig. A diá-
kokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscso-
portban oktatják a tanárok a gyerekek által kért napokon
és idõpontban.
A jelentkezõk a 06(20)946-2027-es számot hívhatják.
www.obudamatek.hu                                Thalész-Kör 

Ford A-modell a Mûegyetemen
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csoportban szerzett él-
mények hatására derû-
sebb, nyugodtabb, ki-
egyensúlyozottabb csa-
ládi légkör érhetõ el,
mely a megszerzett kész-
ségek segítségével hosz-
szú távon fenntartható. 

A családi kincsesláda
program célja a családi
kohézió erõsítése, az
együttmûködési készsé-
gek, együttdolgozási stra-
tégiák fejlesztése, a társa-
dalmi minták elsajátítása
és az ehhez kapcsolódó
gyakorlatias tudás átadá-
sa. A program a résztve-
võk egyéni és családi vi-
selkedés-tárházát, életvi-
teli mintáit egészíti ki, új
távlatokat és alternatív vi-
selkedési módokat mutat
be.

A fenti programokat kí-
séri - mintegy kikapcsoló-
dásképpen - az egy-egy

világnap köré szervezõ-
dõ rendezvénysorozat,

amely ismeretterjesztõ,
alternatív lehetõséget, új-

donságot és új élményt
kínál a hátrányos helyzet-

ben élõ, iskoláskorú gyer-
mekeknek és szüleiknek. 

A térítésmentes programokra várják a kerületi lakosok jelentkezését.
(A projektrõl bõvebben a csaladikincsestar.hu honlapon, illetve további információ Bleszkánné Kis Ildikó szak-

mai vezetõtõl kérhetõ a 06-20-576-9979-es telefonszámon, vagy a cstan.info@kszki.obuda.hu e-mail címen.)

FOLYTATÁS A 14. OLDALRÓL

ADr. Pintér Endre
professzor, Óbuda-

Békásmegyer díszpolgára
(balról) vezette öregdiá-
kok kezdeményezésére és
felajánlásából márvány-
tábla készült dr. Könözsy
Lajos katolikus pap, hit-
tantanár, filozófus, a gim-

názium 1948-ban elhunyt
egykori tanára tiszteleté-
re. Az emléktáblát a kom-
munizmus áldozatairól
való iskolai megemléke-
zéshez kapcsolódóan,
február 24-én avatták fel
az Árpád Gimnázium fõ-
lépcsõházában.

Emléktábla-avató az Árpádban

A Keve-Kiserdei Általános Iskola elõször szervezett családi sítábort február elején az
ausztriai Arnoldsteinbe. A  140 résztvevõ a kemény hideg és viharos szél ellenére re-
mekül állta a kihívásokat

Iránytû az iskolaválasztáshoz
Az iskolaválasztás elõtt álló családoknak nyújt segítséget
az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztálya által
összeállított, évente megjelenõ kiadvány.Az Iránytû vala-
mennyi, a kerületben mûködõ iskola programját ismerte-
ti, hogy a szülõk könnyebben megtalálják a gyermekük-
nek leginkább megfelelõ intézményt. (A részletes Iránytû
megtekinthetõ a www.obuda.hu/intezmenyek/oktatasi
_nevelesi/iskolai_ovodai_tajekoztatofuzetek oldalon.)

Idén ismét megszervezi
az Óbudai Pedagógiai Na-
pokat „Felelõsen az ifjú-
ságért“ címmel a Peda-
gógiai Szolgáltató Intézet
(PSZI).

A z elmúlt évek gya-
korlata alapján te-

ret és helyet szeretné-
nek adni a pedagógu-
soknak, hogy olyan
korszerû módszerekkel
ismerkedhessenek meg,
melyekkel gyarapíthat-
ják szakmai ismeretei-
ket. Ezek között szere-
pelnek óvodai foglalko-
zások, alsó és felsõ ta-

gozatos tanórák. Terve-
ik közt szerepel az im-
máron hagyományos-
nak mondható óvodai,
iskolai és rajz kiállítá-
sok szervezése is. 

A programot március
19-tõl április 4-ig tart-
ják: 15 szakmai elõadás-
sal, 8 óvodai és 25 isko-
lai bemutató foglalko-
zással. 

A rendezvénysoroza-
tot Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, az ok-
tatási és kulturális fõ-
osztály, valamint tan-
könyvkiadók támogatá-
sával valósítják meg. 

Óbudai Pedagógiai Napok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudai emberek – Kultúra

Molnár Ildi, Sándor Kriszti,
Pados Kriszta - õk együtt a
Princess. Aki látta õket,
sosem felejti: nemcsak
szépek, de még hegedülni
is tudnak! Ráadásul nem is
akármilyen hangszeren
játszanak. Az a dizájnos
Yamaha gyártmányú elekt-
romos hegedû mindenki
érdeklõdését felkelti. A
három tûzrõl pattant hege-
dûs lány egyike, Pados
Kriszta Óbudán él. Zenérõl,
utazásról és óbudai életé-
rõl beszélgettünk.

- Úgy robbantatok be
a zenei világba szinte a
semmibõl, hogy minden-
ki azonnal megjegyezte
a neveteket. Ilyen még
nem volt: klasszikus he-
gedû még nem vonzott
ennyi embert. Ki talált
ki titeket?

- Az akkori menedzse-
rünk agyából pattant ki
az ötlet és valóban telita-
lálatnak minõsült. Indu-
lásunk szinte zavartalan
volt: a közönség azonnal
ráérzett a zenénkre. Az
akkor még létezõ „Dári-
dó“ címû mûsorban mu-
tatkoztunk be. Azonnal
lemezszerzõdést kínált
nekünk az akkori ki-
adónk, és megrendeztük
az elsõ nagykoncertet.
Ezek után sorban jött a
többi lemez, szám sze-
rint 4+egy „best of“ ki-
advány. Rengeteg meg-
hívást kaptunk itthon és
külföldön egyaránt. Né-
metországban például
nagyon sok tv-show-ban
szerepeltünk, melyek
hatására évekig ország-

járó turnéra hívtak min-
ket. 

- Hol jártatok még az
együttessel?

- Mexikóban tízállomá-
sos turnén vettünk részt,
Dél-Olaszországban egy
hercegnõ születésnapi
partiján zenéltünk, több-
ször jártunk Abu Dabiban
és Bahreinben, Dubaiban,
Szingapurban is fellép-
tünk. Szép élmény volt,
amikor tavaly egy japán
óceánjáró hajón tölthet-
tünk egy hetet, de az is,
hogy a 2011-es év soros
EU-elnökség záróakkord-
jaként felléphettünk Cip-
ruson, egy hatalamas am-
fiteátrumban.

- Idõközben kissé át-
alakult az együttes. Az
egyik alapító tag helyé-
re másik hegedûs került.
Hogyan éltétek át ezt a
változást?

