
XIV. évfolyam 1. szám   2008. január 3. 

Az Aquincum iskola külsõ falait tisztították
meg a graffitiktõl  az önkormányzat, az intéz-
mény és a Lát-Kép Egyesület összefogásával.

Ismét több mint félszáz elõterjesztést
tárgyalt a képviselõ-testület tavaly de-
cember 19-ei évzáró ülésén.

Kodály Zoltán születésének 125. évfordu-
lója kapcsán tavaly novemberben Erdély-
be utazott az Árpád Gimnázium kórusa.2 15

Falfirkamentes iskolafal Erdélyben az Árpád Gimnázium kórusa

4
Tudósítás az ülésterembõl

Lapunk következõ szá-
ma január 15-én, ked-
den jelenik meg! 
Újságunk olvasható a
www.obuda.hu honlapon.

N yíló tündérrózsák,
havas táj, melegen

gõzölgõ patak, vízimada-
rak. Ebben a gyönyörû
környezetben evezhetnek
azok, akik részt vesznek

az Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztályának
„Hébe-hóba” vízitúráin
januárban, februárban,
vagy akár márciusban. 

RÉSZLETEK A 20. OLDALON

H arminchárom tûzol-
tó és 68 rendõr ka-

pott elismerést az „Óbuda
Közbiztonságáért” Köz-
alapítványtól a múlt év-
ben végzett munkájáért. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

2008. január 1-jétõl vál-
toztak az étkeztetés és
a házi segítségnyújtás
igénybevételének, vala-
mint az idõskorúak ott-
honában történõ elhe-
lyezésének szabályai.

TÁJÉKOZTATÓ A 9. OLDALON

H azánk legdrágább,
legnagyobb hídja és

legmagasabb építménye
lesz - a pilonok az alépít-
ménytõl 100, a mederfe-
néktõl 118 méteresek -

Békásmegyer határában
az M0-ás körgyûrû északi
hídja, ha elkészül. Az elsõ
magyarországi híd, amit
ferdekábeles technológi-
ával építenek, és az elsõ,

amely egy sziget felett is
átível.

A beruházás közel 63
milliárd forintba kerül, a
tervek szerint augusztus-
ban adják át a forgalom-

nak. Nemcsak az összesen
2 kilométeres híd - mely
valójában öt hídból áll -
épül meg, hanem a buda-
kalászi és az újpesti olda-
lon 1,2 kilométernyi út is. 

Az ország legmagasabb építménye Békásmegyer határában

Augusztusra elkészül az MO-ás északi hídja
Elismerések
tûzoltóknak,
rendõröknek

Változások a
szociális ellátásban

B ús Balázs polgármes-
ter javaslatára és kez-

deményezésére Gerencsér
Ferencnek és Thülli
Györgynek Életmentõ Em-
lékérmet adományozott a
kormány. Tavaly májusban
három embert mentettek ki
a Duna Római-parti szaka-
szán a vízbõl, miután felbo-
rult egy túrakenu. Az elis-
merést dr. Forgács Imre, a
Közép-Magyarországi Re-
gionális Közigazgatási Hi-
vatal vezetõje adta át tavaly
december 21-én, a hivatal
Váci utcai székhelyén.

Életmentõk
kitüntetése

Evezés a meleg vizû Hévízi-patakon

A debreceni rövid pályás
Európa-bajnokságon az
óbudai Gyurta Dániel új
kontinensrekorddal védte
meg címét 200 méteres
mellúszásban tavaly de-
cember 15-én. 

A z athéni olimpiai
ezüstérmes, 18

éves Gyurta Dániel 200

méteres mellúszásban
címvédõként indult, és
2:07,91-es idõvel a má-
sodik helyen került be a
döntõbe. Aznap délután
pedig elsõként csapott a
célba 2:05,49-es Európa-
csúccsal. Az Eb-n tehát
100-on és 200-on is
megjavította legjobb idõ-
eredményeit. 

Gyurta Dani kontinensrekorder JÉGPÁLYA JANUÁRBAN IS. Egy hónappal meg-
hosszabbította a Fõ téri jégpálya nyitva tartását a
képviselõ-testület. A sportág szerelmesei így janu-
árban is hódolhatnak szenvedélyüknek.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgár-
mester hétfõnként 16-
tól 18 óráig tartja foga-
dóóráit a polgármesteri
hivatal I. emeletén, a
23-as szobában. (Beje-
lentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
számon.) 

Alpolgármesteri 
fogadóórák
• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter
(Fidesz) alpolgármester
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadó-
óráját (tel.: 437-8688) a
polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZP) alpolgármester
minden hónap elsõ hét-
fõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden hétfõn 16-tól
17.30 óráig a polgár-
mesteri hivatalban fo-
gadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ hétfõjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Szentendrei út 85.
szám alatti Fidesz iro-
dában. Észrevételeivel
e-mail-en is megkeres-
heti a képviselõt:
lindasz@obuda.hu

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata, az Aquin-
cum Általános Iskola ve-
zetése, tanárai, diákjai és
a Lát-Kép Egyesület ösz-
szefogásával nemrégiben
megszépültek az Aquin-
cum Általános Iskola kül-
sõ falai. Hanzély Ákost, a
graffiti-mentesítésben ki-
emelkedõ szerepet játszó
egyesület vezetõjét tevé-
kenységükrõl, terveikrõl
kérdeztük.

A szervezet elnökétõl
megtudtuk: a Lát-

Kép Egyesület Budapest
szépüléséért, a városi
környezet-kultúra fej-
lesztéséért tevékenykedõ
civil mozgalom. Tagjai-
nak munkájával szeret-
nék elérni, hogy a fõvá-
ros szebbé, élhetõbbé,
gondozottabbá váljon. 

- Alapfilozófiánk sze-
rint elsõsorban mindenki-
nek a saját háza táján kell
rendet tartania, amibe be-
letartozik az ingatlan
homlokzata és az elõtte lé-
võ zöldterület is. Ha ezt a
gondoskodást mindenki
elvégezné a saját „felség-
területén”, akkor a mosta-

ninál összehasonlíthatatla-
nul szebb környezetben
élhetnénk. Tevékenysé-
günk kiterjesztése érdeké-
ben együttmûködési meg-
állapodást kötöttünk a Fõ-
városi Igazságügyi Hiva-
tallal, így módunkban áll
közérdekû munka bünte-
tésre ítélteket is foglalkoz-
tatni. Nagy örömünkre
idén harmadszor nyertünk
az országos bûnmegelõ-
zési bizottság által kiírt
pályázaton, így forrásaink
is lettek látványos akció-
ink elvégzéséhez. 

Az elmúlt években jó
kapcsolatot alakítottunk
ki Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának ve-
zetésével. Szerencsére a
III. kerületben megértet-
ték a környezet-kultúra
fontosságát és sziszte-
matikusan elkezdték a
közintézmények esztéti-
kai, városképi állapotá-
nak javítását. Ebbe az
elképzelésbe illeszke-
dett az Aquincum Álta-
lános Iskola külsõ falai-
nak megtisztítása is. Az
önkormányzat, az iskola

és az egyesület összefo-
gásával sikerült elvé-
gezni az oktatási intéz-
mény graffiti-mentesí-
tését. A megújult felüle-
tek folyamatos tisztán-
tartásáról sem feledke-
zünk meg. Reméljük az
önkormányzat szakem-
berei, vezetõsége a jö-
võben sem adja fel ez
irányú elkötelezettségét,
és a pozitív példát má-
sok is követik - fejezte
ki reményét Hanzély
Ákos. 

Szeberényi

Aquincum Általános Iskola

Összefogással graffitimentes iskolafal

A kérdés továbbra is a
„levegõben lóg”,

mivel többszöri telefonos
megkeresésünkre sem kí-
vántak válaszolni a Fõvá-
rosi Önkormányzat sajtó
osztályának munkatársai.

Csak jó idõben merül fel
az idelátogatókban, hogy
illemhely híján a bozótos-
ba vigyék gyermeküket,
azonban a hideg hóna-
pokban ez komoly gondot
jelent. A környezetszeny-

nyezésrõl nem is beszél-
ve. A Hajógyári-szigeten
található játszóteret mint-
egy 200 millió forintból
építtette újjá a fõváros, a
WC létesítése azonban el-
maradt. Sz. Cs.

Emlékmise
A „Braunhaxler” Egyesület
mindenkit vár január 6-án
10.30 órára a Vörösvári úti
Szentháromság plébánia-
templomba, ahol az Óbu-
dáról elhurcolt és kitelepí-
tett lakosok tiszteletére
emlékmisét rendeznek.

Megújult honlap
Korszerûsítették Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának honlapját.
Több és jobban áttekinthe-
tõ információ várja az olva-
sókat, a www.obuda.hu
oldalra kattintókat.

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

Lesz-e illemhely a Hajógyári-sziget játszóterén? 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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• Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Polgármesteri Hivatala,
a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, többször
módosított 1992. évi
XXIII. tv. 10.§-a alapján
pályázatot hirdet bizott-
sági referens munka-
kör betöltésére. (Rész-
letes pályázati feltételek
a www.obuda.hu honla-
pon.)
• Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
let (Bp., III. Juhász Gyu-
la utca 10.), a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló,
többször módosított
1992. évi XXIII. tv. 10.§-a
alapján pályázatot hirdet
közterület-felügyelõi
munkakör betöltésére.
(Részletes pályázati fel-
tételek a www.obuda.hu
honlapon.)
• Óbuda-Békásmegyer
Önkor mányza tának
Polgármesteri Hivatala,
a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló, többször
módosított 1992. évi
XXIII. tv. 10.§-a alapján
pályázatot hirdet ki-
sebbségi referens
munkakör betöltésére.
(Részletes pályázati fel-
tételek a www.obuda.hu
honlapon.)
• Az Óbuda-Békásme-
gyer Közterület-felügye-
let (Bp., III. Juhász Gyu-
la utca 10.), a köztiszt-
viselõk jogállásáról szó-
ló, többször módosított
1992. évi XXIII. tv. 10.§-
a alapján pályázatot hir-
det lakossági ügyinté-
zõ munkakör betöltésé-
re. (Részletes pályázati
feltételek a www.obuda.hu
honlapon.)

Álláspályázatok

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata lakossági fórumot nyitott vállalkozóknak.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk,
hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendsze-
rünkön keresztül a pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl.
Ha igénylik az önkormányzat új szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Tófejy
Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi referensnek a tofejy.eva@obuda.hu e-
mail címre.
Az eu-s pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel heti egy napon, elõre egyezte-
tett idõpontban ingyenes tanácsadást biztosítunk a pályázatíró csoport munka-
társai segítségével.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Szolgáltatási fórum vállalkozóknak

A polgármesteri hivatal ta-
nácstermében adták át ta-
valy december 12-én az
„Óbuda Közbiztonságáért”
Közalapítvány elismeréseit. 

A helyszín megválasz-
tása nem véletlen, hi-

szen az alapítvány ezzel is
kifejezésre juttatta a juta-
lomban részesültek köré-
ben azt a tényt, hogy az ál-
taluk kifejtett tevékenység
nagy fontossággal bír az
önkormányzat, és az általa
létrehozott közalapítvány
számára.   

Az ünnepségen 33 tûz-
oltó és 68 rendõr kapott el-
ismerést az elmúlt évben
végzett munkájáért. Bús
Balázs polgármester kö-
szöntõjében az önkor-
mányzat és Óbuda-Békás-
megyer lakossága nevében
méltatta, majd megkö-
szönte a jutalmazottak ál-
dozatos, kiemelkedõ mun-
káját, a közbiztonság javí-
tásának érdekében tett
eredményes erõfeszítései-
ket. Ezt követõen átadta a
jutalmakat.

Az eseményen részt vett
Zsolnai József védelmi és
közbiztonsági irodavezetõ
és dr. Petõ György (MSZP),
a városfejlesztési, környe-
zetvédelmi és közbiztonsá-
gi bizottság elnöke.

„Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány

Elismerések tûzoltóknak, rendõröknek

Bús Balázs polgármester adta át az elismeréseket

Lapzártakor érkezett: a vá-
rakozásokkal ellentétben, a
Fõvárosi Önkormányzat
döntéshozói Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata ke-
zelésébe adták tavaly de-
cember 18-án a Víziorgona
utca 7. szám alatti ingat-
lant. Az intézményben a
Gyermekek Átmeneti Ottho-
na mûködik a jövõben.

M int ismeretes, a III.
kerületi Önkor-

mányzat a nyár folyamán
jelentõs anyagi ráfordí-

tással létrehozta a Gyer-
mekek Átmeneti Ottho-
nát. A12 gyermek számá-
ra ellátást biztosító intéz-
mény azonban nem kezd-
hette el mûködését, mert
a fõpolgármesteri hivatal
illetékesei késleltették az
ingatlan átadását igénylõ
döntéshozatalt. A kerület
nyomására végül zöld
utat kapott az ingatlan át-
adása, így a szociális
szolgáltatás az új év elsõ
napjaiban nagy valószí-
nûséggel elindulhat. 

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által ala-
pított Guckler Károly Természetvédelmi Közala-
pítvány kuratóriuma tájékoztatja a kerület lakossá-
gát, hogy az alapítvány az állampolgárok 2006. évi
személyi jövedelemadójának egy százalékából 138
ezer 724 forint bevételhez jutott. Az összeget a ku-
ratórium a 2007. évi iskolai természetismereti kirán-
duláspályázat támogatására használta fel.

1 % 1 % 1 %Gyermekek Átmeneti Otthona

Óbudai kezelésben 
a Víziorgona utcai ingatlan
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Lapzártakor érkezett: Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete tavaly december
19-én tartotta évzáró ren-
des ülését a Városháza ta-
nácskozótermében. A fó-
rumon az elõzõ, november
végi üléshez hasonlóan
több mint félszáz napiren-
di pontot tárgyaltak, több-
ségüket konszenzussal fo-
gadták el. Azonban akad-
tak elhúzódó, vitás kérdé-
sek is, amelyek miatt a ta-
nácskozás az esti órákban
ért véget.

Költségvetési,
gazdasági 
kérdések

Elsõként a 2008. évi
költségvetési koncepci-
ót fogadták el egyhangú
döntéssel, II. forduló-
ban. Többletköltség biz-
tosításáról döntöttek a
polgármesteri hivatal
egyes ügyosztályainak
költözéséhez, a Harrer
Pál utcai Tüdõgondozó
tetõterének átalakításá-
ra. Ezt követõen az áfa
törvény változásához
kapcsolódó elõterjesz-
tést hagyták jóvá. A „Ki-
emelt fejlesztésekre for-
dítható források biztosí-
tása kötvény kibocsátá-
sával” elnevezésû elõ-
terjesztést a baloldali
frakció elvben jónak tar-
totta, a döntés meghoza-
talához azonban kifor-
ratlannak ítélte. A vég-
szavazás eredménye: 22
igen, 11 nem és 2 tartóz-
kodás. A testület 1 tar-
tózkodás mellett hozzá-
járult ahhoz, hogy a III.
kerület közigazgatási te-
rületén I. kategóriájú já-
tékkaszinó létesülhessen
a Pénzügyminisztérium
koncessziós pályázati
eljárását követõen. 

A leginkább elhúzódó
tárgyalás a városrész
2008-tól 2010-ig tartó
gazdasági-városfejlesz-
tési programjáról folyt.
A két évre tervezett fej-
lesztések között, sok

egyéb mellett szerepel:
a bérlakás-építési prog-
ram, a Heltai Jenõ téri
Vásárcsarnok elodázha-
tatlan felújítása, három
önkormányzati nyugdí-
jasház fejlesztése, az
Ürömi úti óvoda átköl-
töztetése új épületbe
Csillaghegy területén
belül, a Vörösvári úti
szakrendelõ teljes felújí-
tása, Csillaghegy köz-
ponti területeinek szabá-
lyozási terve, a Budai
Promenádról szóló el-
képzelés, multifunkcio-
nális sportcsarnok léte-
sítése a kerületben, ját-
szóterek fejlesztése. Az
MSZP-s képviselõk töb-
bek között a lakótelep-
rehabilitáció fontossá-
gát, az intézmények
akadálymentesí tését
hangsúlyozták. Kiemel-
ték, hogy a programban
szereplõ tervek megva-
lósításához komoly gaz-
dasági számítások ké-

szítésére, a prioritási
sorrend kialakítására
számítanak. A Polgári-
frakció az egészségügyi
fejlesztések jelentõségé-
re hívta fel a figyelmet,
például röntgengépek
vásárlására a szakrende-
lõkbe. Ezt annak kap-
csán hozták szóba, hogy

a gazdaságosság és
megtérülés nem lehet
mindig elsõ számú
szempont álláspontjuk
szerint. SZDSZ-es kép-
viselõk arra hívták fel a
figyelmet, hogy a reális-
nak tûnõ célok kitûzése

mellett azt kellene a
programba foglalni,
ezek közül mik azok,
amik még ebben a cik-
lusban megvalósíthatók. 

