
Sportegyesületek támogatásáról, közte-
rületeken jármûvel várakozás rendjérõl
is döntöttek az évadzáró ülésen.

A helyközi buszokra és az elõvárosi vo-
natokra is érvényes a városhatáron be-
lül az új BKV-bérlet.

A magyar nyelv szépségére kívánja fel-
hívni az ifjúság figyelmét az önkormány-
zat novellaíró pályázatával.4 13

Évadzáró képviselõ-testületi ülés Novellaíró pályázat

6
Új Budapest-bérlet januártól

XV. évfolyam 1. szám   2009. január 5. 

A reneszánsz év alkal-
mából, az európai

kultúra és mûveltség meg-
alapozásában múlhatatlan
érdemeket szerzett tudós
emléke elõtt tisztelgett a

kerület vezetése tavaly de-
cember 13-án az Óbudai
Szent Péter és Pál Fõplébá-
nia-templom elõtt.

FOLYTATÁS A 12. OLDALON

Tizenötször harminc méteres jégpályán korcsolyázhatnak a téli sportok szerelmesei - új helyszínen. Megépült ugyanis a második korcsolyapálya
a kerületben, ezúttal a Laborc utcai Barátság Családi és Szabadidõparkban. Bús Balázs polgármester a tavaly december 15-ei eseményen beje-
lentette: Egészségolimpia néven új életmódnevelési akcióprogram indul a kerületben.                                      BÕVEBBEN AZ 5., TÁJÉKOZTATÓ A 9. OLDALON

E lfogadta Budapest
t e h e r f o r g a l m i

stratégiáját és az ah-
hoz kapcsolódó rende-
letet a Fõvárosi Köz-

gyûlés az MSZP, az
SZDSZ és az MDF
képviselõinek szava-
zataival a tavaly de-
cemberi ülésen. Óbu-

da-Békásmegyer Ön-
kormányzatának tilta-
kozását figyelmen kí-
vül hagyták. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 3. OLDALON

Mûjégpálya nyílt a Barátság Családi és Szabadidõparkban

Egészségolimpia indul a kerületben

Kamionáradat zúdul Óbudára

Lapunk következõ száma
január 20-án, kedden
jelenik meg!

Bonfini emlékkõ

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

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 elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 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
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja 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 keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Tisztelt Fõpolgármester Úr!
A Fõvárosi Közgyûlés tegnap elfo-

gadta Budapest teherforgalmi stratégi-
áját. A koncepció kerületünk számára
nem elfogadható, tekintettel arra,
hogy szakmailag semmi sem indokol-
ja a 11-es fõút fõvárosi szakaszának
megnyitását a 12 tonnánál nehe-
zebb tehergépjármû-forgalom elõtt.

Mindezek alapján kérem Fõpol-
gármester Urat, hogy függessze föl
a tegnap elfogadott vonatkozó hatá-
rozatok végrehajtását, és a lehetõ
leghamarabb tárgyaltassa újra a
stratégia tervezetét a Fõvárosi Köz-
gyûlésben.

Meggyõzõdésem, hogy a Fõpolgár-
mester Úr, valamint a fõvárosi képvi-
selõk úgy döntöttek a kérdésben, hogy
nem voltak a megfelelõen tájékoztatva
a szakmai álláspontokról.

Mindezt jól alátámasztja az a tény,
hogy a Fõpolgármesteri Kabinet csak
e hét hétfõn tárgyalta az elõterjesz-
tést, s kedden a Fõpolgármester Úr
tárgyalójában tartott egyeztetés is
meglehetõsen szûk körû és informá-
ciószegény volt.

A teherforgalmi stratégiát a Fõváros
megbízásából kidolgozó Parking Kft.
ügyvezetõ igazgatója Gyarmati Zoltán
úr e hét hétfõn megküldte részemre a
szóban forgó útszakaszon elvégezte-
tett teherforgalmi és környezet-egész-
ségügyi vizsgálatok eredményérõl ké-
szített jelentést.

Gyarmati úr levelében, valamint a
FÕMTERV Zrt. által készített M0 au-
tópálya és a 11-es fõút közötti teher-
forgalmi kapcsolat vizsgálata címet
viselõ tanulmányban olyan szakmai
érvek megállapítások találhatók, ame-
lyek ismeretében felelõs döntéshozó
nem határozhatott volna a Batthyány
utca-Rákóczi utca-Szentendrei út
útvonal nehéz tehergépjármû-for-
galom számára történõ kijelölése
mellett.

Tekintettel arra, hogy sem Ön
sem a fõvárosi képviselõk ezt a do-
kumentumot valószínûleg nem kap-
ták kézhez, ezért a tanulmány, vala-
mint a Parking Kft ügyvezetõ igaz-
gatója levelének néhány részletét
feltétlenül fontosnak tartom meg-
említeni:

Gyarmati Zoltán úr 2008. december
12-i keltezéssel Önkormányzatunkhoz
elküldött levelében többek között ez
olvasható:

„Véleményünk szerint az M0 kele-
ti szektorán közlekedõ tehergépjár-
mûvek a sok éves gyakorlatra tekin-
tettel a jövõben is az M3 bevezetõ sza-
kasz - Hungária krt.- Róbert Károly
krt.- Árpád híd- Flórián tér -
Vörösvári út - Bécsi út útvonalat fog-

ják többségében használni ahhoz,
hogy megközelíthessék az északi agg-
lomerációt. Tovább erõsíti ezen állás-
pontunkat, hogy nyerges szerelvények
számára szinte közlekedhetetlen a
Megyeri híd budai hídfõjénél talál-
ható körforgalom, melynek átépítése -
tudomásunk szerint - mostanában nem
tervezett.”

Az említett tanulmányban szereplõ
megállapítások közül pedig az alábbi-
akra szeretném felhívni Fõpolgármes-
ter Úr szíves figyelmét:

A Megyeri híd megnyitása óta 
„Méréseink szerint a 10-es fõúton

beérkezõ forgalom mintegy 70-80%-a
továbbra is az Árpád hídon kel át a
Dunán, így a csökkenés oka az M0-ra
történt átterhelõdés, különösen az M3
és M5 közötti szakaszról, amely már
az engedélyköteles terület része. Je-
lentõsebb csökkenés a távolsági fuva-
rozásban használt nehéz gépjármû-
szerelvények számában mutatkozik,
ezek közlekedésének többnyire nem
felel meg a szûk városi úthálózat, így
ezek elsõsorban a tágabb, kedvezõbb
ívviszonyokkal rendelkezõ útvonala-
kat keresi.”

3.1 I. szcenárió: Tranzit útvonal:
10-es fõút -11-es fõút-M0

„Általános észrevételek
A Vörösvári út - 11-es fõút kapcso-

lat, illetve a 11-es fõút M0 kapcsolat
kialakításában nem kedvez a nehéz
teherforgalomnak, különösen a jár-
mû szerelvényeknek. A 11-es fõút - M0
csomópont körforgalmának sugara
nem elég nagy, bõvíthetõsége kérdé-
ses, jármûszerelvény közlekedése ese-
tén igénybe veszi a körforgalom mind-
két sávját, jelentõsen csökkentve an-
nak kapacitását. A Flórián téri cso-
mópontban a 11-es út irányában mû-
ködõ nagyív zöldideje és felállási sza-
kasza rövid az itt kialakuló sor vissza-
duzzaszthatja az egyenesen az Árpád
hídra haladó sávok forgalmát is. A
11-es fõút felõl a Vörösvári út felé
csak jelzõtáblás szabályozás van, az
ívviszonyok miatt a jármûszerelvé-
nyek és nehéz tehergépjármûvek nem
tudnak a szélsõ sávba fordulni a töb-
bi sáv zavarása nélkül, így csak akkor
tudnak mûködni, ha az Árpád hídról
egyenesen haladó irány tilos jelzést
kap. Az esetlegesen itt kialakuló sor
ellehetetlenítheti a jobbos sáv elõtt lé-
võ tömegközlekedési megállóhely
mûködését.”

3.2 II. szcenárió tranzitútvonal
10-es fõút-Róbert Károly és Hun-
gária krt. - M3-M0

„Általános észrevételek
Ez a változat a teherforgalmat a

nehéz gépjármûvek számára kedve-
zõbb geometriai kialakítású útvona-
lon vezeti.”

„Az úthossz vizsgálata szerint az a
10-es út-Hungária gyûrû-M3-M0 út-
vonal a kedvezõbb.”