- Szerencsére zökke-
nõmentesen. Molnár Il-
dinél közbeszólt az
anyaság, ráadásul két-
szeresen is és még Né-
metországba is települt,
úgyhogy ezzel lehetet-
lenné vált az együttze-
nélés. Akkoriban már
sokszor emlegettük egy
kedves kolléganõnket,
mint „leendõ Princess
lányt“, ha úgy hozza a
sors és valakinek men-
nie kell közülünk. Meg-
kerestük Beát - aki szin-
tén Molnár, de csak név-
rokona Ildinek -, hál’ is-
tennek igent mondott.
Már két éve ebben az új
felállásban zenélünk. 

- És hogy kerültél ép-
pen Óbudára?

- Ez viszont véletlenül
történt. Egyszerûen itt ta-
láltam megfelelõ lakást
magamnak. S bár a beköl-
tözés még 2004-ben meg-
esett, kicsit nehéz volt be-
lakni és megszokni az új
helyet, ugyanis sosem
voltam otthon. A rengeteg
turné és fellépés miatt
szinte hónapokig csak
aludni jártam haza. Aztán,
amikor kicsit visszavet-
tünk a tempóból és keve-
sebb fellépést vállaltunk,
végre felfedezhettem ma-
gamnak Óbudát. 

- Hogyan kezdtél hozzá?
- Az elsõ utam a szom-

szédos fitnesz terembe

vezetett. Aztán követke-
zett a Szentlélek tér, a Fõ
tér és környéke, amely
még õrzi a hagyományos
képet. Elõfordult, hogy
csak úgy beültem a tér
egyik éttermébe ebédel-
ni és gyönyörködtem
közben a látványban, él-
veztem a sajátos hangu-
latot. A barátaimmal is
szívesen bolyongok itt.
A piacot pedig egyene-
sen imádom. Tavasszal,
amikor megjelennek a
friss zöldségek, gyakran
kilátogatok és bevásáro-
lok. Imádom a zöldsé-
gek illatát. Amikor volt
idõm rá, mindennap fõz-

tem és ehhez az alap-
anyagokat innen szerez-
tem be. Akkor persze
még volt kocsim. Vi-
szont mióta nincs, kide-
rült, hogy itt, Óbudán
minden elérhetõ közel-
ségben van. És bármi-
lyen helyszínre köny-
nyen el lehet jutni innen.
Tehát jó itt lakni! Figye-
lem persze a kulturális
programokat is. Megfor-
dultam már az Óbudai
Kulturális Központban
és az Óbudai Társaskör-
ben is egy-egy rendez-
vényen. Mindig találok
olyan programot, amely-
re szívesen elmegyek.

- Most viszont nyilván
nem érsz rá ilyenekre,
hiszen jubileumi kon-
certre készültök. Mikor
láthatja a Princess-t a
nagyközönség?

- Májusban a Kong-
resszusi Központban
rendezzük meg jubileu-
mi koncertünket. Nem
a tíz, hanem immár a ti-
zenegy éves fennállá-
sunk alkalmából. 

De elõtte még március
7-én Miskolcon a Mûvé-
szetek Házában találko-
zunk újra a közönséggel.
Új számokkal is készü-
lünk ezekre az esemé-
nyekre. Egyik dalunk a
Korál együttes nagysi-
kerû száma, a „Homok a
szélben“, a másik pedig
egy klasszikus Bach da-
rab feldolgozása. Remé-
lem, ezek a számok is
ugyanúgy elnyerik majd
a közönség tetszését,
mint az eddigiek.

Domi Zsuzsa

Princess: a hegedû virtuózai

Pados Kriszta felfedezte Óbudát

Újabb tucatnyi részvéte-
lét jelzõ zenekar híre röp-
pent fel a Sziget háza tá-
járól. 

E szerint új hang-
anyagával jön az

újkori metal-kultúra
alapvetése, a Korn. Itt
lesz a tavalyi év egyik
legnagyobb ígérete, a
The Vaccines, a legen-
dás Magnetic Man,
Nagy-Britannia legsze-

rethetõbb indie bandá-
ja, a Two Door Cinema
Club, az elektro-house
nagymester Steve Aoki,
a skandináv house
egyik alap alakja, Ax-
well. A szórakoztató
punk-rockban utazó
Beatstakes, a nemzet-
közi fesztiválok min-
denkori kedvence, a
dEUS, a lehengerlõ

tempójú Ministry vala-
mint Bebel Gilberto, a
modern bossa nova stí-
lus nemzetközi követe
és Hollandia egyik el-
sõ számú könnyûzenei
exportcikke, Caro
Emerald is Óbudára ér-
kezik. Mindez - és
megannyi más - au-
gusztus 6-tól 13-ig a
20. Szigeten.

Óbuda nyugdíjas pol-
gárait várják a nagy-

szerû hangulatú, ingyenes
társastánc órákra az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény Kiskorona ut-
cai Idõsek Klubjába. A
résztvevõk hivatásos
táncoktató segítségével
ismerkedhetnek meg a
következõ táncokkal:
standard európai táncok
(angol keringõ, bécsi ke-
ringõ, tangó, slow fox),

latin és észak-amerikai
táncok (samba, rumba,
cha-cha-cha, swing, rock
&roll), valamint csopor-
tos táncok (country,
francianégyes stb.).
Egyedül érkezõk is bát-
ran bekapcsolódhatnak.
(Idõpont: minden csü-
törtökön 9.30-tól 10.30
óráig. Helyszín: Kisko-
rona utca 3.)

TársastáncFellépnek a 20. Szigeten
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Idén január 1-jétõl önálló in-
tézményként mûködik az Óbu-
dai Múzeum, melynek igazga-
tójává Népessy Noémit, az ed-
digi szakmai vezetõt nevezték
ki a képviselõ-testület jóváha-
gyásával. A méltató szavak
helyett talán megengedhetõ,
ha a statisztikai adatokból a
látogató számot emeljük ki:
2008-ban mindösszesen 500-
an, míg 2011-ben 10 ezren vol-
tak kíváncsiak a kiállításokra. 

- Mint az elmúlt években, idén is számos tervünk
van.  Indulunk az „Év múzeuma“ pályázaton. (A rang
a szakmai elismerésnek szól, pénzzel nem jár - a szer-
zõ.) Talán nem szerénytelenség tõlem, ha azt mondom,
munkatársainkkal az utóbbi három és fél évben min-
den tõlünk telhetõt megtettünk az elismerésért. Egy
gyakorlatilag mûködésképtelen intézménybõl, 2008
óta, nagyon kemény, feszített tempójú munkával elér-
tük, hogy jó színvonalú, szakmailag elismert, a közön-
ség által is érdekesnek ítélt múzeumot alakítsunk ki.
Rendbe kellett tennünk mindent, a romokban heverõ
gyûjteménytõl kezdve, a raktáron át a kiállításig. Ami-
kor áttekinthetõ lett a rendelkezésre álló anyag, a leg-
fontosabb szempont az volt, hogy összeállítsunk egy
modern, 21. századi új állandó kiállítást.