Végül 29 igen, 3 nem
és 2 tartózkodással jóvá-
hagyták a határozati ja-
vaslatot, mely szerint
további egyeztetést kö-

vetõen folytatják a prog-
ram kidolgozását.
Ismét napirenden 
a Margit kórház
átvétele

Bús Balázs polgár-
mester arról tájékoztatta

a testületet: a Fõvárosi
Önkormányzat azzal az
indokkal nem tárgyalt a
Szent Margit Kórház
ügyérõl, hogy Óbuda
kérése, a helyi testület
határozata nem volt
egyértelmû a kérdésben.
A polgármester ezt a ta-
valy november végi ülé-

sen hozott döntéssel cá-
folta, melyben egyértel-
mûen a kórház fõváros-
tól való átvételét kérel-
mezték a képviselõk. A
december 19-ei ülésen
20 igen, 6 nem és 8 tar-
tózkodás mellett meg-
erõsítették korábbi dön-
tésüket, ennek értelmé-
ben a III. kerületi fekvõ-
beteg-szakellátás, illet-
ve a Szent Margit Kór-
ház további mûködésé-
nek biztosítása érdeké-
ben ismételten kérték a
Fõvárosi Önkormány-
zattól a kórház fenntar-
tói és vagyonkezelõi jo-
gának térítésmentes át-
adását, 20 éves idõtar-
tamra. 

Oktatási, kulturális,
szociális kérdések

„A helyzetértékelõ je-
lentés az önkormányzati
intézmények mûködési
és gazdálkodási átvilágí-
tásáról” címû napirend
elsõsorban az oktatási-
nevelési intézmények
vizsgálatát takarta. Ezen
belül bizonyos átszerve-
zések merültek fel. Töb-
bek közt a Tímár és a
Szõlõ utcai, valamint a
Nagy László Általános
Iskolát egy igazgatás alá
vonják a jövõben, az

Tudósítás az ülésterembõl

Középpontban a gazdasági-városfejlesztési program

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Az MSZP-frakció egy csoportja az évzáró testületi ülésen: Szabó Magdolna alpolgár-
mester, dr. Petõ György frakcióvezetõ és Mihalik Zoltán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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utóbbi intézményt szék-
hellyé téve. Módosítot-
ták a Zápor Általános Is-
kola és Gimnázium, az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola és az Elsõ
Óbudai Általános Iskola
körzetét. Ugyancsak egy
igazgatás alá kívánják
vonni a Nevelési Tanács-
adót. A fent említett kér-
désekrõl tovább tárgyal-
nak a január végi ülésen.
A kerületi óvodákat is
kevesebb intézményve-
zetõ irányításával képze-
lik el, ez a fajta raciona-
lizálás azonban a jelenle-
gi megbízatások lejárta
után képzelhetõ el. 

Egyhangúlag, hagyták
jóvá az oktatási-nevelési
intézmények 2007/2008.
tanév, október 1-jei sta-
tisztikai adatszolgáltatá-
sáról szóló tájékoztató-
ját; a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíj-
pályázat 2008. évi elbí-
rálásáról szóló tájékoz-
tatót; valamint a Vízi
Óvoda körzetének bõví-
tését. 

Az elõterjesztést,
mely szerint a Gyön-
gyösbokréta, eddig ön-
kormányzati fenntartású
óvodát a Don Bosco
Szalézi Társaság mû-
ködtethesse a jövõben, a
szocialista-frakció nem
helyeselte. Végül 21
igen, 9 nem és 1 tartóz-
kodással elfogadta a tes-
tületi többség. 

A képviselõk egyhan-
gúlag igennel szavaztak
a Zipernowsky Károly
Általános Iskola közok-
tatási sportiskolává vá-
lására, illetve egyes ne-
velési-oktatási intézmé-
nyek vezetõi pályázatá-
nak meghirdetésére.

Ugyancsak egyöntetû
döntés született arról,
hogy Lõrincz Edinát
bízzák meg 2008. au-
gusztus 31-ig az Óbudai
Mûvelõdési Központ
vezetésével. Egy tartóz-
kodás mellett fogadták
el a 2008. évi „Óbudai
Nyár” rendezvénysoro-
zat alapkoncepcióját tar-
talmazó javaslatot,
egyúttal 50 millió forin-
tot irányoztak elõ a költ-
ségvetés terhére a szer-
vezési költségekre. 

Az MSZP-frakció
nem értett egyet a Moz-
gáskorlátozottak Egye-
sületének Országos Szö-
vetsége (MEOSZ) által
használt San Marco ut-
cai ingatlan eladásával a
szervezet részére, a vég-
szavazásánál 21 igen és
10 nem szavazat mellett
a testület végül elfogad-
ta az elidegenítésrõl
szóló javaslatot. 

Szabályozások,
pályázatok 

Az önkormányzat
közigazgatási területén
a hirdetõ berendezések,

hirdetések és reklámok
elhelyezésének rendjére
vonatkozó rendelet-ter-
vezetet második fordu-
lóban való tárgyalásra
bocsátották 28 igen, 2
nem és 5 tartózkodás
mellett. 

Jóváhagyták a Kirá-
lyok útja - Hadrianus-
Hatvany Lajos - Sarkadi
utca által határolt terület
Kerületi Szabályozási
Tervét; a polgármesteri
hivatalban és az Óbuda-
Békásmegyer Közterü-
let-felügyeletnél lévõ
vezetõi szintek megha-
tározásáról szóló rende-
letet, majd a szabálysér-
tési hatósági társulásról
szóló megállapodás
módosítását; a fõvárosi
zöldterületi fejlesztési
támogatás elszámolá-

sát; keret biztosítását
az önkormányzat köz-
parkjainak, zöldterüle-
teinek fenntartási mun-
káinak kivitelezésére; a
K E O P -
Környezetvédelmi és
Energia Operatív Prog-
ram „Energetikai haté-
konyság fokozása”, il-
letve a „Közoktatási in-
tézmények beruházása-
inak támogatása” elne-
vezésû uniós pályázato-
kon való részvételhez
szükséges önrészt, illet-
ve a KMOP felhívás el-
sõ körében beadott pá-
lyázatok értékelésérõl
szóló tájékoztatót. 

Alapító okiratok,
együttmûködési
megállapodások

Számos önkormány-
zati fenntartású intéz-
mény alapító okiratát
módosították, melyekrõl
egyben szavaztak a kép-
viselõk. A többség meg-
szavazta, hogy az alábbi
szervezetekkel együtt-
mûködési megállapo-
dást kössön az önkor-
mányzat: a Csillaghegyi
Mozgás és Szabadidõ
Sportegyesülettel, az
„Ész-Agy” Észak-budai
Hagyományõrzõ Ifjúsá-
gi Kulturális és Sport-
egyesülettel, az Óbuda-
Békásmegyer Mentõala-
pítvánnyal, az Óbudai
Kézilabda Sportiskola

SE-vel, valamint a Csil-
laghegyi Munkás Torna
Egylettel. 

A meghívóban sze-
replõ eredeti napirendi
pontok közül utolsó-
ként, vita nélkül hagy-
ták jóvá a képviselõ-tes-
tület 2008. évi elsõ fél-
éves munkatervét. 

Felvett napirendi
pontok

A teljesség igénye
nélkül, a közérdeklõdés-
re számot tartó döntése-
ket soroljuk fel az aláb-
biakban. 

Egy hónappal hosz-
szabbították meg a Fõ
téri jégpálya nyitva tar-
tását, melynek üzemelte-
tésére 2,6 millió forint
támogatást szavazott

meg a testület az adott
idõszakra. 

Márky Jenõ, a Római
Teniszakadémia Center
Kft. ügyvezetõ-igazga-
tója kérelmét a képvise-
lõk többsége hosszas vi-
ta után, kompromisszu-
mokkal fogadta el. En-
nek értelmében az eddig
önkormányzati tulaj-
donban lévõ, Királyok
útja és a Kossuth Lajos
üdülõpart között húzódó
utcaszakaszt elidegení-
tette a kiemelkedõ nem-
zeti teniszversenyeknek
otthont adó sportcent-
rum számára. A tulajdo-
nos, a rendelet szerint az
általa kisajátított terület-
bõl közhasználatra köte-
les biztosítani a korlát-
lan átjárhatóságot 6 mé-
ter széles sávban a lako-
sok, így a gyalogosan és
kerékpárral a Duna-part
felé közlekedõk, illetve
a megkülönböztetett jel-
zést használó jármûvek
számára. 

A szélsõséges pártok,
egyesületek, civil szer-
vezetek rendezvényei-
nek a városrész közterü-
leteinek használatával
kapcsolatban a frakciók
sajtónyilatkozatban ad-
tak hangot egységes ál-
láspontjuknak. 

Az Északi-Városkapu
elnevezésû települési
fejlesztési terv-megálla-
podás kidolgozására
munkacsoportot hozott
létre a testület a polgár-
mester és a frakciók ve-
zetõi, képviselõi részvé-
telével.

Szeberényi Csilla 

A polgármester és három frakcióvezetõ által elõter-
jesztett határozatot fogadott el Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete a ta-
valy december 19-ei ülésen.
A dokumentumban célként fogalmazzák meg, hogy
a III. kerület közéletét és közterületeit mentesíteni
kell a szélsõségektõl, bármilyen eredetû kirekesz-
téstõl, idegengyûlölettõl. „- Úgy gondoljuk, hogy ezt
várja el tõlünk a kerület lakossága is” - szögezték le
sajtónyilatkozatukban.
A grémium ezért felkérte a polgármestert arra,
hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása részeként zár-
kózzon el minden olyan párt, egyesület, civil szer-
vezet közterület-használati kérelmének engedélye-
zésétõl, mely szervezetek szélsõséges, gyûlölet-
keltõ elveket vallanak illetve gyakorlatot folytatnak.

A Polgári-frakció képviselõinek egy csoportja: Kelemen Viktória, Puskás Péter frak-
cióvezetõ és Menczer Erzsébet

Nincs helyük Óbudán 
a szélsõséges csoportoknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A tervek szerint de-
cemberben adják

át teljes egészében a fel-
újított északi vasúti ösz-
szekötõ hidat. Az épít-

kezés alatt korlátozzák a
vasúti és a gyalogosfor-
galmat. Még nem dön-
tötték el, hol köt majd ki
az átkelõ hajó.

2008. április 25-tõl
27-ig: a vágányzár ide-
jén a vonatközlekedés
szünetel (3 nap). Ettõl a
naptól fogva a gyalogos
és kerékpáros közleke-
dés megszûnik, pótlása
vonattal, illetve kishajó-
val történik.

Június 14.: a teljes vá-
gányzár kezdete, a közle-
kedés megszûnik, nincs
híd. Vasúti közlekedés: a

MÁV-szerelvények Óbu-
da állomástól a HÉV-vágá-
nyokon a Margit híd végál-
lomásig közlekednek.
Gyalogos és kerékpáros
közlekedés: kishajóval.

November 10.: gya-
logos és kerékpáros for-
galom visszaáll az új híd
járdájára. 

December 15.: teljes
befejezés, forgalomba
helyezés.

Decemberben átadás

Átépítik a vasúti hidat

Hídhasználat az építkezés alatt

Hírösszefoglaló: a harma-
dik negyedévben tovább
folytatódott a használatba
vett lakások és a lakásépí-
tési engedélyek számának
bõvülése. A három évvel
ezelõtti „robbanást” köve-
tõ visszaesés után ismét
lendületben a lakáspiac.

A Központi Statiszti-
kai Hivatal adatai-

ból kiderül, hogy a har-
madik negyedévben 27
százalékkal több lakást
vettek használatba, mint
egy évvel korábban. Ja-
nuártól szeptemberig

20,5 ezer befejezett la-
kás használatát és közel
33 ezer otthon építését
engedélyezték. Ez 10 il-
letve 5 százalékos növe-
kedést jelent 2006 azo-
nos idõszakához képest.

Az elemzésbõl az is
kitûnik, elsõsorban a
vállalkozók által épített
lakások száma viszi fel-
felé a piacot: másfélszer
több új lakás készült így
2007 második és negye-
dik negyedévében, mint
az elmúlt év azonos idõ-
szakában. A 20,5 ezer
épített  lakás 46 százalé-

kát vállalkozások, vala-
mivel több mint 50 szá-
zalékát magánszemé-
lyek építették. Az ön-
kormányzatok súlya alig
érzékelhetõ: a múlt hó-
nap végéig 87 új otthont
adtak át országszerte.

Területi jellemzõk: túl-
súlyos Budapest és von-
záskörzete, mind a hasz-
nálatba vett lakások,
mind az engedélyezett
építkezések közel fele a
közép-magyarországi ré-
gióban van. A fõváros-
ban épült az átadott új
otthonok 30 százaléka.

Ismét lendületben a lakáspiac 

Síkosságmentesítés a békásmegyeri Hadrianus utcában

Kérjük, hogy az Óbuda
Újság terjesztésével kap-
csolatos gondjaikkal hív-
ják az Impress Lapkiadót
a 267-0525-ös, a 267-
0524-es vagy a 411-
0266-os telefonszámon.
E-mail címünk:
obudaujsag@ecom.hu és
obudaujsag@freemail.hu

Ha nem kapja a lapot!
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2008. január 2-tõl február 4-ig a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-
ben, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38.)
a Budapest, III. kerület Mozaik utca- Óbudai rak-
part- Duna folyam- HÉV-vonal által határolt terü-
letre készülõ Kerületi Szabályozási Terv megte-
kinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre
ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-
saitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs
polgármester

Véleményezhetõ szabályozási terv

Óbuda-Békásmegye-
ren az elmúlt évben

az alábbi, saját kezelésé-
ben lévõ útszakaszokat
újíttatta fel a fõváros a
Podmaniczky-program-
ban. (A beruházásokról la-
punk tavalyi számaiban
folyamatosan hírt adtunk).

Bécsi út (Nagyszombat
utca - Vörösvári út); Fo-

lyondár utca (a 165-ös
autóbusz útvonala, kivé-
ve a Mátyáshegyi utat);
Monostori út (Palicsi ut-
ca-Szentendrei út); Ser-
fõzõ utca (Flórián tér-Ár-
pád fejedelem útja); Ta-
vasz utca (Flórián tér-Ár-
pád fejedelem útja);
Vörösvári út (Bécsi út-
Flórián tér).

Megújult utak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A békásmegyeri ok-
mányirodába a

454-7632-es telefonszá-
mon lehet idõpontot
foglalni. A Harrer Pál
utcai okmányiroda a
437-8777-es telefonszá-
mon valamint inter-
neten a www.ma
gyarorszag.hu illetve a
w w w . o b u d a . h u
weboldalon keresztül
fogadja az ügyfelek be-
jelentkezését. Az inter-
neten történõ idõpont-
foglalás csak a Harrer
Pál utca 2. (ügyfélszol-
gálati iroda) és a Harrer
Pál utca 9-11. szám alat-
ti irodába lehetséges. 

A Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodában to-
vábbra is mûködik a pos-
tahivatal az ügyfélfoga-
dási idõvel azonos nyit-

va tartással, valamint az
irodában található al-
kuszcég segítségével az
ügyfelek megköthetik
gépjármûvük kötelezõ
felelõsségbiztosítását is.

A békásmegyeri és a
Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti okmány-
irodában az ügyfelek
személyesen is foglal-
hatnak idõpontot. 

Az okmányirodában az
alábbi ügyek intézhetõk:

Békásmegyer (Med-
gyessy Ferenc utca 4.):
személyazonosító iga-
zolvány; lakcímbejelen-

tési ügyek; útlevél; ve-
zetõi engedély; ügyfél-
kapu ügyintézés.

Harrer Pál utca 9-
11.: személyazonosító
igazolvány; lakcímbe-
jelentési ügyek; veze-
tõi engedély; jármû-
igazgatási ügyek;
egyéni vállalkozói iga-
zolvány; ügyfélkapu
ügyintézés.

Harrer Pál utca 2.
(ügyfélszolgálati iro-
da): útlevél; mozgás-
korlátozottak parkolási
igazolványa.

A nyitva tartási idõ
mindhárom irodában
azonos. Hétfõ: 10-tõl
18 óráig. Kedd: 8-tól 14
óráig. Szerda: 8-tól 14
óráig. Csütörtök: 8-tól
14 óráig. Péntek: 8-tól
12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A III. kerületi Német és Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat, vala-
mint a „Braunhaxler” Óbudai Né-
met Hagyományokat Ápoló Egye-
sület tavaly december 13-án tar-
totta hagyományos, közös ad-
venti estjét a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban.

A z ünnepi mûsorban fellé-
pett a Braunhaxler Dal-

kör és a Braunhaxler Német
Énekkar, de III. kerületi német

nemzetiségi óvodák és iskolák
kultúrcsoportjait is hallhatták
az egybegyûltek. Vendég volt
a Pilisszántói Hagyományõrzõ
Szlovák Pávakör, a Budapesti
Szlovák Tannyelvû Iskola és
az óbudai Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör.

Az esemény végén, a baráti
összejövetelen adventi és ka-
rácsonyi dalokat énekeltek kö-
zösen, sváb harmonikások
közremûködésével.

