
Milyen lesz a Harrer sétány? – erről tud-
hatnak meg többet azok, akik elmennek 
a február 15-ei tervbemutatóra.

Ingyenes képzés indul február 25-től 
az 50+-os korosztály számára a Zsig-
mond Király Főiskolán

Az Óbudai Sportakadémia február 24-ei 
előadásán összefoglalják a MOB szerepét 
a világeseményre való felkészülésben.
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A III. kerületi TVE Hévízi úti sportpályája befogadóképességét 3 ezer főre becsülik, de a szebb időkben volt, hogy a kék-fehéreknek szurkolva 10-12 ez-
ren is szotyiztak a nézőtéren és a pálya körül. Aki az elmúlt hetekben, hónapokban a létesítmény környékén járt, különböző átalakítási munkálatokra le-
hetett figyelmes                                                                                                                                                                                                                   Cikk a 3. oldalon 

Megújul a nagy múltú TVE sportkomplexum

A képviselő-testület január 28-án tar-
tott rendkívüli ülésének legfontosabb 
napirendje a 2016. évi költségvetési 
rendelet megvitatása volt, melyet 21 
igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett 
fogadtak el a képviselők. 

A 2016. évi gazdálkodást befolyá-
soló pénzügyi és gazdasági 

környezet várható alakulását is fi-
gyelembe véve alakította ki az ön-
kormányzat a költségvetés-terveze-
tet. A korábbi évekhez hasonlóan az 
idei koncepcióban is 0 forint műkö-

dési forráshiányt határoztak meg. A 
tervezet számolt a feladatátadások 
miatti forráscsökkenésekkel és ki-
adási megtakarításokkal is. A 2015-
ös évet 2,6 milliárd forint többlettel 
zárta az önkormányzat. A képvise-
lő-testület elfogadta a 28 milliárd 
168 millió 838 ezer forintos mérleg-
főösszegű idei évi költségvetést.

További napirendek a 4. oldalon

A Szent Margit Kórház fej-
lesztésének célját az alá-

írásgyűjtés hivatalos lezárása-
kor 22 ezer 539-en támogatták 
aláírásukkal, ám ezt követően is 
folyamatosan érkeznek a támo-
gató kézjegyek. Az összegyűlt 
aláírásokat február 3-án a III. 

kerületi delegáció élén Bús Ba-
lázs polgármester adta át dr. 
Ónodi-Szűcs Zoltán egészség-
ügyért felelős államtitkárnak.

Tudósítás a 2. oldalon 

Megjelenésünk 
Lapunk következő száma 
február 26-án, pénteken 
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvashatók a 
www.obuda.hu honlapon.

Több mint 22 ezren támogatták 
a Szent Margit Kórház ügyét

Jóváhagyták az idei költségvetést

Ismét Egészségkörút Óbudán. Idén 10 alkalommal lesz in-
gyenes egészségügyi szűrés a kerület 8 pontján. Először: február 
27-én 9 órakor a Vörösvári úti szakrendelőben.           Felhívás a 2. oldalon
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Az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma 

épülete előtt tartott sajtó-
tájékoztatón prof. Dr. 
Pintér Endre, az Óbuda 
Baráti Kör Egyesület el-
nöke elmondta, hogy ci-
vil szervezetük már ko-
rábban is többször szót 
emelt a Szent Margit Kór-
ház ügyében. Amikor az 
intézmény 2007-től 2013-
ig a Szent János Kórház 
részeként működött, a 
függőségi viszony súlyos 
károkat okozott a kórházi 
gyógyító munkában, az 

óbudai betegellátásban. 
Az elmúlt év októberé-
ben azért kezdeményez-
tek aláírásgyűjtést, mert a 
Szent Margit Kórház az 
elmúlt harminc évben 
nem jutott hozzá jelentő-
sebb fejlesztési forrás-
hoz, leromlott az épüle-
tek állapota, elavultak a 
műszerek. Az Óbuda Ba-
ráti Kör Egyesület fontos-
nak tartja, hogy Óbudán 
önálló és korszerű kórház 
működjön, ezért kérték a 
kerület lakóinak támoga-
tását.

Bús Balázs elmondta, 
hogy az önkormányzat a 
kezdetektől támogatta az 
Óbuda Baráti Kör Egyesü-
let kezdeményezését an-
nak érdekében, hogy a fej-
lesztések a helyi lakosság 

szempontjából a legelő-
nyösebben valósulhassa-
nak meg. Egyben példaér-
tékűnek nevezte minden 
párt pártpolitikától füg-
getlen kiállását a kórház 
fejlesztése mellett. A több 
mint 22 ezer 500 aláírás az 
óbudaiak ugyanolyan tá-
mogatását jelenti, mint an-
nak idején, amikor a kór-
házat a lakosság közös 
összefogásából, téglaje-
gyeikből építették fel. A 
mostani támogatás pedig a 
közös akaratról tesz tanú-
bizonyságot, arról, hogy a 
kórháznak a jövőben is ön-
állóan, és az óbudaiak, va-
lamint az északi agglome-
rációban élők érdekében 
kell működnie – tette hoz-
zá a polgármester. 

Amikor 2006-2007-ben 
a kórházi ágyakat leépítet-
ték, látható volt, hogy eb-
ben a térségben is szükség 
van egy önálló kórházra, 
mert különben nem lehet a 
Margit-hídtól délre korsze-
rű egészségügyi ellátást a 
III. kerületieknek és a töb-
bi érintett település lakos-
ságának biztosítani. Azzal, 
hogy az Orbán-kormány 
visszaállította a kórház ön-
állóságát, ezt a tényt elis-
merte. A kórház pedig az-
óta is bizonyítja létjogo-
sultságát, illetve azt, hogy 
veszteségek nélkül is lehet 
működtetni egy kórházat – 
hangsúlyozta Bús Balázs. 

Véleménye szerint a 
budapesti és a budai 

egészségügyi fejlesztés-
ről beszélve egyértelmű-
en kijelenthető, hogy a 
budai oldal ellátottsága 
rosszabb, mint a pestié, 
tehát elengedhetetlen len-
ne itt is a fejlesztés. Szük-
ség van a Szent János 
Kórház helyett egy kor-
szerű kórházra a középső 
régióban. Északon az 
észak-budai agglomerá-
ció lakosságának egész-
ségügyi ellátását azonban 
a Szent Margit Kórház-
nak kellene továbbra is fe-
lelősségteljesen ellátnia. 
A polgármester ugyanak-
kor jelezte, hogy az össze-
gyűlt aláírásokkal együtt 
egy, a miniszterelnöknek 
írt, kísérő levelet is átad-
nak, amelyben arra kérik 
Orbán Viktort, hogy a bu-
dai egészségügyi ellátó-
rendszer fejlesztésével 
összhangban a kormány 
biztosítson forrásokat a 
regionális feladatokat el-
látó óbudai intézmény fej-
lesztéséhez.

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a Szent Margit 
Kórház főigazgatójaként 
fontosnak tartotta, hogy a 
helyi civil közösség mel-
lett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő, 
Tarlós István főpolgár-
mester, Bús Balázs pol-
gármester és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata is elkötelezett a kór-
ház iránt, és támogatják a 
kórház fejlesztési elkép-
zeléseit. Bízott abban, 
hogy közös erővel meg 
tudják győzni a döntésho-
zókat, hogy a Margit kór-
ház méltó a támogatásra. 
Rövid- és középtávú fej-
lesztési elképzeléseik kö-
zött szerepel a központi 
műtő megújítása, közpon-
ti radiológiai osztály ki-
alakítása, a több mint har-
mincéves panelépületek 
energetikai korszerűsíté-
se. Céljuk továbbá egy 
olyan új művese-állomás 
kialakítása, amely képes 
kiszolgálni a megnöveke-
dett igényeket.

B. Z.

Az Óbuda Baráti Kör Egyesület 
az elmúlt év októberében indí-
totta útjára kezdeményezését, 
amelyben egy lakossági kon-
zultáción a III. kerületi és a kör-
nyező településeken élőket kérte, hogy amennyiben egyetér-
tenek vele, aláírásukkal támogassák a Szent Margit Kórház 
fejlesztésének célját. Az aláírásgyűjtés a döntéshozók fi-
gyelmét kívánja felhívni arra, hogy az egészségügyi ellátó-
rendszer működési színvonalának javítása keretében a 
Szent Margit Kórház fejlesztése is szükségszerű. Az aláírási 
íveket február 3-án a III. kerületi delegáció élén Bús Balázs, 
Óbuda-Békásmegyer polgármestere adta át dr. Ónodi-Szűcs 
Zoltán egészségügyért felelős államtitkárnak. 

Ismét Egészségkörút Óbudán
tisztelt Óbudai Polgárok!
A Szent Margit Rendelőintézet és Óbuda-békásmegyer önkormányzata 
az idei évben is megrendezi 
Egészségkörút Óbudán 
programsorozatát, melyet az 
egészségmegőrzés jegyé-
ben 2014-ben indított útjára. 
Az egészségtudatos ma-
gatartásra ösztönzés, a pre-
ventív gyógyítás minden 
egészségügyi szolgáltató fő 
célkitűzései között szerepel. 
Célunk, hogy az egészség-
ben eltöltött életévek számá-
nak növekedésével hozzájá-
ruljunk Óbuda, ezáltal köz-
vetve Magyarország lakos-
ságának megelégedéséhez.
Az idei évben a Szent Margit 
Rendelőintézet szakemberei 
tíz alkalommal szerveznek ingyenes egészségügyi szűréseket a kerület nyolc 
különböző pontján, a szakrendelőkben és a közösségi házakban. Első alkalom-
mal február 27-én 9 órai kezdettel a szakrendelőben (Vörösvári út 88-96.) várjuk 
az érdeklődő lakosságot. Ingyenes vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint mé-
rés, nőgyógyászati szűrés, kardiológiai-, szájüregi és urológiai szűrés mellett 
anyajegyszűrés és csontsűrűség vizsgálat is egyaránt szerepel a programban. 
Az eseménnyel kapcsolatos további részletes információkat a kihelyezett plakáto-
kon olvashatnak. 
Azok között, akik az Egészségkörút Óbudán ingyenes szűrésein részt vesz-
nek, értékes, az egészségmegőrzéshez hozzájáruló ajándékokat sorsolunk ki. 
Sok szeretettel várunk mindenkit a rendezvényeken!
bús balázs                   Farkas Anna
polgármester                ügyvezető igazgató
Óbuda-Békásmegyer              Szent Margit Rendelőintézet

Több mint 22 ezren támogatták 
a Szent Margit Kórház ügyét

Fotó: Sánta Balázs

Fotó: Antal István
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek 39/2007. (VI. 29.) rendelete szabályozza Óbuda-békás-
megyer Díszpolgára kitüntető cím alapításának és adomá-
nyozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntető cím annak a magyar, vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági, társadalmi, tudományos, 
vagy művészeti életében maradandót alkotott;
b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával olyan orszá-
gos, vagy nemzetközi elismerést szerzett, amely hozzájárult Óbu-
da-Békásmegyer jó hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntető cím adományozására indítványt tehet:
a)  a képviselő-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhellyel rendelkező - civil szervezet.
Évente egy kitüntető cím adományozható. Kivételes okokból éven-
te további egy posztumusz kitüntető cím adományozható.
A kitüntető cím adományozására vonatkozó indítványokat az úgy-
nevezett Javaslattevő Testület vizsgálja meg, majd a javaslatot a 
polgármester terjeszti be a képviselő-testület ülésére.

A kitüntető cím adományozásáról a 
képviselő-testület 2016 márciusi ülé-
sén dönt. 
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári 
címet a polgármester adja át ünne-
pélyes keretek között a Kerület Nap-
ja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványté-
telre jogosultakat, éljenek a lehető-
séggel és legkésőbb 2016. március 

1-jéig tegyék meg indítványukat Óbuda-Békásmegyer Díszpolgá-
rának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tar-
talmazza az ajánlott személy adatait (név, lakcím), és az adományo-
zás alapjául szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borí-
tékban, 1033 Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osz-
tály) lehet - ügyfélfogadási időben - benyújtani, vagy postai úton 
megküldeni.

 bús balázs
 polgármester

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntető cím adományozása 

A szebb napokat látott sport-
központ az elmúlt években ta-
pasztalható álomszakasz után 
ma ismét frissülő életjeleket 
mutat. A tervek szerint telje-
sen újjáépül a régi sporttelep, 
amelynek múltja nem csak a 
kerület életében jelentős.

Itt ontotta a gólokat egy 
időben a későbbi válo-

gatott focista, a Csillag-
hegytől érkezett Esterházy 
Márton is, akinél a bátyja, 
Péter – saját állítása sze-
rint – még jobban játszott. 
Sose tudjuk már meg, mi 
lesz később, ha a báty eb-
ben az időben kevesebbet 
foglalkozik matematiká-

val és irodalommal. Ki 
tudja mi lett volna, ha ők 
ketten együtt játszanak a 
Kerületben? Micsoda csa-
társort, fergeteges ékpárt 
alkothattak volna? Esetleg 
az 1937-től kezdődő nagy 
szünet után akár ´20 évvel 
korábban is visszakerül-
hetett volna a legfelső osz-
tályba a csapat. Esetleg ke-
vesebb elméleti átgondo-
lás, vékonyabb első köny-
vek születnek cserébe a 
testvérpár parádés gólözö-
neiért. Ha ez így menne. 

Pedig nem is labdarúgó 
egyesületnek alapították 
annak idején, 1887-ben a 
harmadik legrégebbi hazai 

sportegyesületet, hanem – 
mint a neve is mutatja, III. 
kerületi Torna és Vívó 
Egylet – eredetileg torna és 
vívás volt a fő tevékeny-
ség, majd azután jött az 
úszás, a kerékpározás, a 
labdarúgás és a vízilabda. 
Az itteni vízilabdázók 
edzője a ´20-as években 
Komjádi Béla volt. 

Az egyesületnek jelen-
leg ismét a labdarúgás a 
fő profilja, ám jól műkö-
dik az atlétikai és vízilab-
da-szakosztálya is. Az 
egyesület bázisa, a kerü-
leti önkormányzat tulaj-
donában álló, és a klub ré-
szére ingyenes használat-

ba adott, Hévízi úti sport-
komplexum az elmúlt év-
tizedek során meglehető-
sen rossz állapotba került, 
tanuszodáját az állapota 
miatt bezárták, lebontot-
ták. Új fejezet kezdődött 
tehát a klub életében, 
amikor 2015 tavaszán el-
kezdték a létesítmény át-
fogó felújítását.

A korábbi salakos, illet-
ve betonborítású pályák 
helyén több különböző 
méretű műfüves pálya 
épül, a nagyméretű füves 
labdarúgópályát szabvá-
nyosítják. A régi főépület 
helyén új utánpótlásképző- 
és szabadidőközpont ké-

szül, öltözőkkel, kiszolgá-
lóhelyiségekkel és az 500 
fős lelátóval. Az elbontott 
tanuszoda helyett a létesít-
mény másik felében 33 
méteres medencés fedett 
vízilabdacsarnokot építe-
nek, és a füves pálya körü-
li futókör az atléták örömé-
re rekortánborítást kap.

A beruházás költsége 1,7 
milliárd forint, amelyből 
1,2 milliárd forintot pályá-
zatokból biztosít az egye-
sület, míg a 30 százalékos 
önrészt az önkormányzat 
állja. Az átalakítási és épí-
tési munkálatok az elkép-
zelések szerint 2016 nyarán 
befejeződnek.        Bodzay

Megújul a nagy múltú TVE sportkomplexum
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Elutasították a kvótarendszer bevezetését
A képviselők nagy többséggel elfogadták az Európai 
Unió által kezdeményezett menekültbetelepítési kvó-
tarendszer elutasításáról szóló határozati javaslatot. 
Amint az előterjesztés indoklásában olvasható, a 
kvótarendszer veszélyezteti az ország és Óbuda-Bé-
kásmegyer lakosságának biztonságát. Emellett a III. 
kerület szociális ellátórendszere a migránsok jelen-
tette nagyfokú terhelésre nincs felkészülve.

A kerület vezetése attól tart, 
hogy az építési engedélyezési 
eljárás eltörlése az építészeti 
minőség és a településkép 
romlását eredményezi. Ezért a 
január 28-ai rendkívüli ülésen 
első körben elfogadták a kép-
viselők a települési adó beve-
zetéséről szóló koncepciót, 
más néven „giccsadót”. A 
részleteket tartalmazó rende-
let-tervezetet a következő ülé-
sen tárgyalják.

Az épített környezet 
alakításáról és védel-

méről szóló törvény január 
1-jétől kiegészült egy újfaj-
ta eljárással, ami az egy-
szerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenység nevet 
viseli. A módosítás egyik 
célja, hogy a családi ott-
honteremtési kedvezmény-
nyel összefüggésben az új 
lakóházak építését az ad-
minisztrációs terhek enyhí-
tésével ösztönözze.