A munkálatok 2009-ben és 2010-ben folyamatosan
tartottak. Az átépítés során nyitottunk egy új bejáratot a
Szentlélek tér felõl, hiszen az mégsem jár-
ta, hogy látogatóinknak a hátsóudvar felõl,
a kukák között kellett bebotorkálniuk az
épületbe. Ezzel egy idõben összeállítottuk
az „Óbuda - Egy város három arca“ címû
állandó kiállítást is. Az önkormányzati tá-
mogatás mellett a  szakminisztériumhoz is
pályáztunk forrásért, ahol 19 millió forintot
nyertünk, így egy idõben nyithattuk meg
az új bejáratot és a kiállítást. 

Mindemellett átalakítottuk az idõszaki
kiállítások struktúráját is, féléves váltások-

ban tematikus idõszaki tárlatokat rendezünk. Az egyik-
ben óbudai történeti témát dolgozunk fel (mint például az
„Isten veletek, ti boldog Vendelinek“ - a szerk.), a másik-
ban általában a városrészhez kötõdõ fotográfus alkotása-
it mutatjuk be. Ezek mellett jónéhány, nagy érdeklõdés-
re számot tartó eseménnyel várjuk a hozzánk érkezõket.
Ilyen a „Macskaköves esték“, egy-egy kiállításhoz kap-
csolódó elõadás-sorozat, családi napok, a Múzeumok Éj-
szakája (2 ezer látogató járt a múzeumban, egy este alatt
- a szerzõ), a Kulturális Örökség Napjai és még sorolhat-
nánk. 

Nagy kihívás, nemes feladat lesz annak a jelenleg
rendkívül mostoha körülmények között lévõ, helyenként
erõsen megromlott állapotban átvett gyûjteményi anyag-
nak a rendberakása, kiállítássá szervezése, amelyet az
épülettel együtt tavaly ajánlott fel a Textil Múzeum Ala-
pítvány a helyi önkormányzatnak. A Textilmúzeum, új
Goldberger Textilipari Gyûjtemény néven 2012. január
1-tõl az Óbudai Múzeum fíliájaként mûködik tovább. Je-
lenleg kollégáimmal együtt azon dolgozunk, hogy egy
európai színvonalú technikatörténeti kiállítást hozzunk
létre, emléket állítva az egykor világhírû Goldberger
gyárnak, és a méltatlanul elfeledett óbudai textiliparnak.
Céljaink elérése érdekében ismét pályázunk a szükséges
források biztosítására. Az Óbudai Múzeumban ezzel egy
idõben idén Harrer Pálnak, Óbuda elsõ polgármeste-
rének állítunk emléket bemutatva azt is, hogy a város-
egyesítés milyen hatással volt Óbuda életére. Mindeze-
ken túl érdemes folyamatosan figyelni a múzeumunkról
szóló híradásokat, mert szabadtéri kiállítással és képzõ-
mûvészeti tárlattal is várjuk a látogatókat. Sz. Cs.

Óbudai Múzeum – egy valódi sikertörténet
Liszt emlékek
„Hírhedett zenésze a vi-
lágnak - Liszt emlékek
Európában“ címmel lát-
ható kiállítás a Márton
Áron Szakkollégium
Galériájában. (Cím: Ku-
nigunda útja 30.)

Szobrok 
Fükõ Béla szobrászmû-
vész kiállítása március
30-ig látható a Vécsey
János Kollégium Art Ga-
lériájában. (Nyitva: hét-
köznaponként 10-tõl 18
óráig, a Szél utca 11-13.
szám alatt.)

Tavaszi fesztivál
Idén március 16-tól 26-
ig rendezik a 32. Buda-
pesti Tavaszi Fesztivált,
15 helyszínen 48 pro-
dukciót mutatnak be.

Emlékkiállítás
Az Óbudán élt és alko-
tott Benyó Ildikó festõ-
és grafikusmûvész ha-
lálának elsõ évfordulója
alkalmából emlékkiállí-
tást rendeztek munkái-
ból a zalaegerszegi Gö-
cseji Múzeumban.

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. „A terméketlen fügefa“
címmel március 13-án; „A
nagy vacsora meghívot-
tai“ címmel március 20-án
hallhatnak elõadást. (Kez-
dés:18.30 órakor.Belépõ-
jegy: 150 forint. Cím: San
Marco utca 81.)

Balvinszky Orsolya képzõmûvész és Sánta Balázs fotómûvész (lapunk
munkatársa) kiállítását Bús Balázs polgármester nyitotta meg a Békás-
megyeri Közösségi Házban február 22-én. (Megtekinthetõ március 9-ig,
a Csobánka tér 5. szám alatt)

Csárdás, polka, zepperli
Fenti címmel látható kiállítás a
Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban április 29-ig.
A tárlat alcíme: Zenés szóra-
koztató vendéglátás és zene-
mû-kereskedelem a XIX. szá-
zadban. A kiállítás összekap-
csolja a kereskedelem és a
szórakoztató vendéglátás té-
makörét, alkalmat adva arra,
hogy a sokoldalú XIX. század
kulturális életének egy megha-
tározó területébe bepillanthas-
sanak az érdeklõdõk. (Cím:
Dugovics Titusz tér 13-17.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� 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
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon, postával szemben). Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747
� 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.: 06-30-294-96-70
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Festés, mázolás, tapétázás, burkolás, par-
kettázás kõmûves munkák és teljes lakásfel-
újítás. Tel.: 06-20-772-0403
� Parkettázás, pormentes parkettacsiszolás,
lakkozás, PVC- szõnyegpadló csere. Tel: 278-
0227, 06(30) 406-3814

� Asztalos, ajtók, ablakok javítása, illeszté-
se, szigetelése, zárak cseréje garanciával.
Komoróczy Zoltán. Tel.: 06(20)318-5079
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� 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
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Tavaszi akció! Mûanyag nyílászárók meg-
fizethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-

viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� 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
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� 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
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó készítés,
javítás, ingyenes felmérés. Tel.: 06(30)509-
5938 www.redony-frick.atw.hu
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, Rieder György. Tel.: 256-8285;
06(20)433-6289
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Fakivágás, visszavágás, áglevágás szak-
szerûen, felelõsségvállalással, telektisztítás,
bozótirtás, sövényvágás, gallyapritékolás,
zöldhulladék szállítás, betonfeltörés-bontás,
faházak kültéri festése, vidéken is. Tel.:
06(30)933-5627
� Ajtók-ablakok passzítása, javítása, ki-
lincs-zár cserék. Bútorok javítása, átalakítása
20 % kedvezménnyel. Megbízhatóság, szak-
értelem. Tel.: 06(20)979-3042
� Asztalos munkák A-tól Z-ig! Tel.:
06(30)333-3727
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Költöztetés, lomtalanítás, díjmentes fel-
méréssel! Bútor, kanapé, hûtõgép, mosógép
házhozszállítás! Tel.: 06(70)211-3896
� Gépelést, szövegszerkesztést, diploma-

munkák és szakdolgozatok leírását vállalom.
Tel.: 06(30)948-0344
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-30s16
� Fáj a lába, dereka? Egyedi számítógépes
talpbetét készítése kedvezõ áron a Flórián üz-
letközpontban lévõ Egészség Plusz üzletünk-
ben. A vizsgálat ingyenes! Tel.: 240-0439