A Jubileumi Árpád Testület Mihály
Gábor Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész elnökletével a bronz me-
dálokat (kizárólag ebben az évben)
hét olyan kiváló személyiségnek
adományozta, akik az Árpád-év-
ben is sokat tettek a honfoglaló
vezér alakjának felidézéséért, em-
lékének ápolásáért, az 1100. jubi-
leumi esztendõ gazdagításáért.

A z Árpád-emlékérmeket
készítõje, az Óbudán alko-

tó Rieger Tibor, M. S. mester-
díjas szobrászmûvész adta át ta-
valy december 14-én, az Óbu-
dai Múzeumban rendezett ün-

nepségen. Köszöntõt mondott
Tirts Tamás polgármesteri fõta-
nácsadó és Mihály Gábor, a Ju-
bileumi Árpád Testület elnöke.

A kitüntetettek: Gubcsi Lajos
író, Magyaródy Szabolcs Ame-
rikában élõ közíró, Molnár Pál
újságíró, Petraskó Tamás, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei Kisrozvágy polgármestere,
Szörényi Levente zeneszerzõ,
Újj Írisz, az Óbudai Múzeum
igazgatója és Vincze László pa-
pírmerítõ mester.

Az ünnepi mûsorban Kobzos
Kiss Tamás Tinódi-lanttal díja-
zott énekmûvész lépett fel.

Német és szlovák adventi estÁtadták az Árpád-emlékérmeket

Szörényi Levente átveszi az elismerést

Az adventi gyertyagyújtáson dr. Fehérvári József, a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat, Krizsán Ferenc, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Tauner
Tibor, a „Braunhaxler” Egyesület elnöke és Bús Balázs polgármester

obuda_01.qxd  12/21/2007  2:25 PM  Page 7



2008/1. szám8
Egészségügy

Zsúfolásig megtelt az Óbudai Mûvelõdési Központ színházterme tavaly december 3-án
Dr. Papp Lajos professzor szívsebészetrõl, gyógyításról, hitrõl és közéletrõl a San
Marco Szabadegyetemen tartott elõadásán

Dr. Rihmer Zoltán pszichiá-
ter professzor elõadásával
kezdõdik január 14-én 18
órakor az Óbudai San
Marco Szabadegyetem
2008-as évadja az Óbudai
Mûvelõdési Központban. A
professzorral a Kútvölgyi
Kórházban beszélgettünk.

- Az egészségügyi reform
meglehetõsen érzékenyen
érintette területét.
(A professzor kö-
zel négy évtizedes,
nemzetközileg is
elismert, kitartó és
eredményes mun-
ka után egyike
azon 33 szakem-
bernek, aki - az
Országos Pszichi-
átriai és Neurológiai Intézet
átszervezésével - osztályve-
zetõ-fõorvosi székébõl köl-
tözni kényszerült a Semmel-
weis Egyetem Kútvölgyi Kli-
nikai Tömbjébe - a szerk.)
Hogy érzi magát az új hely-
zetben?

- A korábbi Országos
Pszichiátriai és Neurológiai
Intézet-beli kollégáimhoz
képest még én érezhetem
magam a legszerencsésebb-
nek, hiszen igen jó körülmé-
nyek között dolgozhatok a
Semmelweis Egyetem Kút-
völgyi Klinikai Tömbjében.
De nyugodtan kijelenthe-
tem, hogy ami jelenleg az
egészségügyben zajlik, az
nem reform. Egészen a
2000-es évek elejéig meg-
adatott nekünk, orvosoknak
a gyógyítás szabadsága. Ma-
napság mindent a nyeresé-
gesség oltárára kell helyez-
nünk, amely tény nem enge-
di, hogy minõségi munkát
végezzünk. Mára a legfonto-
sabb, szinte egyetlen szem-
pont a pénz lett. Természete-
sen én is ellene vagyok a pa-
zarlásnak, de az egészségügy
nem pénzteremtõ, hanem ér-
tékteremtõ „ágazat”.

- Milyen veszélyek járnak
ezzel?

- Az emberek egy része
elkallódik. Valószínûsíthe-
tõen emelkedni fog azoknak
a száma, akik az alkoholban
és kábítószerben keresnek

menedéket, illetve sajnálato-
san várható, hogy a depres-
sziósok és ezzel öszszefüg-
gésben az öngyilkosok szá-
ma is emelkedni fog. 

- Az orvosi értelemben
vett depressziós betegség mit
takar egész pontosan? Hi-
szen manapság nagyon
gyorsan kijelentjük akár ön-
magunkról, akár a környe-
zetünkben élõkrõl - szomo-

rúságot vagy elke-
seredettséget érez-
ve, illetve tapasz-
talva -, hogy ez bi-
zony  „depresz-
szió”.

- Így van. Fon-
tos hangsúlyoz-
nom, hogy az or-
vosi értelemben

vett depresszió nem azonos
a mindennapi élet során
gyakran átélt kellemetlen
társadalmi, munkahelyi,
családi viszonyok okozta el-
keseredéssel, szomorúság-
gal, vagy bosszúsággal. A
depresszió diagnózisához
meghatározott tüneteknek
meghatározott ideig kell
fennállniuk, és ezen tünetek-
nek elég súlyosaknak kell
lenniük ahhoz, hogy a beteg
mindennapi életét megza-
varják .

- Feltételezem, hogy ezen
tünetekrõl részletesen halla-
ni fogunk az elõadásában.
Milyen egyéb témákat érint
még?

-  Adepresszió, mint orvo-
si értelemben vett betegség
társadalmi jelentõsége lesz a
fõ téma. Beszélni fogok ar-
ról, hogy a magyar lakosság
4 százalékát mindennap
érintõ major depressziós be-
tegségnek milyen társadalmi
vetületei vannak, illetve alá-
támasztom majd, hogy a be-
tegség kezelése milyen elõ-
nyös változásokkal jár a tár-
sadalom egészére nézve.
Szólok a depresszió és ön-
gyilkosság kapcsolatáról is.
Röviden kitérek majd a honi
pszichiátria fejlõdésére, és
érintem a szív és lélek kap-
csolatát.

Pásti Andrea
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi Szolgáltató Kht.

San Marco Szabadegyetem

Évadnyitó elõadás 
a társadalmi depresszióról

2008. január 1. napjától
változnak az egészségügyi
szolgáltatás igénybevéte-
lére való jogosultság fel-
tételei.

A szociális igazga-
tásról és szociális

ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (a továb-
biakban: Szt.) 54. §-a
szabályozza a szociális
rászorultságon alapuló
igénybevétel feltételeit.
Eszerint:

A települési önkor-
mányzat polgármestere
önkormányzati hatás-
körben az egészségügyi
szolgáltatás igénybevé-
tele céljából annak a
személynek állapítja
meg a rászorultságát,

a) akinek a családjában
az egy fõre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb ösz-
szegének 120 %-át,

b) aki egyedülélõ és
jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori ösz-
szegének 150 %-át

nem haladja meg és
nem rendelkezik va-
gyonnal, továbbá

c) az egészségügyi
szolgáltatás igénybevé-
telére más jogcímen
nem jogosult.

A hatósági bizonyít-
vány érvényességi ideje
legfeljebb egy év. A jo-
gosultsági feltételek to-
vábbi fennállása esetén
ismételten kiállítható.

A változás a jövedel-
mi feltételekben rejlik,
mely szerint a család-
ban élõ, egészségbizto-
sítási jogviszonyban
nem álló személyek
esetében az eddigi 100
% helyett, az öregségi
nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
120 %-a lesz a jövede-
lemhatár.

További, és egyben
jelentõsebb változást
jelent, hogy az Ország-
gyûlés hatályon kívül
helyezte az Szt. 54/A.
§-át, így a járulékfize-
tés alapjának igazolá-
sára a jövõben sem a
polgármester, sem más
szerv nem jogosult, így
az megszûnik.

Fentiek alapján, 2008.
január 1. napjától, aki

biztosítási jogviszony-
ban nem áll, és a fentebb
leírtak szerinti szociális
rászorultság igazolására
való feltételeknek nem
felel meg, egészségbiz-
tosítási hozzájárulást
köteles fizetni. Fizetési
kötelezettségét az
APEH felé kell teljesíte-
nie, havi mértékét a
mindenkori költségveté-
si törvény határozza
meg.

Tájékoztatom továbbá
a lakosság érintett ré-
szét, hogy a szakminisz-
térium szóbeli tájékoz-
tatása szerint a 2007. év-
ben kiadott járulékfize-
tés alapját igazoló ható-
sági bizonyítványok ér-
vényességi idejére vo-
natkozólag is változás
várható.

Kérem az egészség-
biztosítási jogviszony-
nyal nem rendelkezõ la-
kosságot, hogy az
egészségbiztosítási járu-
lék mértékérõl, illetve a
kötelezettség teljesítésé-
rõl az APEH illetékes
kirendeltségénél tájéko-
zódjanak.

Tájékoztató az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság 2008. évi változásairól

Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

A szívek sebésze, a szívek gyógyítója

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Õszirózsa klub 
Minden hónap páros va-
sárnapjain 15 órától vár-
ják a táncolni, zenét hall-
gatni szeretõ nyugdíjaso-
kat az Õszirózsa Nyugdí-
jas Klubba. Helyszín: az
egykori Banán Klub, a
mostani Csillaghegyi Kö-
zösségi Ház. Tagfelvételt
2008-ra hirdetnek. (Cím:
Mátyás király út 13-15.
Tel.: 06-30-275-1446.)

Díjmentes képzések
Ingyenes képzés állami
támogatással a köz-
igazgatásból elbocsá-
tott köztisztviselõk és
közalkalmazottaknak:
angol nyelvvizsga-elõ-
készítõ; szoftverüze-
meltetõ; ingatlanközve-
títõ és társasházkezelõ
egyben. (Jelentkezés:
Danuvia Stúdió Bt.,
1032 Budapest, Kiscelli
utca 80. Tel/fax: 250-
4813, e-mail: ds@danu-
viastudio.t-online.hu)

Tájékoztatom a kerületben
élõ idõs embereket és csa-
ládjaikat, hogy az Ország-
gyûlés elfogadta a szociá-
lis igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény mó-
dosítását. 2008. január 1-
jétõl az étkeztetés és a há-
zi segítségnyújtás igény-
bevétele, valamint az
idõskorúak otthonában
történõ elhelyezés szabá-
lyai változtak.

É tkeztetés alapszol-
gáltatás igénybevé-

telét (népkonyha kivéte-
lével) 2008. január 1.
napjától megelõzi Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának jegyzõje
által végzett jövedelem-
vizsgálat, mely az ellá-
tást igénylõ családjának
jövedelmére vonatkozik.
A jövedelemvizsgálatot,
a szolgáltatást igénylõ
személynek kell kérel-
meznie az ellátást meg-
elõzõen Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-

tának jegyzõjétõl a Pol-
gármesteri Hivatal Szo-
ciális Szolgáltató Fõosz-
tályának Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 2.) be-
nyújtott, vagy postai
úton beküldött kérelem
útján.

Házi segítségnyújtás
igénybevételét megelõ-
zõen az ellátást igénylõ
gondozási szükségleté-
nek vizsgálatára kerül
sor, amit a gondozási
szükséglet fennállása
esetén jövedelemvizsgá-
lat követ. A gondozási
szükségletet az önellátá-
si képesség hiánya ala-
pozza meg. Az igénylõ
házi segítségnyújtásban
akkor részesíthetõ,
amennyiben a szakértõi
bizottság véleménye
szerint a gondozási
szükséglet idõtartama a
napi 4 órát nem haladja
meg. A szolgáltatás irán-
ti kérelem alapján az in-
tézményvezetõ kezde-
ményezi az igénylõ gon-

dozási szükségletének
vizsgálatát.

A jövedelemvizsgála-
tot az intézmény vezetõje
a gondozási szükséglet
megállapítását követõen
kérelmezi Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak jegyzõjénél.

A 2008. január 1. nap-
ja elõtt házi segítség-
nyújtásban részesülõ,
szociálisan rászorultnak
minõsített személyek
gondozási szükségletét
nem kell megvizsgálni, a
gondozási szükséglet
fennállását az egészségi
állapotról szóló orvosi
igazolás a következõ fe-
lülvizsgálat idõpontjáig
igazolja.

Idõskorúak otthoná-
ban történõ elhelyezés
igénylése esetén gondo-
zási szükséglet, vala-
mint az ellátást igénylõ
havi jövedelemének és
vagyonának vizsgálatára
kerül sor 2008. január 1-
jétõl. Az új szabályozás
szerint idõskorúak ott-

honába a napi 4 órát
meghaladó gondozási
szükséglettel rendelke-
zõ, de rendszeres fekvõ-
beteg gyógyintézeti ke-
zelést nem igénylõ sze-
mély vehetõ fel. A gon-
dozási szükséglet vizs-
gálatát az Országos Re-
habilitációs és Szociális
Szakértõ Intézet kiren-
deltségének szakértõ bi-
zottsága végzi. Idõsott-
honi ellátás iránti kére-
lem alapján az intéz-
ményvezetõ kezdemé-
nyezi a gondozási szük-
séglet vizsgálatát. Be-
utaló határozat esetében
a vizsgálatot a beutaló
szerv kezdeményezi.

A jövedelem- és va-
gyonvizsgálatot az in-
tézmény vezetõje a gon-
dozási szükséglet meg-
állapítását követõen ké-
relmezi Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának jegyzõjénél.

A 2008. január 1. nap-
ját megelõzõen idõsott-
honi ellátásban részesü-
lõ személyek gondozási
szükségletét nem kell
megvizsgálni, fennálló-
nak kell tekinteni idõs-
otthoni ellátásuk teljes
idõtartama alatt.

A törvény módosítása
miatt fenti ellátások
igénybevételi eljárásá-
nak idõtartama elõrelát-
hatóan jelentõsen meg
fog növekedni. A tör-
vény elõírásai kötelezõ
erejûek, azoktól eltérést,
az ellátást igénylõk szá-
mára kedvezõbb helyi
szabályozást nem tesz
lehetõvé. Tekintettel ar-
ra, hogy államigazgatási
eljárás keretében törté-
nik a jövedelem vizsgá-
lata és a gondozási szük-
séglet felmérése, így ön-
kormányzatunknak az
eljárás menetébe nincs
beleszólása.

Tájékoztató az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevétele,
valamint az idõskorúak otthonában történõ elhelyezés 

szabályainak 2008. évi változásairól

Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

A Békásmegyeri Lakótele-
pi Egyesület és a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesü-
letének (NOE) III. kerületi
Szervezete tavaly decem-
ber 17-én a Békásmegyeri
Közösségi Házban kará-
csonyi ünnepséget szerve-
zett óbudai nagycsaládo-
soknak. 

A rendezvényen Bús
Balázs, Óbuda-Bé-

kásmegyer polgármestere
és Szabó Endre, a NOE el-
nöke köszöntötte a gyer-
mekeket és szüleiket. Az
ünnepségen Huzella Péter
elõadómûvész (képün-
kön) és Pipó József bû-
vész szórakoztatta a meg-
jelenteket. A vidám mûsor
után a gyerekek örömmel
vették át a karácsonyi
ajándékcsomagokat.