Ez az eljárás a legfeljebb 
300 négyzetméter hasznos 
alapterületű lakóépületek 
építésére vonatkozik. Az 
építtetőnek a kivitelezés 
előtt 15 nappal bejelentést 

kell tennie az építésügyi 
hatóságnál, és benyújtania 
az egyszerűsített bejelenté-
si dokumentációt. Ezzel, az 
új szabály szerint meg-
kezdheti az építkezést, 
nincs szükség külön enge-
délyeztetésre.

Az építésügyi törvény 

tavalyi módosítása szerint 
ezekben az építési ügyek-
ben a helyi építési szabály-
zat rendelkezései közül ki-
zárólag az építési telek 
megengedett legnagyobb 
beépítettségét, építmény-
magasságát vagy beépítési 
magasságát, szabályozási 

vonalát és beépítési módját 
vagy építési helyét kell fi-
gyelembe venni, míg az 
épületek számára, formájá-
ra, a lakásszámra, formálá-
sára, színezésére, gépkocsi 
elhelyezésre, épülethosszra 
(stb.) vonatkozó egyéb elő-
írásait nem kell vizsgálni. 
Az önkormányzat ezért at-
tól tart, hogy ellenőrizhe-
tetlenné válik a lakásszám, 
többek között nem tartják 
be a zöldfelületi minimu-
mot, a parkolási előíráso-
kat, a lakófunkcióra vonat-
kozó korlátozásokat.

Az új adót azoknak kell 
megfizetniük, akik az 
Óbuda-Békásmegyer Vá-
rosrendezési és Építési 
Szabályzatában (ÓBVSZ) 
előírtaktól eltérően terve-
zik-építik meg házukat, 
megbontva ezzel az adott 
utcakép esztétikai egysé-
gét, hangulatát. Az adóki-
vetés elsődleges célja a 
„jogkövető magatartás 
elősegítése, az egyéni ér-
dekek – jogszabályok meg-
ismerésén és józan belátá-
son alapuló – alárendelése 
a közösségi céloknak”. A 
„giccsadóból” származó 

bevétel a talajterhelési díj-
hoz hasonlatosan a környe-
zetvédelmi alapba kerül, és 
városkép-megőrzési célok-
ra fordítják. 

A települési adóról szóló 
rendelet – amennyiben a 
képviselők jóváhagyják –
április 1-jén lép hatályba. 
Az adókötelezettség a már-
cius 31. napját követően be-
jelentett, egyszerű bejelen-
téshez kötötten tervezett és 
megvalósuló lakóház-épí-
tési beruházásokra vonat-
kozik. Az új közteher mér-
téke várhatóan független 
lesz az ingatlan értékétől, 
beruházásonként minden 
arra kötelezett évi 500 ezer 
forintot fizetne. A bejelen-
tési-építési szakaszban az 
adókötelezettség az építte-
tőt, a megvalósulást köve-
tően a tulajdonost terheli 
majd. Az építtetőnek a be-
jelentéskor, a tulajdonos-
nak az építkezés befejezé-
sét követően kell beszerez-
nie a főépítészi véleményt, 
a tervezett és megvalósított 
építési tevékenység, az 
ÓBVSZ-nek való megfele-
lőségét, melyet csatolni kell 
majd az adóbevalláshoz. 
Az új települési adó megfi-
zetése alól mindazok men-
tesülnek, akik a főépítészi 
vélemény szerint az általuk 
épített ház maradéktalanul 
megfelel a helyi építési sza-
bályzatban foglaltaknak. 
Amennyiben az építtető a 
későbbiekben eltér a beje-
lentett tervtől, illetve a sza-
bályozástól, elveszíti men-
tességét. A települési adót 
mindaddig fizetnie kell, 
amíg a tulajdonos be nem 
szerzi az elvárt állapotot 
igazoló főépítészi véle-
ményt. Ha a szabályoknak 
nem megfelelő épületet át-
építi a tulajdonos, akkor a 
következő évben mentesül 
az adófizetés alól.

Sz

Pro Óbuda-díj adományozása
Óbuda-békásmegyer önkormányzatának képvi-
selő-testülete az 59/2010. (XII.17.) rendeletével 
Pro Óbuda-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a 
magyar, vagy külföldi személynek, illetve szervezet-
nek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer fej-
lődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése ér-
dekében elismerésre méltó, kiemelkedő tevékenységet végzett a gazdaság, a 
tudomány, a művészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élő, vagy elhunyt személynek, illetve 
szervezetnek. A képviselő-testület háromnál több díjat is adományozhat, ha a díjra ja-
vasolt személyek száma ötnél több, és a díjra javasolt személyek közül háromnál több 
személynek is olyan kimagasló érdemei vannak, amely alapján méltó lehet a díjra.
A díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselő-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevő Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett Javaslattevő 
Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé.
A Pro Óbuda-díj adományozásáról a képviselő-testület 2016 márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre jogosultakat, éljenek a lehetőséggel és 
legkésőbb 2016. március 1-jéig tegyék meg indítványukat a Pro Óbuda-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel arra, hogy az tartalmazza az aján-
lott személy, vagy szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevő Testületnek” címezve, zárt borítékban, 1033 
Bp., Fő tér 3. I. em. 28. sz. címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási 
időben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

bús balázs 
polgármester

A bevétel a környezetvédelmi alapba kerülne

Települési adót vezetne be az önkormányzat

Fotó: Antal István
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A Németországba kitelepí-
tett német ajkú civil áldoza-
tokra és az itthon maradt 
szétszakadt családokra em-
lékeztek Békásmegyer-Ófa-
lun január 31-én. 

A megemlékezés napján 
szentmisét tartottak a 

békásmegyeri Szent József-
templomban. Az épület fa-
lán elhelyezett emléktáblá-
nál Neu brandt Istvánné, a 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a „Braun hax-
ler” Egyesület nevében kö-
szöntötte az egybegyűlte-

ket. Men czer Erzsébet, a 
Szovjetunióban volt ma-
gyar Politikai Rabok és 
Kényszermunkások Szer-
vezetének (SZO RAKÉSZ) 
elnöke beszédében felidézte 
az 1946. január 19-ei ese-
ményeket, amikor megkez-
dődött a magyarországi né-
metek szervezett elűzetése, 
és az otthonaikból kény-
szerrel nyugatra telepítése. 

- Európa egyesítésének 
egyik legfontosabb oka 
éppen az volt, hogy soha 
többé ne fordulhasson elő 
ilyen szörnyűség. A legki-

sebb esélyt sem adhatjuk 
egy olyan világ eljövetelé-
nek, ahol hasonló rendele-
tek és listák születhetnek, 
mint ami megtörtént 70 
évvel ezelőtt. Csak akkor 
vagyunk képesek megvé-
deni a különböző nemzeti-
ségű állampolgárainkat a 
külső támadásoktól és az 
azokat kiszolgáló belső 
csatlósoktól, ha erős, szu-
verén ország vagyunk, 
erős kormánnyal. A ma-
gyarországi sváb közösség 
Magyarország és a ma-
gyar kultúra szerves és el-

választhatatlan 
része. A ma-
gyarországi né-
metek szenve-
dés tör t éne t e 
emlékeztessen 
minket arra, 
hogy minden 
ember elidege-
níthetetlen joga 
ott élni, ahová 
született – hang-
súlyozta végül 
Menczer Erzsé-
bet.

Az önkor-
mányzat nevé-
ben Bús Balázs 
polgármester, a Szovjetuni-
óban volt magyar Politikai 
Rabok és kényszermunká-
sok Szervezete (SZORA-
KÉSZ) és a Gulág Emlék-
bizottság nevében Menczer 
Erzsébet, a Fidesz Óbuda-
békásmegyeri Szervezete 
nevében Puskás Péter al-
polgármester és Kemény 

Krisztina önkormányzati 
képviselő, Óbuda-Békás-
megyer Német Nemzetisé-
gi Önkormányzata nevében 
Aradi Istvánné alelnök, a 
„Braun haxler” Egyesület 
nevében Pappné Windt 
Zsuzsanna elnök helyezte el 
a tisztelet és az emlékezés 
virágait.

A korábban önálló Bé-
kásmegyer (Krot ten-

dorf) faluban a kitelepíté-
sig többségben voltak a né-
met nemzetiségűek, akik-
nek 1946-ban mintegy 95 
százalékát kitelepítették 
Németországba. Az ottho-
nukat, házukat, állataikat, 
minden itthoni ingóságu-
kat hátra hagyó kitelepítet-
tek kaptak egy-két órát a 
csomagolásra, majd fejen-
ként 20 kilós batyuval 
marhavagonokban szállí-
tották őket Németország-
ba. A korabeli fényképe-
ken látszik, hogy a marha-
vagon oldalára krétával ezt 
írták: Isten veled, hazánk!

A háború utáni Német-
országban nem fogadták 
őket tárt karokkal: nagyon 
sokáig „ungarische Zige-
uner” vagyis „magyar ci-
gány” volt a nevük. Bé-
kásmegyerről sokakat te-

lepítettek ki Billigheim-
Sulz bachba. A kitelepítet-
tek évek múlva – már né-
met állampolgárként – jö-
hettek Magyarországra 
itthon maradt családtagja-
ikat meglátogatni, de Ma-
gyarországról a kiutazás 
sokáig nem volt lehetsé-
ges. A Békásmegyerről ki-
telepített svábok folyama-
tosan támogatták az itthon 
maradottakat, és a Szent 
József egyházközséget. 
1990 után már évente 
többször is hazajöttek a 
sváb rendezvényekre Ma-

gyarországra, mely szá-
mukra mindörökké a haza 
maradt, de utána vissza-
mentek Németországba. 

A békásmegyeri kitele-
pítés 70. évfordulójára 
emlékezve a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
és a „Braunhaxler” Egye-
sület az idei évet 2016 a 
Németországba kitelepí-
tett civil áldozatok em-
lékévének nyilvánította. 
Az esemény fővédnöksé-
gét Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere vállalta el.

Szentmise az elhurcoltakért

Sváb bál
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület január 30-án a zsúfolásig megtelt 
Békásmegyeri Közösségi Házban tartotta a hagyo-
mányos batyus sváb bált. A műsorban fellépett a So-
roksári Férfikar, a Soroksári Vidám Favágók és a 
Braun haxler Dalkör. A csaknem hajnalig tartó bálon 
a hangulatról és a jó zenéről Zwickli Mihály és fúvós 
zenekara gondoskodott.

Szülőfalunk, Békásmegyer
Az emlékév nyitó rendezvénye április 2-án 18 óra-
kor lesz a Békásmegyeri Közösségi Házban, ahol 
kiállítással, ünnepi műsorral és a „Szülőfalunk, Bé-
kásmegyer” című könyv magyar és német nyelvű 
reprint kiadásának bemutatójával emlékeznek a ki-
telepítettekre és az itthon maradottakra.

2016 a Németországba kitelepített 
civil áldozatok emlékéve

Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nevében 
tisztelettel meg hívom a kommunizmus áldozatainak 
emléknapja alkalmából rendezett megemlékezé-
sünkre. Időpont és helyszín: 2016. február 25-én 
17 óra, Katinyi mártírok parkja. Beszédet mond: 
Tarlós István főpolgármester.
Az ünnepségre szeretettel várom!          bús balázs

polgármester

Fotó: Antal István
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A tanulók már 6 éve szerez-
hetnek ingyenesen ECDL bi-
zonyítványt, míg a nyugdíja-
sok 2015 szeptemberétől ve-
hetnek részt támogatott in-
formatikai képzésen, melyek 
2016-ban sem szünetelnek. 

A 2015/2016-os tan-
évben folytatódik 

az Európai Számítógép-
kezelői Jogosítvány meg-
szerzésének intézménye-
sített programja az ön-
kormányzat által működ-
tetett iskolákban.

Ennek keretében a ta-
nulni vágyó, plusz terhet 
vállaló diákok számára 
az önkormányzat tovább-
ra is térítésmentesen biz-
tosítja az ECDL Base 
vizsgakártyát, amely 
egyébként 4500 forintba 
kerülne. Fontos kitétel 
azonban, hogy a tanulók-
nak szüleik támogatásá-

val vállalniuk kell: iskolai 
tanulmányaik ideje alatt 
(általában két év alatt, a 
7-8. osztályos korukban) 
négy sikeres vizsgát tesz-

nek és megszerzik a nem-
zetközi ECDL Base, régi 
nevén ECDL Start bizo-
nyítványt.

2015 szeptemberétől a 

III. kerületi nyugdíjasok 
informatikai képzésének 
intézményesített prog-
ramját is támogatja az 
önkormányzat. A KSZKI 

oktatási csoportja kidol-
gozott egy, az idősebb 
korosztálynak megfelelő, 
négy modulos tanfo-
lyamrendszert: Első lé-
pések; Második fejezet; 
Harmadik kör; Negyedik 
tétel. Az egyes modulok 
feldolgozása 6×3 órában, 
heti egy alkalommal tör-
ténik; minden hallgató 
külön gépen dolgozik. A 
tandíj 10000 forint mo-
dulonként, részletfizetési 
lehetőséggel, melyből az 
önkormányzat 4500 fo-
rintot átvállal.

A foglalkozásokon a 
számítógép hatékony ke-
zelésén (billentyűzet, 
egér használata, ablak-
kezelés) túl a korosztály 
számára felmerülő, vagy 
fel sem merülő, ám na-
gyon érdekes informati-
kai kérdésekre keresik a 
megfelelő válaszokat.

Támogatott informatikai képzés időseknek, diákoknak

Jótékonysági est az izombeteg gyermekekért
A Gyógyító Jószándék Alapítvány jótékonysági rendezvénye február 21-én 18 
órakor kezdődik az Óbudai társaskörben.
Program: Lengyel Panka megnyitója. * Az „Ifjú Művészpalántánk” című sorozat-
ban Hegedűs Dani szólótánc bemutatója. * Ifj. Balázs Elemér klasszikus meste-
rek műveit játssza zongorán (Brahms: h-moll Rhapsody és Chopin: cisz-moll 
Polonaise).* Pintér Dömötör operaénekes előadásában elhangzik: Sarastro fő-
pap áriája Mozart, Varázsfuvola című operájából. Zongorán kísér: Arnóth Helga. 
* Lengyel Panka kedvenc dalait énekli saját gitárkísérettel. * A RapStars formá-
ció: Abramov Dani és Horváth Roli saját szerzeményeiket adják elő. * (A szünet-
ben harapnivalóval és üdítőitallal várják a vendégeket.) * A budapest klezmer 
Band ajándékkoncertje. 
Aki részt vesz a jótékonysági koncerten, a kellemes szórakozáson kívül segít olyan 
gyermekeknek, akiket a sors nem ajándékozott meg a könnyed mozgás szabadsá-
gával. Az izombeteg gyermekek hétköznapjait teszik könnyebbé és nyári táborozá-
sukat támogatják a rendezvény bevételével is. Belépők kaphatók az Óbudai Tár-
saskörben és az InterTicket Országos Jegyértékesítési Hálózatában. (Az alapít-
vány bankszámlaszáma: 10300002-20162043-00003285.) Támogatást a helyszí-
nen is elfogadnak. (További információ: 06-20-983-4154. www.duchenne.hu)
Kérik, személyi jövedelemadója 1 százalékával is segítse az alapítványt. Adó-
szám: 18109726-1-41. (Az Óbudai Társaskör címe: Kiskorona utca 7.)          sz

Fontosnak tartja a Né-
met Nemzetiségi Ön-

kormányzat, hogy a város-
rész jelenlegi lakói jobban 
megismerjék a múltat, a ré-
gi Óbuda-Békásmegyert, 
megértsék és megszeressék 
az egykor itt élő és a törté-
nelem viharaiban mára már 
nagyon megfogyatkozott 
létszámú Braun haxlereket, 
az ősi, még fennmaradt 
sváb hagyományokat. Ter-
veik között szerepel, hogy 
berendeznek egy sváb táj-
szobát, ahol a hajdan itt élt 
németajkú közösség tárgyi 
emlékeit állandó kiállításon 

tekinthetik majd meg az ér-
deklődők. Így lehetővé vál-
na a német nemzetiségi is-
kolák számára „rendha-
gyó” népismereti és törté-
nelem órák megtartása is.

Aki szeretné emlékeit, 
fényképeit – névvel vagy 
anélkül – honlapunkon/
facebook oldalukon közzé-
tenni, hívja Neu brandt 
Olgit a 06-30-221-4938-as 
telefonszámon. Köszönetet 
mondanak azoknak, akik-
től 2015-ben német nyelvű 
könyveket, filmeket, videó-
kat, fényképeket, ősi hasz-
nálati tárgyakat kaptak.

Az önkormányzat Sió-
fok-sóstói táborába 6 

turnusban várják az óbu-
dai iskolák, sportegyesü-
letek, intézmények által 
szervezett csoportokat jú-
nius 20-tól július 31-ig. A 
táborozási díj idén is 33 
ezer forint/fő/hét. 