� Csontkinövés, izületi problémákra új or-
vosi módszer a lökéshullám terápia, szív ult-
rahang vizsgálat beutaló nélkül. Bejelentke-
zés: 388-9406 vagy www.dolomit-med.hu
� 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 betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� 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.
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000Ft), a békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Béká-
si lakóparkba, ahol egész héten szombaton is
kezelünk. Bejelentkezés. 06(70)271-9867
� 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

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
�Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Külföldi munkavállalókat német-angol és
spanyol nyelven gyors gyakorlati módszerrel fel-
készítek. Óbuda, Szõlõ u. Tel.: 06(20)915-3131
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Német korrepetálás, érettségire, nyelv-
vizsgára, munkavállalásra felkészítés, házhoz
megyek. Tel.: 06(30)509-5938
� Fejlesztõ pedagógus szakkorrepetálást
vállal. Érdeklõdni lehet a 06(30)360-8932-es
telefonszámon.
� Angol, francia és román magánórák ta-
pasztalt nyelvtanárnál, délelõtt, délután, vizs-
gára felkészítés. Tel.: 06(30)595-0498
�Angol nyelvvizsga elõkészítés, korrepetálás
a Komjádi uszodánál. Tel.: 06(30)701-0351

� Rózsadombon, 55 nm2-es kétszobás, pa-
norámás lakás tulajdonostól 16 900 000 Ft-ért
eladó. Tel.: 06(20)525-4019

� Békásmegyeri 51 nm-es önkormányzati
panellakásom kisebbre cserélném értékegyez-
tetéssel, békásmegyeriek elõnyben! Tel.:
06(30)375-8131
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342
� Elcserélhetõ-eladó, XIII. szélén Újpesten,
46 nm, 2 szobás öröklakásom Óbudára hason-
lóra vagy kisebbre szintén öröklakásért. Tel.:
06(70)948-8685
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Teremgarázs beálló Kolosy térnél, nagy-
méretû, raktározásra is alkalmas, eladó, ki-
adó. Tel.: 06(20)914-4883
� Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, la-
kásra, házra. Tel.: 06(70)371-5578

� 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-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.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

� A Szépség Trend Bizalom (STB) szalon
Csillaghegyen várja régi és új vendégeit,
változatlan árakkal, új szolgáltatásokkal,
kedvezményekkel. www.stbszepsegsza-
lon.hu, tel.: 06(30)419-1908

�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

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

Szolgáltatás
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� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271

�Kiadó lakás a Római lakótelepen, 51 nm, 2
szoba, bútor. Tel.: 06(30)701-0351
� Nõi fodrász váltótársnak, ruhajavítónak,
vagy más csendes tevékenységre (nyugdíjas-
nak is), csillaghegyi buszmegállóban, üzlet-
rész kiadó. Tel.: 06(20)432-5832
� Orvosi centrumban felszerelt rendelõ ki-
adó a Kolosy téren. Csiszár Tünde:
06(20)319-1393, www.dolomit-med.hu

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.:332-0243
� Nagy választékban kínálunk betonacélt,
hegesztett hálót, zártszelvényt. Mennyiségi
kedvezmények! Tímár Vasker. Kft. Pilis-
vörösvár, Szent László u. 6. Tel: 26/363-900,.
www.timarvasker.hu
�Arany és ezüst felvásárlás. Arany = 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig. Ezüst = 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
06(20)590-5284, V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1.
� 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
� Két éve nyugdíjazott, munkájára igényes
bejárónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.:
06(70)316-1530
� Szorólapterjesztésre (postaládás) alkalmi
jelleggel keresek megbízható munkaerõt.
Tel.: 06(30)933-5627
� Megbízható, középkorú nõ takarítást, be-
vásárlást vállal Óbudán a hét bármely napján,
megegyezés szerint. Referencia van. Tel.:
06(30)409-9167

� 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
� Békásmegyerre és az óbudai részre,
Pomázról a Harmadik Mûszak Vendéglõbõl
házias jellegû ételek, menük díjmentes kiszál-
lítását vállalom. Menü: 860 Ft. Tel.:
06(30)463-6811
� Megnyitottunk Ázsiai Óriáshalas díszhal
kereskedés elfogadható árakkal, Zápor u. 53.
térfelõli oldal. Tel.: 06(70)627-5533
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� 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

� Rómaifürdõn lévõ üzletem bérleti jogát
átadnám. Tel.: 06(20)254-6774
� Flórián áruháznál húsz éve bevezetett
forgalmas, berendezett üzlet bérleti joga
eladó. Tel.: 06(70)371-5578

Üzlet

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)

� 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

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
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Egyszer volt, hol nem volt, a
zalazajki réten egy icurka-pi-
curka, álmodozó Katicabogár-
ka. Mindig a legszebb virágo-
kat választotta ki, azokon ille-
gett, billegette magát. A környé-
ken neki volt a legtöbb pettye,
kilenc és legszebben neki csillo-
gott a szárnya, olyan volt mint-
egy naptól ragyogó tükör.

Egyszer egy napon megunta a
virágokra szállást és ábrándoz-
ni kezdett.

- De jó volna, ha énekes pa-
csirta lehetnék?!

S azon nyomban átváltozott
énekes pacsirtává. De nem éne-
kelt sokáig. Egy vércse vette ül-
dözõbe. Éppen, hogy be tudott
repülni egy közeli fûzfabokorba.
A nagy ijedtségben azonnal kí-
vánta, hogy változzon át lepké-
vé. Meg is történet. Azonnal a
régi szép kilencpettyes lepke lett.

A nagy ijedtségre mélyen el-
aludt, s nagyon szépet álmo-
dott.

Másnap megint ábrándozott,
az álom teljesen elvette az eszét.

- De jó, volna, ha sas lehet-
nék, a levegõ király és meglec-
kéztethetném a vércsét?!

Alig gondolta ki, máris sas-
ként keringett, szállt a végtelen
magasban. Élvezte a kék ég kö-
zelségét, a végtelen szabadsá-
got, s hogy uralhatta a levegõt,
élvezhette a szárnya finom su-
hogását.

Az öröme megint nem tartott
sokáig… Puskaropogást hal-
lott. Süvítettek mellette a puska-
golyók. Egy pillanat alatt zuha-
nórepülésben az erdõ fáinak ko-
ronái között találta magát. Az
ijedtség most nagyobb volt a
tegnapinál. Talán picit el is
ájult, mert az ágról lebillent,

majdnem leesett a
földre. 

Óhajára újból
lepkévé változott,
de most fakóbb lett
a színe. Pár napig
nem is mert álmo-
dozni. Újra a régi
szép lepke lett.

De nem sokáig
tartott a tétlenke-
dés. 

A távolban csen-
desen legelészõ te-
héncsordát látott.
A vezér tehénnek
szép hangú ko-
lompja is volt, s ez
nagyon megtetszett Katicabo-
gárkának. Csak úgy véletlenül,
a harmadik kívánsága is óhaj
lett.