„a kevesebb jelzõlámpával szabá-
lyozott útvonal elõnyt élvez. Az M3
autópálya felé haladó nyomvonal
kiépítettsége mind sávszámban,
mind az egyes elemeket összekötõ
csomópontok geometriájában ked-
vezõbb kialakítású, a Kacsóh Pong-
rác úti csomópont hatékonyabban
vezeti rá a forgalmat az M3-as be-
vezetõ szakaszára a Flórián téri
Vörösvári út - Szentendrei út kap-
csolatnál. Szintén kedvezõbb a kap-
csolat viszont irányban, illetve az
M0-M3 csomópont kialakítása is
kedvezõbb az M0 11-es út csomó-
pontjában található körforgalmú
csomópontnál.”

„Összegezve az épített környezet
kedvezõbb az  M3 felé haladó útvo-
nal mentén”.

„A kevesebb megállásból és rövi-
debb útvonalból adódóan az üzem-
anyag fogyasztás és ezáltal a
károsanyag kibocsátás kedvezõbb le-
het az M3 felé vezetõ útvonalon.”

4. Ajánlott alternatíva meghatá-
rozása

Az eljutási idõ, sebesség és útvo-
nalhossz, illetve a kiépítés és épített
környezet szempontjából a 10-es út
- Hungária gyûrû -M3 -M0 útvonal
(II.szcenárió) kedvezõbb mint a 11-
es fõutat igénybevevõ változat.”

Kérem Fõpolgármester Urat arra,
hogy tegyen meg mindent annak ér-
dekében, hogy ez a III. kerületben élõ
fõvárosi lakosokat rendkívüli mér-
tékben sújtó és minden szakmai ala-
pot nélkülözõ döntés felülvizsgálatra,
és a lehetõ leghamarabb módosításra
kerüljön.

Szíves együttmûködését elõre is
köszönöm!

Budapest, 2008. december 19.
Tisztelettel:

Bús Balázs

Levél Demszky Gábor fõpolgármesternek

Hagyó Miklós a városüzemeltetésért felelõs fõpolgármester-helyettes

a terület idei sikerei közt a teherforgalmi stratégia kidolgozását emel-

te ki. Hagyó szerint a fenti program révén Budapesten kevesebb lesz

a zaj, tisztább lesz a levegõ, gyorsabb lesz az utazás.

Sajnos Óbudán ezt nem így látják.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára elfogadha-
tatlan a 11-es fõút fõvárosi szakaszának megnyitása a 12
tonnánál nehezebb tehergépjármû-forgalom elõtt.

A Batthyány utca - Rákóczi utca - Szentendrei út
útvonal mellett közvetlen hatásterületen inten-

zív lakóövezet - négy lakótelep fekszik - Békásme-
gyer Kelet és Nyugat; Pók utca; Kaszásdûlõ; Flórián
tér környezete. Az itt lakók számára jelenleg is határ-
terhelést jelent a zaj- és a légszennyezés. 

A Batthyány utca - Rákóczi utca szakasz családi há-
zas, kisvárosias jellegû, övezetet szakít ketté. Az épü-
letek és az útpálya távolsága számos esetben nem ha-
ladja meg a 10-15 métert, amely egyértelmûvé teszi,
hogy a feltétlenül szükséges zajcsillapító eszközök,
zajvédõ-fal kialakítására egyáltalán nincs lehetõség. A
jelzett útszakaszon a talajszerkezet adottságai is rend-
kívül rosszak, ezért a tervezett intézkedések végrehaj-
tása nem csak az életminõség drasztikus romlását
eredményezné, hanem jelentõs mennyiségû épületkár-
ral is együtt járna. Ennek az együttes problémának a
kezelésére csak a nyomvonal rendeletbõl való kikerü-
lése ad megoldást. 

A Flórián tértõl a városhatárig terjedõ útvonalat figye-
lembe véve az út hatásterületén mintegy 50 ezer fõvárosi
lakos él, az õ számukra ez a döntés minden tekintetben ki-
emelkedõen negatív hatással bír a zaj-, lég-, por-, rezgés
terhelés, valamint az ebbõl levezethetõ egészségkárosodá-
sok (allergia, koncentráció csökkenés, depresszió, illetve
túlzó idegi igénybevétel) miatt. Mindez messze meghalad-
ja azt a valóságban egyébként sem létezõ pozitív hatást,
amit ettõl az intézkedéstõl a koncepció készítõi várnak.

Ráadásul a tervezett intézkedések gyökeresen el-
térnek a fõváros zajstratégiájában foglaltaktól, így an-
nak módosítása is feltétlenül szükségessé válna e ren-
delkezés elfogadása esetén.

A rendelettervezet - a történelmi értékek védelmé-
nek elvével szöges ellentétben - egyáltalán nem veszi
figyelembe azt a tényt, hogy a szóban forgó útvonal a

fõváros legjelentõsebb római kori régészeti területén
megy keresztül. A Szentendrei út mellett olyan felbe-
csülhetetlen értékû római kori történelmi emlékek ta-
lálhatók, amelyek valószínûsíthetõ károsodását a
koncepció megfogalmazói közül senki sem vette
számba, még annak ellenére sem, hogy a hatályos
szabályozás szerint 3,5 tonnánál nehezebb gépjármû-
vek már most sem közlekedhetnének az ilyen „védett
épített környezet” kategóriába tartozó területek mel-
lett. A régész szakértõk véleménye alapján a várható
terhelés rendkívül nagymértékben veszélyezteti a le-
leteket, s így azok állagmegóvásának költsége messze
meghaladná az esetleges pozitív forgalmi hatást. 

A Szentendrei - Batthyány - Rákóczi út úthálózata
több mint 30 éves. Ez idõ alatt szerkezeti felújításon
nem esett át, csak újraszõnyegezték. Az út pályaszer-
kezete nem alkalmas mûszakilag a terhelés növeke-
dés elviselésére. A csillaghegyi szakaszon az altalaj
geotechnikai és a pályaszerkezeti adottságai miatt ko-
moly károsodás is várható.

Az esztergomi vasút alatti átjáró Dél felé vezetõ ága a ré-
gi Szentendrei út 2x1 sávos ûrszelvénye. Ma ezen halad át
3 sáv, amelyen egyszerre 3 személyautó is nehezen fér át.
Az ûrszelvény nagyobb jármûvek számára csak 2 sávon
járható, folyamatos forgalmi és baleseti gócpont. 

Ráadásul a Szentendrei út mentén nincs semmi-
lyen logisztikai terület, amelynek kiszolgálása indo-
kolná a teherforgalom intenzív megjelenését.

A koncepcióban szereplõ Flórián téri jobbra ka-
nyarodás fizikai megvalósításának lehetõségét a
Vörösvári út felé a fõváros illetékes szakemberei is
megvizsgálták. A szakértõk a vizsgálat lefolytatását
követõen szintén aggályaiknak adtak hangot, tekin-
tettel arra, hogy a kanyarodósávból a nehézgépjár-
mûvek csak a távolabbi 2.-3. forgalmi sávokba tud-
nak befordulni, várakozásuk közben a BKV járatait
akadályozzák a megállóban, egyúttal jelentõsen
korlátozva a személyautók ráfordulását is a
Vörösvári útra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete 2008. augusztus 27-ei és 2008. október 29-
ei ülésén mindkét alkalommal, egyhangúlag úgy hatá-
rozott, hogy a teherforgalmi stratégia munkaközi anya-
gának Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területére
vonatkozó része a jelenlegi formájában elfogadhatatlan.
Az önkormányzat a határozatokba foglalt döntéseirõl
minden esetben írásban tájékoztatta a fõváros vezetését.
Figyelemre méltó az a tény, hogy a III. kerületi MSZP-
és SZDSZ-frakció - egyetértve a kerületi önkormányzat
vezetésével - szakmailag szintén indokolatlannak tartja
a 11-es út fõvárosi szakaszának megnyitását a 12 tonná-
nál nehezebb tehergépjármûvek elõtt. 

Szükséges megjegyezni továbbá azt is, hogy a III. ke-
rületi önkormányzat, a szakmai álláspontját a kerületi tár-
sadalmi szervezetek és szakértõk bevonásával alakította
ki. Az önkormányzat által összehívott és a munkaanyag
elkészítéséért felelõs Parking Kft. képviselõinek részvéte-
lével megtartott két szakmai egyeztetésen valamennyi
résztvevõ civil szervezet egybehangzóan elutasította a vé-
leményezésre megküldött két koncepció-tervezetet.