Az ár tartalmazza a 
szállást, a napi 4 étkezést 
(reggeli, ebéd, uzsonna, 
vacsora), az útiköltséget, 
szabadidős- és sport-
programokat, valamint a 
strandbelépőket. Emel-

lett minden résztvevő 
egy „Sóstó visszavár!” 

feliratú tornazsákot kap 
ajándékba. (Érdeklődni a 

388-9770-es telefonszá-
mon vagy a kovacs.bor-

bala@obudasport.hu e-
mail címen lehet.)

Táborozás a Balatonnál

Sváb tájszoba

Fotó: Antal István
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80 millió forint értékű Béres 
Csepp adományt adott át Bé-
res Klára, a Béres Alapítvány 
elnöke a daganatos betege-
ket segítő, valamint a karita-
tív tevékenységet végző leg-
nagyobb országos szerveze-
tek vezetőinek február 3-án.

Február eleje több 
szempontból is jelen-

tős az óbudai székhelyű 
Béres számára. Február 4-
e a Rákellenes Küzdelem 
Világnapja,  fontos felada-
tuknak tekintették e sú-
lyos betegség ellen való 
munkálkodást. Már csak 
azért is, mert az alapító, 
id. dr. Béres József mun-
kássága elválaszthatatlan 
a daganatos betegségek 
elleni küzdelemtől. Sajná-
latos módon a daganatos 
megbetegedések még 
mindig a vezető halálokok 
közé tartoznak. Éppen 
ezért meg kell ragadniuk 
minden lehetőséget, hogy 
felhívják az emberek fi-
gyelmét az egyéni felelős-
ségükre, a prevenció lehe-
tőségeire. Másrészt febru-
ár 7-e id. dr. Béres József 
születésének napja, a le-

gendás feltaláló idén len-
ne 96 éves.

- Nehéz kimondani, de 
sokat kell még tenni annak 
érdekében, hogy a rosszin-
dulatú betegségek vonat-
kozásában legalább az eu-
rópai országokra jellemző 
statisztikai adatokkal ren-
delkezhessünk. Ezért ál-
lunk mi is folyamatosan 
támogatóként gyógyszer-

adományunkkal a beteg-
ség ellen küzdők mellé – 
hangsúlyozta Béres Klára 
a sajtótájékoztatón. 

A magyar népesség 
megbetegedési és halálo-
zási viszonyai az elmúlt 
évtizedekben sajnos nem 
mutattak számottevő ja-
vulást, sőt bizonyos be-
tegségtípusok – köztük 
egyes daganatos betegsé-

gek – előfordulási gyako-
risága folyamatosan nő. 
2014-ben a Magyarorszá-
gon elhunytak 26 százalé-
ka halt meg rosszindulatú 
daganat következtében, 
míg ez az arány 1990-ben 
21 százalék volt.

Mindannyiunk felelős-
sége, hogy ezt a növeke-
dési trendet meg tudjuk 
állítani! 

A daganatos megbete-
gedések okozta társadalmi 
teher elsősorban a dagana-
tok kialakulásának meg-
előzésével és korai észlelé-
sükkel csökkenthető. Egy, 
az Európa Bizottság szá-
mára készült jelentés sze-
rint a daganatos betegsé-
gek 30-40 százaléka meg-
előzhető lenne egészséges 
táplálkozással, hiszen az 
esszenciális tápanyagok 
nem megfelelő mennyisé-
gű bevitele is hozzájárul a 
rosszindulatú betegségek 
kialakulásához. A daga-
natos betegek komplex ke-
zelése szintén nem mel-
lőzheti az esszenciális táp-
anyagok (pl. a nyomele-
mek) pótlását, hiszen az 
immunrendszer megfelelő 
működése elképzelhetet-
len e tápanyagok hiányá-
ban. A megfelelő immun-
működéseknek nagyon 
fontos szerepe van a rette-
gett kór megelőzésében és 
legyőzésében. Ezt az ösz-
szefüggést ismerte fel 
majdnem fél évszázada id. 
dr. Béres József, akinek le-
gendás találmánya ma ak-
tuálisabb, mint valaha.

Hatékony segítség a Bérestől 

Cseppekkel a rák ellen

Dr. Polner Kálmán, a Szent Mar-
git Kórház nephroló giá jának 
osztályvezető főorvosa vehet-
te át a Magyar Neph rológiai 
Társaság által alapított Korányi 
Sándor-díjat Siófokon, a MA-
NET nevű szervezet nagygyű-
lésén. A társaság ezzel a díjjal 
tiszteleg a hazai nephrológia 
fejlődését segítő, kiemelkedő 
életpályák előtt. Mindezek mel-
lett a napokban kapta meg a 
kórház nephrológiai osztálya a 
Semmelweis Egyetem Általá-
nos Orvostudományi Kar okta-
tó osztálya címet.

Dr. Polner Kálmán a 
Pannonhalmi Bencés 

Gimnáziumból a Pécsi Or-
vostudományi Egyetemre 
1973-ban nyer felvételt. Az 
egyetem elvégzése után az 
orvosi munkát a Zalaeger-
szegi Megyei Kórház I. 
számú Belgyógyászati 
Osztályán kezdte. - Ami-
kor az első betegünk króni-
kus dialízis kezelését már 
otthonról bejáró betegként 
tudtuk folytatni, akkor a 
kórházunkban az a hír jár-

ta, hogy az I.-es belgyó-
gyászati osztályon csoda 
történt. És valóban én is 
akkor éreztem át az orvosi 
hivatás csodáját, amikor 
egy beteg ember azért ma-
radt életben, mert biztosíta-
ni tudtuk számára a szük-
séges vesepótló kezelést. 
Ebből évek múlva a mai 
korszerű zalaegerszegi 
műveseállomás nőtte ki 
magát – emlékszik vissza a 
főorvos.

Életében fontos változás 
volt, amikor Dr. Taraba 
István professzor 1985 vé-
gén személyesen hívta 
meg a Fővárosi Tanács 

Margit Kórházának újon-
nan épült 43 ágyas 
nephrológiai osztályára, 
ami mellé korszerű gépek-
kel felszerelt 12 kezelőhe-
lyes műveseállomás is tar-
tozott. Ez volt akkor az or-
szág legmodernebb neph-
rológiai központja, ami a 
későbbiekben a haza 
neph rológia fellegvára 
lett. Dr. Polner Kálmánt 
1991-ben felkérték, hogy 
legyen a műveseállomás 
főorvosa, majd később az 
alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke. Itt került kap-
csolatba orvosként és 
munkáltatóként is a beteg 

emberek pszicho-szociális 
problémáival, és jogos igé-
nyükkel, ami a rehabilitá-
ciójuk elősegítésére irá-
nyult. A Haynal Imre  
Egészségtudományi Egye-
temen egészségügyi me-
nedzser, a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Építész-
mérnöki Karán pedig re-
habilitációs szakmérnök 
diplomát is szerzett, hogy 
ezeknek az elvárásoknak 
is meg tudjon felelni. 

A Szent Margit Kórház 
főigazgatója 1997-ben 
kérte fel, hogy a II. 
Belgyógyászati-Nephro-
lógiai osztály főorvosi ál-
lását pályázza meg, és a 
bérleti szerződéssel priva-
tizált műveseállomást újra 
a kórház keretei között 
működtesse.

A Margit kórházban 
most azon fáradoznak, 
hogy a legjobb kezelést 
biztosító, egyénre szabott 
módon kivitelezhető ott-
honi, úgynevezett hemo-
dialízis kezeléseket is be-
vezessék hazánkban, ami 

a betegek számára a leg-
jobb túlélést és életminő-
séget jelentheti. Mint 
mondta, a jelenleg legjobb 
vesepótló kezelés a vese-
transzplantáció, így arra 
törekszenek, hogy az al-
kalmas betegek mielőbb 
felkerüljenek a várólistá-
ra, és ha van megfelelő ro-
konuk vagy közeli hozzá-
tartozójuk, akkor az élő-
donoros lehetőséget is 
megpróbálják.

A főorvos vallja, hogy 
a sikeres gyógyítás az or-
vos szakmai tudására és 
gyakorlatára épül, de 
meghatározó jelentősége 
van szociális érzékenysé-
gének, betege iránti tisz-
teletének és segítőkész-
ségének. - Az eredmé-
nyek egyértelműen bizo-
nyítják, hogy nem a vese-
elégtelenséget, hanem a 
beteg embert kell gyó-
gyítani. A siker kulcsa a 
holisztikus szemléletű 
betegellátásban, a beteg-
séget elfogadó és együtt-
működő beteg valamint 
családja kezében van – 
véli a főorvos.             Sz

Korányi-díjas nephrológus a Margit kórházban
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A FArSANg MINDENKIé. Nem csak az iskoláskorú fiatalokat, hanem az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idősklubjainak látogatóit is megihleti a karnevá-
li időszak. Jelmezeik talán még kidolgozottabbak is, mint az ifjabb korosztályoké (A képek a Harang és a Hatvany  Lajos utcai nyugdíjasházban készültek.)

Megalapításának 140. évfordulóját 
ünnepelte a San Marco utcai Csalo-
gány iskola, noha valaha nem a je-
lenlegi épületükben kezdték el tevé-
kenységüket, hanem a Széna téri in-
tézményben. A Fővárosi Önkor-
mányzat 2005-ben jelölte ki szá-
mukra a San Marco grófnő által 
1912-ben kórház céljára alapított 
épületet, ahol szegény, elesett bete-
geket gyógyítottak. 

Gyógypedagógiai előadáso-
kat tartalmazó szakmai 

nappal, illetve gálaműsorral ün-
nepelték az intézmény 140. év-
fordulóját a Csalogány iskola 
tanárai és tanulói. A gálaműso-
ron palotást táncoltak a gyere-
kek, amihez a zenét fogyatékos 
zenészekből álló zenekar nyúj-
totta. Ezt követően pedig a Csa-
logány Kórus a Parafónia zene-
karral adott műsort.

Óbudán, a San Marco utcában 
működik a hosszú nevű intéz-
mény (hivatalos elnevezése: Óvo-
da, Általános Iskola, Készségfej-
lesztő Speciális Szakiskola, 
EGYMI, Kollégium és Gyermek-
otthon), amelyet az egyszerűség 
kedvéért hívjunk most csak Csa-
logány iskolának, ahol középsú-
lyos értelmi fogyatékosok tanul-
nak és nőnek fel évtizedek óta. 

Ritókh Tamásné igazgató tá-
jékoztatása szerint azért szere-
tik a III. kerületi intézménybe 
hozni a szülők a gyermekeiket, 
mert szinte a „nulla éves” kortól 
24 éves korig ott tanulhatnak a 
diákok. A felvételi eljáráshoz 
azonban mindenképpen a Peda-
gógiai Szakszolgálatok ajánlása 
szükséges, bármennyire is 

megtetszik a szülőknek rögtön 
az épület és a környezet.

Az óvodában négy csoport-
ban összesen negyven gyerme-
ket fogadnak. A logopédiai és 
egyéb egyéni terápiás foglalko-
zások mellett a helyi uszodában 
mozgásfejlesztés is folyik. Az 
állatasszisztált terápia kereté-
ben kutyákkal ismerkedhetnek, 
játszhatnak a gyerekek. 

Az intézmény általános isko-
lájában ugyanúgy 45 perces órá-
kon sajátítják el az ismereteket a 
tanulók, mint más iskolákban, 
ám az értelmileg akadályozott 
gyerekek tanulása lassabb folya-
mat. Ráadásul az ide járó tanu-
lók esetében az értelmi sérülés 
mellett gyakori a mozgás, a hal-
lás, a látás sérülése is. Az általá-
nos iskola elvégzését követően a 
szülőknek nem kell más oktatási 
intézményt keresniük, mert 
helyben van a Készségfejlesztő 
Speciális Szakiskola. Ilyenkor 
szokott megnövekedni a lét-
szám, mert míg az általános is-

kolai képzésben ritkán vannak 
párhuzamos osztályaik, addig a 
szakiskolában ez megszokott. 

A szakiskolában nem adnak 
OKJ-s képzést, mert az ilyen 
követelményeket ezek a gyere-
kek nem tudják teljesíteni. A két 
év alapozó képzést követően 
egy úgynevezett udvaros mo-
dul, illetve az árufeltöltő modul 
közül választhatnak a gyerekek 
és szüleik. Előbbi többnyire a 
kertészeti tevékenységet foglal-
ja magában, míg utóbbi a kerü-
let két CBA áruházában a pol-
cok árufeltöltésére oktatja a ta-
nulókat. Ezen túlmenően az is-
kola egy tankonyhával is ren-
delkezik, ahol az olyan legegy-
szerűbb ételek elkészítését ta-
nítják meg a gyerekeknek, ame-
lyek elsajátítására a későbbiek-
ben szükségük lehet.         B. Z.

140. évfordulóját ünnepelte a Csalogány iskola 

Terápiás foglalkozások, mozgásfejlesztés

Fotók: Antal István
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Jubileumi diplomák 
pedagógusoknak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
felhívja a III. kerületi lakcímmel rendel-
kező nyugalmazott pedagógusok fi-
gyelmét, hogy az önkormányzat a ko-
rábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is 
segítséget nyújt a tanítóként vagy 
óvónőként végzett pedagógusoknak 
jubileumi díszoklevelük igénylésének 
ügyintézésében.
50 éve szerzett pedagógus arany; 60 
éve szerzett pedagógus gyémánt; 65 
éve szerzett pedagógus vas, illetve 
70 éve szerzett pedagógus rubin 
díszoklevelet kaphat, ha legalább 30 
évet eredményesen dolgozott peda-
gógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási 
osztályán nyújtható be. A kérelemhez 
csatolni kell egy rövid szakmai önélet-
rajzot, első igénylés esetén a diploma 
másolatát (a másolást és hitelesítést 
az osztályon elvégzik), valamint a 30 
év pedagógus munkakörben eltöltött 
munkaviszonyra vonatkozó igazolást, 
erre a munkakönyv szolgál (arról is 
fénymásolatot készítenek az osztá-
lyon). Magasabb fokozatú jubileumi 
diploma igénylése esetén csak az elő-
ző jubileumi diploma fénymásolatát 
szükséges benyújtani a kérelemhez 
csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket 2016. 
február 29-ig az oktatási osztályra be-
hozni, illetve beküldeni szíveskedjenek 
(1033 Budapest, Fő tér 4.).
A kérelem tartalmazza a kérelmező 
lakcímét, a telefonszámát, adószámát, 
taj-számát, valamint azt, hogy a kérel-
mező hány évet dolgozott pedagógus-
ként a kerületben. 
A diplomák átadása ünnepélyes kere-
tek között történik, előreláthatólag 
2016. június 3-án.
A tanári diplomával rendelkezők 
közvetlenül a főiskolán, illetve egye-
temen (jogutódján) kérhetik jubileu-
mi diplomájukat!
(Bővebb tájékoztatás Horányi Anna ok-
tatási referenstől kérhető a 437-8548-
as telefonszámon.)

Óbuda-békásmegyer 
önkormányzata

Az Óbudai Egyetem rektora és szenátusa 
„Doctor Honoris Causa”, azaz díszdoktori 
címet adományozott Prof. Dr. Prékopa And-
rásnak január 25-én. A Széchenyi-díjas ma-
tematikust kiemelkedő, nemzetközileg is el-
ismert tudományos tevékenységéért része-
sítették elismerésben. 

Dr. Prékopa András széleskörű mun-
kássága többek közt a valószínűség-
számítás, az operációkutatás terüle-
tére esnek, de jelentős eredményeket 

ért el más matematikai és alkalma-
zási területeken is. Munkásságát 19 
könyv, több mint 160 tudományos 
dolgozat, 56 doktorandusz fémjelzi. 
Az úgynevezett sztochasztikus 
prog ramozás nemzetközileg elis-
mert vezető kutatója az elmélet és 
az alkalmazások területén is. Jelen-
tősek tudománytörténeti írásai, Bo-
lyai János kultuszának gondozásá-
val kapcsolatos tevékenysége is ki-
emelkedő.                                    Sz.

Díszdoktor a Széchenyi-díjas matematikus

Fodor János rektor és Vajda István EDHT elnök adta át a ta-
lárt és a tiszteletbeli doktori címet adományozó okiratot Dr. 
Prékopa Andrásnak
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Tehetséggondozó szakkör 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os 
tanévben is elindították matematikából az ingyenes 
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A 
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30 
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájá-
ba év közben is be lehet kapcsolódni, előzetes je-
lentkezés nincs. Szakkörvezető: Számadó László.

Spirituális gasztrodélután a gimiben
Finomabbnál finomabb vegetáriánus ételekkel, elő-
adásokkal és koncerttel várják az érdeklődőket az Al-
ternatív Közgazdasági Gimnázium színháztermében 
február 14-én 13 órától. Meghívott előadók: dr. Fülöp 
Sándor Gunagriha a belső békéről, a megelégedésről, 
a boldogság eléréséről, dr. Puskás Attila a táplálkozás-
ról  beszél. (A belépés díjtalan. Cím: Raktár utca 1.)

1%  1%  1%
Az Aelia sabina zeneiskolai Alapítvány az elmúlt év-
ben támogatóitól kapott 1 százalékból (171.098 forint) 
azt kiegészítve új hangszereket vett a fúvóstanszakon 
tanuló növendékeknek. Támogatásukat köszönik!