- De jó volna, ha kolompos
vezértehénné változnék?!

Ahogy kigondolta, máris ve-
zértehénné változott. A csordás
nem hitt a szemének. Dörzsöl-
gette is a szemét…, két vezérte-
hén és az egyik elkódorgott… A
pulikat azon nyomban utána
küldte, s azok meg ugráltak kö-
rülötte, belecsimpaszkodtak a
farkába és úgy próbálták a
csordához terelni. Amíg a csor-
dához értek, Katicabogárnak
elege lett a vezér-
tehéni szerepbõl,
s még  a csordás
is odacserdített
egyet-kettõt az os-
torral a nyakához.
Gyorsan kívánta,
hogy változzon
vissza Katicabo-
gárrá. Ezek után
megfogadta, hogy
soha többé nem
akar semmi más

lenni, csak kilencpöttyös virá-
got szeretõ Katicabogár.

Újból tudott örülni a virágok-
nak, s örült, ha egy-egy kisfiú,
vagy kislány észrevette és a te-
nyerébe engedte szállni, hogy on-
nét valamelyik ujjról elszálljon.

Ha nem szállt volna el, akkor
az én mesém is tovább tartott
volna. Itt a vége, fuss el a
zalazajki rétre…

(A mese legújabb, fotókkal
illusztrált „Fénnyel jöttem“ cí-
mû kötetében jelent meg, mely
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásával
látott napvilágot.) 

Botos Ferenc:
Virágosnyereg
Hajnal elõtt, ó
hegyek ölelte rétre
leszáll a harmat

A szitakötõ
dieselremegésben
ingó virágon

Hulló vízcseppek 
kottáznak tiszta hangzást
körben az erdõn

Kristálypalota
az agárkosbor szirmán
reszketõ vízcsepp

Ó, fûszálzene
egyszólamú a széllel
a többi már csend

Nyíló ég alatt
hérics, szekfû kísér el
kicsiny templomhoz

Lombok alatt halt
fiatal honvéd sírján
friss virágcsokor

Ha meghal a csend
a tücskök mégsem félnek
emlékeznek rá

(A középiskolai tanár év-
tizedek óta a Budai-hegy-
ség szerelmese.)

Kanizsa József: 

A katicabogár álma

Jótékonysági
koncert 

Példaértékû összefogásról
tett tanúbizonyságot a
Meggyfa utcai Szivárvány
Tagóvoda szülõi és alkalma-
zotti közössége. Az intéz-
mény fennállásának 50. év-
fordulója alkalmából jóté-
konysági koncertet szerve-
zett az óvoda „KÖSZI“ Ala-
pítványa. A hangversenyen -
a Meggyfa Idõsek Otthoná-
ban - jelenlegi és régi óvo-
dások, szüleik és barátaik
adtak ízelítõt Bach, Beetho-
ven, Purcell és más zene-
szerzõk mûveibõl. A legki-
sebbek Gryllus Vilmos által
ihletett produkcióval készül-
tek, de fellépett Kiss Barna
és a Villon Trió is. A koncert
szünetében a szülõk által
készített finomságokat lehe-
tett megvásárolni a büfé-
ben. A jótékonysági rendez-
vényen 175 ezer forint gyûlt
össze, melyet az alapítvány
az óvoda külsõ homlokzatá-
nak felújítására szeretne fel-
használni.

Óvodapedagógus felvétele 
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet
1 fõ óvodapedagógusi munkakör betöltésére, hatá-
rozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyra. A mun-
kavégzés helye: Hétszínvirág Mûvészeti Tagóvo-
da, (1039 Budapest, Medgyessy Ferenc utca 1.).
Pályázati feltétel: felsõfokú óvodapedagógusi szak-
irányú végzettség. Szükséges okmányok: önélet-
rajz; végzettséget igazoló oklevél másolat; erkölcsi
bizonyítvány (a foglalkoztatásra vonatkozólag is).
Bérezés: a közalkalmazotti bértábla szerint. Elõnyt
jelent: kézmûvességben való jártasság.
A pályázat benyújtásának módja: e-mailen - pais-o@
kszki.obuda.hu; személyesen - postai úton. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2012. március 19.
A pályázat elbírálása: 2012. március 26. A munka-
kör legkorábban 2012. április 2-án tölthetõ be.

A z Óbudai Egye-
tem Pomázi La-

jos professzorról el-
nevezett ösztöndíj
alapításával állít em-
léket a névadó ki-
emelkedõ oktató, ne-
velõ, tudományos-ku-
tató, valamint innova-
tív alkotó tevékenysé-
gének, egyben ösz-
tönzést és támogatást
kíván adni a részösz-
töndíjas, az önköltsé-
ges képzésre felvéte-
lizõ, illetve a tanul-

mányaikat már foly-
tató legkiválóbb hall-
gatók számára.

A Pomázi Lajos
Hallgatói Ösztöndíj
célja, hogy a szociá-
lis helyzetet, vala-
mint az esélyegyen-
lõség szempontjait is
figyelembe véve biz-
tosítsa a tehetséges
hallgatói utánpótlást,
a munkaerõ-piaci
igények kielégítését
kiválóan képzett
mérnökökkel. 

Pomázi Lajos Hallgatói Ösztöndíj 
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M egoszlanak a vélemények a
hagyma fogyasztása körül, van-

nak akik nagyon szeretik, mások szin-
te számûznék a konyhából. Mert ha
vágjuk csípi a szemet, sajátos, erõs
szaga átjárja a lakást, ha nyersen esz-
szük, leheletünk is kellemetlen lesz.
Vannak, akiknek gyomorbántalmakat
is okozhat. Ez mind igaz, de nyersen a
lila hagyma az egyik legegészsége-
sebb táplálékunk, C-vitaminban külö-
nösen gazdag, fokozza az étvágyat,
serkenti az emésztést, növeli az epe és
a máj teljesítményét, erõsen vízhajtó
hatású. Ennyi talán elég az elõnyeirõl.
Az átmeneti kellemetlenségek orvo-
solhatók szellõztetéssel, a szájszag pe-
dig némi petrezselyem elrágásával el-
kerülhetõ. Az is lényeges, hogy na-
gyon finom ételek készíthetõk belõle.

Hagymaleves
Hozzávalók: 3-4 közepes nagyságú

hagyma, kevés olaj, liszt, erõleveskoc-
ka, ételízesítõ, õrölt bors, 10 dkg re-
szelt sajt.

Ez az egyszerûbb változat viszony-
lag rövid idõ alatt elkészíthetõ. Az ap-
róra vágott hagymát kevés olajban
aranyszínûre pároljuk, majd megszór-
juk kevés ételízesítõvel és két-három
evõkanál liszttel. Kicsit együtt pirít-
juk, majd felöntjük vízzel. Addig fõz-
zük, amíg a hagyma megpuhul, majd

átszûrjük. Ha sok lé elfõtt belõle, ke-
vés vízzel pótoljuk, beletesszük a le-
veskockát és még addig fõzzük, amíg
el nem olvad. Reszelt sajttal tálaljuk.