Ajándékmûsor gyerekeknek

Nagycsaládosok karácsonya

1 % 1 % 1 %. A Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogató Alapítvány megkö-
szöni az 1 százalékos támogatásokat, melyekbõl 1 millió 40 ezer 320 forint folyt be. Az
összeget az iskola udvarának szépítésére, kerti asztalok és székek vásárlására, tanulók
jutalmazására, hangszerekre és a gyermeknapi rendezvényre fordították. • A Ganz Rá-
dióklub köszöni a személyi jövedelemadóból felajánlott 1 százalékokat. A befolyt 155
ezer 106 forintot mûködési költségekre fordították. (Adószám: 19021746-1-41.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk – Pályázat

A pályázatot zárt borítékban
2008. január 16-án 15 óráig
lehet benyújtani a CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató
Kft. Helyiséghasznosítási
Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában
nyilatkoznia kell a megaján-
lott bérleti díjról, a pályázati
feltételek elfogadásáról, ezen
kívül meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt tevé-
kenység pontos megnevezé-
sét, és a tevékenységre való
jogosultságát - a pályázat mel-
lékleteként benyújtott - vállal-
kozói igazolvánnyal, illetve
cégkivonattal és aláírási cím-
példánnyal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a
pályázati kiírásban meghirde-

tett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a
magánszemély és cég, akinek -
amelynek - az állandó lakása,
illetve székhelye szerinti ön-
kormányzattal szemben adó-
tartozása van.
A helyiség vonatkozásában a
pályázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendelet-
ben a bérleti jog megszerzésé-
nek ellenértékeként elõírt -
megszerzési díj - önkormány-
zat felé történõ megfizetését.
A nyertes által befizetett bá-
natpénz összegét az óvadékba
beszámítják. A megszerzési
díj a pályázó által megajánlott
bérleti díj három havi összege
áfa-val növelten.
• 3 havi bérleti díjnak megfe-

lelõ óvadék megfizetését a
bérbeadó részére;
• határozott idejû, 5 év idõtar-
tamú bérleti szerzõdés megkö-
tését;
• szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellék-
vízmérõk kiépítését.
ALadik utcában levõ helyiségek-
hez közös használatú vizes blok-
kok tartoznak. Az ingatlanban
központi fûtés, portaszolgálat
van. Ezen helyiségek esetében a
nem mérhetõ közüzemi szolgál-
tatások és a fûtés után a bérleti dí-
jon felül a bérlõnek üzemeltetési
költséget is kell fizetnie, ennek je-
lenlegi díja 385 Ft/m2/hó + áfa.
A bérbeadó a bérleti díjat min-
den tárgyév elején az elõzõ évi
infláció KSH által közzétett

mértékével emeli. A pályázat
értékelésénél a megajánlott
bérleti díj alapján történik a
döntés.
A pályázaton azon ajánlatte-
võk vehetnek részt, akik a pá-
lyázat benyújtásának határide-
jéig a bérleti jog biztosítására
a bánatpénzt befizetik. A bá-
natpénzt a CELER Kft. pénz-
tárában (1033 Bp., Szentlélek
tér 7. félemelet) készpénzben
kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell le-
tenni.
Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem nyer-
tes pályázók részére a bánat-
pénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat,
amennyiben nem tesz eleget a

pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvé-
nyesen benyújtott pályázatokat
az önkormányzat tulajdonosi és
közbeszerzési bizottsága 2008.
január 31-ig elbírálja, és annak
eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat ki-
írója fenntartja a jogát, hogy a
legjobb ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
Nem lehet bérbe adni a helyi-
séget annak, akinek az önkor-
mányzattal szemben adó vagy
adók módjára behajtható köz-
tartozása van.
A helyiségek megtekintéséhez
kulcs kérhetõ a CELER Épü-
letfenntartó és Szolgáltató Kft.
Helyiséghasznosítási Csoport-
jánál (Bp., III. Szentlélek tér 7.
fszt. 12. Telefon: 430-3468 és
430-3469), félfogadási idõben:
hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16, csütörtökön 8-tól 12 óráig.
Apályázatokkal kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítást lehet kérni a
fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft.

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

(m2) (Ft/m2/hó+ áfa)
Bp., III. Kabar utca 11. iroda 64057/2/A/122 34 víz, villany, távfûtés 1 100 45 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 118 víz, villany, fûtés 1 200 184 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 76 víz, villany, fûtés 1 200 136 000 Ft
Bp., III. Ladik utca 2-6. raktár 19257/1 122 víz, villany, fûtés 1 200 190 000 Ft
Bp., III. Lajos utca 124. iroda 17815/1 121 víz, villany, gáz 1 200 174 000 Ft
Bp., III. Meggyfa utca 25.      iroda 18529/14/A/57 120 víz, gáz, villany 1 200 173 000 Ft
Bp., III. Pacsirtamezõ utca 29. raktár 17783/0/A/3 22 víz, villany, gáz 600 16 000 Ft
Bp., III. Uszály utca 6. alagsor iroda 1462/17/A/2 15 víz, villany 1 000 20 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága 
egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, 

nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Új fasort telepítettek az elöregedett platánok helyére az
Emõd utcában

MEGÚJULT KÖZPARK. Jó példával járnak elöl Belsõ-Óbudán. A Bogdáni úti buszmegál-
lónál lévõ, korábban gazos, szemetes parkrészt kitakarították, fûvesítették és fakor-
látokat szereltek fel, mert itt komolyan veszik a felszólítást: fûre lépni tilos!

A III. kerületi Önkormányzat tájékoztatja a gépjármû tulajdonosokat, hogy tovább-
ra is lehetõség van a közterületeken parkoló üzemképtelen (roncs)jármûvek térí-
tésmentes elszállítására. A hivatallal történt megállapodás alapján a SZIRA Kft.
vállalja, hogy a roncs jármûveket a tulajdonos kérésére a megadott helyszínrõl in-
gyen elszállítja és környezetbarát módon, az EU környezetvédelmi elõírásainak
megfelelõen megsemmisíti. A tulajdonosok a gépjármû leadásakor megkapják
azt az igazolást, mellyel a továbbiakban intézhetõ a forgalomból való kivonás, il-
letve a súlyadó törlése. Az önkormányzat kéri az érintett gépjármû tulajdonoso-
kat, vegyék fel a kapcsolatot a SZIRA Kft.-vel a 260-3919-es telefonszámon.

Folyamatosan szállítják el a roncsautókat

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

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

A Fõvárosi Tûzoltóparancs-
nokság Budai Tûzmegelõ-
zési Régiója felhívja a la-
kosság figyelmét a Fõváro-
si Kéményseprõipari Kft.
által feltárt, a kémények-
kel, tüzelõberendezések-
kel kapcsolatos szabályta-
lanságok megszüntetésé-
re. A tragédiák illetve az
esetleges szankciók elke-
rülése érdekében kérjük,
figyelmesen olvassák el az
Országos Tûzvédelmi Sza-
bályzatból kivonatolt tájé-
koztatónkat.

Kémény, füstcsatorna
és füstelvezetés

26. § (1) A kéményt, a
kéménytoldót, a füstcsator-
nát és a technológiai be-
rendezés egyéb égéster-
mék-elvezetõjét nem éghe-
tõ anyagból és úgy kell ki-
alakítani, hogy az gyújtási
veszélyt ne jelenthessen.

(2) Gázüzemû tüzelõ-,
fûtõberendezésekhez, ha
azoknak a füstgáz hõmér-
séklete nem haladja meg a
200 Celsius-fokot, nem ég-
hetõ anyagú kéménybe
legalább nehezen éghetõ
anyagú béléscsövet szabad
elhelyezni.

(3) Olyan kéményt nem
szabad használni, amely-
nek falába éghetõ anyagú
épületszerkezet van beépít-
ve, amelynek mûszaki álla-

pota nem megfelelõ,
amelynél a jogszabály sze-
rinti vizsgálatot és tisztítást
nem végezték el.

(4) Gázüzemû fûtõbe-
rendezést csak olyan ké-
ményhez szabad csatlakoz-
tatni, amely arra megfelelõ
minõsítéssel rendelkezik.

(5) A kémény használa-
ton kívüli bekötõ és tisztító
nyílását nem éghetõ
anyaggal hézagmentesen
lezárva kell tartani.

(6) A koromzsák és a
tisztító ajtót állandóan zárt
állapotban kell tartani.

27. § (1) Füstelvezetésre
csak jól összeillesztett,
nem éghetõ anyagú, az
égéstermék legmagasabb

hõmérsékletén is megfele-
lõ szilárdságú füstcsövet
szabad használni.

(2) A füstcsövet 1,5 mé-
terenként, de legalább egy
helyen, fémbilinccsel az
épületszerkezethez kell
rögzíteni, és a kéménybe
jól illesztetten (hézagmen-
tesen) kell csatlakoztatni. A
füstcsõ és a rögzítõbilincs a
környezetére gyújtási ve-
szélyt nem jelenthet.

(3) Az „A” és „B” tûzve-
szélyességi osztályba tar-
tozó helyiségen füstcsövet
átvezetni nem szabad.

(4) Az égéstermék elve-
zetésérõl úgy kell gondos-
kodni, hogy az gyújtási ve-
szélyt ne okozhasson.

Tüzelõ-, 
fûtõberendezések

28. § (1) Az égéstermék-
elvezetõvel rendelkezõ tü-
zelõ- és fûtõberendezés
csak a teljesítményének
megfelelõ, illetõleg arra
méretezett kéményhez
csatlakoztatható.

(2) Az építményben, he-
lyiségben csak olyan fûtési
rendszer létesíthetõ, illetõ-
leg használható, amely
rendeltetésszerû mûködése
során nem okoz tüzet vagy
robbanást.

29. § (1) Csak engedé-
lyezett típusú, kifogástalan
mûszaki állapotú tüzelõ- és
fûtõberendezést szabad
használni. 

(2) Az „A” és „B” tûzve-
szélyességi osztályba tar-
tozó veszélyességi övezet-
ben, helyiségben, szabad-
téren, építményben nyílt
lánggal, illetõleg izzással
vagy veszélyes felmelege-
déssel üzemelõ berendezés
(pl. kazán) - a tevékenysé-
get kiszolgáló technológiai
berendezés kivételével -
nem helyezhetõ el. Tech-
nológiai tüzelõberendezés
létesítése esetén a tûz vagy
robbanás keletkezésének
lehetõségét megfelelõ biz-
tonsági berendezéssel kell
megakadályozni.

(3) Az éghetõ gázzal és
az éghetõ folyadékkal üze-
meltetett tüzelõ-, illetõleg
fûtõberendezés, készülék
mûködtetése alatt, megha-
tározott kezelési osztály-
nak megfelelõ felügyelet-
rõl kell gondoskodni.

(4) A tüzelõ-, fûtõberen-
dezés felügyeletét csak a
berendezés mûködését is-
merõ és arra alkalmas sze-
mélyre szabad bízni.

(5) A szilárd tüzelõ-
anyag-üzemelésû tüzelõ-
és fûtõberendezést csak
szilárd tüzelõ- vagy enge-
délyezett begyújtó anyag-
gal szabad begyújtani és
üzemeltetni.

Fõvárosi
Tûzoltóparancsnokság

Budai Tûzmegelõzési Régiója

Tartsák be a tûzvédelmi elõírásokat!

Tragédiát okozhat a nemtörõdömség

Több bejelentés érkezett
az elmúlt hetekben a helyi
rendõrkapitányságra,
hogy a békásmegyeri Hol-
lós Korvin Lajos utcában
lévõ egyik lakást egy is-
meretlen személy jogtala-
nul adta bérbe. 

A sértettektõl 40-60
ezer forint kauciót

vett fel, tehát ugyanazt a
lakást többször, más

személyeknek is kiadta
úgy, hogy nyugtát, átvé-
teli elismervényt az elõ-
legért nem adott. Mint
utóbb kiderült, a lakás-
nak nem is az elkövetõ
volt a tulajdonosa. 

A rendõrök az egyik
sértett értesítését követõ-
en kimentek a fent emlí-
tett lakáshoz, ahol az itt
tartózkodó férfi elmond-
ta: a csalás miatt keresett

személyt nemrégiben be-
vitték az I. kerületi Ren-
dõrkapitányságra. 

A rendõrök felvették a
kapcsolatot I. kerületi
munkatársaikkal, akiktõl
azt a tájékoztatást kapták,
hogy az általuk is keresett
személyt elõzetes letar-
tóztatásba helyezték. A
csaló ellen a VII., az I. és
III. kerületi kapitánysá-
gon is folytatnak eljárást. 

T etten érték a rendõrök
azt az öt férfit, akik

tavaly november 18-án a
Rozgonyi Piroska utca és
Emõd utca közötti szaka-
szon lefektetett telekom-

munikációs rézkábelt el-
lopták, majd háromméte-
res darabokra szabdalták,
ezt követõen pedig egy te-
herautóba pakolták. A
bûncselekménnyel oko-
zott kár, becslések alapján
mintegy 1 millió forint.

Más lakását adta bérbe 

KETTÉTÖRT AUTÓ CSILLAGHEGYEN. Két személy-
gépkocsi karambolozott a Hunyadi utcában tavaly no-
vember 20-án. Az ütközés erejét jól mutatja, hogy az
egyik autó a sarkon álló villanyoszlopnak rohanva ketté-
tört, majd motortere kigyulladt. A tûzoltók megfékezték a
tüzet, majd a kocsikat eltolták a keresztezõdésbõl.A hely-
színrõl két sérültet szállítottak kórházba a mentõsök.

Kábeltolvajok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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2008/1. szám12
Iskoláink – Oktatás

Iskolanaptár
Január 3.: a téli szünet
utáni elsõ tanítási nap.
Január 18.: vége az elsõ
félévnek. Január 25.: fél-
évi bizonyítvány. Január
25.: központi írásbeli vizs-
ga az érintett 6 és 8 évfo-
lyamos gimnáziumokba.
Január 26.: központi
írásbeli vizsga az érintett
középiskolákba felvételi-
zõ 8. évfolyamosoknak.
Január 31.: írásbeli pót-
felvételi mindazoknak,
akik a központi vizsgán
nem tudtak részt venni.

Játékos foglalkozások 
A hagyományokhoz hí-
ven játékos foglalkozá-
sokra invitálják a leendõ
elsõsöket és szüleiket a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolába. A bemutatko-
zó órákat minden hé-
ten kedden 17 órától
tartják. (Az iskola címe:
Keve utca 41. Telefon-
száma: 368-9220.) 

Pályázat tanári
állásokra
A Tímár utcai Általános
Iskola pályázatot hirdet
magyar-angol és német
szakos tanári álláshe-
lyekre. Ellátandó fel-
adat: felsõ tagozatos ta-
nulók szakos oktatása.
A pályázat elnyerésé-
nek feltétele: elõírt fel-
sõfokú végzettség. A
pályázatnak önéletraj-
zot kell tartalmaznia. A
pályázat benyújtásának
határideje: a megjele-
néstõl számított 30 na-
pig. (Cím: 1034 Buda-
pest, Tímár utca 16.
Tel.: 250-2710. E-mail:
timar-a@kszki.hu)

1 % 1 % 1 %
Az Óbudai Népzenei Is-
kola a Népzeneoktatá-
sért Alapítványa javá-
ra 2006-ban 158 ezer
280 forint, 2007-ben pe-
dig 196 ezer 358 forint
folyt be a személyi jöve-
delemadók 1 százalé-
kának átutalásából. A
pénzt tanulmányi kirán-
dulás buszköltségére,
iskolai tábor rendezésé-
re, felvidéki tanulók tan-
díj hozzájárulására for-
dították. (Adószám:
19702676-2-41.)

Az Óbudai Szent Péter és
Pál Szalézi Általános Iskola
diákjai az elmúlt hetekben
az alábbi sikereket érték el.

• Az Országos Bolyai
Matematika Csapatver-
senyen az 5. osztályosok
között csapatuk IV. lett.
Tagjai: Beõthy-Molnár
Dorottya, Horváth Sebõ,
Soóki-Tóth Kristóf, Sraj-
ber Orsolya. Tanáraik:
Kissné Kasovitz Mária és
Vitézné Szabó Györgyi,

negyedikig Bisztricsány
Ágnes és Major Zsuzsan-
na;

• A Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyen I. he-
lyezést ért el a 7. osztály
csapata (Bíró-Kiss Esz-
ter, Koroknai Rita,
Matula Eszter és Sós La-
jos), a 8. osztály csapata
a IV. helyen végzett
(Bodzsár Szilvia, Csikós
Luca, Rónyai Kitty, Sza-
bó Márta). Tanáruk: Tol-
nai Andrea.

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel az új évben is
színes programokkal vár-
ják a Fodros Általános Is-
kolába a leendõ elsõsöket
és a szülõket. A szöszmö-
tölõkön a gyerekek, szülõk
és pedagógusok együtt
vesznek részt a kézmûves
foglalkozásokon.

A 2008/2009. tanév-
ben elsõs osztály-

fõnökök lesznek: Bakró-
Nagy Ágnes, Bezzeghné
Csikós Tünde, Csókásné
Schuller Viktória.

Idõpontok-esemé-
nyek: január 28-án mód-
szertani szülõi értekezlet
17 órakor. * Február 9-én
szöszmötölõ 10-tõl 12
óráig. * Február 20-án
nyílt nap 7.45-tõl 10.30
óráig. * Március 8-án
szöszmötölõ 10-tõl 12
óráig. * Március 12-én
nyílt nap 7.45-tõl 10.30
óráig.

(Elérhetõség: Fodros
Általános Iskola, Fodros
utca 38-40. Telefon:
240-1070. Honlap:
fodros.sulinet.hu)

Havonta egy kedden, vi-
dám délutánra várják a
nagycsoportos gyerekeket
szüleikkel együtt a Pais
Dezsõ Általános Iskolába.

A foglalkozásokon
megismerkedhetnek

leendõ tanítójukkal, játsz-
hatnak, beszélgethetnek a
kisdiákokkal, megmutat-
hatják milyen ügyesen
énekelnek, rajzolnak, szá-
molnak vagy verset mon-
danak. Aszülõk képet kap-
nak az intézmény munká-

járól. Idõpontok-esemé-
nyek: január 15-én 17-tõl
18 óráig „Túl az Óperenci-
án”. * Február 12-én 17-tõl
18 óráig „Játszótársam
mondd, akarsz-e lenni?” *
Március 11-én 17-tõl 18
óráig „Tiszán innen, Du-
nán túl”.

A foglalkozásokon a
nagycsoportosok matri-
cákat gyûjthetnek, és ha
nagyon ügyesek megle-
petés vár rájuk. (Cím:
Pais Dezsõ utca 1-3. Tel.:
243-2951.)

Változatos programokkal
várják a leendõ elsõsöket
és szüleiket a Kerék utcai
Általános Iskolába. A ren-
dezvényeken a gyerekek
megismerkednek a leendõ
tanárokkal, betekintenek
az intézmény tanítási
módszereibe.