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
előkészítők érettségizőknek

Felvételi előkészítőt (főleg szóbelikre) indítanak álta-
lános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap-
csolódási lehetőséggel a thálész-körben, a 
Vörösvári úton. (A központi írásbelikre bárki elmehe-
tett, a szóbelin a jókból a legjobbakat választja ki a 
középiskola.) Lehetőség van általános- és középis-
kolások matematika-fizika-kémia, magyar-történe-
lem korrepetálására. Érettségizők felkészítését vál-
lalják az elégséges szint elérésétől az emeltszintű 
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelőzés 
bármilyen tantárgyból a tanév végéig.  A diákokat 
minden délután és szombat délelőtt 2-3 fős kiscso-
portokban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért 
napokon és időpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon. További tájékoztató az in-
terneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

A Bárczi géza Általános Iskola 
színjátszó köre idén is elnyer-
te a lehetőséget, hogy a Jó-
zsef Attila Színház rendhagyó 
előadásán szerepelhessen.

Tizennégy általános is-
kola színjátszó cso-

portja vett részt az Ádá-
mok és Évák ünnepe alkal-
mából rendezett előadáson 
január 11-én és 12-én.

Ez alkalommal a ma-
gyar népmesék közül dra-
matizálva adhatott elő a 
színpadon minden színi 
kör egy-egy szép történe-
tet, amelyet sorsolás útján 
kaptak meg.

A „Vadócok” a „Prü-
csök” című mesét dolgoz-
ták át egy mai modern tör-
ténetté és vittek színpadra 
G. Sziklai Edit, könyvtá-
ros szövegkönyve alapján. 

Az ötletet a szakkör veze-
tője, Horvátné Láposi Éva 
tanárnő adta, aki egyben 
rendezte a darabot. Fehér 
Anna színésznő segítette a 
próbákat.

Az iskola sok pedagó-
gusa, diákja és a szülők a 
közönség soraiban kísér-
ték figyelemmel a nagy-
szerű produkciót, mely az 
értékelésen a „Legizgal-
masabb feldolgozás” díját 
érdemelte ki. Hat tagú 
zsűri értékelte és jutal-
mazta a legjobbakat.

A zsűri elnöke Hanesz 
József, a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Köz-
pont elnöke volt. A zsűri 
tagjai: Kiss József, Jászai 
Mari-díjas művészeti ve-
zető, Szalay-Bobro v nicz-
ky Alexandra, humán te-
rületért felelős főpolgár-

mester-helyettes, Nem-
csák Károly, Jászai Mari-
díjas színész, érdemes 
művész, a József Attila 
Színház igazgatója, Vere-
bes István, Jászai Mari-
díjas rendező, Ru bold 
Ödön színművész.

Az előadáson szereplő 
308 diák ajándékképpen 

2-2 színházjegyet is ka-
pott. 

Az esemény kapcsán 
Nemcsák Károly, a József 
Attila Színház igazgatója 
azt mondta: - Reményeink 
szerint ez az alkotófolyamat 
segíti a diákokat az olvasás, 
a szövegértés, a szöveg-
mondás kompetenciáinak 

fejlesztésében és közelebb 
kerülnek a magyar népme-
sék világához. Bízunk ben-
ne, hogy az együttgondol-
kodás és együttjátszás 
örömteli felfedezése, az 
egymás, valamint önma-
guk megismerése mind-
mind részesei lesznek en-
nek a közös játéknak.

Bárczis „Vadócok” a József Attila Színház színpadán
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A bűncselekmények és egyes szabály-
sértések áldozatait az állam nem 
hagyja magára, így az ilyen helyzetbe 
került személyek sérelmeik enyhítésé-
re tarthatnak igényt, melyet a társa-
dalmi szolidaritás és méltányosság el-
ve alapján – állami szerveken keresz-
tül – a közösség biztosít számukra.

Az áldozatsegítő támogatásokat – az 
azonnali pénzügyi segély és az állami 
kárenyhítés iránti kérelem esetében írás-
ban, az erre a célra rendszeresített nyom-
tatványon – a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok szakigazgatási szervei-
ként működő fővárosi és megyei igaz-
ságügyi szolgálatoktól lehet igényelni, 
így a Budapesti II. és III. Kerületi Bíró-
ság illetékességi területéről is Budapest 
Főváros Kormányhivatalának Igazság-
ügyi Szolgálatához kell fordulni, mely a 
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/A. 
szám alatt található. Ez alól a tanúgondo-
zás jelent kivételt, amit a Budapesti II. és 
III. Kerületi Bíróságon e feladatra kijelölt 
bírósági ügyintéző lát el, aki a tanúnak 
felvilágosítást ad a tanúvallomás megté-
tele és az ehhez szükséges bírósági meg-
jelenés elősegítése érdekében.

A bűncselekmények áldozatainak se-
gítéséről és az állami kárenyhítésről 
szóló, 2005. évi CXXXV. törvény sze-
rint áldozatnak minősül a bűncselek-
mények és a tulajdon elleni szabálysér-
tések sértettje, de ide kell sorolni azo-
kat a személyeket is, akik a bűncselek-
mény vagy tulajdon elleni szabálysér-
tés közvetlen következményeként hát-

rányt szenvedtek el. A törvény áldozat-
fogalma tehát szélesebb körű a sértett-
nél – annál a személynél, akinek a sé-
relmére a jogellenes cselekményt elkö-
vették –, és tágabb kört ölel fel. Az ál-
dozat fogalmának ilyen meghatározása 
alapján áldozat lehet meghatározott 
esetekben a bűncselekmény sértettjé-
nek hozzátartozója is. A jogszabály a 
hátrány fogalmát is tágan határozza 
meg, abba beletartozik a testi vagy lelki 
sérülés, érzelmi megrázkódtatás, illet-
ve vagyoni kár elszenvedése is.

Az áldozatsegítő támogatások az ál-
dozatsegítő szolgáltatásokból és az ál-
lami kárenyhítésből állnak.

Az áldozat a szükségleteihez mérten 
az áldozatsegítő szolgáltatások kereté-
ben érdekérvényesítésének elősegítését, 
azonnali pénzügyi segélyt, áldozati stá-
tuszának igazolását, tanúgondozást vagy 
védett szálláshely biztosítását kérheti.

Az érdekérvényesítés elősegítése az 
alapvető jogok érvényesítése érdekében, 
valamint az egészségügyi, egészségbiz-
tosítási ellátások és a szociális ellátások 
és más állami támogatások igénybevéte-
léhez szükséges tájékoztatást, jogi ta-
nácsadást, érzelmi segítséget jelenti. Az 
érzelmi segítség célja az áldozatban a 
jogellenes cselekmény által kiváltott fe-
szültség csökkentése, az érzelmi bizton-
ság megteremtése, mely történhet egyé-
ni és csoportos formában.

Az azonnali pénzügyi segéllyel az ál-
dozat a lakhatásával, ruházkodásával, 
élelmezésével és az utazásával kapcsola-
tos, valamint a gyógyászati és kegyeleti 

jellegű rendkívüli kiadásaival kapcsolat-
ban felmerült költségei fedezését kérheti 
akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulaj-
don elleni szabálysértés következtében e 
kiadások megfizetésére nem képes. Az 
azonnali pénzügyi segély legmagasabb 
összege 2016-ban 102 ezer 211 forint. 
Fontos, hogy az azonnali pénzügyi se-
gély iránt a bűncselekmény vagy a tulaj-
don elleni szabálysértés elkövetését kö-
vető öt napon belül lehet kérelmet előter-
jeszteni, valamint arra is figyelemmel 
kell lenni, hogy ez a támogatás méltá-
nyossági döntés alapján jár.

Az áldozatsegítő támogatások másik 
nagy csoportja az állami kárenyhítés, 
mely lehet egyösszegű vagy havi jára-
dék formájában kifizetett. Egyösszegű 
kárenyhítésként az áldozat a bűncselek-
mény miatt bekövetkezett vagyoni kárá-
nak teljes vagy részbeni megtérítését 
igényelheti. A megtérítés mértéke a kár 
nagyságától függ. Ha bűncselekmény el-
követése miatt a sértett keresőképtelen-
né vált – ha a keresőképtelenség várható-
an a hat hónapot meghaladja – az áldozat 
járadék formájú kárenyhítésként a rend-
szeres jövedelmében bekövetkezett 
csökkenés részbeni enyhítését igényel-
heti. A járadék legmagasabb összege 
2016-ban havonta 102 ezer 211 forint. A 
kárenyhítés iránti kérelmet általános 
esetben a bűncselekmény elkövetését 
követő három hónapon belül lehet elő-
terjeszteni, mely határidő kivételes ese-
tekben meghosszabbodhat, de ennek 
okát igazolni kell. A kárenyhítés iránti 
kérelem a bűncselekmény elkövetését 
követő öt év elteltével nem nyújtható be.

Valamennyi pénzben nyújtott támoga-
tás esetében figyelemmel kell lenni arra, 
hogy az áldozat a támogatás iránti kérel-
mét érdemben elbíráló határozat jogerő-
re emelkedését követő 3 évig köteles 
visszatéríteni a pénzben nyújtott támo-
gatást, ha a kérelmét bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabálysértés áldo-
zataként nyújtotta be és az eljáró hatóság 
jogerősen megállapította, hogy a cselek-
mény nem bűncselekmény vagy nem tu-
lajdon elleni szabálysértés, valamint ak-
kor is, ha az áldozat a támogatás iránti 
ügyében valótlan adatot szolgáltatott, il-
letve ha a kár vagy a rendkívüli kiadás 
más forrásból részben vagy egészben 
megtérült, ez utóbbi esetben legfeljebb a 
megtérülés mértékéig.

dr. Gál István
bírósági fogalmazó

Budapesti 
II. és III. Kerületi BíróságAz Óbuda Napján rendezett „Mit csinál a bíróság?” rajzpályázat 2. helyezettje 

Áldozatsegítő támogatások



A III. ke rü le ti Rend őr ka pi tány ság köz pon ti te le fon szá ma: 430-4700. 
Az ügye le tet a 430-4712-es számon hív hat ják, itt te he tik meg be je len té se i ket. 

Tagokat toboroz a polgárőrség
Cselekvőképes, büntetlen előéletű, a kerület köz-
biztonságáért térítés nélkül tenni akaró felnőtt korú 
lakosok jelentkezését várja tagjai sorába a helyi 
polgárőrség. (Bővebb felvilágosítás a polgaror-
obuda.hu honlapon, és az Óbudai Polgárőrség 
facebook-oldalon. E-
mail cím: polgaror.
obuda@gmail.com. 
Telefonszám: 06-30-
621-6088. Szemé-
lyesen a Kaszásdűlő 
utca 7. szám alatti 
irodában, szerdán-
ként 15-től 19 óráig 
lehet jelentkezni, az 
ügyeleti időben.)

Egy férfi több mint 
egymillió forint kész-

pénzt csalt ki egy idős sér-
tettől még tavaly decem-
ber 22-én egy Szentendrei 
úti lakásban. 

Az ismeretlen elkövető 
az említett napon, 21. 30 
óra körül felhívta a sértet-
tet vezetékes telefonján, 
majd a lánya ismerősének 
kiadva magát, balesetre 
hivatkozva készpénzt kért 
tőle. Az idős ember ezt kö-
vetően a Szentendrei úti 
lakásánál megjelenő férfi-
nak több mint egymillió 
forint készpénzt adott át. 
A csaló Szabó Gáborként 
mutatkozott be.

Az elkövető 30 év körü-
li, körülbelül 185 centimé-
ter magas férfi. Haja rövid, 
szőke. A bűncselekmény 
elkövetésekor kék farmer-
nadrágot és kapucnis szür-
ke dzsekit viselt. A férfiról 
felvétel is készült. 

A rendőrség keresi azt 
a férfit, aki egy XX. 

kerületi dohányboltban 
késsel fenyegette meg az 
alkalmazottat, majd a 
bevétellel elmenekült. A 
BRFK eljárást indított 
fegyveres rablás gyanúja 
miatt.

Az ismeretlen elkövető 
január 9-én 20 óra körül 
bement a XX. kerületi, 
Ady Endre utcai dohány-
boltba, ahol késsel meg-
fenyegette a női alkalma-
zottat és a bevétel átadá-
sára kényszerítette. Az 
eladó átadta a férfinak a 
kasszában lévő több 
százezer forint kész-

pénzt, aki ezt követően 
ismeretlen helyre távo-
zott. Az elkövető 25-30 
év körüli, körülbelül 165-
170 centiméter magas, 
vékony testalkatú férfi. A 

bűncselekmény elköve-
tésekor sötét, kapucnis 
pufidzsekit, fekete sza-
badidőnadrágot, szürke, 
kötött, hosszanti csíkos 
sapkát és bal kezén feke-
te kesztyűt viselt. Arcát 
sötét sállal takarta. 

Áruházi szarkák 
Egy férfi és két nő az üzletvezető figyelmét elterel-
ve különféle ruhaneműket tulajdonított el egy III. ke-
rületi üzletházból. A boltban elhelyezett biztonsági 
kamera-rendszer rögzítette a bűncselekmény elkö-
vetésével gyanúsítható három személyt.

A III. kerületi Rendőr-
kapitányság eljárást 

indított lopás gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen. Az 
elkövető egy Orbán Balázs 
úti társasház földszintjén lé-
vő tároló helyiségből eltu-
lajdonított egy női kerék-
párt tavaly december 24-én 
15 óra és december 27-e 
2.30 óra között. Az elkövető 
30 év körüli, körülbelül 180 
centiméter magas férfi. A 
bűncselekmény elkövetése-
kor pamut sapkát, nagymé-
retű zsebbel ellátott, derékig 
érő, kapucnis télikabátot és 
fehér cipőfűzős, fekete szí-
nű cipőt viselt. A férfiról fel-
vétel készült. 

Hogyan tehető bejelentés bűncselekményekről
A rendőrkapitányság nyomozói kérik, aki a képeken látható személyek valame-
lyikét felismeri, tartózkodási helyükről vagy a bűncselekményekről bármilyen 
információval rendelkezik, hívja a 430-4700-as telefonszámot, névtelensége 
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöldszámon (hétfőtől-csütörtökig: 8-tól 16; pénteken: 8-tól 13 óráig), illet-
ve a 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Kerékpárt lopott

Trükkös csaló Dohánybolti rabló

A z óbudai rendőrök befejezték a 
nyomozást azzal a férfival szem-

ben, aki kihasználta egy ember jóhi-
szeműségét és ellopta a pénztárcáját.

R. Csaba 27 éves gyáli lakos Óbudán au-
tóból lopott pénztárcát, benne iratokkal és 
készpénzzel még tavaly nyáron. A sértett 
korábban a békásmegyeri HÉV-megálló-

ban felvette egyik kollégáját és egy másik 
férfit, hogy elvigye őket egy darabon. A 
Raktár utca és a Szentendrei út keresztező-
désében R. Csaba kiszállt az autóból, majd 
futva elmenekült. A sértett észrevette, 
hogy az ülés fejtámlájára akasztott táskájá-
ból eltűnt a pénztárcája, benne iratai és 
készpénze. A férfit elfogták a rendőrök.

Tolvaj utast fogtak
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Esterházy Péter a Társaskörben
Telt ház előtt olvasott és beszélgetett Mácsai Já-
nossal Esterházy Péter az Óbudai Társaskörben, 
barokk zenebetétek kíséretében január 31-én. „Ki-
derült, hogyan kapcsolódik egymáshoz Janis Jop-
lin, Charlie Parker és Isten, és hogyan jön létre eb-
ben a háromszögben a mennyei harmónia.” A nép-
szerű író a Harmonia Caelestis című regényéből 
olvasott fel, a szünetekben pedig felmenője, Ester-
házy Pál, Kismarton alapítója azonos című kantá-
tagyűjteményének darabjai szóltak többek között 
Vázsonyi János szaxofonján. A zenés felolvasást 
követően a közönség hosszú sort állt dedikáltatni. 

Délvidéki életképek a Béresnél

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Béres Alapít-
vány jóvoltából nyitották meg január 22-én Tóth-
Kovács József vajdasági születésű festőművész 
„Délvidéki életképek” című kiállítását a Béres szék-
házban. (Érdeklődni a 430-5516-os telefonszámon 
lehet. Cím: Mikoviny utca 2-4.)

Goldbergerék Csillaghegyen is
Irodalmi Csillagdélután volt a rendezvény címe, 
amelyen Gyimesi László író, költő beszélgetett feb-
ruár 10-én a vendégeivel, közöttük Guba Ildikó 
helytörténész-íróval, a nagy Goldberger Leó, a hí-
res textiles dinasztia utolsó tagjának életrajzírójá-
val. Az Irodalmi Csillagdélutánon a Veres Péter 
Gimnázium színjátszó növendékei működtek közre. 
Az Óbudai Múzeum segítségével létrehozott „Do-
kumentumok a Goldberger Gyárról” című kiállítás 
február 26-ig megtekinthető a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban. (Cím: Mátyás király útja 11-15.)