Hagymatokány
Hozzávalók: 50 dkg vöröshagyma,

10 dkg füstölt szalonna, 1 evõkanál
liszt, ételízesítõ, ecet, 1 dl tejföl.

A szeletekre vágott, becakkozott
szalonnát ropogósra sütjük, majd ki-
vesszük és meleg helyen tartjuk. A
zsírjában kevés vízzel megpároljuk a
cikkekre vágott hagymát. Kevés étel-
ízesítõvel megszórjuk, majd meghint-
jük a liszttel és kevés vízzel felenged-
jük. Néhány csepp ecettel ízesítjük,
megtejfölözve, rizzsel körítve a sült
szalonnával együtt tálaljuk.

ANolina, vagy más né-
ven buzogányfa a

kezdõ kertészek álma. En-
nek a furcsa formájú érde-
kes dísznövénynek idõ-
sebb korában palackszerû-
en megvastagszik a törzse,
miközben vékony levelei
ívben meghajlanak. Mo-
dern lakásokban jól mutat,
de akár központi fûtése-
sekben is szépen fejlõdik.
A fiatal példányoknál a
kertészek sokszor két-há-
rom kisebb gumót is ösz-
szeültetnek, hiszen ilyen-
kor a gumó még csak két-
három centiméter átmérõ-
jû, és lassan növekszik.
Idõsebb korában már érde-
mes szétültetni õket külön
cserépbe, hiszen évek
múlva elérheti akár a két
méteres magasságot is.
Nagyon jól viseli a száraz,
fûtött lakásokat. Télen na-
gyon keveset öntözzük,
mert a megvastagodott
törzsben sok nedvességet
képes tárolni.

Az anyósnyelv szintén a
kezdõ vagy a nagyon el-
foglalt kertészek kedvence
lehet. Eredetileg Afrikából
származik, éppen ezért na-
gyon jól bírja a meleg, szá-
raz lakásokat. A hosszú,
kard alakú levelek a föld-
alatti szárból hajtanak ki,
vastagok és bõrszerûek,
néha csíkosak, néha zöl-
dek, de van már ezüstös le-
velû faj is. A nagyobb nö-
vények igen jól mutatnak
szoliter növényként, a ki-
sebbek pedig csoportosan
a legszebbek. Levéldugvá-
nyozással könnyen lehet
szaporítani.

Hagymás fogások

Aktuális árak a Kórház utcai Vásárcsarnokban

Paneltûrõ növények II.

Buzogányfa és anyósnyelv

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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

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
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Érkeznek
Rejtvényünkben Tompa Mihály: A gólyához címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõ-
leges 14. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: M. Ü. V.
T.). 14. Luna megfelelõje a görög mitológiában. 15. Ka-
posvár közeli helység lakója. 16. Korábbi német krimi-
sorozat. 18. Focista teszi. 19. M-mel az elején: jártál. 20.
Egyik elemi részecskére. 23. Kambodzsai, luxemburgi
és uruguayi autók jele. 24. Terület része! 26. Korábbi
kozmetikum neve fonetikusan. 28. Suliban van! 29. J. J.
R. 31. Pest megyei helység. 33. Görög betû. 37. Például
a velencei. 35. Két olasz között egy magyar autó. 36.
Mutató szó. 37. Dáma egynemû betûi. 38. Vas megyei
víz. 41. S. S. H. 42. Ifjúsági Bajnokság. 43. Visszamosat!
44. Mostanában használatos igenlés. 45. T. J. O. 47.
Visszafelé megy. 49. Savval dolgozik. 51. Tartóhely. 53.
Rájegyezte. 54a. Kád betûi keverve. 55. Ritka férfinév.
56a. Puha fém. 57. Névelõs brazil szövetségi állam.
FÜGGÕLEGES: 2. Eme dolgon. 3. Gázlekötõ anyag. 4.
Más irányba megy. 5. N. É. H. L. 6. Ittrium és neon
vegyjele. 7. A Halley üstökös fonetikusan. 8. Csendes
láz! 9. Taposom. 10. Annyi, mint. 11. Angol hosszmérték
magyarul. 12. Dal. 13. Asztalos egyik munkája. 14. Az
idézet másik része (zárt betûk: Ú. A. Ó. L. R. ). 17. Ja-
pán nagyvárosba való. 21. Kóstoló. 22. Névelõs csalfa
ember. 25. Morzejel. 27. Amely személy. 30. Nem a bal-
jáig. 31. Vasúti szerelvény. 32. Mûszaki csõfajta. 34. Ko-
márom megyei helység. 39. Erõsen csöpög. 40. Az asztácium
vegyjele. 41. Lábrészed. 44. Japán és osztrák autók jele. 46. Pári-
zsi repülõtér. 48. Angolul próbál. 49. Marokkói, osztrák és máltai
autók jele. 50. Erõs helyeslés. 52. Jól megkeverve! 54. T. P. A. 56.
Õ. O. 58. Rádium vegyjele. 59. Asztalos egyik szerszáma.

Ipacs László

A február 20-án megjelent, 
„Verseljünk!“ címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Költõ hazudj, de rajt ne fogjanak. 
A látni vágyó napba nem tekint“.

A Meggyfa és a Kiskorona utcai
nappali ellátást nyújtó idõsek
klubjaiban kiemelt szerepet kap
a nyugdíjasok rendszeres moz-
gásának biztosítása. Az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény
által központilag összeállított
program különbözõ mozgásfor-
mákra épül, melyekbõl a klub-
tagok koruknak és fizikai álla-
potuknak megfelelõ gyakorlato-
kat választhatnak.

A tagok között talán nincs is
olyan, aki a bõ választék-

ból ne találná meg a neki legin-
kább tetszõ mozgásformát.
Nézzük a hosszú listát: meridi-
án-, általános- és gyógytorna,
mediball (gyakorlatok meden-
cében), Nordic Walking, túrá-
zás, kirándulások, táncpróbák,
táncoktatás (társas- és has-
tánc), taichi.

Müller Istvánné intézmény-
vezetõ fontosnak tartja az idõs
emberek aktív bevonását a
sportolásba. - A foglalkozáso-
kon résztvevõk létszámát és
aktivitását figyelve megálla-
pítható, hogy az önkormány-
zat kiemelt támogatásával és

az Óbudai Szociális Szolgálta-
tó Intézmény irányításával
zajló program teljes sikert ara-
tott. Örömmel látom az életük
zenitjén túljutó emberek lelke-
sedését, az egészségük érde-
kében önként vállalt fizikai te-
vékenységet. A közös gyakor-
lás során felfrissülnek, megfi-
atalodnak testükben, a jó köz-
érzet révén pedig erõsebben
kötõdnek a klubhoz. A foglal-
kozások zömét önkéntes klub-
tagjaink vezetik, akik
jártasak a sportban, tu-
dásukkal, lelkesedé-
sükkel képesek maguk-
kal ragadni társaikat. A
jó hangulat, a közösen
végzett mozgás élmé-
nye miatt pedig egyre
többen csatlakoznak
hozzájuk. A táncpróbá-
kat is sokan látogatják.
A foglalkoztatás szer-
vezõk, illetve a táncok-
tatók hozzáértõen, ma-
gas szakmai színvona-
lon tanítják a táncot.
Úgy érezzük, a gazdag
programmal sikerül
megvalósítanunk szak-

mai programunkat, melyben a
mentálhigiéné is nagy hang-
súlyt kap az „ép testben ép lé-
lek“ célkitûzéssel - mondta.