I dõpontok-esemé-
nyek: január 19-én 9-

tõl 11 óráig „Játékos
családi sportdélelõtt.” *
Február 20-án 9-tõl 10
óráig „Nézz meg egy ta-
nítási órát!” * Március
4-én 16.30 órától ismer-
kedõ beszélgetés a leen-

dõ elsõsök szüleivel. *
Március 12-én és 19-én
nyílt napok a leendõ el-
sõsöknek és szüleiknek.
* Április 12-én 9-tõl 11
óráig „Családi sport-
délelõtt.” * Május 15-én
14.30-tól 15.30 óráig
aszfaltrajzverseny. * Jú-
nius 9-én gyermeknapi
rendezvények. 

(A részletekrõl érdek-
lõdni Kovács Éva igaz-
gató-helyettesnél lehet a
250-0831-es vagy a 388-
9122-es telefonszámon.
Világháló: www.kerek-
u.sulinet.hu Cím: Kerék
utca 18-20.)

A leendõ elsõsöket és szüleiket, színes programokra
várják a Bárczi Géza Általános Iskolába. Események:
farsangi játszóház február 23-án 10-tõl 12 óráig. * Ger-
gely napi mûsor március 5-én 10 órakor. * Tehetségku-
tató verseny testnevelésbõl a leendõ elsõsöknek márci-
us 19-én 16 órakor. * Húsvéti játszóház március 29-én
10-tõl 12 óráig. Nyílt napok: február 19-én és március
12-én 8-tól 11 óráig. (Cím: Bárczi Géza utca 2.Telefon-
szám: 243-1509. Honlap: www.barczigai.sulinet.hu)

A leendõ elsõsök és
szüleik a tavaly de-

cember 1-jei szöszmötölõn

karácsonyi díszeket készí-
tettek. * December 6-án is-
kolánkba is megérkezett a
Mikulás. Több „példány-
ban”, ugyanis a felsõsök
meglátogatták alsós test-
vérosztályaikat. Mûsor kí-
séretében adta át a hosszú
úton elfáradt Mikulás a
szokatlanul fegyelmezett
gyerekeknek az ajándék-
csomagokat. Még aznap
este, iskolánk 64 kisdiákja
a Fõ téren magyar és olasz
dalokat énekelt. A kórust
Vaday Viktória vezényelte.

Több napon át rend-
õrök tartottak drogpre-
venciós elõadásokat a fel-
sõsöknek. * Bohócok szó-
rakoztatták december 11-
én a gyerekeket és az ér-
deklõdõ felnõtteket. 

Fodros 
Általános Iskola

CSALÁDI SZOMBAT A HARRERBEN. Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola sport- és kéz-
mûves délelõttjén gyerekek, szülõk és pedagógusok együtt készítettek sok kedves
portékát és mozogtak kedvükre 

Sikerek tanulmányi versenyeken

Pais-hívogató

Suliváró a Bárcziban

Szöszmötölõk a Fodrosban

Iskolaválasztó a Kerékben

Színes események a Fodrosban
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Elõzetes: a Pedagógiai Szolgálta-
tó Intézet (PSZI) és az Óbudai Ne-
velési Tanácsadó „A kiskamasz-
kor nevelési problémái” címmel
elõadást szervez január 24-én 17
órakor a III. kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Intézetben.

F ontosabb a barátok véle-
ménye, mint a szülõké?

Hanyatlik gyermeke iskolai ta-
nulmányi munkája? Gyerme-
kének magatartás problémája
van? Az eddig bevált nevelési
módszerek már nem alkalmaz-
hatóak? Ilyen és ehhez hason-

ló kérdésekre kap választ, aki
eljön az elõadásra. Elõadók:
Gutai Katalin pszichológus és
Béni József Sándor pszicholó-
gus.

(A részvétel ingyenes. Cím:
Szérûskert utca 40. Megköze-
líthetõ: az Árpád hídtól HÉV-
vel két megálló, illetve a 42-es,
34-es busszal a Köles utcai
megállónál kell leszállni. A
részvételi szándékot a Pedagó-
giai Szolgáltató Intézet tele-
fonszámán, vagy e-mailben
elõre jelezzék. Tel.: 368-9400.
E-mail: pszi@kszki.óbuda.hu) 

A Mustármag Keresztény Óvoda,
Általános Iskola és Gimnázium al-
só tagozatán  január 9-tõl április
16-ig havonta több alkalommal
Manó-tanodát szervezünk a leen-
dõ elsõsöknek.

A z évek folyamán azt ta-
pasztaltuk, hogy az elsõ-

söknek megkönnyítette az isko-
la kezdését, otthonosabban
érezték magukat intézmé-
nyünkben, ha ezeken a játékos
elõkészítõ foglalkozásokon a
rendszeres kapcsolat révén
megismerhették leendõ tanítói-
kat és osztálytársaikat

Gondolunk a szülõkre is!
Amíg gyermekeikkel január
16-án a Manó-tanodában fog-
lalkoznak, addig õk tájékozta-

tót kapnak az iskola pedagógiai
programjáról, beszélgethetnek,
kérdéseket tehetnek fel  az in-
tézmény vezetõségének.

Nyílt héten (március 3-tól 7-
ig) meggyõzõdhetnek a családi-
as, kis létszámú osztályok elõ-
nyeirõl, többek között a tehet-
séggondozásról, a lassabban
haladók segítésérõl a tanulási
kudarc elkerülése érdekében.

A Manó-tanodai foglalkozá-
sokat szerdánként 16.30-tól
17.30 óráig tartjuk a következõ
napokon: január 9-én, 16-án,
23-án, február 6-án, 20-án, 27-
én, március 5-én, 12-én, 26-án,
április 2-án, 9-én, 16-án.

Szeretettel várjuk az érdeklõ-
dõ gyermekeket és szüleiket.

Az iskola vezetõsége

Szaktanárok szakszerûen, nagy tanítási gyakorlattal tartanak felvételi elõ-
készítõt a Thalész-kör szervezésében, 4-6-8 osztályos középiskolába ké-
szülõ általános iskolásoknak az írásbeli, majd szóbeli felvételire a
Vörösvári úton.
Lehetõség van általános- és középiskolások matematika-fizika-kémia, ma-
gyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk felkészítését vállalják az
elégséges szint elérésétõl az emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételé-
ig. Bukásmegelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végéig.
A diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ok-
tatják a tanárok a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További tájékoztató az
interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)

Felvételi elõkészítõk, korrepetálások

Manó-tanoda a „Mustármagban” Elõadás a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben

Nevelési gondok kiskamaszkorban

- Két téglát adok egy birkáért!
- Megépítem Budapest és Bécs
között a vasútvonalat!
- Akkor inkább húznék két kár-
tyát…

Efféle mondatoktól volt han-
gos a közelmúltban az Árpád
Gimnázium aulája. Másfél tu-
cat asztalnál aranyásók, építõ-
mesterek, vasúttársaságok
igazgatói, telepesek, az erõmû-
piac mágnásai adtak egymás-
nak találkozót. Diákok és fel-
nõttek hajoltak díszes táblák
fölé azon fáradozva, hogy ko-
rongjaikat, lapkáikat a leghatá-
sosabban helyezzék el, hogy a
legmegfelelõbb stratégiát való-
síthassák meg. Azaz ismét, im-
már második alkalommal ren-
dezték meg a „Társasjáték Ha-
tárok Nélkül” címû játékver-
senyt.

A szórakoztató és egyben ko-
moly esemény avval a szán-
dékkal született meg, hogy a
társasjáték kedvelõinek lehetõ-
séget biztosítson a megméret-

tetésre, és népszerûsítse ha-
zánkban a táblás játékokat. En-
nek megfelelõen a résztvevõk
négyféle játékban tehették pró-
bára tehetségüket, taktikai ér-
zéküket a következõk közül vá-
lasztva: Catan telepesei, Car-
cassonne, Metro, Alhambra,
Zug um Zug, Aranyásók, Bab-
szüret, Korridor. A szervezõk
nem csak középiskolai diáko-
kat vártak, a gyerekeket kísérõ
szülõk és az egyetemisták is
megtalálták az örömüket a
Funkenschlag nevû játékban,
továbbá a vetélkedésen kívül is
kínálkozott alkalom a játékok
megismerésére.

A verseny szellemiségét az
Árpád Gimnáziumban évek óta
sikeresen mûködõ, Csík Zoltán
tanár úr vezette társasjáték-
szakkör határozta meg. A ren-
dezvény érdeme, hogy fõszer-
vezõi között diákok (Erdélyi
Kristóf, Horváth Bálint) és ta-
nárok (Csík Zoltán, Simon Pé-
ter) egyaránt szerepeltek. 

Mint minden nagyszabású
esemény, a játékverseny is je-
lentékeny összefogás segítsé-
gével válhatott valóra: a ren-
dezvény az Árpád Gimnázium
Alapítvány, a Budapest Bank, a
Gamer Café Kft. és a Piatnik
Budapest Kft. támogatását él-
vezte.

A verseny díjazottjai
A kategória: 1. Forintos Gá-

bor; 2. Kurucz Gergely; 3. Ma-

jor Zsombor; 4. Juhász Anna;
5. Szabó Zita. 

B kategória: 1. Kosik Péter;
2. Harangi Mihály; 3. Mészá-
ros Zsolt; 4. Tamás Melitta; 5.
Hoóz Márton.

C kategória (felnõttek): 1.
Slezák Dóra; 2. Sztojcsevné
Fekete Mária; 3. Simon Árpád.

A rendezvény sikerét a visz-
szatérõ játékosok és az érdeklõ-
dõ vendégek nagy száma is jelzi. 

Táblás játékok az Árpádban

A z Óbudai Nagy László
Általános Iskola várja a

leendõ elsõ osztályosokat és
szüleiket a következõ progra-
mokra: szerdánként 16-tól 17
óráig iskolacsalogató foglal-
kozások a következõ tanévben
elsõsöket tanítók vezetésével.
* Kerületi rajzpályázat óvodá-
soknak „Csudás mesevilág”
címmel, Illyés Gyula születé-

sének 105. évfordulója alkal-
mából. A rajzok beadási határ-
ideje: február 15. * Március 7-
én nyílt nap a leendõ elsõ osz-
tályosoknak és szüleiknek,
óralátogatások, a rajzpályázat
eredményhirdetése. 

(Bõvebb információ az isko-
la honlapján: www.nagylaszlo-
obuda.sulinet.hu, illetve a 388-
7747-es telefonszámon.) 

Óbudai Nagy László Általános Iskola

Eseménynaptár óvodásoknak
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Nemes Csaba: Remake cí-
mû animációs filmjének
tízrészes, teljes verzióját
a közelmúltban mutatták
be a Kiscelli Múzeum Szo-
borcsarnokában. A mû -
mely eredetileg az idei Ve-
lencei Biennálé Magyar
Pavilonjába készült - ani-
mációs filmetûdök formá-
jában dolgozza fel a 2006-
os õszi, budapesti zavar-
gások eseményeit. 

A társadalom egészét
sokkoló és állásfog-

lalásra kényszerítõ esemé-
nyek képzõmûvészeti
részrõl teljesen visszhang-
talanok maradtak. Talán
ezért is hatott reveláció-
szerûen a médiában az a
három kis etûd, amelyet
„Remake” címmel muta-
tott be Nemes Csaba idén
tavasszal a budapesti
Knoll Galériában (Combi-
no song, Túrórudi, Elindul
a tank…). 

A Kiscelli Múzeum
újabb hét „fejezettel” ki-
bõvült munka rövid,
„klipp-szerû” jelenetei
nem csupán a tavalyi õsz
emblematikus pillanata-
it, az MTV ostromát, a
tank elszabadulását ele-
venítik meg, hanem azt
is, hogy a mai magyar
társadalom számára iga-
zából még szokatlan im-
pulzusokat ki milyen né-
zõpontból élte meg. Ho-
gyan hatottak a történé-
sek „ostromlókra” és
„védõkre”, az utca egy-
szerû emberére, közeli

barátokra vagy az ese-
mények elemzõire. Ne-
mes Csaba az egyes jele-
netek kiindulópontjaként
a média által közvetített
mozgóképeket, privát vi-
deókat, vagy a saját él-
ményei alapján rekonst-
ruált jeleneteket használ-
ja fel. A rövid, körülbelül
egy perc hosszúságú
sztorik megjelenítéséhez
különbözõ technikájú és
stílusú animációs techni-
kát alkalmaz.

Nemes Csaba - saját
bevallása szerint - azért
választotta az animáci-
ót: „mert ez a mûfaj a
legkevésbé dokumen-
tarista, nem jellemzõ rá
a technikai képek kímé-
letlen naturalizmusa. Az
animáció fontos eleme a
rajz, a kézi munka, an-
nak ellenére, hogy a
munkafolyamatokat ma
számítógéppel végzik.
Ez a mûfaj segít a konk-
rét események elidege-
nítésében, mûvészi vizs-
gálatában, mert képes
sûríteni, és más nézõ-

pontokból értelmezni a
mozgóképek által doku-
mentált eseményeket,
segítségével elkészíthetõ
az õszi politikai bohózat
ironikus remake-je.”

(Megtekinthetõ január
13-ig, hétfõ kivételével
10-tõl 16 óráig a Kis-
celli utca 108. szám
alatt. Tel: 388-7817,
w w w. b t m f k . i i f . h u
www.remake.hu)

Kiscelli Múzeum Szoborcsarnoka

Filmetûdök a 2006-os õszi zavargásokról

A világhírû magyar zene-
szerzõ, Kodály Zoltán szü-
letésének 125. évforduló-
jára ünnepi hangverseny-
nyel emlékeztek tavaly
december 9-én az Óbudai
Mûvelõdési Központban. 

Ko d á l y - m û v e k e t
adott elõ az Albert

Schweitzer Kamaraze-

nekar és az Aelia Sabina
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola zenekara és
gyermekkórusa Ke-
nessey László vezényle-
tével, az Újlaki Sarlós
Boldogasszony Temp-
lom kórusa Tóth Miklós
Zsolt dirigálásával, a
Guido Kamarakórus Ki-
rály Miklós irányításá-

val és a Vox Clara Ka-
marakórus Botkáné Kol-
lár Júlia karmester ve-
zényletével. 

Az esemény fõvédnö-
ke Bús Balázs polgár-
mester, támogatója
Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Kulturális és Turisztikai
Bizottsága volt. 

A kórusok közösen adták elõ Kodály: Psalmus Hungaricus címû mûvét

125 éve született Kodály Zoltán 

Jubileumi koncert 

FIATAL FOTOGRÁFUSOK FELVÉTELEI. „Folyamatos jelen 3.,
Együtt-élés” címmel láthattak kiállítást fiatal magyar fo-
tográfusok alkotásaiból a Budapest Galéria Kiállítóházában 

KOVALOVSZKY DÁNIEL FELVÉTELE

Az új, „Róma Aquincum-
ban” címû kiállításra
egész évben várják az ér-
deklõdõket az Aquincumi
Múzeumba. 

A tárlat az aquincumi
orgona történetét

és a Hajógyári-szigeten
található helytartói palo-
ta tárgyait mutatja be
modern és színvonalas

kiállításon.  Újra láto-
gatható az átalakított,
„Találtak már aranyat?”
címû idõszaki kiállítás
is, mely a 2006. év leg-
szebb ásatási leleteibõl
ad válogatást.

(A múzeum hétfõ kivé-
telével mindennap 10-tõl
18 óráig tart nyitva.
Cím: Szentendrei út 135.,
volt ELMÛ épület).

Folyamatosan nyitva
az Aquincumi Múzeum 

Kirándulásokat, kulturális és szabadidõs programo-
kat kínál havi rendszerességgel az Óbudai Mûvelõ-
dési Központban mûködõ Tájak, Korok, Múzeumok
Óbudai Klubja. (Bõvebb információt dr. Tóth József
klubvezetõ ad a 355-9830-as telefonszámon.)

R ajz- és festésszak-
kör felnõtteknek az

Óbudai Társaskörben
heti két alkalommal,
hétköznap, délelõtti idõ-

pontban, Progner Gab-
riella festõmûvész veze-
tésével. 

(Jelentkezni lehet a
06-20-585-9919-es tele-
fonszámon. Cím: Kisko-
rona utca 7.)

Tájak, Korok, Múzeumok Óbudai Klubja

Szakkör
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Útinapló Japánból
Papp János színmû-
vész január 7-én 19
órától megismétli nagy
sikerû estjét az Óbudai
Társaskörben. A nevét
is magában foglaló,
„Japppános” címû elõ-
adásában a története-
ket az úton készült ké-
pekkel, irodalmi idéze-
tekkel és zenével il-
lusztrálja. (Cím: Kisko-
rona utca. 7.).

Költõk bemutatkozása 
a Krúdy Körben
Madár János és Haná-
csek Erzsébet költõket
Király Lajos, a Krúdy
Kör elnöke mutatja be
január 10-én 16.30 órá-
tól a Kéhli vendéglõ
Krúdy szalonjában.
(Cím: Mókus utca 22.).