A tervezett intézkedés azonban egyéb problémákat
is felvet. Ki garantálja például azt, hogy az érintett te-
hergépjármûvek nem fognak letérni Csillaghegynél, s
nem próbálnak a Pusztakúti úton jelentõs útvonal rö-
vidítést elérni. A rendõrség - az elmúlt idõszaki ta-
pasztalatok alapján - a jelenlegi mûködési feltételei
mellett képtelen lesz ezt megakadályozni, márpedig
pusztán tiltótáblák visszatartó erejében bízva sok tíz-
ezer fõvárosi polgár életminõségét, nyugalmát és biz-
tonságát kockára tenni több mint felelõtlenség.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának állás-
pontja szerint a fõváros tranzit- teherforgalomtól tör-
ténõ mentesítéséhez az M0-ás továbbépítésére feltét-
lenül szükség van. Ezért ismételten szorgalmazzuk,
hogy a 10-es és 11-es fõutakat összekötõ szakasz
megépítésére a lehetõ leghamarabb kerüljön sor.

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

M ivel azonban az M0-
ás autóút 10-es és

11-es út közötti szakasza
nem épült meg, a korlátozás

alól kivették az M3-
as autópálya beveze-
tõ szakaszát, a Hun-
gária körút-Róbert
Károly körút-Árpád
híd-Vörösvári út-Bé-
csi út, valamint a Bat-
thyány utca-Rákóczi
utca-Szentendrei út-
Vörösvári út-Bécsi út
vonalat az M0-ás
körgyûrû 10-es és 11-
es út közötti szaka-
szának megépítéséig. 

Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányza-
tának az itt élõk és
Aquincum védelmé-
ben hangoztatott til-
takozását nem vették
figyelembe. 

A Fõvárosi Közgyûlés tavaly december
18-án fogadta el Budapest teherforgalmi
stratégiáját. A koncepció kerületünk szá-
mára nem elfogadható, tekintettel arra,
hogy szakmailag semmi sem indokolja a
11-es fõút fõvárosi szakaszának megnyi-
tását a 12 tonnánál nehezebb tehergép-
jármû-forgalom elõtt - mondta Bús Balázs
polgármester december 19-ei sajtótájé-
koztatóján.

A kerület elsõ embere szerint a fõváro-
si képviselõk úgy döntöttek a kér-

désben, hogy nem voltak megfelelõen
tájékoztatva a szakmai álláspontokról.
A szakmai észrevételt - melyet a képvi-
selõk feltehetõleg nem, csak a polgár-
mester kapott kézhez - a Fõmterv készí-
tette. Erre hivatkozva elmondta: a ta-
nulmányban olyan szakmai érvek,
megállapítások találhatók, amelyek is-
meretében felelõs döntéshozó nem ha-
tározhatott volna a Batthyány utca-Rá-
kóczi utca-Szentendrei út útvonal ne-
héz tehergépjármû-forgalom számára
történõ kijelölése mellett. A tanulmány-
ból kiemelve, példaként említette, hogy
„az eljutási idõ, sebesség és útvonal-
hossz, illetve a kiépítés és épített kör-
nyezet szempontjából a 10-es út-Hun-
gária gyûrû-M3-M0-ás útvonal kedve-
zõbb, mint a 11-es fõutat igénybevevõ
változat.”

Bús Balázs polgármester a kerületi
SZDSZ-, MSZDP- és MSZP-frakció veze-
tõivel együtt, a korábbi testületi döntések
alapján, levélben arra kérte a fõpolgár-
mestert, hogy függessze föl az elfogadott
határozatok végrehajtását, és a lehetõ leg-
hamarabb tárgyaltassa újra a stratégia
tervezetét a Fõvárosi Közgyûlésben, annak
érdekében, hogy szakmai és ne politikai
döntés szülessen. A városrész vezetõje azt
kérte Demszky Gábortól, hogy Óbudát is
tekintse Budapest részének.

Az önkormányzat álláspontja a teherforgalmi stratégia tervezetérõl 

A fõváros lemondott Óbudáról? Kamionáradat 
zúdul a kerületre
A Fõvárosi Közgyûlés tavaly december 18-ai ülésén az
MSZP, az SZDSZ és az MDF képviselõinek szavazataival
elfogadta Budapest teherforgalmi stratégiáját és az ah-
hoz kapcsolódó rendeletet. E szerint január 1-jétõl az
egész fõváros területe teherforgalmi korlátozás alá
esik, az átmenõ teherforgalomnak pedig az M0-ás kör-
gyûrût kell használnia.

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére Wintermantel Zsolt fõvárosi képvise-
lõ módosító javaslatot nyújtott be, melynek elfogadása esetén a Szentendrei út ki-
került volna a tranzitútvonal számára kijelölt tervekbõl. Az elõterjesztést a Fidesz-
KDNP-s és MDF-es képviselõk megszavazták, az MSZP-frakció nemmel szavazott,
az SZDSZ-es képviselõk többsége tartózkodott
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Tudósítás az ülésterembõl

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete december 17-én tartotta múlt
évi utolsó rendes ülését a Városháza tanács-
kozótermében. 

E lsõként az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérõl szóló rendeletét mó-

dosították. A napirendi pontban többek
közt szerepelt a Csillaghegyi MTE futball-
csapat és a Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub
Egyesület tevékenységének támogatása.
Pataki Márton (MSZDP), illetve Kiss
László (MSZP) diszkriminatívnak ítélte,
hogy a TUE Sportcsapata nem szerepel tá-
mogatottként a javaslatban. 

Puskás Péter (Polgári-frakció) alpolgár-
mester válaszá-
ban kifejtette: a
TUE Sportklub-
tól nem érkezett
támogatási ké-
relem. Egyéb-
ként az önkor-
mányzat veze-
tésének kiemelt
célja az után-
pótlás-nevelés
támogatása. 

A Csillaghe-
gyi MTE fut-
ballcsapatának
a Nemzeti bajnokság III. osztályában való
szerepléséhez szükséges többletkiadásokra
3 millió forintot szavazott meg a testület
19 igen, 12 nem szavazattal és 1 tartózko-
dással. A Kaszások Óbudai Ifjúsági Klub
Egyesület általános iskolás gyerekeknek
szervezendõ kosárlabdaedzésekre 1 millió
forintot különítettek el 29 jóváhagyó, 3 el-
utasító voks és 1 tartózkodás mellett. A
Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és
Szakiskolára jutó költségvetésbõl kivétele-
sen elõleget biztosítottak 1 tartózkodás
mellett, mivel az intézmény-felújítás költ-
ségei meghaladták a tervezettet. 

Ugyanebben az elõterjesztésben szere-
pelt az adventi
rendezvényso-
rozat, illetve az
e s e m é n y h e z
kapcsolódó jég-
pálya létesítésé-
nek költségeire
forrás elkülöní-
tése. 

Pataki Márton,
majd Páll Attila
az SZDSZ-frak-
ció vezetõje
egyaránt a ki-
adások részletes
elszámolását indítványozta. Páll Attila
egyúttal azt javasolta, hogy a rendezvényt
jövõre egy szervezet koordinálja. 

Bús Balázs
polgármes te r
„befogadta” az
indítványokat.
A rendelet ezen
bekezdését 20
igen és 13 tar-
tózkodás mel-
lett fogadták el.
A 2008. évi
köl tségvetési
rendelet módo-
sításának egé-
szét 19 igen, 3
nem szavazattal
és 10 tartózkodással hagyták jóvá. 

Rendelet a jármûvel 
való várakozásról

Egyhangúlag fogadták el a III. kerület
közterületein jármûvel várakozás rendjé-
nek szabályozásáról szóló rendeletet.
(Rendelet a 24. oldalon.) Egyúttal jóvá-
hagyták Szabó Magdolna (MSZDP) al-
polgármester
szóbeli kiegé-
szítését, mely
szerint arra kér-
te Bús Balázs
polgármestert,
hogy a Fõvárosi
Közgyûléshez
e l j u t t a t a n d ó
anyagban te-
gyen javaslatot
az eredetihez
képest több
Belsõ-óbudai
terület védett
övezetté nyilvánítására. 