A klubvezetõk - Ábrahámné
Szakál Andrea és Csongvai
Éva - nagy lelkesedéssel be-
szélnek a további tervekrõl,
melyek megvalósításának leg-
fontosabb pillére a jó közösség
kialakítása. Meggyõzõdéssel
vallják, hogy a sport, a test-
mozgás, vagy bármely más
csoportosan végzett tevékeny-
ség igazi közösségformáló erõ,

ami hosszú távon erõsíti a
klubhoz való kötõdést. 

A központi prevenciós prog-
ramhoz stabil hátteret biztosít
az önkormányzat, ezáltal orszá-
gos szinten is kiemelkedõ mû-
ködés érhetõ el. Mindkét klub
szeretne igazi közösségként
mûködni, ahol mindenki otthon
érzi magát és aktívan részt vesz
a közös programokban, legyen
az a testet, vagy a szellemet
„pallérozó“ tevékenység.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert  

Mozgásban a nyugdíjasok

A Meggyfa utcai klubban sokan látogatják a meridián tornafoglalkozásokat
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Meglepõdve olvastuk
2012. január 23-án

elektronikusan, valamint feb-
ruár 6-án az Óbuda Újságban
nyomtatásban is megjelent
írásukat a Csillaghegyi fürdõ-
rõl. A Budapest Gyógyfürdõ
és Hévizei (BGYH) Zrt.-t
meglehetõsen negatív színben
tünteti fel a cikk, igen egyol-
dalúan, hiszen nem kérdezték
meg Társaságunkat a kiala-
kult helyzetrõl.  Engedjék
meg, hogy egy pár sorban a
BGYH Zrt. álláspontjáról,
helyzetérõl is ismertessük
Önöket.

A BGYH, a fõvárosi ön-
kormányzat tulajdonában álló
zrt., mely nem termelhet vesz-
teséget. Megvizsgálva az el-
múlt 10 évet ugyanakkor
megállapítható, hogy koráb-
ban ez nem volt igaz, hiszen a
cég mûködési vesztesége
évente mínusz 500 millió fo-
rinttól mínusz 800 millió fo-
rintig terjedt. Ezen a képen

csak az alkalmi ingatlaneladá-
sok, illetve nagyobb fõvárosi
támogatások (például 2010-
ben nettó 711 millió forint) ja-
vítottak. Az is egyértelmûen
belátható, hogy mûködési cé-
lú fõvárosi támogatás jelenleg
nem képzelhetõ el, az ingatla-
nok felélése pedig egy na-
gyon veszélyes politika. A
fürdõ történetében hosszú idõ
óta a 2011. év az elsõ, amikor
fõvárosi, állami támogatás,
valamint ingatlaneladás nél-
kül a cég mérleg szerinti ered-
ménye pozitív elõjelûvé vált.
Erre az eredményre mi való-
ban büszkék vagyunk, hiszen
ezt a teljesítményt nagyon sok
ember, nagyon kemény mun-
kával érte el. 

A fürdõ üzemeltetése
egyébként nem tekinthetõ
hagyományos értelemben
„közérdekû közfeladat-
nak“. Ezen feladat ellátása
nélkül a város még tud mû-
ködni, a klasszikus közfel-

adatok (vízellátás, csatorna,
távfûtés, parkgondozás stb.)
ellátása nélkül viszont nem.
Ez egy olyan szolgáltatás,
amit a fõváros biztosít az itt
élõk, ide látogatók számára
(például: Állatkert, Vidám
Park, színházak), kikapcso-
lódást, pihenést szolgálva.

A2001 októberében kötött,
„A Csillaghegyi fürdõ üze-
meltetésére“ vonatkozó meg-
állapodás értelmében, a
BGYH valóban 10 év alatt 12
millió forintot, azaz évi 1,2
millió forintot kapott. Ez az
összeg eltörpül a fürdõ évi
veszteségei mellett, hiszen
2010-ben ezen az egységün-
kön 199,4 millió forint, 2011-
ben pedig 102,4 millió forint
veszteséget könyvelhettünk
el. Itt kell megjegyezni, hogy
a BGYH Zrt a kerületben ta-
lálható 3 egysége (Csillag-
hegy, Pünkösdfürdõ, Római)
után évente mintegy 30 millió
forint telek- és építményadót
fizet a III. kerületnek. Csak a
Csillaghegyi Uszoda után fi-
zetendõ teljes adóösszeg en-
nek több mint a fele. Akerület
pedig nem támogatást ad a

fürdõnek, hiszen szolgáltatást
vásárol nyugdíjasai, diákjai
számára. Úgy véljük, hogy a
helyi önkormányzatnak is ér-
deke, hogy a kerületben mû-
ködõ 3 fürdõ, illetve strand az
itt élõknek megfelelõ szolgál-
tatást nyújtson, ezzel is öreg-
bítve a kerület hírnevét.

ABGYH áldozatkészségé-
rõl annyit, hogy hosszú évek
óta fedezi azt a veszteséget,
amely itt keletkezik. Ezt az
összeget a más kerületekben
található nyereséges fürdõ-
inkbõl pótoljuk.

Arról, hogy az elõzõ veze-
tés eddig miért nem tett in-
tézkedéseket a fürdõ fejlesz-
tésére, nem tudunk nyilat-
kozni. Amostani vezetõség -
a polgármester úrral tör-
tént megállapodás alapján -
elkészített egy, a fürdõ jövõ-
jét megalapozó gazdaságos-
sági számítást, melyet meg-
küldtünk a kerület vezetésé-
nek. Várhatóan a közeljö-
võben egyeztetés indul meg
a két fél gazdasági szakem-
berei között az elkészített
anyag realitásáról, annak
végrehajtásáról. Eszerint a

fürdõ 5 éven belül - a kiegé-
szítõ szolgáltatásokkal - ön-
fenntartóvá válik, vagyis
végleg elhárul a téli üzemel-
tetés megszüntetésének ve-
szélye. (De természetesen
azt továbbra is szeretnénk,
ha a kerület ezen idõ után is
igénybe venné a szolgáltatá-
sainkat, más kerületekhez
hasonlóan).