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai előadássorozat (Is-
ten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség ko-
rában). Az érdeklődőket keddenként várják az ÓKK-
ba. „Jézus születése, mint az emberiség szabadítá-
sának nyitánya” címmel február 16-án; „A nyelveken 
szólás különös és sokszor félreértett adománya” 
címmel február 23-án hallhatnak előadást. Előadók: 
Filep György, Kecskeméti János, Holló Péter, 
Stramszki István. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépő-
jegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Kamaraest a Megbékélés Házában
Gulyás Márta növendékeinek kamaraestjére várják 
a közönséget február 29-én 19 órai kezdettel a bé-
kásmegyeri Megbékélés Házában. (Cím: Királyok 
útja 239., Újmegyeri tér.)

Az 1957-ben alakult, és mél-
tán világhíressé vált Benkó 
Dixieland Band hatvan esz-
tendeig működött, addig, 
amíg a névadója el nem hunyt 
az elmúlt év végén. Ezt köve-
tően ilyen néven nem szere-
pel tovább zenekar ezután se 
itthon, se külföldön. A régi ta-
gokból azonban új néven új 
formáció alakult.

A Benkó Dixieland 
Band végleg meg-

szűnt, a továbbiakban 
egyetlen zenekari formá-
ció sem viseli az alapító, 
a 2015 végén elhunyt 
Benkó Sándor Kossuth- 
és Liszt Ferenc-díjas mű-
vész nevét. A család an-
nak érdekében, hogy 
megőrizze és ápolja Ben-
kó Sándor emlékét, létre-
hozza a Benkó Sándor 
Művészeti Alapítványt. 
Az alapítvány egyik cél-
kitűzése a különböző ze-
nei irányzatokban ki-
emelkedően tehetséges 
fiatal zenészek támoga-
tása a művész munkássá-
gának szellemiségében. 
Benkó Sándor pályafutá-
sa alatt is számos fiatal 
zenészt karolt fel és indí-

tott el a pályán, mások 
mellett a zenekar utolsó 
időszakának tagjait is. 
Több fiatal muzsikusnak 
a Benkó Ösztöndíj révén 
ő fedezte oktatási és 
megélhetési költségeit. 
Az alapítvány további 
célja, hogy katalogizálja, 
gondozza és kutathatóvá 
tegye Benkó Sándor ze-
nei-tárgyi örökségét, a 
nagyszámú kitüntetést, 
fényképet, írásos doku-

mentumot, film- és hang-
anyagot, hangszert, ame-
lyek nem csupán a zene-
kar, de a teljes magyar 
zenei élet elmúlt hat évti-
zedének fontos kordoku-
mentumai.

A Benkó Sándor Művé-
szeti Alapítvány 2016-ban 
Benkó-emlékévet tervez, 
és koncertekkel emlékez-
nek meg a zenekar elmúlt 
60 évéről.

B.Z.

Megszűnt a Benkó Dixieland Band

Együttest alapítottak
A Benkó Sándor halála után megszűnt Benkó Di-
xieland Band művészei új együttest alapítottak 
Dixie Kings of Hungary néven. A Pinceszínházban 
1967-től 2016 januárjáig működött patinás Benkó 
Dixieland Klubban hetente ugyanott, szerdánként 
az új zenekar, a Dixie Kings of Hungary lép fel – kö-
zölték a Benkó Dixieland Band korábbi tagjai.

A z elmúlt években fo-
lyamatosan zajlott az 

épület felújítása, melyre 
elsősorban a közösség 
adományaiból nyílt lehe-
tőség. Többek közt a sú-

lyosan károsodott tető-
szerkezetet állították hely-
re, az első emeleten kóser 
konyhát alakítottak ki. Je-
lenleg a zsinagóga eredeti 
festésein dolgoznak. A 

teljes felújítással várható-
an áprilisban végeznek. A 
zsinagóga különlegessé-
ge, hogy a belső boltíveket 
több mint 25 ezer apró 
Dávid-csillag díszíti.   

Új szakaszhoz ért az óbudai zsinagóga felújítása 

Fotó: Antal István

Fotó: Sánta Balázs
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését 
és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedő tevékenységet kifej-
tő személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális 
életének fejlődéséhez kimagasló teljesítmé-
nyükkel vagy életművükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyéről, vagy a díjazott cso-
portról a képviselő-testület – rövid indok-
lást is tartalmazó – minősített többséggel 
elfogadott határozatában dönt, melyet a 
nyilvánosan meghirdetett és beérkezett ja-
vaslatok alapján – a kulturális és turisztikai 
bizottság véleményének figyelembe vételé-
vel – hoz meg. Díjazásban évente csak egy 
személy vagy egy csoport részesülhet.

Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
▪ Seres János szobrászművész: „OSZLO-
POK” című kisplasztikája;

▪ díszoklevél és
▪ bruttó 600.000 forint összegű pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban – rövid indoklással együtt – várják az 
óbudai polgárok, civil szervezetek, és egyéb közösségek jelölési javasla-
tait. A javaslatokat zárt borítékban, Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata Társa-
dalmi Kapcsolatok, Oktatási és Kulturális 
Főosztályának címezve postai úton (1033 
Budapest, Fő tér 4.) „Javaslat Óbuda 
Kultúrájáért Díj adományozására” 
megjelöléssel 2016. március 11-ig kérik 
eljuttatni.
(Bővebb információ Torday Andrea 
kulturális és turisztikai referensnél 
kérhető, (tel.: 437-8553, e-mail: 
tordayandrea@obuda.hu).

Óbuda Kultúrájáért Díj

Hősök vagyunk” címmel 
négy koncertből álló hang-

versenysorozatot ad az Óbudai 
Danubia Zenekar a Zeneakadé-
mián tavasszal. Hámori Máté 
karmester, művészeti vezető el-
mondta, az új sorozat a tavaly 
őszi, „Gyermekek vagyunk” elne-
vezésű folytatásának tekinthető. 
Az Óbudai Danubia Zenekar eb-
ben a szezonban is az új közönség-
„rétegek” bevonásának céljával 
indította útnak koncertsorozatait: 
a BMC-ben tartandó háromré-
szes zeneszerző-portrék a fiatal 
felnőtteknek is újdonságot jelent-
hetnek, míg a Zeneakadémiai so-
rozat elsősorban a zenekar törzs-
közönségére fókuszál, szem előtt 
tartva az újdonságok beemelését a 
repertoárba. - Legfőbb célunknak 
2013 óta ugyanakkor a legfiata-
labbak megszólítását tartjuk, en-
nek szellemében gyarapítottuk if-
júsági sorozataink számát, és idén 
szeretnénk még több budapesti 
diákhoz eljuttatni a legkiválóbb 
zenét, a legmagasabb színvonalon 
– hangsúlyozta a zenekar művé-
szeti vezetője.

Zeneakadémiai
hangversenyek 

Folytatódik tehát a négy kon-
certből álló sorozat a Zeneaka-
démián, melynek a „Hősök va-
gyunk” szlogent választották. 
Koncertjeik célja, hogy olyan 

műveket vigyenek színpadra, 
melyek híres irodalmi vagy tör-
ténelmi figurák hősies cseleke-
deteit zenésítik meg, olyan hívó-
szavak mentén, mint a Szere-
tünk, Küzdünk, Teremtünk és 
Remélünk. A koncerteket min-
den esetben beavató előadás 
előzi meg, melyet a zenekar 
másfél éve minden zeneakadé-
miai koncert előtt megtart. Ez a 
program ingyenesen látogatha-
tó. A bevezető előadásokat 
Eckhardt Gábor zongoramű-
vész, zenepedagógus tartja, szá-
mos zenei csemegével fűszerez-
ve. (A Szeretünk mottójú nyitó-
koncertet február 9-én tartot-
ták.) A Küzdünk című, március 
1-jei koncerten Liszt Ferenc 
Prométheusza, Leos Janácek 
Taras Bulbája és Csajkovszkij 
Manfréd szimfóniája hangzik el 
a Magyarországon most debütá-
ló fiatal orosz karmestertehet-
ség, Sztanyiszlav Kocsanovszkij 
vezényletével. A következő, áp-
rilis 5-ei, Teremtünk mottójú 
hangversenyen Brahms I. szim-
fóniája előtt Bartók II. hegedű-
versenyét hallhatja a közönség. 
Vezényel: Med veczky Ádám. A 
Remélünk címet viselő május 3-
ai zárókoncert Richard Strauss 
Meta mor phosen című művével 
indul, és elhangzik Mozart 
Requiem-je is. Vezényel: Hámo-
ri Máté.

BMC-koncertek
Az év első felében Schumann-

nal folytatódik a zenekar kompo-
nista-portrékat bemutató sorozata 
a Budapest Music Centerben 
(BMC). A sorozat állandó házi-
gazdája, Eckhardt Gábor zongora-
művész, zenepedagógus elmond-
ta: a bensőséges hangulatú alkal-
makon időutazást hajtanak végre, 
megpróbálnak belehelyezkedni 
abba a közegbe, amelyben az adott 
zeneszerző élt. Hámori Máté el-
mondta: a február és május között 
tartandó háromrészes sorozat új-
donsága, hogy Schumann művei 
mellett mindig egy-egy kortárs al-
kotás zeneszerző darabja is el-
hangzik, amely a komponistához 
kapcsolódik. Kitért arra is, hogy 
folytatódnak és bővülnek ifjúsági 
programjaik, szerinte ez a zenekar 
legfontosabb tevékenysége. Már 
eddig több tízezer gyerekhez ju-

tottak el, és nagyon pozitívak a 
visszajelzések.

Ács Péter ügyvezető-igazgató 
hangsúlyozta: a zenekar sikere-
sen zárta a tavalyi évet, több mint 
90 fellépésük volt. Kiemelte azt 
is, hogy az idén jelentősen növe-
kedett a zenekar önkormányzati 
és állami támogatása, továbbá 
folytatják a volt Flórián moziban 
kialakított próbatermük – többek 
között az akusztikát és a fűtés-
rendszert érintő – fejlesztését. 
Idén Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támogatása 
több mint a duplájára emelkedett, 
elérte az 50 millió forintot. Emel-
lett a próbaterem fejlesztésére to-
vábbi (2015-re és 2016-ra is 30-30 
millió forint) anyagi segítséget 
kaptak. Az állami támogatás 
másfélszeresére nőtt: 2016-ban 
60 millió forint támogatásban ré-
szesül a zenekar.                Sz. Cs.

Az Óbudai Danubia Zenekar tavaszi hangversenyei 

Szeretünk, Küzdünk, Teremtünk és Remélünk

A képen: Barabás éva műsorvezető, Ács Péter ügyvezető-igazgató, Hámo-
ri Máté művészeti vezető, Kolonits Klára operaénekes, Zombola Péter zene-
szerző, Eckhardt gábor zongoraművész, zenepedagógus

Az Óbudai Danubia Zenekar „Hősök vagyunk” címmel indítja el új temati-
kus bérletsorozatát februártól a Zeneakadémián. Az előző évek kezdemé-
nyezését folytatva idén Schumannról szóló zeneszerző-portré sorozattal is 
szeretné a Danubia Zenekar becsalogatni a művek háttere iránt érdeklődő 
közönséget a Budapest Music Centerben (BMC) – hangzott el az együttes 
sajtótájékoztatóján január 26-án.

Fotó: Antal István
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A Fővárosi Közgyűlés janu-
ár 27-i döntése értelmében 
továbbra is a FŐKéTÜSZ 
Kft. látja el a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást Buda-
pesten. A Társaság a jövő-
ben is biztosítja a budapesti 
ügyfelek számára jelenleg is 
elérhető kényelmi szolgálta-
tásokat.

A közgyűlés 26 igen 
szavazattal, egy tar-

tózkodás mellett úgy 
döntött, hogy fenntartja a 
főváros és a Társaság kö-
zött meglévő, 2024-ig ér-
vényes közszolgáltatási 
szerződést, melynek ér-
telmében az egymillió 
budapesti kémény rend-
szeres ellenőrzését és a 
szükséges helyszíni vizs-
gálatokat a jövőben is a 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. 
végzi. A döntés értelmé-
ben a fővárosi kéményál-
lomány 2016-os ellenőr-
zését, mely január máso-
dik hetében megkezdő-
dött, a tervezett ütemben 
folytatja a Társaság, mely 

biztosítja ezen élet- és 
vagyonvédelmi szolgál-
tatás zökkenőmentes el-
látását.

A fővárosi lakosság to-
vábbra is igénybe tudja 
venni az eddig is ingye-
nesen nyújtott online 
szolgáltatásokat. Az el-
lenőrzés első tervezett 
dátuma elérhető a www.

kemenysepro.hu oldalon, 
ahol az időpontról egy 
gyors regisztrációt köve-
tően ingyenes e-mail és 
sms-értesítés is igényel-
hető. A kéményseprő-
ipari nyilatkozatok elké-
szültéről szintén ingye-
nes elektronikus értesítés 
kérhető a közszolgáltató-
tól. A Társaság webolda-

lán lehetőség van online 
megrendelés leadására, 
legyen szó pótlólagos ké-
ményellenőrzésről vagy 
kéményseprő-ipari nyi-
latkozatról. Az élet- és 
vagyonvédelmi szolgál-
tatások bővítése érdeké-
ben 2016-tól a Társaság 
megkezdte a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság 

által minősített szén-
monoxid érzékelők érté-
kesítését és felszerelését 
fővárosi ügyfelei számá-
ra. A hét év élettartamú, 
világszínvonalú készülé-
keket a kéményseprő 
egyedi rendelés esetén 
kiszállási és szerelési 
költség nélkül szállítja ki 
a megrendelőhöz az éves 
ellenőrzés alkalmával, de 
kiszállási díj mellett le-
hetőség van a megrende-
lés kéményellenőrzésen 
kívüli teljesítésére is – tá-
jékoztat a FŐKÉTÜSZ.

2015-ben a budapesti 
lakások több, mint 85 
százalékban el tudták vé-
gezni a kéményseprők a 
kötelező éves ellenőr-
zést. A fűtési rendszer 
használatából fakadó 
esetleges balesetek elke-
rülése érdekében a ké-
ményellenőrzés lehetővé 
tétele mellett kiemelten 
fontos a tüzelőberende-
zések rendszeres karban-
tartása és a megfelelő le-
vegő-utánpótlás biztosí-
tása.

A FŐKÉTÜSZ marad a fővárosi kéményseprő-ipari szolgáltató  

Télen sem állnak le az eve-
zéssel az Óbudai Sport-
egyesület vízitúrázói, akik 
az ezt megelőző hónapban 
is minden hétvégét a vízen 
töltöttek. 

A „Hébe-Hóba” elne-
vezésű vízitúráikon 

legközelebb február 20-
21-én, valamint 27-28-
án, illetve igény esetén 
március további hétvégé-
in is vízre szállnak. 
Ilyenkor rendszerint 7.30 
órakor találkoznak a ví-
zitelepen (Rozgonyi Pi-
roska utca 28.), majd 8 

órakor indulnak tovább 
busszal, illetve autókkal 
Fenékpusztára, ahova 
délben érkeznek meg.

A lassú folyású, kris-
tálytiszta, térdig érő Hé-
vízi-patakon 20 kilomé-
tert eveznek Hévizig és 
vissza. Ez kényelmes 
tempóban mintegy 4 óra 
evezés a nádfalak között 
szelíden kanyargó vízen. 
Az esti és másnapi prog-

ramok között halászlé-
vacsora és borkóstoló is 
szerepel. (Részvételi 
díj: 19.900 forint/fő. A 
tervezett időpont előtt 
már 7-10 nappal érde-
mes jelentkezni. Részle-
tek és jelentkezés a 
www.ose.hu oldalon. 
Telefonszám: 06-20-
968-3685.)               B.Z.

Víznyomáscsökkenés, vízzavarosodás, 
vízhiány lehetséges a III. kerületben 

A Fővárosi Vízművek Zrt. értesíti fogyasztóit, hogy 
február 22-én 21 óra és február 24-én 7 óra között 
a kerület egy részének ivóvíz-szolgáltatásában meg-
határozó szerepet játszó hálózat tisztítása miatt víz-
nyomáscsökkenés, vízzavarosodás várható, a ma-
gasabb területeken található épületek felső szintjein 
vízhiány is előfordulhat a III. kerület egyes részein.

Érintett utcák és ingatlanok
Szépvölgyi út (52.-92./a; 41.-61./b), Virág Benedek 
utca (1.-7.; 2.-6.), Folyondár utca, Folyóka utca, Jó 
szerencse utca, Kőzet utca, Mikoviny utca, Mátyás-
hegyi út (1.-13.; 2.-14.), Remetehegyi út (2.-4.;) Ko-
lostor út (22.-28.; 25.-31.),  Pércsi Lajos lépcső, Do-
berdó út (39.-47.; 30.-36.)
A hálózat-karbantartási munkák tervszerű elvégzé-
se hosszú időre garantálja a kerület lakosainak a 
megbízható és kiváló minőségű vízszolgáltatást.
szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

Fővárosi Vízművek Zrt.