Egy tartózkodás mellett szavazta meg a
testület a készülõ „Óbuda-Békásmegyer
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját”
Szepessy Tamás (Polgári-frakció) alpol-
gármesternek
azzal a kiegé-
szítésével, hogy
amennyiben a
Szociális és
Munkaügyi Mi-
nisztérium által
b i z t o s í t a n d ó
anti-szegregá-
ciós szakértõ
észrevételei az
anyag módosí-
tását igénylik,
akkor az újra a
testület elé ke-
rül. Az elõterjesztésben foglaltak szerint fõ
cél többek közt, modern és igényes alap,
üzleti, szabadidõs és kulturális szolgáltatá-
sok széles körét kínáló kerület kialakítása,
mely élhetõ, vonzó lakókörnyezetet nyújt a

lakosoknak. Tartalmazza még Óbuda tu-
risztikai és szórakoztató vonzerejének fel-
élesztését; tudásalapú, magas hozzáadott
értéket létrehozó ipar meghonosítását; a
környezet teherbíró képességét tiszteletben
tartó, biztonságos közlekedés megvalósítá-
sát. 

Elfogadták a Közép-Magyarországi Re-
gionális Közigazgatási Hivatal törvényes-
ségi észrevételét az ÓBVSZ-rõl. 

Csatlakozás 
a szociális chartához

Egyhangúlag szavazták meg a képvise-
lõk az önkormányzati szociális chartához
való csatlakozást, azon belül kiemelten
„Az önkormányzati szociálpolitika alapel-
vei” címû állásfoglalást, melyet támogat-
nak. A kezdeményezést Vecsei Miklós, a
Hajléktalanokért Közalapítvány kuratóriu-
mának elnöke jegyzi. Egy lehetséges nem-
zeti hajléktalanügyi stratégia kereteinek
kidolgozásán, annak a kormánnyal való el-
fogadtatásán munkálkodik. 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ alapító okiratának
módosítását szintén egyhangúlag hagyták
jóvá. Az Óbuda-Békásmegyer Védõnõi
Szolgálatánál intézményvezetõi munkakör
betöltésére vonatkozó pályázat kiírása 12
tartózkodással és 19 igen vokssal „ment át”.

A továbbiakban egyhangúlag hagyták
jóvá a Pedagógiai Szolgáltató Intézet veze-
tõi pályázatának kiírását; a nevelési-okta-
tási intézmények 2008/2009. tanévének
október 1-jei statisztikai adatszolgáltatás-
ról szóló tájékoztatót; az Óbudai Nyár
2008. kulturális rendezvénysorozatról szó-
ló beszámolót. 

A Lakóközösségek Életminõsége Javítá-
sáért Óbuda-Békásmegyerért Egyesülettel
kötendõ együttmûködési megállapodást 28
igen és 4 tartózkodással szavazták meg.
Egy tartózkodás mellett döntöttek az ön-
kormányzat, a Fõtáv Zrt. és a DHK Zrt.
között kötendõ megállapodásról. Végül el-
fogadták a képviselõ-testület 2009. évi I.
féléves munkatervét. 

Sz. Cs.

Évadzáró testületi ülés

Támogatás sportegyesületeknek

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levele-
zõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil
szervezetek számára. Az önkormányzat által
végzett napi pályázatfigyelés keretén belül fel-
ajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerün-
kön keresztül a különbözõ pályázati lehetõsé-
gekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkor-
mányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek je-
lezni Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõ-
ségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-
mail címen. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A z Egészségolimpia
program a lakosság

rossz fizikai állapotán kí-
ván változtatni. Megnyi-
tójában Bús Balázs pol-
gármester hangsúlyozta:
a születéskor várható
élettartam nõknél és fér-
fiaknál egyaránt jócskán
a nyugati átlag alatt van.
Ennek legfõbb oka a
stresszes életmód és a
dohányzás. A magyar
férfiaknál a vezetõ halál
ok a tüdõrák. Az ifjúság
55 százaléka egyáltalán
nem sportol, az elmúlt
tíz évben megduplázód-
tak a fiatalok gerincbe-
tegségei.

A pozitív irányú vál-
tozás érdekében a lakos-
ság szûrõ-, egészség- és
sportnapokon vehet
részt az Egészségolim-
pián. A terv szerint több
tízezer embert mozgat
majd meg a program. Az

önkormányzat az Egész-
ségügyi Szolgáltató
Kht-ja által pályázaton
elnyert, és önkormány-
zati önrésszel kiegészí-
tett, összesen 1,5 millió
euroból gazdálkodhat.

- Két ok miatt hiány-
pótló a most induló kez-
deményezés. Egyrészt
nincs abszolút bázis,
ezért csak ANTSZ- fel-
mérés áll rendelkezésre,
hogy megtudjuk, milyen
a kerület lakosságának
egészségi állapota. Most

azonban pontos képet
fogunk kapni a helyzet-
rõl. Célunk, hogy Óbu-
da-Békásmegyer lakosai
legyenek a legegészsé-
gesebbek a fõvárosban,
majd az országban.
Programunk segítségé-
vel erre most van esély -

mondta Bús Balázs. - A
másik ok, hogy bár
számtalan hasonló kon-
cepció létezik, senki
sem valósítja meg eze-
ket. A mi programunk
azonban ellenõrizhetõ,
valós program - tette
hozzá. 

Mûjégpálya nyílt a Barátság Családi és Szabadidõparkban

Egészségolimpia indul Óbudán

A Barátság Családi és Szabadidõ Parkban (1037 Budapest, Laborc utca 2.)
megnyílt a lakosság részére az egész évben nyitva tartó jégpálya.
A mûjégpályát a lakosság az alábbi idõpontokban használhatja:
Szerdán: 14-tõl 17 óráig.
Csütörtökön: 14-tõl 17 óráig.
Pénteken: 14-tõl 19 óráig.
Szombaton: 10-tõl 13 óráig és 15-tõl 19 óráig.
Vasárnap: 10-tõl 13 óráig és 15-tõl 19 óráig.
A belépõjegy ára: 700 Ft/2 óra. Korcsolya bérlés szintén 700 Ft/2 óra. 10 fõ fe-
letti csoportoknak 500 Ft/2 óra. Korcsolya bérlés is 500 Ft/2 óra.
Lehetõség van születésnapi parti rendezésére is a jégpályán szombaton 13-tól
15 óráig, vasárnap 13-tól 15 óráig. A születésnapi partikat a helyszínen kell
egyeztetni.

Az új jégpálya nyitva tartása

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Mint arról már beszámol-
tunk, az önkormányzat öt-
letpályázatot írt ki a Fõ tér
és környéke városépíté-
szeti és környezetalakítá-
si tervezésére. A bíráló bi-
zottság áttanulmányozta a
beérkezett pályamûveket,
és döntött a nyertesekrõl.
Eredményt tavaly decem-
ber 15-én hirdettek a pol-
gármesteri hivatalban. A
díjakat Bús Balázs polgár-
mester adta át. 

1 millió 250 ezer fo-
rintos elsõ díjat ka-

pott a Grabner Bt. Má-
sodik a Sagra Architects

Kft. és az Építészlabor
Bt., díjuk 1 millió forint.
Harmadik lett és 750
ezer forintban részesült
a Gardenworks Kft. 

Az önkormányzat
négy pályamûvet meg-
vásárolt 500-500 ezer fo-
rint értékben. Mégpedig
a Schõmer Mûterem
Kft., a Garten Studio
Kft., a Gelesz és Lenzsér
Kft., valamint az Urban-
Lis Stúdió Kft. terveit. 

(A díjazott és megvá-
sárolt pályamûvek a
polgármesteri hivatal
épületének II. emeleti
elõterében láthatók.) 

Tervek a Fõ tér fejlesztésére

Díjazott ötletpályázatok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

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 pénteken nincs félfogadás.

Ha nem kapja a lapot!
Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-
latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-
0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os telefon-
számon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu
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Beruházás – Közlekedés

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2009.január 5-tõl február 4-ig a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében
a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Bp., III. kerület Bécsi út-Tégla utca-Tégla árok-
Váradi út- Kiscelli köz-Remetehegyi út-Perényi
köz-Perényi út által határolt területre (volt Újlak
I. bánya) vonatkozó, Kerületi Szabályozási Terv ál-
tal határolt terület Kerületi Szabályozási Terve meg-
tekinthetõ és véleményezhetõ.
A fenti tervre vonatkozó észrevételekre, kérdésekre
ügyfélfogadási idõben a fõépítészi iroda munkatár-
saitól kérhetõ tájékoztatás.