Az Önök cikke végig
hangsúlyozza, hogy a helyi
vezetés mennyire felelõs gaz-
dája a kerületnek. Szeretnénk,
hogy ha ez a kép alakulna ki
Önökben rólunk - BGYH Zrt
vezetésérõl - is. Nekünk is cé-
lunk, sõt kötelességünk, hogy
a ránk bízott fõvárosi vagyon-
nal - a fõvárosiak érdekében -
eredményesen gazdálkod-
junk. Megítélésünk szerint a
hamarosan megkötendõ új
„csillaghegyi megállapodás“
megfelel ennek a célnak, és
így a két érintett fél gazdasági
érdekén kívül mind a Csillag-
hegyen élõk, mind a fõváros-
ban élõk érdekét is szolgálja.  

Tisztelettel:
Szõke László 
vezérigazgató

A Gyógyfürdõk Zrt. álláspontja a Csillaghegyi Uszodáról
„Mi a Gyógyfürdõk Zrt. célja a Csillaghegyi Uszodával?“
címmel lapunk február 6-án megjelent 3. számának 29.
oldalán közöltünk cikket. A cég vezérigazgatója, Szõke
László az alább közölt levélben reagált az írásra.

Javaslatokat várnak Óbuda Sportolója Díjra 
és Hidegkuti Nándor Emlékplakettre

Kérjük a kerületi civil szervezeteket, valamint a
sportegyesületeket, hogy az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata által alapított Óbuda Spor-
tolója Díjra szíveskedjenek javaslatot tenni.
1. A díj évente két fõ - egy nõi és egy férfi sportoló - ré-
szére adható. Emléklap jár a második és harmadik he-
lyezetteknek. Az adományozás feltétele, hogy az ab-
ban részesítendõ személy: olimpiai vagy paralimpiai
programban szereplõ sportágban kiemelkedõ ered-
ményt ért el, továbbá III. kerületi lakóhellyel rendelke-
zik, vagy a kerületben mûködõ sportegyesület sporto-
lója. A díjjal férfi és nõi kategóriában az elsõ három he-
lyezett tüntethetõ ki, mellyel 150 000 forint, az emlék-
lappal második helyezés esetén 100 000 forint, harma-
dik helyezés esetén 50 000 forint pénzjutalom jár.
2. Továbbá kérjük a kerületi civil szervezeteket,
sportegyesületeket, valamint iskolákat, hogy az
Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata által alapí-
tott Hidegkuti Nándor Emlékplakettre szóló jelölés-
re szíveskedjenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett:
2/a a kiemelkedõ sporteredményt elõsegítõ; III. ke-
rületi lakóhellyel rendelkezõ, vagy a kerületben mû-
ködõ sportegyesület vezetõjének, edzõjének; vagy 
2/b a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedõ
szakembernek adományozható. Az Emlékplakettel
500 000 forint pénzjutalom jár, melyben évente egy
sportszakember részesülhet.
A javaslatokat 2012. március 5-ig a titkarsag@obu-
dasport.hu e-mail címen tehetik meg. A kitüntetése-
ket minden évben a Kerület Napján adják át.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

A múlt év végi cikluszáró
úszóversenyt 720 sportoló
részvételével tartották. A
Római Sport Egyesület te-
hetséges sportolói kima-
gasló eredményeket értek
el: 2 arany-, 3 ezüst- és 1
bronzéremmel térhettek
haza, emellett valamennyi
versenyzõjük bekerült az
elsõ hatba.

Az egyesület vezetõi-
nek, Gyepes Lajos-

nak és fiának, Gyepes
Ádámnak különösen nagy
örömet jelentett a két elsõ
hely, Beták Annának és
Könczöl Zsuzsinak kö-
szönhetõen. A legjobb
eredmény Sarkadi Réka
abszolút döntõbe kerülése
volt, ahol az V. helyet sze-
rezte meg 50 méter pillan-
gón, kiváló idõt úszva. Az
RSE mindegyik verseny-
zõje bekerült a legjobb hat
közé: Venyige Ádám III.,

Könczöl János V., Magyar
Anna VI., Borsos Mátyás
IV., Börcsök Dániel IV.
lett. Kis Lili élete elsõ ver-
senyén kiválóan szerepelt. 

Sportolóik jó teljesít-
ménye mellett más érte-
lemben is jó évet zárt a
Római SE, hiszen az ön-
kormányzat és ezáltal az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. támo-
gatásával számtalan ver-
senyre eljutottak. Sz. Cs.

Mindenhol a legjobb hatban az RSE úszói

Beták Anna, Könczöl Zsuzsi és Gyepes Ádám az évzáró versenyen
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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 a Váradi utca 17. szám alatti irodájában, csü-
törtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát
tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén
ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb április 5-én) 16-tól 18
óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadást
tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus utca 1-
3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a
368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-
lefonon 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 Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

A Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesület

tagjai az 1848/49-es for-
radalom és szabadság-
harcra emlékeznek már-
cius 14-én 17.30 órakor

a Zsámboki keresztnél,
ahol gyertyát is gyújta-
nak. * A „Csillaghegyi
találkozó“ címû progra-
mot 18 órától tartják: dr.
Varga Tibor jogtörté-
nész elõadását hallgat-
hatják meg az érdeklõ-
dõk a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban. (Cím:
Mátyás király út 11-15.) 

Krúdy Kör 
Az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc-
ra emlékeznek a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör tag-
jai március 8-án 16 órai
kezdettel a Kéhli ven-
déglõ Krúdy Szalonjá-
ban. Ezt követõen éves
közgyûlésüket tartják.
(Cím: Mókus utca 22.) 

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozga-
lom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11.szám alat-
ti Jobbik irodában, illetve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@ jobbik.hu drótpostacímen.

Gyertyagyújtás a Zsámboki keresztnél Napsugár 
Alapítvány

A 2011-es évben az 1
százalékos támogatás-
ból, a 664 ezer 857 fo-
rintból a Kanóc utcai
óvodába udvari házat,
csoportszobai játéko-
kat és foglalkozási
anyagokat vásároltak.
(Adószáma: 19664008-
1-41.)

Ozsvár András Magyar Judoért Érdemérmes
A Hungária Kupa olimpiai válogató versenyen - a megmérettetésen 62 ország
vett részt - a Magyar Judoért Érdemérem arany fokozatát Ozsvár András judo
mesteredzõ, az Óbudai Judo Club elnöke kapta február 12-én. A kitüntetést dr.
Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke adta át.

Pingpongverseny mindenkinek
Asztalitenisz-versenyt rendez a Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ SE március 11-én
a Medgyessy Ferenc Általános Iskola tornatermében. Az egyesület minden pingpong
iránt érdeklõdõ gyereket, felnõttet és nyugdíjast vár. Az eseménnyel új hagyományt kí-
vánnak teremteni a szabadidejükben asztaliteniszezni szeretõknek. Nyugdíjasok szá-
mára a részvétel ingyenes. (Érdeklõdni lehet Kelen Balázsnál a +36(70)314-0021-es
számon és a www.csillaghegysport.hu honlapon. Részletek a versenykiírásban.)
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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

42 m2-es 
üzlethelyiség kiadó 

Békásmegyeren 
mellékhelyiségekkel. 

Irányár nettó 
1300 Ft/m2/hó.

Érdeklõdni 
a gondnoknál 

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