Télen is vízitúráznak 
a Hévízi-patakon
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szol gál ta tás
 Szakképzett kőműves vállal teljes-
körű lakásfelújítást, hidegburkolást, dry-
vitozást. Korrekt árak, garanciavállalás-
sal. Tel.: 30/832-88-44

 Tetőfedés, ács és bádogos munkák! 
Cserép, pala, zsindelyezés, tetők javítása, 
készítése, bádogozása, ereszcsatornák 
cseréje. Lapostetők szigetelése, viharkár 
utáni helyreállítás. Tel.: 06-30-513-1112

 „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és 
műszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az 
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna 
fe lőli oldalon, postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
 La kás fel újí tás anyag be szer zés sel, ga ran-
ci á val! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, 
szo ba fes tés, gipsz kar to no zás, parket tás mun-
kák, víz sze re lés, vil lany sze re lés! Konyhabúto-
rok készítése, összeszerelése. A leg ki sebb 
mun kát is el vál lal juk! Tel.: 06(30)960-4525
 Óbudai Hűtőgépszerviz! Hazai, külföldi 
hűtőgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi 
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
 Azonnali konténerszállítás. Kerületi 
kedvezmények. Bobcat földmunka. Tel.: 
06(30)948-4000

 Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétá-
zás, parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, 
csempézés, villanyszerelés, vízszerelés, 
ajtó-, ablakcsere, kőműves és asztalos 
munkák, takarítás garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800. Halász Tibor

 Hűtőgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság, 
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Ke-
ve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
 Óbudán, Budán non-stop hűtő, fagyasz-
tó, automata mosógép szerviz. Javítás esetén 
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be-
lül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács 
Sándor
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: 
h-p 9-től 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Automata mosógépek, mosogatógépek, 
szárítók, villanybojlerek, villanytűzhelyek, 
klímaberendezések javítása. Hétvégén is 
hívható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. 
Tel.: 06(70)397-3869
 Parkettacsiszolást, lakkozást, lera-
kást, festést, mázolást, tapétázást válla-
lok Barabás Jenő kisiparos. Tel.: 349-4899,  
06(70)280-0479
  Építkezőknek előkészítő munkák, 
költségvetés készítés, műszaki ellenőr-
zés. Pálfia Miklós. Tel.: 06-30-952-3810

 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás-
tól a teljes felújításig. Petrás József villany-
szerelő mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–
9021. ELMŰ által minősített vállalkozás
 Ablakcsere! Műanyag ablakok, bejárati 
ajtók gyártása, beépítése egyedi méretben, 
akár 5 munkanap alatt! Tel.: 06(30)960-
4525, www.csabAblak.hu
 Für dő szo bák, kony hák fel újí tá sa, át ala kí-
tá sa! Csem pe bur ko lás, kő mű ves mun kák, víz-
sze re lés! Anyag be szer zés sel, ga ran ci á val! 
www.burkolo mester.hu; Tel.: 06(20) 961-6153
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06(30)589-7542 
 Redőnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
 Csempézés, járólapozás, teraszok, jár-
dák, kerítések készítése, javítása! Festés, 
mázolás!  Tel.: 06(30)341-3423
 Duguláselhárítás falbontás nélkül.Ázá-
sok csőtörések megszüntetése.Víz és fütés-
szerelés. Tel.: 06 20 491 5089
 Üvegezés a helyszínen, biztosításra is! 
Gyorsan, tisztán pontosan! Nagy Miklós 06-
30-2-664-666
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak 
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 
242-1389
 Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 
22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, aj-

tók javítását, illesztését, zárak cseréjét, fes-
tését, hőszigetelő üvegezését és szigetelését 
1 év garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  
06(70)550-0269, Horváth Ákos
 Villanyszerelés, hálózatbővítés, hibake-
resés, kisebb javítások, biztosítótábla cse-
rék, szerelvény cserék, egyéb. Tel.: 06-30-
9706-257, 06-1-242-7238
 Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás mun-
kák magánszemélyek, közületek részére. 
Tel.: 06(30)212-3308
 Víz,-gáz-, fűtésszerelés, javítás, 25 éve 
iparosként. Tel.: 06-20-423-5812
 Lakásfelújítás, festés, burkolás, kőmű-
ves, parkettázás. Víz, gáz, villany munkála-
tok. Tel.: 06-20-599-65-98
 Társasházi közös képviseletet megbízhatóan, 
referenciákkal Óbudán. www.kozoskep viselet.
hu Tel.: 06-1-396-70-16, 06-70-33-86-723
 Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építése, 
javítása, egyéb kertészeti, kőműves munkák. 
Reális ár! Ingyenes kiszállás. www.telek-
rendezes.hu, 06-1-781-4021, 06-20-259-6319
 Ingatlan felújítás! Épületek, ingatlanok, 
társasházak teljeskörű felújítása, homlokzati 
javítása, hőszigetelés, utólagos vízszigetelé-
sek, betonozás, festés, burkolások, ácsmun-
kák. Ingyenes felmérés! Reális ár. Tel.: 06-
20-259-6319, 06-1-781-4021
 Társasházak közös képviseletét vállaljuk 
kettős aláírással, személyes, egyedi ügyfél-
fogadással. Cégünk a III. kerületi Önkor-
mányzatnál regisztrált. Tel.: 0630/268-2265, 
alecomteam@t-online.hu
 Vízvezeték-fűtésszerelés. Ingyenes ki-
szállás helyszíni felméréssel. Hencz Péter 
Tel.:0670/397-3869
 Víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, 
szifon, wc-tartály, radiátor szerelés 06 70 
642 7526

Egész ség
  Bőr gyógy ásza ti, kozmetológiai 
ma gán ren de lés: dr. Pardavi Ág nes. He lye: 
1035 Szent end rei út 10. Ide je: hét fő, szer-
da 16-18 órá ig, il let ve igény sze rint. Be je-
lent ke zés, tel.: 06(30)201-9198

 Bőr gyógy ásza ti ma gán ren de lés hét főn 
16-18-ig, csü tör tö kön 11-13 órá ig. III. Bé csi 
út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kor né lia fő or vos. 
Be je lent ke zés: 317-0631

 Dr. Ta kács End re bőr gyógy ász fő or vos 
csü tör tök du. 3 órá tól ma gán ren de lé sén vár ja 
ked ves be te ge it: Gabriel Med Stú dió III. ker. 
Po zso nyi u. 32. Anya jegy szű rés, ta nács adás, 
kis mű té tek. Be je lent ke zés: 06(30)350-8359

 Dr. Kalán Jú lia bőrgyógyász-koz m e-
tológus fő or vos ma gán ren de lé se: III. ker. 
Bé csi út 217-ben (EuroCenterrel szem-
ben). Gyer mek bőr gyógy ászat is. Bőr ki-
nö vé sek el tá vo lí tá sa. Be je lent ke zés: 
06(20)543-3948

  ÁLOM MEDITÁCIÓ Minden amit tudni 
akartál az álmokról, de soha nem volt kitől 
megkérdezned! http: //alom-meditacio. 
webnode.hu/
 Becsípődések, elmozdulások, ficamok, 
gerincferdülés, nyaki merevség, karfájdal-
mak. Csontkovács, tel.: +36302554688

 Pedikűr-manikűr házhoz megy. Nyugdí-
jas kedvezmény! Tel.: 06(20)806-7783
 Egészségügyben dolgozó hölgy Óbudán 
és környékén idős személy gondozásában se-
gítséget nyújtana. Tel.: 06-30-25-33-757
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés min-
den szerdán 18.30-től 19.30-ig. Cím: Orvosi 
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406, 
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán főorvos
 Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház 
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

 Dr. Czeiner Béla nőgyógyász főorvos 
magánrendelése: kedd délután Szőlő 
utca, minden páros hét péntek délutánján 
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ 
munkanapokon: 06(20)480-3953

Oktatás
  Ma te ma ti ka-, fi zi ka-, ké mia-, 
ma gyar ta ná rok kor re pe tál nak ál ta lá nos- 
és kö zép is ko lá so kat a Vörösvári úton, 
min den dél után. Kö zép is ko lai elő ké szí-
tők max. 2-3 fős kis cso port ban. Thalész-
Kör, www. obudamatek.hu, tel.: 
06(20)946-2027

 Német beszédcentrikus nyelvoktatás és 
vizsgafelkészítés Óbudán, - külföldi- és 
Goethe - Intézetekben megszerzett szakmai 
tapasztalattal, bármely korosztálynak. 06-
30-773-9155, emilia5@t-online.hu
 Angolórák minden szinten, diplomás, 
gyakorlott tanárnőnél. Ingyenes próbaóra. 
E-mail: wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 
367-8160, 06(20)243-9043
 Számítógép, tablet és okostelefon hasz-
nálat oktatása, teljesen kezdők, idősek szá-
mára. Türelmes oktatás bármely témában 
(kapcsolattartás, szórakoztatás, játék, isme-
retszerzés). Tel.: 06-20-28-20-743
 Tanulj angolul könnyedén, gyorsan Bé-
kásmegyeren. Beszédközpontú egyénre sza-
bott tanítás. Tel.: 06(20) 439-6410
 Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából, kémiából Békásmegyeren. Ga-
rantált javítás! 2000Ft/45 perc Tel.: 06-30-
33-434-33
 Angoltanítás, vizsgafelkészítés, nyelv-
vizsgáztatásban is jártas tanárnőtől, Kaszás-
dűlőn. Tel.: 2-426-826, 06-30-722-1994
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és 
esztétika tanár egész évben oktatást, felké-
szítést, korrepetálást vállal Óbudán, az álta-
lános iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809, 
06(70)619-5546
 Matematikából korrepetálást és felvéte-
lire felkészítést vállal tanárnő Békásmegye-
ren. Ár: 2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben 
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok 
Óbudán az általános iskolától az egyetemig. 
Tel.: 06(30)604-1478
 Matektanítás másképp a Flóriánnál egy 
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is 
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899

Elad-vesz
 Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel. 
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
 Antikváriumunk készpénzért vásárol 
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-

rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket. 
Tel.:332-0243
 Könyveket, könyvtárakat vásárolunk. 
Ingyenes kiszállás, azonnali fizetés. Tel.: 06-
30-256-1640
 Autót vásárolok típustól és évjárattól füg-
getlenül a hét bármely napján! 06706220123
 Borostyán (golyó forma előnyben), 
Arany-Ezüst és Brilliáns ékszerek felvásár-
lása a legmagasabb áron. XI. kerületi Fehér-
vári úti csarnok földszint, virágsoron 
(Porcelán-Ezüst üzlet). Tel.: 061/209-4245
 ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért 
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket, 
képeslapokat. 22 éve az óbudai közönség 
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

régiség
 Kastélyok berendezéséhez vásárolok 
bútorokat, festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, antik órákat stb., 
teljes hagyatékot első vevőként legma-
gasabb áron. Kiszállás díjtalan. Tel.: 
06-20-280-0151. herendi77@gmail.com

 Bo ros tyán-ko rall ék szer fel vá sár lás 
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, 
ezüst 350 Ft-tól. Min den fé le ré gi sé get, órá kat, 
por ce lá no kat, ér mét, ki tün te tést, ké pes la po-
kat, pen gőt, kész pénz ért tel jes ha gya té kot. 
Díj ta lan ki szál lás, ér ték becs lés. Üz let: V. ker., 
Szent Ist ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150

 Gábor Eszmeralda becsűs műgyűjtő-
nő, legmagasabb áron készpénzért vásá-
rol festményeket, bútorokat, órákat, por-
celánokat, ezüsttárgyakat, arany ék sze re-
ket, egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszál-
lás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fő 
u. 67. 06-1-789-16-93, 06/30-382-70-20
 Papír- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, 
papírrégiséget, régiségeket vásárolunk és ár-
verésre átveszünk. VI. Andrássy út 16. 266-
4154. Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19
 Mindennemű régiséget vásárolok díjta-
lan kiszállással: bútort, festményt, porce-
lánt, kerámiát, híradástechnikát, könyvet, 
órákat, szőnyegeket, aggancsot, hanglemezt, 
készpénzért. Pintér Nikoletta, 466-83-21, 
06-30-973-49-49
 Magas áron vásárolok mindennemű régi-
séget, festményeket, órákat, érméket, bútort, 
porcelánt, zongorát, könyveket. Hagyatékot 
kiürítéssel. Díjtalan kiszállás. Molnár Eni-
kő, 06-20-365-1042
 19-20. századi magyar és régi külföldi 
festmények, műtárgyak vétele készpénzért. 
Díjmentes értékbecslés. Tel: 06-30-949-
2900. E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.
hu Nemes Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. 
 Magas áron vásárolok törtaranyat, 
fazonaranyat, ezüstöt, borostyánt, órákat. 
Cím: V. ker Kígyó utca 4-6. Tel.: 06-20-590-
5284, 06-1-792-1692
 Almási Katalin legmagasabb áron vásá-
rol bútorokat, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, csillárt, könyveket, hangszert, bi-
zsukat, csipkét, szőrmét, porcelánokat, ha-
gyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel.: 06-30-
308-91-48 
 

számítógép
 Computerklinika: szá mí tó gép-ja ví tás, 
kar ban tar tás, ví rus ir tás, al kat rész-be sze re-
lés, bő ví tés. In gye nes ki szál lás sal. Hív jon 
bi za lom mal. Tel.: 06(30)857-2653

Ingatlan
Online apróhirdetés-felvétel 
a nap 24 órájában: ingatlan-

ROBOT.hu/obuda-ujsag

 II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mel-
lett) 70 m2-es üzlethelyiség 18,4 MFt-ért el-
adó. Tel.: 06(20)498-4847
 Mennyit érhet lakása, megérné eladni? 
Bízza ránk az eladást, jutalék 3%. Weboldal: 
laurus.ingatlan.com, 06-20-966-3960
Eladó III.ker Aranypatak utcában bekerí-
tett, gondozott, 835 m2-es telek, egyedi gáz 
és fafűtéses cserépkályha fűtésű lakóházzal. 
Külön két autónak épült garázzsal, fatáro-
lókkal. Telefon: 06-1-387-17-61

Füg gö nyök
Szé les mé ret- és min ta vá lasz ték ban. 

Kar ni sok
Haj lí tott, egye di mé ret re is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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állás
 GDN ingatlaniroda keres értékesítő kollégá-
kat budapesti irodájába. Ingyenes képzés, ma-
gas jutalék, profi csapat, jó hangulat! l.laki@
gdn-ingatlan.hu +36-70-681-4500
 Takarító-mosogatókat keresünk kulturált 
munkahelyre. Munkájára és önmagára is igényes 
emberek fényképes jelentkezését várjuk. A mun-
kabeosztás egy hónapra előre elkészül, amelyben 
hétvégi munka is szerepel, délelőtt: 6.00-14.30, 
délután 11.30-20.00 munkarendben. Fényképes 
önéletrajzát a cziniel@czinelcukraszda.hu címre 
várjuk. Netto 140.000 Ft 

 Irodák, lépcsőházak, lakások napi takarí-
tását és nagytakarítását vállalom közületek-
nek, magánszemélyeknek. Tel.: 202-2505, 
06(30)251-3800

 Közös képviselet óbudai irodája keres agilis, 
munkaszerető hölgyet teljes munkaidőben. Ér-
deklődni lehet a 250-1460-as, 367-1373-as tele-
fonszámon

kiadó
 Bejáratott gyermekruha üzlet, bérleti joga 
átadó a Békásmegyeri lakótelepen. Tel.: 06-20-
9-56-59-82
 A Szentendrei úton két db 26 m2-es üzlethelyi-
ség kiadó. Érdeklődni lehet hétfőtől-csütörtökig 
15-18 óra között a 388-4726-os telefonszámon

Egyéb
 Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.: 
06(30)966-9241

életjáradék
 Segítséget nyújtunk idős személyeknek élet-
járadéki szerződéssel. Őszi Napsugár Alapít-
vány. Biztonság, segítség. 06-70-379-32-10

 
Idősgondozás

 Idős családtagjának segítségére lennék. 
Tel.: 06-20-393-30-31

Magyarország piacvezető cukrász, sütőipari és gasztronómiai 
nagykereskedése budapesti csapatába keres munkatársakat az 

alábbi pozíciókba:
GÉPKOCSIVEZETŐ „c” kategóriás jogosítvánnyal
RAKTÁROS
TARGONCAVEZETŐ (ÉJSZAKAI MŰSZAK)
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje fény-
képes önéletrajzát az allashirdetes@bekaskft.hu e-mail címre. 
Visszajelzést azoknak a pályázóknak tudunk adni, akiket felvé-
teli beszélgetésre hívunk! Megértésüket köszönjük.