Szeretsz engem?
Kiss Mari és Dunai Ta-
más a Hegedûs a ház-
tetõn népszerû duettjé-
nek kezdõsorát válasz-
totta közös estjük címé-
ül, melyet január 14-én
19 órától hallhatnak az
Óbudai Társaskörben.
A mûsorban Shakes-
peare, Déry Tibor,
Márai Sándor, Nagy
László, Edward Albee,
Esterházy Péter, Te-
mesi Ferenc írásai mel-
lett sanzonok és musi-
cal részletek hangza-
nak el. Zongorán kísér:
Kemény Gábor. (Belé-
põjegy: 1500 forint.
Cím: Kiskorona utca 7.).

Kötelék
A fenti címmel nyílik
kortárs kárpitmûvészek
munkáiból kiállítás ja-
nuár 15-én 18 órakor az
Óbudai Textilmúzeum-
ban, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata és
a Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat támoga-
tásával. (Megtekinthe-
tõ: március 1-jéig, hét-
fõtõl-csütörtökig 9-tõl
16 óráig, pénteken és
szombaton 9-tõl 14 órá-
ig a Lajos utca 138.
szám alatt.)  

Mottó: ,,Építsünk hi-
dat tiszta szavakból,
egymás közé…”

Elõzmények. A ko-
lozsvári János Zsigmond
Unitárius Kollégium és a
Brassai Sámuel Líceum
növendékeivel (karnagy:
Majó Julianna Klára) öt
évvel ezelõtt kezdõdött a
mélyebb szakmai kap-
csolatot építése. Közös
kórustábort tartottunk
Válaszúton, Kallós Zol-
tán hagyományõrzõ kol-
légiumában. Énekeltünk
az új unitárius kollégiu-
mi szárny nemzetközi
avatásán is. A
2002/2003-as tanévben
cserelátogatást szervez-
tünk a két kórus között, a
nyári barátságokat még
jobban elmélyítendõ. E

kapcsolatok némelyike a
mai napig is tart.

Az Árpád Gimnázium
kórusának tavalyi látoga-
tását november 14-tõl 18-
ig elsõsorban Kodály Zol-
tán születésének 125. év-
fordulója köré szerveztük.
A kolozsvári középisko-
lák ünnepi hangversenyén
léptünk fel a Farkas utcai
református templomban,
képviselve az anyaország
kóruskultúráját, de eljutot-
tunk a Küküllõ mentére is,
megismerve a még élõ pa-
raszti kultúrát, közös ki-
rándulásokkal és rendez-
vényekkel mélyítve a két
kórus barátságát. A gyere-
kek bepillanthattak Erdély
történelmébe, kultúrájába,
jelenébe, személyes kap-
csolatokat, barátságokat

építve. Felléptünk az erdé-
lyi Unitárius Kórusok
Fesztiválján, melyet idén
a Küküllõdombói Unitári-
us Közösség rendezett.

Az erdélyi kórus vi-
szontlátogatását idén
márciusban tervezzük,
az elõkészületek már
folynak. Az Óbudai Tár-
saskörben tartunk közös
hangversenyt, és egy

Kodály-Bartók emléktú-
rán ismertetjük meg a
kolozsváriakat Budapest
nevezetességeivel.

E tartós és tartalmas
kapcsolat elmélyítése
céljából indulunk az
OKM és a Balassi Bálint
Intézet által kiírt Julianus
Testvériskola pályázaton.

Orosz Erzsébet 
karnagy  

Erdélybe látogatott az Árpád Gimnázium kórusa

Rögtönzött hangverseny Medgyes fõterén, ahol a kolozsvári és az óbudai kórus közösen dalolt

ÓBUDA 5 ARCA. Lakótelep és villanegyed, gyárak és római kori emlékek: talán egyet-
len más kerületben sem keveredett ennyi stílus és kor, mint Óbudán. A Kulcsár Balázs
fotómûvész felvételeibõl válogatott kiállítás az Óbudai Mûvelõdési Központ San Marco
Galériájában e sokarcúságot mutatta be

Ezüst Zoltán grafikus- és festõmûvész kiállítását dr.
Cs. Tóth János mûvészeti író, a Móra Ferenc
Könyvkiadó vezérigazgatója nyitja meg január 18-
án 18 órakor az Óbudai Mûvelõdési Központ San
Marco Galériájában. Közremûködnek a Liszt
Ferenc Kamarazenekar tagjai: Rózsa Richárd csel-
lón, Molnár Noémi hegedûn, Móré László brácsán.
(A kiállítás február 1-jéig látogatható, hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig. Cím: San Marco utca 81.) 

Grafikák és képek a San Marco Galériában

Akét fiatal énekes, Var-
ga Feri és Balássy

Betty egy népszerû televízi-
ós versenyen tûnt fel, de el-
lentétben oly sok sorstár-
sukkal tehetségüknek és
szakmai alázatuknak kö-
szönhetõen sikerük tartós-
nak bizonyult. A Stúdió 11
könnyûzenei sorozatában
január 5-én 16 órakor lép-
nek fel az Óbudai Társas-
körben A közönség egy
csésze tea kíséretében él-
vezheti mûsorukat, mely-
ben saját dalaik mellett a
swing-korszak nagy sláge-
reit is rendkívüli szuggesz-
tivitással éneklik.

Randevú
teaidõben 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_01.qxd  12/21/2007  2:25 PM  Page 15



2008/1. szám16
Apróhirdetés

� KERÜLETI GYORSSZERVIZ, víz, gáz,
fûtés, villanyszerelés, vízórák kiépítése, csõrepe-
dések megszüntetése, teljes körû gázkészülék ja-
vítás, garanciával 0-24 hétvégén is. Gépi
duguláselhárítás. Tel.:321-3174, 06(20)342-5556

� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35
éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-,videó-,távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. Cím:Kabar utca 5. (A
mi szervizünk cégtáblájának színe piros.)
Tel.: 243-3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991

� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁLAT!
Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres kere-
sése, javítása, WC-k, csapok szerelése, hétvé-
gén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-4175
� Tapétázás, festés, mázolás árengedmény-
nyel! Kiegészítõ munkákkal, közületeknek is.
Tel.: 359-1782, 06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:292-
1612, 06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 

� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Vízóraszerelés teljes ügyintézéssel, csa-
pok, mosdók wc és egyéb vízszerelés javítá-
sa. Tel.:251-4912  
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó- és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp., XIII. Hegedûs Gy u 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175 www.betoresvedelem.com
� Társasházak közös képviseletét, leinfor-
málható jogi háttérrel, gyorsszolgálattal vál-
laljuk. 06(70)701-3186; 302-8673
� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932

� Vízvezetékszerelés-Nonstop! Mosógépek
bekötése, mosdók, csapok cseréje, javítások-
felújítások! Tel.: 06(30)954-9554
� Fürdõszobák-konyhák felújítása, átalakí-
tása. Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés anyagbeszerzéssel, garanciával! Tel.:
06(20)961-6153
� Burkolást, kisebb javításokat vállalok!
Garanciával! Határidõre! Tel:06(70)272-9438
� Megbízható szakember, burkolást kisebb
kõmûvesmunkát vállal, egyszerûtõl a lehetet-
lenig. Garanciával! Tel.:06(20)234-0811
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉST,
MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingyenes ta-
karítással, PARKETTALERAKÁST, -csis-
zolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kisipa-
ros. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Kõmûves munkákat és családi ház építé-
sét olcsón vállaljuk. Tel.: 06-(20)220-0283,
06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
�BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását
vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben
kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Mosógépek összes típusának javítása 4
órán belül, 1 év garanciával. Tel.: 389-8073,
06(20)910-5311
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón
2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek
kedvezmény. Tel.: 405-5889, 06(30)996-4538
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, aszta-
losmunkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák,
teljes körû felújítása). www.burkolo.uw.hu
Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-

léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel. Tel.:
324-8692, 06(30)982-6269
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, szalag-
függöny-, roletta-, szúnyogháló-szerelés, ja-
vítás. Tel.: h-p: 261-7298, 06(30)318-5217,
szo-v: 06(30)318-5217
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás 4-
10 köbméteres lenyitható konténerekkel, rako-
dással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.:
06(30)948-4000; www.kontenerexpressz.hu
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
06(20)953-5200
� Kõmûves munkát, felújítást, házépítést,
kulcsátadásig vállalok. Tel.: 233-2478;
06(20)943-7075
� Kertépítés, díszburkolatok, öntözõberen-
dezések, tavak, sziklakertek, aszfaltburkola-
tok, tetõkertek tervezése, kivitelezése kertész-
mérnöktõl. Tel.: 06(20)330-2082
� Tapasztalt mérlegképes könyvelõ, adóta-
nácsadó vállalja gazdasági társaságok könyve-
lését, bérszámfejtését. Tel.: 06(70)636-1002
� Asztalos vállal: zárszerelést, ajtó, ablak il-
lesztést, küszöb készítést, szigetelést, bútor
javítást, zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, új
tetõk építése, régi tetõk javítása, télen is. Tel.:
06(20)323-3900
� Takarítás! Irodák, lakások, házak takarítását
vállalom, referenciával. Tel.: 06(70)272-2192
� Ajtó ablak készítést vállalok. Pilisboros-
jenõn. Tel.: 06-26-336-260

� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Lakáson is. Szél
u. 10. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Kolosy Fogászat, felnõtt és gyermekellá-
tás, fájdalommentes kezelés, garanciával.
Tel.: 06(30)310-7923, 06(1)466-6065
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 16-18
óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.:
06(30)201-9198
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
6000 Ft-ért (januártól 7000,-), a Vörösvári úti
és a Békási SZTK rendelõkben bejelentkezés-
sel: 06(70)271-9867
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar

kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Vérzik az ínye? A fogszuvasodás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 0620/773-7565.
� MA-URI masszázs - kiropraktika izületi
bántalmak feloldása, lumbágó, ferdülések,
gerincsérv megoldása. Tel.: 06(20)223-2684

� ATI® Autós-Motoros Iskola. A vezetés is-
kolája. Kedvezményes tandíjak. Kamatmen-
tes részletfizetés! 1035 Bp., Szentendrei út
34. Tel/fax: 368-6299,  430-0909, OKÉV: 07-
0610-03. www.ati.hu
�KÁLLAYAUTÓSISKOLA Családias autós-
tanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.

� Angolt tanítok (üzletit is) a Torontói
Egyetem képesítésével és gyakorló tolmács-
ként a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig bármi-
lyen igény szerint az Árpád-hídi metrómegál-
lóhoz közel. Tel.: 06(20)482-2270, 320-1825
�Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a belvá-
rosban. Indulás:2008 január 14-i héten. Infor-
máció és jelentkezés:www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu, 06(30)9000-400,
06(1)209-5243

� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
�Angol órák minden szinten, diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matematika, fizika, általános, közép- és
felsõfokon (pót)vizsgafelkészítés. Tel: 250-
2003; 06(20)934-4456
� EREDMÉNYES ANGOLNYELVOKTA-
TÁS gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészí-
tés minden szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Zongoraoktatás, felvételi elõkészítés ol-
csón Békásmegyeren, 45 éves korig.. Tel.:
06(20)991-0550
� Angol beszédcentrikus nyelvoktatás, kor-
repetálás precíz tanárnõtõl Óbudán, a Vihar
utcában. Tel.: 06(30)952-3691
� Angol magánórák, nyelvvizsgára felké-
szítés a Rómain, délelõtt és délután. Tel.:
06(30)461-0855

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-564-8326, 06-26-395-213

Ingatlan

� Matematika-fizika, magyar, történe-
lem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetá-
lás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hi-
ánypótlás minden délután 06(20) 946-2027

� Hozza ki számítógépébõl az optimu-
mot! Tanítás, tanácsadás, karbantartás ba-
rátságosan: 06(20)415-4392

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is. Tel: 06(30)964-5331

Oktatás

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

� Dr. Vojczek Éva bõrgyógyászat, kozme-
tológia, pszichoterápia, pszichodematológia,
tanácsadás, pszichoszomatikus betegségek ke-
zelése. Rendel: 1033 Tavasz u. 7. 06(30)954-
0942, e-mail:vojczekeva@freemail.hu,
honlap: www.vojczek.hu

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolitása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit-körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

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

� Személy- és vagyonvédelem, õrzõ- védõ
feladatok ellátása, épületek üzemeltetési szol-
gáltatásai minõség- és felelõsségbiztosítással,
referenciával, hatósági engedélyekkel.
Komplex biztonságot, testreszabott védelmet
ajánlunk magánszemélyeknek és vállalkozá-
soknak. Tel: 06(20)216 2338; 243-2876

� Redõny, reluxa szerelés, garantáltan leg-
olcsóbban! Kiszállás, felmérés ingyenes!
Tel.: 06(20)341-0043; 06(70)513-9222

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

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

� S.O.S Duguláselhárítás és csatornatisz-
títás, gépesített ipari technológiával, fal-
bontás nélkül, a hét minden napján, a nap
24 órájában, garanciával a lakosság és kö-
zületek szolgálatában. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

�S.O.S. Gázszerviz, gázkészülékek teljes
körû javítása, tisztítása, komplett fûtési
rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmû-
eljárással, fûtési rendszerek vegyszeres
tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciá-
val, ünnepnapokon is. Tel.: 291-2800

� ÓBUDAI GYORSSZOLGÁLAT, tel-
jeskörû gázkészülék javítás, víz-villany,
fûtésszerelés, gépi duguláselhárítás, csa-
tornatisztítás a nap 24 órájában, hétvégén
is: 321-8082, 291-2800, 06(20)334-3437

Szolgáltatás
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�Ingatlaniroda  keres-kínál eladó-kiadó ingatla-
nokat 13 éve folyamatosan Önökért. Teljes körû,
gyors korrekt ügyintézés: 315-0031, 06(30)944-
0088, www.amadex.hu, amadex@axelero.hu
� Örs vezér tértõl 5 percre eladó egy másfél
szobás 9. emeleti, felújított panellakás. Ir.ár:
10 mFt. Tel.: 06(30)287-7085, 06(30)472-
1259, 06(20)476-5583
� Társasházak közös képviseletét vállaljuk,
szakmai tapasztalattal, referenciával. Tel.:
06(20)9736-929

� Kelenföldi, Fraknó u. II. emeleti, liftes,
csendes, napos, 2 szobás 50 m2-es lakásomat
elcserélem Raktár u. környékére, vagy el-
adom. Tel.: 06(20)208-6434
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Ha eladó, kiadó ingatlana van, vagy keres
a kerületben, forduljon bizalommal irodánk-
hoz. www.vivaotthon.hu Tel.: 239-0461,
06(20)983-1126
� Óbuda lakóparkban új építésû 46 m2+8
m2 fedett erkélyes, gépesített amerikai kony-
hás lakás, teremgarázzsal, tárolóval, tulajdo-
nostól, igényesnek ealdó. Tel.: 240-5528
� Sürgõsen eladó-kiadó ingatlanokat keres
megbízható ingatlaniroda.. Tel.: 242-4760,
06(30)219-7722
� Ikergarázs (33 m2) eladó a Matróz utcá-
ban. Tel.: 06(20)361-9025
� Sürgõsen keresek eladó panel vagy tégla-
építésû öröklakást a Flórián környékén. Tel.:
06(70)701-3755
� Óbudán, Flóriánnál, kétszobás és három-
szobás panellakás sürgõsen eladó. Tel.:
06(20)311-8232
� Garázs eladó Kétbeállásos garázs
ajtófelõli helye eladó a III. Raktár u. 10-18.
sz. ház alagsorában. Tel.: 06(30)459-4711

� Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés

nehéz fizikai munkára, délutános mûszakra
RAKTÁROST keres. Jelentkezni önéletrajzzal
személyesen hétköznapokon 7-14 óra között le-
het a Békás Kft. Bp. III. ker. Ipartelep u. 1/b.
� 600-1500 Ft óradíjjal bébiszittereket,
idõsgondozókat, házvezetõnõket keresünk
Budapest és környékérõl. Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918

� Békásmegyeri élelmiszer nagykereskedés
keres telephelyére sokoldalú, lakatos munká-
ban, villanyszerelésben, autószerelésben jár-
tas karbantartót. Önéletrajzukat a Békás Kft.
1039 Bp., Ipartelep u. 1/b. címre, vagy
bekaskft@t-onlihe.hu küldjék.
� Érettségivel és gépkocsival rendelkezõ ta-
karító állást keres (lehet éjszaka is). Tel.:
06(30)422-3825
� Szentendrei szállítmányozó cég, irodájá-
ba keres szállítmányozó munkatársat. Elvárá-
sok: pontosság, megbízhatóság, alaposság,
kommunikációképes angol, felhasználó szín-
tû számítógépismeret. Jelentkezés, rövid ön-
életrajzzal, alba@globalshipping.t-online.hu
� Heti 1-2 alkalommal takarítást vagy gyer-
mek felügyeletet vállalok. Tel.: 06(30)433-9555

� Családokhoz közvetítünk megbízható,
lelkiismeretes babysittereket, idõsgondozó-
kat, bejárónõket. Empátia: 336-1094,
06(20)465-8458, 06(70)380-5620
� Társasházak képviseletét vállalom. Több-
éves gyakorlat, biztos mûszaki háttér. Lugosi
Tibor Tel.: 06(30)433-1006