Bús Balázs
polgármester

A Móricz Zsigmond körtéren
tavaly decemberben átad-
ták az új összekötõ villa-
mosvágányokat, ettõl kezd-
ve néhány hétig visszaállt a
korábbi, szintén ideiglenes
villamoshálózat a budai ol-
dalon. A 41-es és a 41A vil-
lamosok azonban a Kriszti-
na körúton át a Moszkva té-
rig járnak majd.

Lényegesebb lesz az a
változás, mely a Sza-

badság híd villamosfor-
galmának megnyitása
után lép életbe, mert ettõl
kezdve a 47-es és a 49-es
villamosok újból az erede-
ti útvonalukon járnak. A
41-es marad Kamaraerdõ-
Moszkva tér között, a 41A
végleg, míg a 19-es ideig-
lenesen szûnik meg. A
Batthyány tér és a Gellért
tér között továbbra is lesz
19-41V pótlóbusz, míg a
61-es villamos a Móricz
Zsigmond körtér és a Hû-
vösvölgy között szállítja
az utasokat. Az 56-os vil-
lamos ekkor szünetel, és a
18-as is csak a Savoya
park és a Moszkva tér kö-
zött jár majd. Értelemsze-
rûen a 47-49V és a 149V
is megszûnik, hiszen már
van helyettük villamos.
(Az 59-es és az 59A ma-
rad mostani útvonalán.)

Megint lényegesen
megváltozik a villamos-
forgalom a Várkert rak-
part ismételt megnyitása
után, ami április végére
várható. Ekkortól a 19-es

és a 41-es villamos ismét
a Batthyány térig jár, a
61-es „visszazsugorodik“
az eredeti, Móricz Zsig-
mond körtér-Moszkva tér
útvonalára, míg kap egy
társat, az új 56-ost, amely
a Móricz Zsigmond kör-
tér és Hûvösvölgy között
közlekedik majd. A 18-as
is ismét visszakapja a
Hûvösvölgy-Savoya park
útvonalát. Azonban még
nem biztos, hogy így
lesz, mert más elképzelés
is él jelenleg. Amennyi-

ben a szomszédos II. ke-
rület támogatólag állna
hozzá, úgy lehet, hogy
addigra elkészülnek az új
vágánykapcsolatok a Tö-
rök utcában és a Moszkva
téren, így esetleg létrejö-
het egy Farkasrét-Óbuda
közötti közvetlen villa-
mosjárat is.

Kertész István 

Közvetlen járat Óbuda és Farkasrét között?

Változik Buda villamoshálózata

Tervezik az 1-es villamos fejlesztését, jelenleg arról vi-
táznak a szakemberek, hogy a Budafoki vagy a Fehérvá-
ri útig hosszabbítsák meg a dél-budai szakaszt

Véleményezhetõ szabályozási terv

A Fõvárosi Közgyûlés 2008.
december 18-ai döntése ér-
telmében január 1-jétõl a
BKV-bérlet (új nevén Buda-
pest-bérlet) a helyközi bu-
szokra és az elõvárosi vona-
tokra is érvényes lesz a vá-
roshatáron belül. A közigaz-
gatási határon kívül pedig ki-
egészítõjeggyel utazhatunk,
ahogyan a HÉV-en már évti-
zedek óta megszokhattuk. 

Az új Budapest-bérlet
annyit „tud”, mint

korábban a Budapesti
Egyesített Bérlet (BEB),
de most már nem lesz két-
féle, csupán egyetlen egy, a
Budapest-bérlet, mely har-
mincnapos, negyedéves és
éves, valamint teljesárú és
diák-nyugdíjas változatban
is kapható lesz. Bár sokan
felháborodnak a maga-
sabb, 9 ezer forintos ár mi-
att, azt jó tudni, hogy ebbõl
csupán száz forint a tényle-
ges különbözet, a többi a
szokásos éves áremelésbõl
adódik. 

AIII. kerületi lakosok el-
sõsorban az Árpád híd -
Vörösvári út - Bécsi út elõ-
városi buszjáratait vehetik
igénybe ezzel a bérlettel,
mint többletszolgáltatást.
Arra azonban oda kell fi-
gyelni, hogy csak olyan bu-
szokon érvényes ez a bér-
let, melynek elején ott talál-
ható a Budapesti Közleke-
dési Szövetség emblémája.

További alapos körültekin-
tést igényel a gyorsjáratok
létezése, és az hogy az elõ-
városi buszok nem mind-
egyik, egyébként érintett
városi megállóban állnak
meg. A térségben a volán-
buszon kívül - egy vonalon
-  a VértesVolán is szállítja
ezzel a bérlettel az utasokat.
A városhatáron belül a vo-
natokon és az elõvárosi-bu-
szokon továbbra is lehet
jeggyel utazni, ezt az
igénybevett közlekedési
társaság adja ki és rendsze-
rint sokkal olcsóbb, mint a
BKV-jegy.

A Budapest-bérlettel
például vonaton a Nyugati
pályaudvar és Üröm kö-
zött, míg a Bécsi úton járó
helyközi buszokkal az Ár-
pád hídi metróállomás és
az Üröm vasúti megálló-
hely elnevezésû megálló
között utazhatunk, de a
BKV 218-as autóbuszával
két megállóval még kijebb,
a Solymári téglagyár bekö-
tõ útig. 

Mint lapunkban már
megírtuk, a Szentendrei út-
ról elvitték a helyközi bu-
szokat, így ebben a térség-
ben nem nyújt plusz szol-
gáltatást az új bérlet.

8A Vörösvári út - Bécsi
út vonalszakaszon: a 800-
as, a 801-es (VértesVolán),
a 805-ös, a 810-es, a 820-
as, a 830-as, a 832-es és a
840-es közlekedik. K. I.

ÚJ ASZFALT AZ ERDÕALJA, KIRÁLYLAKI, MÁRAMAROS ÚTON. Lapunkban többször olvas-
hattak arról, hogy három ütemben újíttatta fel a fõváros az Erdõalja, Királylaki és
Máramaros utat. A kivitelezõ cég szakemberei az utolsó simításokat végezték az érin-
tett szakaszokon múlt év novemberének elsõ hete közepén

Új Budapest-bérlet januártól

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete közmeghallgatást
tartott a városrész közbiz-
tonsága témakörben a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban tavaly december 17-én. 

Jól vizsgázott
a térfigyelõ-rendszer

Az önkormányzat költ-
ségvetésébõl 2008-ban
bruttó 300 millió forintból
építtette ki a térfigyelõ-
rendszert és a diszpécser-
központot, melynek éves
fenntartási költsége mint-
egy 100 millió forint. Bé-
kásmegyeren 60, a Fõ té-
ren és környékén 4 kamera
pásztázza a közterületeket.
A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a kamerák mû-
ködtetése beváltotta a hoz-
záfûzött reményeket: je-
lentõsen visszaszorultak a
bûncselekmények, sza-
bálysértések a közterülete-
ken, emellett a felderítés
aránya is jelentõsen javult -
mondta elöljáróban Bús
Balázs polgármester. A to-
vábbiakban bemutatta dr.
Böjtös Zoltánt, a polgár-
mesteri hivatal közbizton-
sági irodájának vezetõjét. 

Az eredmények közt
említette, hogy öt sebesség
kijelzõt szereltettek föl a
balesetveszélyesebb útsza-
kaszokra. Hangsúlyozta: a
közúti balesetek visszaszo-
rítását kiemelt célnak te-
kintik. Ennek érdekében
ügyelnek rendõrök és köz-
terület-felügyelõk 11 isko-
la környékén a reggeli
órákban. A diákok tavaly
láthatósági mellényt, a ker-
tes házas lakóövezetben
kerékpárral közlekedõ diá-
kok láthatósági karperecet
kaptak az önkormányzat-
tól, testi épségük védelme
érdekében. 