Tarlós István főpolgármester fővédnökségével idén február 25-28. kö-
zött rendezi a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a fővá-
ros több helyszínén az Idegenvezetők Világnapja Budapest 2016 ren-
dezvénysorozatát.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak Idegenve-
zetői Továbbképző Központja immár 15. alkalommal szervezi meg 

az Idegenvezetői Világnapot, mely eseményen a budapesti idegenvezetők 
a főváros nevezetességeit és történelmi értékeit mutatják be az érdeklő-
dőknek. Az idegenvezetők jóvoltából a korábbi években megszokottak-
hoz hasonlóan ismét számtalan tematikus sétával, koncerttel, múzeumi 
tárlatvezetéssel és buszos, hajós, villamosos városnézéssel várják a szak-
ma képviselőit, a városlakókat, a külföldieket és fővároson kívülieket. 
Idén először az akadálymentesített buszok mellett a hajós programon is 
lesz lehetősége részt venni mozgáskorlátozott látogatóknak. 

A központi helyszínen, a Bálnában február 28-án kézműves vásár-
ral, kiállítással, programokkal, a Turisztikai Desztináció Menedzs-
mentek bemutatkozójával, valamint hungarikum élelmiszerekkel is 
készülnek a szervezők. 

Budapest kerületei vezetett sétákkal várják az érdeklődőket. 
Az Idegenvezetői Világnaphoz kap-

csolódó szakmai megnyitó és konfe-
rencia február 26-án lesz. A rendez-
vény programjait, melyek nagy többsé-
ge térítésmentes, folyamatosan töltik 
fel a szervezők honlapjukra – www.
bkik.hu – és Facebook-oldalukra. 

(Egyéni érdeklődők a www.bkik.hu ol-
dalon tudnak regisztrálni az egyes prog-
ramokra. Csoportok jelentkezését a vá-
rosnéző buszokra és hajókra a vilag-
nap@bkik.hu e-mail címre várják.)     B.

Ingyenes programok 
az Idegenvezetők Világnapján
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Sportdíjak
Javaslatokat vár az önkormányzat az Óbuda 
sportolója díj és a Hidegkuti nándor Emlékpla-
kett idei díjazottjaira. Az ajánlásokat február 
19-ig lehet leadni.
Kérik a kerületi civil szervezeteket, valamint a sport-
egyesületeket, hogy az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által alapított Óbuda sportolója díj-
ra szíveskedjenek javaslatot tenni.
A díj évente két fő – egy női és egy férfi sportoló – ré-
szére adható. Az adományozás feltétele, hogy az ab-
ban részesítendő személy: olimpiai vagy paralimpiai 
programban szereplő sportágban kiemelkedő ered-
ményt ért el, továbbá III. kerületi lakóhellyel rendelke-
zik, vagy a kerületben működő sportegyesület sporto-
lója. A díjjal 150.000 forint pénzjutalom jár.
Továbbá kérik a kerületi civil szervezeteket, sport-
egyesületeket, iskolákat, hogy az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata által alapított Hidegkuti 
nándor Emlékplakettre szóló jelölésre szívesked-
jenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett: 2/a. a kiemelkedő sportered-
ményt elősegítő; III. kerületi lakóhellyel rendelkező, 
vagy a kerületben működő sportegyesület vezető-
jének, edzőjének; vagy 2/b. a kerület sportéletéért, 
hírnevéért tevékenykedő szakembernek adomá-
nyozható. Az Emlékplakettel 500.000 forint pénzju-
talom jár, melyben évente egy sportszakember ré-
szesülhet.
A javaslatokat 2016. február 19-ig a titkarsag@
obudasport.hu e-mail címen tehetik meg. A kitün-
tetéseket ünnepélyes keretek között Óbuda Napján 
adják át.
A díjakra írásbeli jelöléseket várnak, rövid esszék 
formájában az alábbi adatok megadásával!
A jelölt neve; a jelölt elérhetőségei (lakcím, telefon-
szám, e-mail cím); a jelölt sportága és egyesülete; 
a jelölt legjobb sporteredményei a jelölés évében; a 
jelölt rövid bemutatása: a jelölő neve; a jelölő elér-
hetőségei (lakcím, telefonszám, e-mail cím); a jelö-
lő III. kerületi civil szervezet, sportegyesület vagy 
iskola neve.

Az Óbudai Sportakadémia 
előadásán Storcz Botondot 
látták vendégül, új helyszí-
nen, az Esernyős-Óbudai 
Kulturális, Turisztikai és In-
formációs Pontban február 
2-án. A sportoló az idei ren-
dezvénysorozat fővédnöke.

Storcz Botond, a ma-
gyar kajak-kenu 

sportág jeles képviselője 
elfogadta a felkérést, így 
ő lett az idei sportren-
dezvény-sorozat fővéd-
nöke. Három olimpiai 
aranyéremmel, világ- és 
Európa-bajnoki címével 
örökre beírta magát a 
sportág történelmébe.

Storcz óbudai kötődé-
séről beszélt. Elmondta, 
hogy gyökerei még a mai 
napig is idekötik, itt szü-
letett, itt járt iskolába és 
itt kezdett el sportolni 
először az Újpesti TE 
színeiben, majd a Duna 
római-parti szakaszán a 
Multi Sportegyesületben 
folytatta. 1993-ban már 
ifjúsági világbajnoksá-

gon kvalifikálta magát, 
ezt követően 1995-ben 
először került a felnőtt 
világbajnoki csapatba. 
Az áttörést, elmondása 
szerint az 1997-es év 
hozta meg számára, ahol 
már formálódott a későb-
biekben sikert sikerre 
halmozó négyes egység. 
Ekkor már együtt eve-
zett Vereckei Ákossal és 
Kammerer Zoltánnal. 

Első közös olimpiai 
részvételük lenyűgöző 
volt, a sydney-i nyári 
olimpián kettesben 500 

méteren (Kammerer), il-
letve négyesben 1000 
méteren (Kammerer, Ve-
reckei, Horváth G.) olim-
piai aranyérmet szerez-
tek. A négyes a 2004-es 
athéni nyári olimpián 
megismételte 1000 méte-
res győzelmét. 

A kérdésre, hogyan ta-
láltak egymásra, elmond-
ta: ösztönösen állt össze a 
csapat, nemcsak sporttár-
sakká, hanem jó barátok-
ká is váltak, és az edzői 
stáb is fogadókész, nyitott 
volt kezdeményezésükre. 

Elmondta azt is, hogy az 
akkori és a mai sportsike-
rek mögött Magyarország 
remek infrastrukturális 
adottságai is közrejátsza-
nak, hiszen a Dunavar-
sányban és Szegeden ta-
lálható versenypályák, 
edzőtáborok nemzetközi 
színvonalú felkészülési 
lehetőséget biztosítanak. 

Jövőbe vetett hite a 
Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség vezetőedzője-
ként töretlen, hiszen na-
gyon bízik a magyar csa-
pat riói olimpiai sikerei-
ben. A csapat kerettagja-
inak kiválasztása az el-
következendő egy-két 
hónapban megtörténik, 
remények szerint több 
érem várományosai is le-
hetünk, melyek között 

természetesen arany-
érem megszerzése is le-
hetséges. A tesztverse-
nyek nagy része már le-
zajlott. Elmondta, hogy a 
riói helyszín rendkívül 
színvonalas az ellátásban 
és a pályák kialakításá-
ban egyaránt. 

A sportági utánpótlás 
is jó úton halad, mert a 
magyar fiatalok a kor-
osztályos világversenye-
ken nagyon eredménye-
sen szerepelnek, Ma-
gyarország képviseli a 
legerősebb nemzetet. Vé-
leménye szerint hosszú 
távon biztosított a siker, 
hiszen a saját hitvallása 
szerint kollégái is kellő 
alázattal és tisztelettel 
viseltetnek a sportág 
iránt.

Storcz Botond a Sportakadémián

M egerősödő játékos-
kerettel és egyre 

bővülő fejlesztésekkel 
készül a tavaszi idényre 
a III. Kerületi TVE NB 
III. osztályú labdarúgó-
csapata. A Vasas SC-től 
érkező 39 éves Kenesei 
Krisztián a legrutino-

sabb NB I-es játékosok 
közé tartozik (436 mér-
kőzés, 93 gól). Jelenléte 
a pályán és az öltözőben 
is igazi erősítést jelent. 
Rajta kívül új igazolás 
még ifj. Nyilasi Elek és 
Domokos Bálint. Bücs 
Zsolt vezető edző tanít-

ványai a Csepel elleni 
mérkőzéssel kezdenek; 
az első hazai találkozót 
az MTK tartalék csapata 
ellen vívják február 20-
án 14 órai kezdettel a 
TVE-pályán. 

Kép és szöveg: 
lovas

NB I-es játékossal erősít a Kerület

1% 1% 1%. A kerületben sokan ismerik az Óbudai sport Egyesület vízitúra 
szakosztályának tevékenységét. Az evezős szezonban több mint 500 gyermek 
fordul meg a szervezet nyári táboraiban. A szervezet vezetői kérik, aki teheti, 
ajánlja fel adója 1 százalékát, amellyel hozzásegíthetik a fiatalokat a nyári kenus 
élményekhez. A hiánypótló program forrását elsősorban ezekből a támogatások-
ból tudják finanszírozni. Az Óbudai Sport Egyesület adószáma: 19802783-1-41. 
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A Rokon Baráti Kör 
2016-ban is egyna-

pos, buszos sítúrákat szer-
vez Ausztriába. Várják a 
síelni, snowboardozni, tú-
rázni vágyó sportbarátok 
jelentkezését!

Program
2016. február 21. (vasár-

nap): Brunnalm/Veitsch. 
* 2016. március 6. (va-
sárnap): Semmering/
Stuhleck.

Részvételi díj
Felnőtt: 6500 forint 

(oda-vissza busz út). 
Gyerek/ifjúsági: 4500 fo-
rint (oda-vissza busz út). 

Találkozó: a Műsza-
ki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem bejáratánál 
(XI. Műegyetem rakpart 
3-9.) További információ 
a síbérlet árakról, uta-
zásról: www.rokonsport.
hu Tel.: 06-20-450-8050.

Egynapos sítúrák Ausztriába

Sajtóközlemény: Az UTE 
olimpiai, világ- és Európa-
bajnok úszója a Magyar 
Úszó Szövetségtől kapott tá-
mogatás egy részét az Új-
pesti Torna Egylet utánpót-
lás-nevelésére fordítja.

Mint az ismert, a 
Magyar Úszó Szö-

vetség kiemelkedő úszó-
inkkal szerződést kötött, 
hogy a lehető legeredmé-
nyesebben tudjanak sze-
repelni a 2016. évi olim-
pián, illetve hogy vegye-

nek részt a 2017. évi ha-
zai rendezésű világbaj-
nokság népszerűsítésé-
ben.

Világklasszis sporto-
lónk elmondta, hogy a 
hazai vb népszerűsítésé-
ben részt venni rendkí-
vül megtisztelő, de úgy 
gondolta, hogy a felké-
szülésén felül további 
nemes célokat is szolgál-
hat a rendelkezésére bo-
csátott támogatásból. Így 
esett a választás az UTE 
utánpótlás-nevelésére.

Gyurta Dániel elmond-
ta, hogy az UTE a legré-
gebben működő hazai 
nagyegyesület, amely a 
legtöbb olimpiai bajnoki 
címet gyűjtötte az ország-
nak, így a dicsőséges 
múlthoz méltó jelent és jö-
vőt építeni fontos feladat. 

- Rólunk, Gyurtákról 
sokan tudják, hogy nagy-
szülőkig visszamenőleg 
elkötelezett Újpest druk-
kerek vagyunk, nagypa-
pám rengetegszer vitt ki 
engem és Gergely öcsémet 
mérkőzésre, amikor még 
gyermekek voltunk. Így az 

érzelmi kötődés is nyilván-
való. További fontos körül-
mény, mely a döntésemet 
befolyásolta, az elmúlt kö-
zel négy év tapasztalata. 
Amióta az UTE-ban va-
gyunk, látjuk milyen ko-
moly utánpótlás-nevelés 
zajlik valamennyi szak-
osztályban, azt is tapasz-
taltuk, hogy az egyesület 
vezetése minden körülmé-
nyek között biztosítja ne-
künk a professzionális 
munkához szükséges nyu-
godt körülményeket, szak-
mai feltételrendszert, 
anyagi biztonságot és át-

láthatóságot, ami a világ-
színvonalú eredmények el-
éréséhez elengedhetetlen.

Őze István klubigazgató 
elmondta, hogy az elmúlt 
négy évben olyan kölcsö-
nös bizalomra épülő kap-
csolat alakult ki köztük, 
mely az ilyen jellegű 
együttműködést is lehető-
vé teszi. Nagyon jó érzés 
tudni azt, hogy egy olyan 
világklasszis sportoló az 
UTE család tagja, aki mél-
tó a több mint 40 olimpiai 
bajnok emlékéhez, aki nem 
csak eredményeiben, ha-
nem mindennapos cseleke-
detiben is példaképül szol-
gál ifjú sportolóink előtt. 

Újpesti Torna Egylet

Ifjú sportolókat támogat Gyurta

A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő 
SE asztalitenisz szakágába kortól, 

nemtől, tudásszinttől függetlenül jelent-
kezhetnek a gyerekek. Az általános 
program mellett egyénre lebontott fog-
lalkozásokat tartanak. Lehetőség van 

amatőröknek pingpongasztal lefoglalá-
sára, klub jelleggel játékpartnert is talál-
hatnak. (Jelentkezni lehet Kelen Balázs-
nál a +36-70-314-0021-es telefonszá-
mon, a www.csillaghegysport.hu-n, a 
Csillaghegyi Mozgás fb oldalon).

Asztalitenisz amatőröknek
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Az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) pályázatot hirdet 
a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 

nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak 
bérbeadásáról szóló, 9/2015. (II. 16.) önkormányzati rende-
let 96. § (3) bekezdés a) pontja alapján a helyiségbérleti szer-
ződés időtartama 3 év lehet raktár célú, b) pontja szerint 5 év 
lehet  minden egyéb funkcióra történő bérbeadás esetén.
A pályázatot zárt borítékban lehet benyújtani az 
ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. ügyfélszolgálatán 
(1033 Budapest, Mozaik utca 7., földszint, pénztári órák 
hétfőnként: 15:00-17:30, szerdánként: 8:30-12:00 és 
13:00-16:00, csütörtökönként: 8:30-12:00 óra között).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölthe-
tő a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, 
vagy személyesen átvehető az ÓBUDAI VAGYON-
KEZELŐ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vala-
mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon 
megjelölt okiratokat és igazolnia kell a pályázati 
részvétel feltételeként előírt bánatpénz megfizetését.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtására nyitva ál-
ló határidőt (minden hónap utolsó munkanapjának 
12:00 órája) követő 60 napig köteles tartani.
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehető-
ség, azok bontására minden hónap utolsó munka-
napján 12:00 órakor került sor az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. hivatalos helyiségében, 
melynek kiértékeléséről a pénzügyi, tulajdonosi és 
vagyonnyilatkozat- kezelő bizottság (a továbbiakban: 
Bizottság) az azt követő ülésén dönt.
A pályázat benyújtásakor kérjük figyelembe venni, 
hogy nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállal-
kozásnak/személynek, amelynek/akinek: 

• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti önkor-
mányzati adóhatósággal szemben adó- vagy adók mód-
jára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóha-
tóság számára fizetési kedvezményt (adómérséklés, el-
engedés, vagy fizetési könnyítés) engedélyezett;
• az érintett vagy bármely helyiség tekintetében bér-
leti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van;
• a helyiség bérleti jogviszonya – a kérelem vagy a pá-
lyázat benyújtását megelőző öt évben – a bérbeadó fel-
mondása következtében szűnt meg;
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység folytatására 
való jogosultságát nem tudja hitelt érdemlően igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként előírt megszerzési díj 
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+esetleges közműátalánynak) 
megfelelő összegű óvadék megfizetését bérbeadó ré-
szére (a nyertes által befizetett bánatpénz összegét az 
óvadékba beszámítják),
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és 
mellékvízmérők kiépítését.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj alap-
ján történik a döntés. A pályázaton azon ajánlattevők 
vehetnek részt, akik a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. A bánatpénzt az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, 
Mozaik utca 7.) készpénzben lehet letétbe helyezni 
(pénztári órák hétfőn: 15:00-17:30, szerdán: 8:30-
12:00 és 13:00-16:00, csütörtökön: 8:30-12:00 óra kö-
zött). A bánatpénzt helyiségenként kell letenni. Az 
eredményhirdetést követő nyolc napon belül a nem 
nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget 

a pályázati kiírásban előírt valamennyi feltételnek. 
A pályázatok értékelését követően az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. a pályázókat írásban értesíti. A 
pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb aján-
latot tevőkkel a tenderbontást követően tovább tárgyal-
jon, zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pá-
lyázatot indokolás nélkül, részben vagy egészében 
eredménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét a Bizottság döntéséről történő írásbeli értesítés 
kézhezvételét követő 8 napon belül az ÓBUDAI VA-
GYONKEZELŐ Zrt. részére meg kell fizetnie.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy ameny-
nyiben a döntésről szóló értesítés kézhez vételét követő 30 
napon belül a bérleti szerződést nem köti meg, erre vonat-
kozó igényét a pályázat kiírója okafogyottnak tekinti és a 
pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti.
A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell fog-
lalni, melynek költségei a bérlőt terhelik.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az elő-
ző évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
A helyiségek megtekintéséhez időpont egyeztethető 
az ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ Zrt. Értékesítési, 
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Bu-
dapest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468, 430-3464). 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást 
lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.
A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az 
Óbuda Újságban, felkerül továbbá 2016. február 
15-től a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapok-
ra, valamint a követke-
ző internetes hirdetési 
fórumokra: ingatlan.
com, ingatlan.net, in-
gatlanok.hu.