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

� Hivatásos szakbecsüs vásárol készpénzért,
kiemelt áron mindennemû régiséget. Festmé-
nyeket, bútorokat, zongorát, hanglemezeket,
órákat, kerámiákat és lakberendezési tárgya-
kat, teljes hagyatékot. Tel.: 06(20)566-2025
� Gellért Katalin vásárol legmagasabb áron
bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgya-
kat, csillárt, szobrot, porcelánokat, ékszere-
ket, varrógépet, írógépet, zongorát, hagyaté-
kot díjtalan kiszállással. Tel.:06(20)446-5536
� Tanári diplomával rendelkezõ fiatalember
régi bútorokat, tárgyakat vásárol. Padláson
kallódó, rossz állapotú is érdekel. Tel.:
06(20)924-4123
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron vá-
sárol festményeket, akvarelleket, grafikákat,
ezüsttárgyakat, dísztárgyakat, szobrokat, per-
zsaszõnyegeket, órákat, teljes hagyatékokat,
bútorokat mindenféle régiséget. Hét végén is.
Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048
� Ószeres Fricinél azonnali készpénz! Fest-
mények, antik órák, ezüsttárgyak, vitrintár-
gyak, porcelánok, régi bizsuk, képeslap, kaca-
tok, teljes hagyaték vétele! Üzlet: Óbuda Zá-
por u. 10/b. Tel.: 240-7044, 06(20)977-2695
� Szõnyegbecsüs vásárol régi, keleti szõ-
nyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjta-
lan. Tel.: 06(30)456-3938
� Régi fém és papírpénzek, érmek, plakettek,
kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Érmegyûjtõk Boltja. V. Petõfi S u.
12. átjáróban. Tel.:266-0849

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.:  06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu
� Magányosok, társkeresõk figyelem! Sze-
mélyiség központú társkeresés minden korosz-
tálynak. Közel 4000 társkeresõ közül választ-
hat. Rendezvények, kirándulások. Idõpont-
egyeztetés: 06(30)586-1123; 335-0897
� Színvonalas társ- és szabadidõpartner
közvetítés. Diszkréció, siker, megbízhatóság.
Kiss Etelka Tel.: 269-4589

�� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Ünnepek között
is! Hívjon bizalommal. Tel.: 06(30)857-2653
�� Számítógép-javítás, hétvégén is,
vírusírtás, adatmentés, újratelepítés, optimal-
izáció, hardver-, szoftvertanácsadás. Tel.:
06(20)377-0951 E-mail: gwsolutions@t-
online.hu Honlap: www.gws.hu

� Mindenféle építõipari (felújítás, átalakí-
tás, tervezés, kivitelezés, víz, gáz, föld, ács,
burkoló, kõmûves) munkákat vállalunk. Dõl-
jön hátra, mi dolgozunk, profin, olcsón. Tel.:
06(20)980-5432, 06(20)333-3339

Az építõipari hirdetések 
a lap alján közölt weboldalon 
is olvashatók.

Építés

Számítógép

TárskeresõRégiség

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

Kiadó

Elad-vesz

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dip. munká-
kat, költségvetéseket, kézíratokat számító-
gépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� SZENTENDREI ÉTTEREM panzió
keres felszolgálót, szakácsot, recepcióst és
szobaasszonyt, állandó munkára. Tel.:
06(30)536-1380

�� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy AVON tanácsadó. Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034, 06(30)289-9509.
SMS-t is küldhet

�� Borítéknyomó gépekre offszet gépmes-
tereket keresünk. Tel.: 06-26-527-375

Állás

� START Ingatlan Iroda minden kedves
ügyfelének Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újévet kíván. www. startingatlan.

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

� A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat a III. ke-
rületben és vonzáskörzetében. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetí-
tés esetén. www.csic.hu Tel: 06(20)520-
3140, 06(30)210-5979, csic@t-online.hu

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu

Az építõiparban tevékenykedõ hirdetõinket  megtalál ja  az  Építõipari  Katalógusban is!

www-epitoiparikatalogus.hu •  www.iparos.hu
Minden ami építõipar  -  kivitelezõk -  gyártók -  kereskedõk szakl istája

Szentendrén 
a Mathias Rex panzió és étterem 

egész évben várja vendégeit. 
60 fõ részére középkori hangulatú éttermünk, 

és 12 szobában 24 személy fogadására alkalmas panziónk 

áll a vendégek rendelkezésére. 

Családi és céges rendezvények, esküvõk 

ideális helyszíne szolid árakkal.

Továbbképzésekhez 24 fõs termünk vehetõ igénybe.

Cím: 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 16.

www.mathiasrexhotel.hu, tel./fax: 06-26-505-571
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Önkormányzati képviselõk fogadóórái

Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda

Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képviselõ
(Óbudáért-Békásmegyerért-Egye-
sület) fogadóórát tart a Fõ tér 2. szám
alatti képviselõi irodában. Elõzetes idõ-
pont-egyeztetéssel. Telefonon: 06-30-
326-9606, vagy e-mailen:obe@levele.hu.
Utóbbin lehet hiteles névtelen bejelenté-
seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont, helyszín

1 Fejes István minden páros hét keddjén 17 és 19 óra között a Tímár utcai Általános Iskolában

2 Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3 Désiné Németh Éva minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között a Szõlõ utca 5 -11. szám alatti  általános iskolában

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között  a  Fidesz irodában (Szentendrei út 85. I. emelet)

9 Menczer Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10 ifj.Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11 Debreczeny István minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12. Pauli Antal minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14 Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15 Tolnai Zoltán minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16 Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18 Kemény Krisztina minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20 Laukonidesz Lilla minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Medgyessy Ferenc utcai Általános Iskolában (Medgyessy F. u.2-4.)

listás Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között  a  Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap második szerdáján 16-tól 18 óráig Fidesz Irodában (Szentendrei út 85.I.emelet)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
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Új esztendei szép kívánság
Rejtvényünkben Vörösmarty Mihály versébõl idézünk.
Beküldendõ a vízszintes 4. és a függõleges 1. sorok
megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Nagyon nem szeret. 4. Az idézet eleje
(zárt betûk: K. A.). 13. Dzsem. 14. Neves angol pop-
sztár. 15. Többnyire kör alakú folyosó. 16. Holland autók
jele. 17. Bessenyei Ferenc filmje volt. 19. Sóval ízesített,
névelõvel. 20. Koccintással isszák. 22. Thaiföldi, svéd és
olasz autók jele. 23. Szén, bór és oxigén vegyjele. 24. Túl-
zottan sokat beszél. 25. Olasz filmszínész és rendezõ volt.
27. Legyintéssel járó indulatszó. 28. Görög szeszesital fo-
netikusan. 29. Japán nagyváros. 31. Igen megfelelõ. 32.
Poszt. 34. Ízesít. 35. A vízszintes 34-bõl következik. 36. X.
J. 37. Egyik csillagjegy. 40. Micsodát? 41. Biztonsági Ta-
nács. 43. Rosta. 44. Csak magának akar. 47. Angol nagy.
49. S. L. O. 50. Neves francia város. 51. Kutyusa van. 53.
Szovjet belbiztonsági szerv volt. 54. Fakó egynemûi. 55.
Az egyik Körösünk. 57. A Pál utcai fiúk egyike. 58. Bibli-
ai alak. 60. Magyarországi helységnév, … Szent Péter. 61.
Valós dolog.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet másik fele (zárt betûk: A. Z.
Õ.). 2. Sokféle közül válogató. 3. Biz. 4. Evés közben jön
meg. 5. Szilícium és arzén vegyjele. 6. Kanada egynemû betûi. 7.
Határ rag. 8. Római öt. 9. Sáfrány része! 10. N. O. A. 11. Fordított
kevert szín. 12. Tantalosz lánya a görög mitológiában. 14. Japán
sport. 17. Lucelia … Santos, Isaura alakítója. 18. Európai nyelv. 21.
Deutérium, szén és oxigén vegyjele. 22. Esõben állt, fordítva. 22a.
Ásítva is lefestették. 25. Orosz iskola. 26. Tisztítószer. 30. Porciózó.
32. Férfinév. 33. Gabonaféle. 36. Ütõs hangszer. 38. Sapkaellenzõ.
39. Gyarapítja. 40. Lócsapat. 42. Ázsiai terület. 45. Nájki! 46. Szén
és gallium. 48. Hitvány ló. 50. Tájszavas sör névelõvel. 52. Csen-
gettyû része! 53. Lyukas rúd. 56. Sodó egynemû betûi. 57. Gyógy-
ászati mód. 58. Folyadék. 59. Kettõs betû. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Szentendrei út 32. szám alá nyílt levele-
zõlapon január 9-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A 2007. december 17-én megjelent, „Tömegközlekedés Budapes-
ten” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Nálunk jobban senki
sem ismeri a várost. BKV”.
BKV ajándékcsomagot kapnak: Hegedûs Iván 1035 Budapest,
Szél utca 17.; Vargáné Marton Csilla 1036 Budapest, Pacsirta-
mezõ utca 61.; Homoki Péterné 1035 Budapest, Szentendrei út
32. XIII/142.
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Sport

T isztelt sportbarátok
és természetjárók! A

Rokon Baráti Kör idén is
indítja egynapos, buszos
sítúráit Ausztriába. 

Idõpontok, 
tervezett úti célok 

2008. január 13.:
Semmering/Stuhleck *
január 27.: Mönich-
kirchen * február 10.:
St.Corona * február
24.: Semmering/Stuh-
leck.

Indulás reggel 6 óra-
kor az I. kerületi
Battyhány térrõl, vissza-
érkezés kb. 22 órakor.

Részvételi díj: 4800
Ft/fõ, családoknak 10%
kedvezmény.

Bõvebb felvilágosítás:
Rokon Sportszerbolt,
1039 Bp., Mátyás király
út 6. Tel.: 250-3038,
www.rokonsport.hu 

Szeretettel várunk
mindenkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal!

A túrákat hétvégente
tartják, így január

5-én és 6-án, 12-én és 13-
án, 19-én és 20-án, 26-án
és 27-én, február 2-án és
3-án, 9-én és 10-én, 16-
án és 17-én, 23-án és 24-
én, március 1-jén és 2-án,
illetve 8-án és 9-én. Igény
esetén más hétvégeken is. 

A résztvevõk minden
esetben szombat reggel

7.30 órakor találkoznak
az egyesület Rozgonyi
Piroska utca 28. szám
alatti vízitelepén, ahon-
nan busszal, illetve igény
szerint saját autóval utaz-
nak Hévízre. Innen 12 ki-
lométert eveznek a me-
leg, lassú folyású, térdig
érõ Hévízi-patakon, Fe-
nékpusztáig. A túra nem
megerõltetõ, 3-4 órás

mozgást jelent a szelíden
kanyargó vízen. A jó
hangulatot forralt borral
fokozzák a szervezõk. A
célállomás a kehi-
dakustyáni apartmanház,
ahol halászlevet tálalnak
fel vacsorára. Az apart-
man szobákban többnyi-
re hárman- négyen tud-
nak aludni. 

Vasárnap, a szabad-
programban kedvük sze-
rint vehetnek részt az ér-
deklõdõk. Ellátogathat-

nak az ország egyik leg-
nagyobb és legmoder-
nebb termálvízû, él-
ménymedencés, óriás-
csúszdás gyógyfürdõjé-
be. Innen indulnak to-
vább a Szent György-he-
gyi pincébe, ahol péksü-
teménnyel és borkostoló-
val várják õket. Hazafelé
tervek szerint a Balaton
jegén korcsolyáznak. A
program az Öreg Halász

étteremben ér véget, fi-
nom estebéddel. Hazaér-
kezés 19-20 óra körül.

* * *
Részvételi díj: 15 ezer

forint/fõ magánszemé-
lyeknek és 20 ezer fo-
rint/fõ szervezettel érke-
zõknek. A saját autóval
érkezõknek, illetve 14 év
alatti gyermekeknek
1000 forint kedvezményt
adnak. A részvételi díj
tartalmazza a szállásdí-
jat, vízitúrát, borkóstolót,
halászlévacsorát és a reg-
gelit. Nem tartalmazza a
fakultatív programok
költségeit, és az étterem-
ben választott ételek árát.

A szervezõk üdülési
csekket is elfogadnak.
Gyakran a programok
kezdete elõtt betelik a

létszám, ezért célszerû a
tervezett idõpont elõtt 7-
10 nappal jelentkezni, a
részvételi díj felének be-
fizetésével.

Aki még nem ült sta-
bil túrakenuban, azt is
hamar megtanítják az
alapokra, tehát kezdõ
evezõs tapasztalat is bõ-
ven elegendõ. Az úszás-
tudás sem feltétel, mert
a patak sekély és meleg
vizû. A 14 éves kor alat-
ti gyermekek azonban
csak felnõtt kísérõvel
vehetnek részt a túrán.

(Bõvebb információ a
www.ose.hu honlapon. E-
mail cím: ose@ose.hu Je-

lentkezés Horváth Péter
„Kisindián”-nál, a 06-20-
321-0811-es számon.)

Sz. Cs.

Óbudai Sportegyesület Vízitúra Szakosztálya

Evezés a meleg vizû Hévízi-patakon
Horváth „Indián” Pál, a szakosztály elnöke elmondta,
több mint tíz éve szerveznek minden évben téli vízitúrát
a varázslatos Hévízi-patakon. A hagyomány idén is foly-
tatódik, hiszen minden évben nagy az érdeklõdés a kü-
lönleges program iránt. Aki járt már hazánknak ezen a
táján a leghidegebb hónapokban, tapasztalhatta, hogy a
12 kilométer hosszan csörgedezõ patak nem fagy be.
Sõt, hõmérséklete a 20 Celsius-fokhoz közelít. A hajóból
a természet csodálatos, változatos látványt kínál. 

Ismét szép eredményeket
értek el a Római Sport-
egyesület (RSE) úszói. 

A Szomba the lyen
tartott V. Szent

Márton Napi Claudius
Kupa Úszóversenyen
Németország, Ausztria,
Szlovénia és Magyaror-
szág versenyzõi mér-
kõztek egymás ellen a
múlt év novemberének
elsõ hétvégéjén. Gyepes
Lajos tanítványai a fel-
nõtt mezõnyben is dobo-
góra kerültek. A 17 éves
Horváth Dóra 200 mé-
ter gyorson ezüstérmes
lett, a 15 éves Bajnóczki

Csongor bronzérmet
szerzett 200 mellen. Õ
most ünnepelte elsõ ko-
molyabb sikerét, jelen-
leg az országos lista 5.
helyén áll. 

Az RSE két fiatalabb
úszója is részt vett a
megmérettetésen. A 11
éves Kender Enikõ a 10.
helyet szerezte meg elsõ
komolyabb versenyén,
míg a 10 éves Szamos
Evelin a 7. helyen vég-
zett. 

Az ifjú úszók tavaly
még bizonyíthattak a
Bajai Halászlé Kupán és
a BVSC nemzetközi év-
záró versenyén is. 

A boldogságban is úsztak
az RSE versenyzõi

A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ Sportegyesü-
let futball kupát és tenisz körversenyt szervez janu-
ár 12-én és 13-án a Külker SC sporttelepén, a fedett
sátorban. Nevezési határidõ: január 9-ig. (Érdek-
lõdni lehet Kelen Balázsnál a 06-70-314-0021-es te-
lefonszámon. A sporttelep címe: Márton utca 25.)

Foci és tenisz kupa amatõröknek 
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Az Óbudai Kézilabda Sportiskola
SE 1998-ban és 1999-ben szüle-
tett játékosokból álló szivacslab-
da csapatai több versenyen bizo-
nyították rátermettségüket. 

A III. kerületi iskolák 3-4.
osztályos tanulóiból ver-

buvált két együttes tavaly de-
cemberben részt vett a Kerék ut-
cai tornateremben rendezett XII.
Telizsák Kupán, ahol korosztá-
lyuk legjobbjainak bizonyultak. 

A kisebbek egy héttel késõbb
meghívást kaptak a Ferenczy
Kupára, melyen a fõvárosi csa-
patok mellett vidéki együttesek
és az osztrák Hypo Nö mini
kézisei is részt vettek. Nádori
Pálné tanítványai veretlenül me-

neteltek a döntõig, hat gyõzelem
után - az osztrákokat is cipóra
verték - a Gödöllõt kellett volna
kétvállra fektetni, de a kupát vé-
gül a vidékiek vihették haza. A
csapatban sok tehetséges játékos
található: Nagy Kata, Bernáth
Dorina, Dobos Vivien, Schwajda
Süra és Huszár Dóri néhány év
múlva nagy kézilabdás lehet.