Csökkentek 
a bûnesetek

Dr. Markó Attila ezre-
des, a III. kerületi Rendõr-
kapitányság vezetõje is-
mertette Békásmegyer
közbiztonsági helyzetét, a
tavaly május óta mûködõ

kamera-rendszerrel elért
eredményeket. A lakossá-
got leginkább irritáló bûn-
cselekmények közül tavaly
óta a betörések 42, a gép-
jármûfeltörések 68, a gép-
jármûlopások 38 százalék-
kal csökkentek. Érdekes-
ségként említette, hogy
Békásmegyeren a bûncse-
lekmények, szabálysérté-
sek összességében ott is
visszaszorultak, ahol nem
mûködik kamera. A lakó-
telepet „bal” és „jobb” ol-
dalra osztva: a hegy felõli
oldalon a gépjármûfeltöré-
sek 87, a gépjármûlopások
38 százalékkal estek visz-
sza, a betöréses lopások 43
százalékkal csökkentek. A
Duna felõli oldalon az au-
tófeltörések 44 százalékkal
csökkentek, sajnálatos mó-
don a gépjármûlopás 6-ról
8-ra, a lakásbetörések szá-
ma 16-ról 26-ra emelke-
dett. Rablás a hegy felõli
oldalon 2, míg a Duna
felõlin 6 volt. Ezeket elsõ-
sorban fiatalok követték el
saját korosztályuk képvise-
lõi ellen. Mobiltelefont,
MP3-lejátszót szereztek
meg erõszakkal. Hozzáté-
ve mindehhez, hogy a
Csobánka tér felõli oldalon
mûködik több térfigyelõ-
kamera. Ezért a Vásárcsar-
nok felõli oldalon további
kamerák felszerelése szük-
séges. 

A résztvevõk ezután a
kamerák felvételeibõl lát-
hattak olyan jeleneteket,
melynek segítségével au-
tófeltörõket, kábítószer

árusokat és fogyasztókat,
az aluljáróban garázdálko-
dó fiatalokat, a HÉV-átjá-
rón piros lámpánál áthajtó
autóst lepleztek le. Össze-
sen 247 esetben tettek fel-
jelentést és 190 ezer forint
helyszíni bírságot szabtak
ki a rendõrök, a rendszer
mûködtetésének köszön-
hetõen. 

Együttmûködõ
hatóságok

Dr. Markó Attila zár-
szavában kifejtette: a köz-
biztonság javítása a vilá-
gon sehol sem csak a
rendõrség feladata.
Együtt kell mûködnie az
önkormányzatoknak, ci-
vil szervezeteknek, pol-
gárõrségnek. Jó példaként
említette az Ezüsthegy
Lakásszövetkezet épüle-
teiben mûködtetett belsõ
kamerarendszert, mely-
nek eredményeképpen je-
lentõsen csökkentek a
bûncselekmények, sza-
bálysértések. Kifejtette:
mindemellett az önkor-
mányzat által finanszíro-
zott és a rendõrökkel fi-
gyeltetett rendszer to-
vábbfejlesztésében bízik.
A térfigyelésre Belsõ-
Óbudán van leginkább
szükség a jövõben. 

- A prezentáció alátá-
masztja, hogy a közbiz-
tonság jó irányt vett Bé-
kásmegyeren - tette hoz-
zá Bús Balázs polgár-
mester a látottakhoz-hal-
lottakhoz. Az önkor-
mányzat a térfigyelõ-

rendszer mûködtetése
mellett tervezi a polgár-
õrség újraszervezését
Óbuda-Békásmegyeren.

A Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület nevében
felszólaló Gyepes Lajos
hiányolta a gyakoribb
rendõri jelenlétet a kerü-
letrészben. Dr. Markó
Attila jogosnak nevezte
az igényt, de mint mond-
ta: Csillaghegy a bûncse-
lekményekkel kevésbé
„fertõzött” területek kö-
zé tartozik a kerületben.
A csillaghegyi utcák a
békásmegyeri rendõrõrs-
höz tartoznak, a lakosok
onnan kérhetnek segítsé-
get, illetve a körzeti
megbízotthoz is fordul-
hatnak felvetéseikkel. 

Átjárhatatlan
HÉV-átjáró

S bár nem tartozott szo-
rosan a témához, egy Ka-
bar utcai lakos két észrevé-
telt tett. Az egyik a lakó-
épületek alatt mûködõ
kocsmák, vendéglátóhe-
lyek éjszakai nyitva tartá-
sára, illetve a vonatkozó
rendelet be nem tartására
hívta fel a figyelmet. Amá-
sik nagy problémának a
HÉV-átjáró „átjárhatatlan-
ná” válását tartotta, illetve
hogy a Megyeri híd átadá-
sa óta, a város irányába
jócskán megnövekedett
gépkocsiforgalom miatt
pedig a Duna-parti irányba
hosszas várakozást köve-
tõen lehet csak átjutni a
lámpás keresztezõdésben. 

Mi lehet a megoldás?
Szepessy Tamás polgár-

mester-helyettes válaszá-
ban elmondta, hogy az
M0-ás továbbépítésének
felgyorsítása ügyében
egyelõre sajnálatos mó-
don nem sikerült nyomást
gyakorolni az Önkor-
mányzati és Településfej-
lesztési Minisztériumra.
Eseti megoldást igyekszik
keresni a városrész veze-
tése a torlódás csökkenté-
se érdekében. A probléma
orvoslását azonban a Bé-
kásmegyer határában lé-
tesítendõ Északi Városka-
pu fejlesztési projekt
megvalósításában, illetve
a Pünkösdfürdõ utca -
Szentendrei úti nagyke-
resztezõdés csomópont-
átalakításában látják. 

Bús Balázs az üzletek
éjszakai nyitva tartására
vonatkozó rendelet szigo-
rúbb betartatását ígérte a
kerületi közterület-fel-
ügyelet által. A forgalom-
technikai kérdés kapcsán a
polgármester abbéli remé-
nyét fejezte ki, hogy III.
kerületi nyomás hatására a
Szentendrei utat kiveszi a
Fõvárosi Közgyûlés a Te-
herforgalmi stratégiára vo-
natkozó rendeletbõl. (A fõ-
város a közmeghallgatást
követõ napon, a december
18-ai ülésen Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
tának a kerület lakosai vé-
delmében elhangzott tilta-
kozását nem vette figye-
lembe a döntéskor.)

Szeberényi Csilla

Tudósítás a közmeghallgatásról

Jelentõsen javult a közbiztonság Békásmegyeren

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Egészségügy

Civil felelõsségvállalás
tette lehetõvé, hogy egy
magyar szabadalom, a
Somadrin rendszer szerint
kialakított sószoba szol-
gálhassa a kerületi böl-
csõdések egészségét.

A sószoba a preven-
ciót erõsíti, a gyer-

mekek napirendjébe a
sószobában eltölthetõ
játékidõ is beépül. Töb-
bek között errõl is szó
esett azon a tavaly de-
cember 11-ei látogatá-
son, melyen Bús Balázs
polgármester a Vízior-
gona utcai bölcsõde só-
szobáját tekintette meg.

A Somadrin klímaoldat
párolgása jótékony ha-
tással van a légúti meg-
betegedésben szenvedõ
gyerekekre, de erõsíti az
egészségesek immun-
rendszerét is. A só-
szobában a gyerekek fél
óra alatt megszabadul-
hatnak a légzõszervek-
ben lévõ esetleges lera-
kódásoktól. Eközben
mozgásukat és kreativi-
tásukat fejlesztõ játé-
kokkal játszhatnak. 

Bús Balázs úgy fogal-
mazott: - Mindannyi-
unknak van elképzelése
arról, hogy egy-egy te-
rápiás beavatkozás, egy-
egy egészségnevelõ tré-
ning mennyibe kerül.
Ezért is nagy öröm szá-
m o m r a ,
hogy a sóte-
rápiát a böl-
c s õ d é b e ,
b ö l c s õ d é -
inkbe járó
k e r ü l e t i
g y e r e k e k
ingyenesen
v e h e t i k
igénybe.

Légúti megbetegedésben szenvedõ gyerekeken segít

Sószoba a bölcsõdében

TUDOMÁNY ÉS ERKÖLCS. Ezzel a címmel tartott elõadást Prof. Dr. Vizi E.
Szilveszter, az MTA nemrégiben leköszönt elnöke tavaly december 15-
én a San Marco Szabadegyetemen, az Óbudai Kulturális Központban

Az Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Kht.
értesíti a lakosságot, hogy 2009. február 2-tõl újra indul
a nõgyógyászati szakrendelés a Csobánka téri ren-
delõben. Idõpontok: kedden 14-tõl 20 óráig, csütörtökön
14-tõl 20 óráig, pénteken 8-tól 14 óráig. A vizsgálatot Dr.
Dobos György kórházi adjunktus végzi. (Beteg-
elõjegyzés: 9-tõl 15 óráig.Telefonszám: 454-7506.)