Jól sikerült az Oázis SC első jótékony-
sági vízilabdatornája, amiért a szerve-
zők köszönetet mondanak minden tá-
mogatónak, mert így 100 ezer forinttal 
tudják megajándékozni a születési sé-
rült gyerekekkel foglalkozó gézengúz 
Alapítványt és a halmozottan sérült fel-
nőttekkel foglalkozó Óbudai rehabili-
tációs és Foglalkoztató Központot. 

A békásmegyeri Vízművek 
sporttelepen január 30-án 

megjelent érdeklődők izgatottan 
drukkoltak a küzdelmeken, ame-
lyeken a gyerekek bizony nagyon 
ügyesek voltak. Öröm volt látni, 
hogy az egyesületbe járó fiúk és 
lányok milyen sokat fejlődtek az 

elmúlt hónapokban, és azt is jó 
volt megtapasztalni, hogy az el-
lenfél, a Kópé UVSE is milyen jól 
halad előre. A felkészülési idő-
szakban fontos meccsek voltak 
ezek, mivel a srácok és az edzők 
számára is kiderült, hogy hol kell 
még erősíteni. A 2006-os korosz-
tályhoz tartozók nagyon ügyesek 
voltak, de az Oázis az első mecs-
csen, szoros küzdelemben végül 
egy góllal vesztett. A 2005-ösök 
nagyon jól játszottak és védekez-
tek. Ők egy góllal győztek. 

A 2004-es születésű gyerekek 
közül sokan nem tudtak eljönni a 
meccsre, így hátrányból indultak, 
különösen, hogy ennek a csapat-

nak ez már a harmadik rövidített 
mérkőzése volt aznap, mert dél-
előtt a Ferencvárossal és a Hon-
véddal játszottak edzőmeccset. A 
2003-asok amúgy is kevesen van-

nak, de ott is a legtöbb hiányzott, 
szoros meccsben kikaptak a Kópé-
tól. Az Oázis gyerekcsapata szoros 
és izgalmas mérkőzésben értékes 
győzelmet aratott a rendkívül 
sportszerűen, fegyelmezetten ját-
szó MTK gyerekcsapata felett. 

Jótékonysági vízilabdatorna Békásmegyeren
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Képviselő neve Önk. körzet Fogadóóra időpontja Helyszín 
Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79.
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap első kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap első csütörtök 16-18 között Varga Mihály országgyűlési képviselő 
   irodájában: Bécsi út 77-79. 
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap első péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u. 
  minden hónap első hétfő 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdőalja út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 367-8791
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap első hétfő 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdűlő u. 7. 
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Bécsi út 77-79. alatti Fidesz iroda. 06(20)200-0017
Bulla György 9.vk. minden hónap első hétfő 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Óbudai Platán Könyvtár 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 484-0805
Török Ferenc 11.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u. 
Puskás Péter 12.vk. minden hónap első hétfő Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8688
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap első szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap első kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház 
   telefonon előre egyeztetés szükséges: 437-8509
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. időpont telefonos egyeztetés alapján:  Fő tér 3. II./37.
  437-8930 
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Zipernowsky Károly Általános Iskola

Fidesz-KDNP-s képviselők fogadóórái

MSZP-s kép vi se lő 
fo ga dó órá ja

Czeglédy Ger gő, a 6. szá-
mú egyé ni vá lasz tó ke rü-
let ön kor mány za ti kép vi-
se lő je min den hó nap el ső 
he té ben, szer dán 16.30-tól 
17.30 órá ig az MSZP III. 
ke rü le ti iro dá já ban: Mó kus 
ut ca 1-3. Tel.: 244-8036.

Bé res And rás (PM) elő ze tes egyez te tés alap ján a 06-30-
211-6111-es szá mon, vagy beres.andras@parbeszed-
magyar orszagert.hu.
Bur ján Fe renc (LMP) elő ze tes egyez te tés alap ján a 437-
8881-es te le fon szá mon vagy a burjan.ferenc@lehetmas.hu 
e-mail cí men.
Mihalik Zol tán (Együtt) min den hó nap har ma dik hét fő jén, 
17-től 18 órá ig a Fő tér 4. I. eme le tén, a tes tü le ti iro dá ban. Elő-
ze tes be je lent ke zés szük sé ges: 06-20-236-0500.

Őri Lász ló (MSZP) min den hó nap utol só he té ben hét főn 
16-tól 17 órá ig a Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház ban (Cso-
bánka tér 5.). Elő ze tes be je lent ke zés alap ján: 244-8036.

Dr. Simonka Csa ba (MSZP) min den hó nap utol só he-
té ben, csü tör tö kön 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti 
iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3., tel.: 244-8036).
Szanyó Mik lós (Job bik) min den hó nap el ső hétfőjén, 17 
órától. Elő ze tes be je lent ke zés szükséges a 06-70-699-
2214-es telefonszámon.

Kom pen zá ci ós lis tá ról be ju tott kép vi se lők fo ga dó órái
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Rejtvényünkben három téli sportot rejtettünk el. 
Megfejtés a vízszintes 35., a függőleges 1. és 12. 
sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Próféta volt. 8. Orosz-szovjet író 
volt, Maxim … 13. Ilyen a piros alma. 14. Ománi 
pénz. 16. Macsétában van. 17. Torok. 18. Arizonai vá-
ros. 20. Zug betűi keverve. 21. K.E.G. 22. Szláv víz. 
23. Bór, ittrium és kén vegyjele. 24. Tévé. 25. Afrikai 
vírus. 27. Minőségellenőrző osztály. 28. Egyik 
Szentpéterünk. 29. Férfinév. 31. Koma egyneműi. 32. 
Levest szed. 34. Véd. 35. Megfejtendő sor. 38. Hajó 
egynemű betűi. 39. Fiatal istennő a görög mitológiá-
ban. 41. Spanyol és osztrák autók jele. 42. Ókori kö-
zel-keleti nép. 44. Megkevert dog! 45. L. B. U. 47. Ga-
bonafajta, névelővel. 48. Fordított Jupiter-hold. 49. 
Melyik helyen. 50. Laurícium és indium vegyjele. 51. 
I. A. Á. 53. Rejtekhely lehet. 55. Pécsi tető. 57. Jegy-
zetelsz. 58. A földet forgatja. 60. Győr-Sopron-Mo-
son megyei helység. 61. Cseni, régiesen. 62. Színész-
nőnk, Andrea. 63. Eurázsiai hegység.

FÜGGŐLEGES: 1. Megfejtendő sor.  2. Észak-
amerikai tó. 3. Pirkadat után. 4. Női név. 5. Máltai és 
thaiföldi autók jele. 6. Kis bolt. 7. Vittorio de …, 
olasz rendező volt. 8. Shakespeare-i színház. 9. Re 
párja. 10. Kálium és réz vegyjele. 11. Európai félszi-
get röviden. 12. Meg fejtendő sor. 15. Arzén. 18. 
Meghosszabbítá. 19. Préselésen. 22. Szeretet velejá-
rója. 26. Hanghordozó márka. 27. Kínai vezér volt. 
28. Poszt. 28 a. Becézett Máriával kapcsolatos. 30. 
Ókori római költő. 31. Orosz folyó. 33. Kiejtett hár-
mas hangzó. 36. Idegen új. 37.Nigériai helység. 40. Félig móka. 43. 
Kenyeret ken. 46. Napilapunk. 47. Éktelen árnyéka. 50. Hitvány 

ember. 52. Tokaji bor. 54. Össze-vissza súg! 56. Étkezéshez kell-
het. 57. Jegyzé. 59. Rangjelző előtag. 61. Indíték.      Ipacs László

Azért még a télben vagyunk…

Gyalogtúra a Kő-hegyre
Az összefogás Óbudáért Egyesület minden kirándulni vágyót 
vár februári gyalogtúrájára. útvonal: Pomáz, HÉV-megálló-Kő-
hegy: Petőfi kilátó, Czibulka János Menedékház-Szentendre, 
HÉV-megálló. táv: kb. 11 km, könnyű túra. találkozó: 9.30 óra-
kor a pomázi HÉV-megállóban. érkezés: Szentlélek tér, a dél-
utáni órákban. Időpont: február 28., vasárnap. (A túrára a +36-
30-200-3115-ös telefonszámon, vagy az info@osszefogas-
obudaert.hu e-mail címen lehet jelentkezni.)

A múlt évben 31 éves lett a ganz Ifjúsági Műhely. Nagyon sok hasznos és 
tartalmas programmal várták a fiatalokat 2015-ben is. 

Másodszorra nyert támogatást az egyesület a „Fogadj örökbe 
egy zöldterületet!” elnevezésű pályázaton, melyből tovább 

szépítették a műhely előtti füves-virágos részt. Egyebek mellett, a 
hagyományokhoz híven megtartottak olyan programokat, mint a 
nyári táborok, a meghitt karácsonyi ünnepség, részt vettek  Óbu-
da Napján és a Civil Napon is. És ami a legfontosabb, mindemel-
lett a gyerekek, fiatalok heti háromszor alakíthatták modelljeiket. 

Idén is várják az újonnan jelentkező 
gyerekeket: 7 éves kortól modellező (ha-
jó, vonat, repülő és a többi); 11 éves kor-
tól pedig elektronikai foglalkozásokra. A 
fiatalok játszva sajátíthatják el a techni-
kai alapismereteket is. A műhelyben ké-
szült munkák a tanulóké lesznek. (Jelent-
kezni lehet a helyszínen, telefonon vagy 
e-mailben Kövesdy Csabánál. Cím: 
Hímző utca 11. Bejárat az épület hátsó 
része felől. Telefonszám: 06-30-330-5117. 
E-mail: kovesdy@gmail.com) 

Tartalmas programok a Ganz műhelyben
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ÓBU DA, a III. ke rü le ti Ön kor mány zat lap ja, meg je le nik 73.000 pél dány ban
Igaz ga tó-fő szer kesz tő: Karalyos Jó zsef

Lap szer kesz tő: Klug Mik lós
Munkatárs: Szeberényi Csil la, Bodzay Zoltán • Tör de lés: Ujvári Sán dor 

Ki ad ja az Ön kor mány zat meg bí zá sá ból az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szer kesz tő ség, hir de tés szer ve zés: 

1035 Bp., III. Szent end rei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Ki adó: 1052 Bp., V. Vá ci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.com; impress.hirdet@gmail.com
Nyo más: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Őrlő u. 2. IV/12. Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

FO gA dÓ ÓrA. zsiga-kár pát dá  ni el 
(Job bik Ma gyar or szág ért Moz  ga lom) 
or szág gyű lé si kép vi se lő fo ga dó órá ját 
min den hó nap el ső pén te kén 16 órá-
tól tart ja a Ka bar ut ca 11. szám alat ti 
Job bik iro dá ban. Előze tes be je lent-
ke zés szük sé ges a 06(30)365-0862-
es szá mon, ahol kü lön időpont egyez-
te té sé re is mód van.

FO gA dÓ ÓrA. kiss Lász ló 
(MSZP) or szág gyű lé si kép-
vi se lő (Bu da pest, 10. vá-
lasz tó ke rü let) fo ga dó órá ja 
min den hó nap el ső pén te-
kén 16-tól 17 órá ig a III. 
Mó kus ut ca 1-3. szám 
alatt. (Te le fon: 244-8036; 
e-mail: kiss. laszlo@parla-
ment.hu).

In gye nes ta nács adás ok
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te a Ka szás dű lő ut cai Fi desz iro dá-
ban (Ka szás dű lő ut ca 7.) a hó nap negyedik kedd jén (legközelebb 
február 23-án) 17-től 19 órá ig in gye nes jog se gélyt tart dr. Tósoky 
Ba lázs ügy véd del. (Ér dek lőd ni a 367-8791-es te le fon szá mon le het.)
• Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép vi se lő meg bí zá sá ból in gye nes 
jog se gélyt tart dr. Tósoky Ba lázs ügy véd min den hó nap el ső 
kedd jén 17-től 19 órá ig és dr. Kővá ri Bé la min den hó nap harma-
dik csü tör tö kén 18-tól 20 órá ig Var ga Mi hály or szág gyű lé si kép-
vi se lő irodájában (Bécsi út 77-79., Bokor utca-Galagonya utca 
sarok). Be je lent ke zés nem szük sé ges. Ér dek lőd ni a 06(20)200-
0017-es te le fon szá mon le het.
• A Fi desz III. ke rü le ti szer ve ze te meg bí zá sá ból, a Bé kás me gye ri 
Kö zös sé gi Ház ban (Csobánka tér 5.) in gye nes jog se gélyt hir det 
dr. Gáthy Zsu zsan na ügy véd, min den hó nap har ma dik csü tör tö-
kén 16-tól 18 órá ig.
• A Ke resz tény de mok ra ta Nép párt III. ke rü le ti Szer ve ze te a Vára-
di ut ca 17. szám alat ti iro dá já ban csü tör tö kön ként 16.30-tól 18.30 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek ke re té ben min den má so dik csü-
tör tö kön dr. Hecsei Pál ügy véd in gye nes jo gi ta nács adást tart.
• A Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom in gye nes jo gi ta nács-
adást tart min den hó nap má so dik és ne gye dik pén te kén 15-től 
17 órá ig. (Hely szín: Bé kás me gyer, Ka bar ut ca 11., Job bik iro da. 
Előze tes be je lent ke zés aján lott a 06-30-546-2202-es szá mon.)
• Solymosi Im re (MSZP), tár sas há zi kér dé sek ben min den hó nap el-
ső he té ben, hét főn 15-től 16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban 
(Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Komka Nor bert (MSZP), dr. Simonka Csa ba (MSZP), szo ci á lis 
kér dé sek ben min den hó nap utol só he té ben, csü tör tö kön 15-től 
16 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut ca 1-3. Tel.: 
244-8036). 
• Dr. Fercs Já nos (MSZP), jo gi kér dé sek ben min den hó nap el ső he té-
ben, hét főn 16-tól 17 órá ig az MSZP III. ke rü le ti iro dá já ban (Mó kus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036). 
• Dr. Or bán Lász ló Ti bor ügy véd in gye nes jo gi és Já no si Já nos 
épí tész in gye nes épí té si ta nács adá sa min den hó nap má so dik 
csü tör tö kén 18-tól 19 órá ig a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let-
nél (Má tyás ki rály út 13-15. Be je lent ke zés leg ké sőbb két nap pal a 
ta nács adást meg előzően a 06-70-967-1493-es te le fon szá mon, 
vagy e-mai len: liebekati@gmail.com cí men.)
• A De mok ra ti kus Ko a lí ció III. ke rü le ti Szer ve ze te a Ke rék ut ca 80. 
szám alat ti iro dá já ban min den hó nap má so dik szer dá ján 16-tól 17 
órá ig fo ga dó órát tart, mely nek so rán in gye nes jo gi ta nács adást 
nyúj ta nak. (Ér dek lőd ni a 06(30)866-8695-ös te le fon szá mon, vagy 
a budapest10@dkp.hu e-mail cí men le het. Előze tes időpont-
egyez te tés szük sé ges.)
In gye nes ta nács adás ok a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let nél
Gyer mek pszi cho ló gi ai ta nács adás: min den hó nap má so dik 
szer dá ján 17-től 19 órá ig. Je lent ke zés dr. Léder Ró zsá nál. Tel.: 
06-30-883-2123.
Ter mé szet gyógy ásza ti ta nács adás: min den hó nap el ső szer dá-
ján 18 órá tól. Je lent ke zés Bóni Hil da Imo la ter mé szet gyógy ász nál. 
Tel.: 06-30-905-9175.
Csa lád jo gi ta nács adás: min den hó nap má so dik csü tör tö kén 17 
órá tól. A ta nács adást dr. Kiss Éva nyu gal ma zott bí ró tart ja. Je-
lent ke zés: a 06-70-967-1493-as te le fon szá mon. 
(A ta nács adás ok hely szí ne: a Csil lag he gyi Pol gá ri Kör Egye sü let 
Zsámboki mű he lye: Le hel ut ca 14., a ka to li kus temp lom jobb ol-
da li épü let szár nya.)

Polgári esték Békásmegyeren
Győrfi Károly a „Keresztényüldözés a 21. század elején” című könyvé-
nek bemutatójára várják az érdeklődőket február 17-én 18 órától a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban. A szerzővel Hoffmann Rózsa ország-
gyűlési képviselő beszélget. (A belépés díjtalan. Cím: Csobánka tér 5.)

Kereszténydemokrata Fórum
Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár „Otthonte-
remtés” címmel tart előadást a CSOK-ról a Kersztény demokrata Fóru-
mon, március 1-jén  a szokásostól eltérő időpontban, 17 órától a 
Selyemgombolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.).
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