A hazai szivacskézilabdázás
„nagyasszonyaként” emlegetett
Nádori Pálné, Klári néni nem
csak a tehetséges játékosok, de az
Óbudai Kézilabda Sportiskola
jövõjét is bíztatónak tartja. Az
önkormányzat segítségével létre-
hozott egyesület vállalta, hogy a
kerület iskoláinak kézilabdát sze-
retõ fiataljainak sportolási lehetõ-

séget biztosít, és az ügyesebbeket
versenyezteti. Jelenleg négy lány
és két fiú csapat alkotja a szak-
osztályt, a száz fõs gyereksereget
Gyõri-Dani Zsolt, Pinizsi Zoltán,

Szádeczki Csaba és természete-
sen Klári néni tanítja a kézilabdá-
zás tudományára.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Óbudai sikerek szivacskézilabdában

A Ferenczy Kupán második helyen végzett csapat

A Sujtás utcában tar-
tott edzések egyikén

kísértük figyelemmel az
ASR’96 apró focistáinak
délutáni foglalkozását.
Pontos megjelenés, lelkes
hozzáállás és jó hangulat
jellemezte az edzést. A fi-
úk között feltûnt egy
ügyes mozgású lány, aki a
gyakorlatokat szinte hiba
nélkül végezte. Horváth
Zsófi a csapat meghatáro-
zó játékosa, irányító kö-
zéppályás és gólfelelõs
egy személyben. 

Reisz Attila gárdája négy
éve alakult, a húsz tagú ke-
ret a Gázmûvek pálya mel-
lett, a Keve utcában tartja
edzéseit, télen pedig a
Zipernowsky iskola torna-
termében gyakorol. Az
edzõk társadalmi munká-
ban látják el feladatukat,
náluk nem az anyagiak,
hanem a gyerekek és a lab-
darúgás szeretete a motivá-
ló erõ. Remek közösséget
alakítottak ki, melyben a
szülõi összefogásnak is je-
lentõs érdemei vannak. Az

évente Budakalászon ren-
dezett családi napokon a
kötetlen mozgás és a bog-
rácsban való fõzés biztosít-

ja a jó hangulatot, az ASR
bál pedig jótékonysági cé-
lokat szolgál. 

A két csapat bajnoki
szereplése nem mindig a
gyõzelmekrõl szól. A jó
csapatszellem és a játék
szeretete azonban a leg-
nagyobb küzdõk közé

emeli õket. Ebben sokat
segít a közös jelmonda-
tuk: „A nagy tetteket nem
tettetni, hanem megtenni
kell!”. Ebben a szellem-
ben edzenek és mérkõz-
nek az ASR játékosai.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Sárga-fekete mezben rúgják a labdát

Zsófi a sztár a fiú csapatban 
Nem sokan tudnak arról, hogy a III. kerületben mûködik
egy jól szervezett, utánpótlással foglalkozó labdarúgó is-
kola. Az Atlétikai Sportegyesület Római-fürdõ két csapa-
ta, az ASR’94 és az ASR’96 jelenleg „kisegítõként” a Gáz-
mûvek serdülõi helyett indul a bajnokságban. A 13 évesek
Borbély László vezetésével, a fiatalabbak Reisz Attila és
Kis Balázs edzõkkel készülnek a jövõ nagy feladataira. 

A fejelést gyakorolja az ASR’96 csapata
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Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásmegyer-Csil-
laghegy) országgyûlési képviselõje minden hónap elsõ szerdáján
17-tõl 19 óráig várja fogadóórájára a lakosokat a Békásmegyeri
Közösségi Házba (Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor az óbudaiak országgyûlési képviselõje az or-
szággyûlés ülésezésének idõszakában minden héten csütörtö-
kön 17-tõl 19 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista
Párt III. kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

Ha önt társasház, vagy lakásszövetkezet közösségében tulajdo-
nosként, vagy bérlõként érdeksérelem érte; ha vitája támadt a kö-
zös képviselõvel, a lakóközösséggel, netalán az önkormányzattal;
ha kérdései vannak, amelyekre nem kap választ; ha nem ismeri
jogait, lehetõségeit és segítséget szeretne kapni, az MSZP III. ke-
rületi Szervezete ingyenes tanácsadást biztosít. Gyakorló szak-
emberek (jogászok, társasházi és lakásszövetkezeti tisztségvise-
lõk) segítenek választ keresni kérdéseikre havonta három alka-
lommal, három helyszínen.
Részvételi szándékukat hétköznap 9-tõl 16 óráig az MSZP iroda
368-9464-es, vagy a 250-9117-es telefonszámán kell bejelenteni.
Most január 9-én 16-tól 18 óráig az MSZP irodában (Mókus utca
1-3.); minden hónap második keddjén (legközelebb január 8-án)
16-tól 18 óráig Kaszásdûlõn, a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános
és Szakiskolában (Szérûskert utca 40.); minden hónap harmadik
szerdáján (legközelebb január 16-án) 16-tól 18 óráig a Békás-
megyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) fogadják az érdek-
lõdõket.

Lakástulajdonosok, lakásbérlõk figyelmébe
• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezete megbí-
zásából a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd
minden hónap elsõ szerdáján 16-tól 18 óráig ingyenes jogi ta-
nácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Buda-
pest, Szentendrei út 85. I. emelet.) 
• Ingyenes, általános jogi tanácsadást indított a kerületi szocialista
szervezet a Mókus utca 1-3. szám alatti irodájában. Az érdeklõdõ-
ket elõzetes bejelentkezés alapján minden hónap második szerdá-
ján (legközelebb január 9-én) 16-tól 18 óráig várja dr. Fábry Eri-
ka jogász. (Elõjegyzés a 368-9464-es telefonszámon.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és
dr. ifj. Vég Tibor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok
mindig az Óbuda Újságban jelennek meg. A legközelebbi alkalom
január 10-én, majd január 24-én 18.30 órától lesz. Helyszín az
SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos bejelentkezés hétköz-
nap 16-tól 19 óráig a 240-4807-es telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
január 17-én) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés
nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-es választókerületének
irodájában, a 453-2900-ás telefonszámon.) 
• Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület
Bimbó út 63. szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18
óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 órá-
ig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes jogi tanácsadások

Megújult tartalommal
folytatódik az ingyenes,
alapszintû, szektorsem-
leges tanácsadás kis- és
középvállalkozásoknak.
A tanácsadás a
következõ területeken
nyújt segítséget, tájé-
koztatást: • Új támoga-
tási formák a kutatás-fej-
lesztés, az innováció, a
hozzáadott érték, a ko-
operáció és a munkahely
teremtés elõtérbe helye-
zésével. • Budapest
Innopolisz Fejlesztési
Pólus Programba való
bekapcsolódás lehetõsé-
gei a környezetipar,
egészségipar és informá-
ciós társadalom techno-
lógiák területén. Új ko-
operációs rendszer -
Klaszter - egyenrangú
gazdasági szereplõkkel.

Egyedi klaszterek meg-
alakításának elõsegítése,
megszervezése. • Kisvál-
lalkozásoknak vállalati
folyamatmenedzsment,
modern üzleti környezet
támogatása. Segítség-
nyújtás kedvezményes
hitelek elérésében. E-ke-
reskedelem és egyéb e-
szolgáltatások támogatá-
sa. • Tájékoztatás az ak-
tuális pályázatokról. •
Oktatási, képzési lehetõ-
ségek ismertetése. A ta-
nácsadás helyszíne:
MSZP iroda, 1036 Buda-
pest, Mókus utca 1-3.
Idõpontja: minden hó-
nap második és negyedik
keddjén 16-tól 18 óráig.
Részvételi lehetõség elõ-
zetes bejelentkezés alap-
ján: tel./fax: 368-9464,
e-mail: bp03@mszp.hu

Díjmentes tanácsadás 
kis- és középvállalkozásoknak

Szaloncukor és lámpafüzér
díszítéssel, tábortûzzel és
rengeteg ajándékcsomag-
gal várta a gyerekeket az
Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztályának
Mikulása, Horváth „Indián”
Pál és krampuszai a
Rozgonyi Piroska utcai
vízitelepen, tavaly decem-
ber 6-án. 

Ahagyományokhoz
híven idén is sok ne-

bulót invitáltak az ünnep-
ségre: a Medgyessy Fe-
renc, a Zipernowsky, a
Dózsa György, a Keve-
Kiserdei és a Krúdy Gyu-
la Általános Iskola diákja-
it. Azonban a szervezõk
nagy örömére a vártnál
sokkal többen, a környék-
rõl is érkeztek gyerekek
szüleik kíséretében. Az
eseményen így több mint
150 gyerkõc kapott aján-
dékcsomagot. 

A vendégeket kedves
krampuszok fogadták a
kapuban, tombolajegye-
ket osztva. Domokos
Anikó óvónõ, az egyesü-
let egyik tagja megéne-
keltette a közönséget,
majd egy szép mesével
lepte meg az ünneplõket. 

A mûsor végén a Mi-
kulás krampuszai segít-
ségével átadta az aján-
dékcsomagokat a gyere-
keknek. 

Tábortûz mellett ünnepeltek a gyerekek

Vízitelepen a Mikulás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Minden hónap harmadik szerdáján várják az óbudai
polgárokat ingyenes könyvelési és adózási taná-
csokkal a Fidesz 03. választókerületi irodájában 16-
tól és 18 óráig. (Cím: Szentendrei út 85. I. emelet.
Érdeklõdni a 367-8791-es telefonszámon lehet. Be-
jelentkezni nem szükséges, érkezési sorrend van.)

Díjmentes adótanácsadás
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Fõmunkatárs: Szabó Adrienn • Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

Nyomás: Grafika Press Zrt. 1101 Bp., Monori u. 1-3. Felelõs vezetõ: Farkas Tamás vezérigazgató 

HÁZGYÁRI KONYHABÚTOROK FELÚJÍTÁSA
KKoonnyyhhaabbúúttoorrookk,, bbeeééppíítteetttt sszzeekkrréénnyyeekk,, ppoollccrreennddsszzeerreekk,, 

kkiieeggéésszzííttőő bbúúttoorrookk,, eellőősszzoobbaa bbúúttoorrookk nnaaggyy sszzíínnvváállaasszzttéékkbbaann 

aa SSTTAARRTT AASSZZTTAALLOOSSIIPPAARRII KKFFTT-ttőőll..

Gyors határidõ, pontos munka!

Cím: Bp., III. Raktár u. 21. 10-18 óráig Tel.: 368-2046.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

Korszerû képzés és tudás
LEXINFO informatikai szaknyelvi képzés és államilag elismert „C”

típusú nyelvvizsga angol és német nyelvbõl.
A következõ vizsgaidõpont: 2008. március 17.

Jelentkezési határidõ: 2008. január 28.
60 órás vizsgafelkészítõ tanfolyam 2008. január 16-tól.

Jelentkezés: 2008. január 14-ig.
Pannon általános nyelvvizsga angol és német nyelvbõl tehetõ.

Tájékozódjon honlapunkon www.lsi.hu 
vagy hívja fel a 4366-582 telefonszámot!

ECDL oktatás és vizsga, Cisco Hálózati Akadémia
További információ: Tel.: 4366-596, 4366-554, www.lsi.hu

Térítésmentes képzések a közszférából kikerültek számára
Új Pálya program 

További információ: 4366-581, www.lsi.hu
Intézmény akkreditációs lajstromszám: 0657

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..

ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE
III. Lajos utca 142.

Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

50%-os kedvezmények 
február 4-ig élnek

– IMPLANTÁCIÓ ( fogbeültetés) orvosi vizsgálata

– FOGÉKSZEREK 

– FOGSZABÁLYOZÁS ORVOSI VIZSGÁLATA

– FOGKÕLEVÉTEL A DENTALHYGIENIKUS NAPON

– ÉJSZAKAI FOGFEHÉRÍTÉS 34.900 -Ft

– ALSÓ-FELSÕ FOGSOR EGY ÁRÁÉRT

MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK ÉS 
NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H
Medicina, MKB, OTP, Uniqa, Patika, Erste-Harmonia, Dimenzió,
Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk, Talizmán, Egészsé-
gért, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér Egészségpénztárakkal.

A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez
személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, panoráma
röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-eltávolítással,
jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL REN-
DELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN RÉGI ÉS LEENDÕ

PÁCIENSÜNKNEK!

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN RÉGI ÉS LEENDÕ

PÁCIENSÜNKNEK!

A Magyar-Laoszi Baráti Társa-
ság a személyi jövedelemadó 1
százalékából kapott 127 ezer
500 forintot kulturális rendez-
vényre, társasági programokra
és kiadvány szerkesztésére,
terjesztésére használta fel.

Az Óbuda Fogyatékos Gyer-
mekeiért Alapítvány kuratóri-
uma a 2005. évi személyi jöve-
delemadó 1 százalékát a kö-
vetkezõk szerint osztotta szét.
Befolyt összeg: 558 ezer 209
forint. Zenekar: 60 ezer forint;
kirándulás: 220 ezer 960 forint;
tábori támogatás Sóstóra: 50
ezer forint; ortopéd orvos: 56
ezer forint; három öltözõszek-
rény vásárlása: 210 ezer forint.
Összesen: 596.960 forint.
(Adószám: 18052428-1-41.)

1 % 1 % 1 % 1 % 1% 1 %
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Bábszínház-Játszóház „Pró-
batétel” címmel a Budai Báb-
színház elõadása január 13-án
10 órai kezdettel. (A jegyek ára
600 forint, családi jegy öt sze-
mély részére 2400 forint.)
Casablanca Táncláz Jó lesz a
zene és a hangulat is január 18-
án, a 20-tól 24 óráig tartó prog-
ramon. Itt a lehetõség a társas-
tánc tanfolyamon megtanult lé-
pések és kombinációk ismétlé-

sére, gyakorlására, újabb figu-
rák elsajátítására, a haladókkal
és a klubvezetõvel való konzul-
tációra. (Belépõdíj: 900 forint.)
Hastánc Vivien és az Orientá-
lis Hastánciskola estje január
19-én 19 órától. (Jegyek elõvé-
telben 1500 és 1800 forintért
válthatók, a helyszínen 2300
forint. Elõjegyzés a 06-20-360-
6237-es telefonszámon. Infor-
máció: www.has.hu)

Óbudai Mûvelõdési Központ
(San Marco utca 81. Tel./fax: 388-7370, 388-2373. E-mail: info@omk.hu, honlap: www.omk.hu)

Aprók tánca Táncház kicsik-
nek és nagyoknak január 18-án
16.30-tól 17.30 óráig. A talpalá-
valót Kiss László és barátai
húzzák. (Belépõ: 500 forint.)
Baba börze - csak kismamák-

nak! Alig használt, kinõtt, meg-
unt babaholmik, játékok, köny-
vek cseréje, árusítása január
19-én 8-tól 13 óráig. (Asztalár:
1500 forint. Asztalfoglalás: ja-
nuár 14.)

BÉKÁSMEGYERI KÖZÖSSÉGI HÁZ
(Csobánka tér 5., Tel.: 243-2432,

bkhouse@axelero.hu, web.matavnet.hu/bkhouse)

„Panto-Mimosz” címmel Karsai János pantomimmûsora január 9-
én 15 órától. * Szophoklész: Antigoné január 10-én és 11-én 19
órai kezdettel. * Benkõ Attila: Téli esték - cselekvõ drámaelemzés
január 14-én 18 órakor. * Szállj költemény! - Balázsi István József
Attila estje január 15-én 19 órától. (A jegyek ára: 1800 forint, gye-
rekelõadásokra 800 forint.)

Térszínház 
(Fõ tér 1. Tel.: 388-4310, www.terszinhaz.hu)

Adventi pillanatok
Nagy sikerrel rendezte az önkormányzat tavaly decemberben az adventi programsoro-
zatot és vásárt Óbuda szívében, a Fõ téren.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség mûkorcsolya bemutatót tartott tavaly de-
cember 15-én és 16-án. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a produkciókat 

Látványos elemeket tartalmazott a tavaly december 16-
ai „Tûzvarázs” címû tûzzsonglõr parádé

A Római-parton volt a rajtja az
Olimpiai Ötpróba Peking 2008 el-
nevezésû programsorozat  máso-
dik õszi fordulójának, a futásnak. 

A tömegeket megmozgató
rendezvény így egy másik

hivatását is betöltötte, propagál-
ni a kerület lakói elõtt a testmoz-
gás fontosságát. Ezért az önkor-
mányzat is „hóna alá nyúlt” a
rendezvénynek, sok dologi ki-
adástól mentesítve a rendezõ
Zöldgömb Sport Klub vezetõjét,
a futás fõrendezõjét, Új Zoltánt.
Aki maga is elindult a választha-

tó 7, 14 illetve 28 kilométeres tá-
von, melyek közül a középsõre
voksolt. A 9 éves Lelkes Anna
valamint a 69 éves Komjáthi
György is ezt a távot választotta. 

Óbudaiakon kívül távoli kerüle-
tekbõl is érkeztek résztvevõk. Lo-
kálpatriótáknak tehát kétszeresen
örömteli, hogy a 7 kilométeres táv
befutójakor - bár tudjuk e napon
nem a versenyszerûség, hanem a
részvétel volt a fontos - a Csillag-
hegyen élõ 10 éves Burai Bálint
(édesapja társaságában) érkezett
be elsõnek a Duna-parti Club Ho-
tel területére. Lelkes Péter

Csillaghegyi gyõzelem az óbudai futónapon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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