Újra indul a nõgyógyászati szakrendelés 
a Csobánka téri rendelõben

Projekt-hetet rendeztek
nemrégiben a Pais Dezsõ
Általános Iskolában, ahol
az egészséges életmódra
és a környezetvédelemre
fókuszáltak ez alkalommal.

Az igen gazdag és tar-
talmas héten napon-

ta zenés reggeli tornával
indítottak, volt tisztasági
és rajzverseny, tablókészí-
tés, az Állatok Világnap-
jához kapcsolódóan fali-

újságok versenye, zöldség
és gyümölcs szobrászat,
filmvetítés. 

Az egészségdélutánon
a SOTE hallgatóinak elõ-
adását hallgatták meg a
diákok a szenvedélybe-
tegségekrõl, azok meg-
elõzésérõl. A védõnõk ta-
nácsokat adtak a fiatalok-
nak, akik az egészséges
életmód jegyében a „kós-
toldában” salátákat ké-
szítettek. 

Egészséges élet a Paisban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Szociális

Javítható 
álláskeresési

esélyek
Várjuk 18-26 év közötti
álláskeresõk és 45 év fe-
letti tartós munkanélküli-
ek jelentkezését, akik szí-
vesen részt vennének
egy önkéntes program-
ban munkavállalási esé-
lyeik javítása érdekében.
(Jelentkezni lehet a Kór-
házi Önkéntes Segítõ
Szolgálat Alapítványnál,
a deak.ildiko@korhazi-
onkentes.hu és a 06-20-
565-7411 elérhetõsége-
ken 2009. január 23-ig.) 

Lakásügyek
Ingyenes jogi tanács-
adás a Menhely Alapít-
ványnál lakással, lakha-
tással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesz-
tés megelõzéséért. La-
káscsere és -adásvétel
feltételei, ügymenete;
lakhatást érintõ kérdé-
sek (adó, illeték, ha-
szonélvezet, öröklés);
lakáseladás, -vétel, -
csere buktatóinak kike-
rülése; adásvételi, cse-
re, ajándékozási, bérleti
szerzõdések vélemé-
nyezése. (Telefonos ta-
nácsadás, idõpont-
egyeztetés hétköznap
12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-
20-269-9838-as tele-
fonszámon.)

Tavaly novemberben a Pais Dezsõ és a Harrer Pál utcai óvodába járó gyerekek, decem-
ber 18-án pedig az Arató Emil téri intézmény óvodásai kaptak jó minõségû magyar
almát a Magyar Velencei-tavi õstermelõk egyesületétõl

Õstermelõktõl kaptak ismét almát az óvodások

KINCSÕTÁNC A NAGYCSALÁDOSOK KARÁCSONYÁN. A Kincsõ Néptáncegyüttes a nagy-
családosokat szórakoztatta mûsorával múlt év december 14-én az Óbudai Kulturális
Központ-Békásmegyeri Közösségi Házban 

18-26 év közötti pályakez-
dõ munkanélküli és 45 év
feletti tartósan munkanél-
küli álláskeresõk számára
van egy jó ÖTLET- ünk!

Az Országos Foglal-
koztatási Közalapít-

vány által támogatott prog-
ramban lehetõség van ön-
kéntes munkával tapaszta-
latot szerezni, képzésen
részt venni, munkavállalási
tanácsadó segítségét igény-
be venni. Ezekkel a szol-
gáltatásokkal segítünk a
munkaerõ-piacra való in-
tegrálódásban, reinteg-
rálódásban, valamint kü-
lönféle juttatásokkal segít-
jük a résztvevõket. 

(Jelentkezni lehet a Kór-
házi Önkéntes Segítõ Szol-
gálat Alapítványnál a
d e a k . i l d i k o @ k o r -
hazionkentes.hu email cí-
men, valamint a 06-20-
565-7411-es telefonszá-
mon. A jelentkezéseket
2009. január 23-ig várjuk.)

Támaszt adni
Az alapítvány fõ célki-

tûzése testi, lelki támaszt
adni, segítséget nyújtani
kórházban fekvõ betegek-
nek és családtagjaiknak
önkéntesek által. Tíz éve
teljesítenek szolgálatot a
Margit kórházban. 

Van egy jó
ÖTLET-ünk!

Az Óbudai Gondozási Köz-
pont „Reménysugár az
idõsekért” néven létreho-
zott alapítványa a kerület-
ben élõ idõsek életminõ-
ségének javítását tûzte ki
céljául.

E lsõ lépésként egy
kisbusz beszerzését

szeretnénk megvalósí-
tani, amivel az idõs, be-
teg emberek egészség-
ügyi szolgáltatásokhoz
jutását, vagy akár az
idõsek klubjaiba való

napi eljutást segíte-
nénk. Ez a szükséglet a
t ö m e g k ö z l e k e d é s t
igénybe venni, a taxi
költséget pedig megfi-
zetni nem tudó idõs em-
berek részérõl egyre na-
gyobb, megoldása egy-
re sürgetõbb. A kerület-
nek jelenleg nincs
olyan gépjármûve, ami-
vel ezt a szállítási
igényt bármilyen mó-
don megoldhatnánk.

A fenti célok megva-
lósításához kérjük a ke-

rületben mûködõ cégek,
intézmények és magán-
személyek pénzügyi tá-
mogatását.

Alapítványunk öröm-
mel fogadja a magán-
személyek személyi jö-
vedelemadójának 1 szá-
zalékát is.

Számlaszámunk: 
CIB Bank 10700495-

43321302-51100005.
Kérjük, segítsenek,

hogy segíthessünk!
Óbudai Gondozási

Központ

Reménysugár az idõsekért

A z Óbudai Gondozási
Központ több mint

30 éve várja azoknak a je-
lentkezését, akik koruk,
egészségi állapotuk miatt
gondoskodásra szorulnak.

Segítséget tudunk
nyújtani gondozásban,
ápolásban, szociális ét-
keztetésben, otthoni szak-
ápolásban, jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás-
ban és ingyenes segéd-

eszköz kölcsönzésben.
Klubjainkban nappali tar-
tózkodásra, étkezésre,
színes kulturális progra-
mokban  való részvételre
és közösségi együttlétre
is  lehetõséget biztosí-
tunk.

(Bõvebb információ-
ért forduljanak az Óbu-
dai Gondozási Központ
munkatársaihoz. Tel.:
250-1552, 244-0076.)

Hívja az Óbudai Gondozási
Központot - segítünk!

DÉLUTÁN. Idõsek és 45 év felettiek díjmentes lelkise-
gély szolgálata a 06-80-200-866-os számon naponta,
hétvégén és ünnepnap is 18-tól 21 óráig hívható.* Orvosi
tanácsadás minden második szerdán. * Jogi és betegjo-
gi tanácsadás minden hónap elsõ és harmadik
csütörtökén.* Családi, párkapcsolati, szomszédsági kon-
fliktuskezelés (mediáció) a 06-30-377-9030-as számon.

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

a Kolosy téren
Kiraboltak egy postát
tavaly december 10-én
a Kolosy téren. Egy férfi
fegyvernek látszó tár-
gyal ment be a postahi-
vatalba 18 óra körül,
megfenyegette az alkal-
mazottat és a készpénz
átadására kényszerí-
tette. A BRFK rablás mi-
att indított nyomozást
ismeretlen tettes ellen.

640 jogosítványt 
vettek el az akcióban
Ötvenezer jármûvezetõt
ellenõriztek országosan
az õszi-téli átállással
kapcsolatos tavaly no-
vemberi akció során:
640 jogosítványt vett el
és mintegy 1200 forgal-
mit vont be a rendõrség
- közölte az ORFK. Az
ellenõrzött jármûveze-
tõk közül 1300 volt ittas,
és a legtöbb jogosít-
ványt, 604-et is alkoho-
los befolyásoltság miatt
vették el.

Békásmegyeri
rendõrõrs 

A Medgyessy Ferenc
utca 4. szám alatti bé-
kásmegyeri rendõrõrs
telefonszáma: 243-
2511.

ISMERETTERJESZTÉSSEL A BÛNMEGELÕZÉSÉRT. Közel száz idõs ember vett részt azon
az ismeretterjesztõ fórumon, melyen dr. Markó Attila ezredes, kapitányság-vezetõ és
helyettese, Feró Attila alezredes a nyugdíjasok sérelmére leggyakrabban elkövetett
bûncselekményekrõl, azok megelõzésérõl tartott elõadást tavaly november 20-án a
Meggyfa utcai nyugdíjas klubban 

Hírösszefoglaló: több mint
száz feketemunkást talál-
tak az ellenõrök három je-
lentõs budapesti építkezé-
sen, köztük az MTV Óbudán
épülõ új székházánál is.

A tavaly december
11-én megtartott

átfogó ellenõrzés során
három fõvárosi építke-
zésen tartottak razziát az
Országos Munkavédel-
mi és Munkaügyi Fõfel-
ügyelõség (OMMF) el-
lenõrei, a Bevándorlási
és Állampolgársági Hi-
vatalával és a Készenlé-
ti Rendõrséggel közö-
sen. A Corvin mozi mö-
gött, a VIII. kerületi Fu-
tó utcában zajló nagy
volumenû építkezésen, a
IX. kerületi Balázs Béla
utca egy építési terüle-
tén, valamint az MTV
épülõ, óbudai központ-
jánál hajtottak végre a
hatóságok ellenõrzést
úgy, hogy annak idejére

az építési területeket a
rendõrség „hermetiku-
san” körülzárta. 

A „Csillagszóró II.” fe-
dõnevû akció során közel
ötszáz építõmunkást el-
lenõriztek, közülük min-
den ötödiknél találtak va-
lamilyen szabálytalansá-
got. 104 munkavállaló
feketén, azaz bejelentés
és munkaszerzõdés nél-
kül dolgozott az építke-
zéseken. Az ellenõrzött
munkásból 62 volt kül-
földi, akik majd mind-
annyian - 59 fõ - enge-
dély nélkül dolgoztak. Az
ellenõrzések során kisza-
bott bírságok összességé-
ben több tízmillió forint-
ra rúgnak. A fõvárosi raz-
ziával együtt, idén eddig
86 ezer feketén dolgozó
munkást találtak az
OMMF felügyelõi, azok-
nak egyharmadát az épí-
tõipar foglalkoztatta.

(Forrás: 
HavariaPress)

Három ember került kór-
házba tavaly december 7-
én délután a Farkastorki
lejtõn lévõ egyik társasház
lakói közül, ahonnan nem
sokkal korábban öt embert
szállítottak be a mentõk
szén-monoxid-mérgezés
miatt. Mind a nyolcan eny-
he, maximum közepes mér-
gezést szenvedtek.

A z eset egy kéteme-
letes társasházban

történt. Az épületben ti-
zenegyen tartózkodtak.
Összesen kilenc embert
vizsgáltak meg, közülük
ötöt vittek kórházba, né-
gyen saját felelõsségük-

re otthon maradtak. Va-
lamivel késõbb még hár-
man lettek rosszul, így
jelenleg nyolcan vannak
kórházban.

A tûzoltók a házat át-
vizsgálták, és mint kide-
rült, a kétszintes épület
elsõ emeleti lakásában
egy, a kéménybe bekö-
tött kombi-cirkó gáz-fû-
tõberendezése okozta a
bajt: visszanyomta a la-
kásba a szén-monoxidot.
A kombi-cirkó kazánt,
melybõl szivárgott a gáz,
a tûzoltók elzárták. Ezt
követõen az épületet át-
szellõztették és „vissza-
adták” a lakóknak.

Nyolcan kerültek kórházba 
szén-monoxid-mérgezéssel

Feketemunkások építik
az MTV új székházát

A Bécsi úton egy te-
hergépjármû és

egy személygépkocsi
ütközött tavaly decem-
ber 17-én délelõtt. A
baleset következtében a
személyautóban utazó

két személy megsérült,
az egyik könnyebben, a
másik súlyosan. A sú-
lyos sérültet a tûzoltók
feszítõ-vágó segítségé-
vel szabadították ki a
roncsból.

Ütközés a Bécsi úton

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra

Visszatekintés
Ezüst György festõmû-
vész „Visszatekintés”
címû kiállítását Závada
Pál író, költõ nyitja meg
január 16-án 18 órakor
az Óbuda Kulturális
Központban. Közremû-
ködnek a Liszt Ferenc
Kamarazenekar tagjai:
Rózsa Richárd csellón,
Molnár Noémi hege-
dûn, Móré László csel-
lón. (A kiállítás január
30-ig, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig látogatha-
tó. Cím: San Marco utca
81.)

Jótékonysági
hangverseny

A Magyar Állami Opera-
ház énekkari mûvészei
jótékony célú hangver-
senyt adnak „A rák el-
len, az emberért, a hol-
napért” Alapítvány javá-
ra január 19-én 19 órá-
tól az Óbudai Társas-
körben. Mozart, Bach,
Verdi, Puccini, Schu-
bert, Wagner, Donizetti,
Lehár áriái, dalai csen-
dülnek fel. Zongorán kí-
sérnek: Fekete Valéria,
Kovács Ágnes, Szirtes
Katalin, a Magyar Álla-
mi Operaház korrepeti-
torai. Mûsorvezetõ:
Nagy Gabriella. A mû-
sort összeállította: Sza-
bó Sipos Máté karigaz-
gató. (Belépõjegy: 1500
forint. A mûsorváltozta-
tás jogát fenntartják.
Cím: Kiskorona utca 7.)

10 ÉVES A SAN MARCO GALÉRIA. A Szépmíves Társaság csoportos tárlatával ünnepel-
ték a San Marco Galéria fennállásának 10 éves jubileumát az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. A kiállítást Lõrincz Edina ügyvezetõ-igazgató nyitotta meg

Kiállítás nyílt Horák Haj-
nalka munkáiból az óbudai
székhelyû Budapesti Mû-
szaki Fõiskola aulájában.
Az ifjú hölgy jelenleg az
intézmény Neumann János
karának informatika sza-
kos hallgatója, hobby
szinten rajzol, fest, fotóz
gyermekkora óta.

A tárlaton többféle
eszközzel készült

munkát láthatnak. Ho-
rák Hajnalka kísérletezõ
kedvét bizonyítják az
olajjal, ceruzával, szén-
nel, linómetszés techni-
kával készült képek,

csakúgy mint a különfé-
le témában készített fo-
tók.

2008 októberében a
fõiskola pályázatot hir-
detett azzal a céllal,
hogy bemutassák, a mû-
szaki pálya nem jelent
bezárkózást, egyoldalú-
ságot, a mérnökök, in-
formatikusok is érdek-
lõdnek a mûvészetek
iránt. A kiállítás ennek a
pályázatnak a jegyében
valósult meg.

(A tárlat január 13-ig
tekinthetõ meg a BMF
Bécsi úti épületének au-
lájában.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A középkori kultúrát
megújítani szándékozó
humanista, a történet-
írás itáliai mestere a
XV. század hiteles kró-
nikása volt. Munkája a
reneszánsz ember gon-
dolkodását és világlátá-
sát öntötte formába.
Kortörténeti hagyatéka
pótolhatatlan érték.
Életmûvében a magyar
történelem korszerû fel-
dolgozásán fáradozott.

A korabeli intézmé-
nyek, városok, családok
antik elõzményeit ke-
reste, miközben a Hu-
nyadiak politikai céljait
és a középnemesi értel-
miség szempontjait
szolgálta.

A felavatott emlékkö-
vet, Seres János szob-
rászmûvész alkotását, a
Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templom mel-
lett helyezték el. Ennek
helyén állott egykor a

Szent Margit kápolna,
Antonio Bonfini földi
nyughelye. 

A feljegyzések szerint
ez a vers állt a rene-
szánsz mester sírján:
„Bonfini nyugszik e sír-

ban alant, Picenónak a
sarja, 
Tisztesség, tudomány,

szép szó volt az övé. 
Csontjai fekszenek itt,

de az õ történeti mûve 
Már a magyar földé, s

ennél semmi se több.”

* * *
A Patrignone vagy

Ascoli városából szár-
mazó Antonio Bonfini
(1427-1502), megjárva
az itáliai reneszánsz és
humanizmus fellegvára-
it (Firenzét, Ferrarát,
Rómát) 1476 körül ér-
kezett magyar földre.
Hunyadi Mátyás udva-
rának szolgálatába
ugyan csak 1486-tól ke-
rült, de a Magyar Ki-
rályságról és a magya-
rokról már a korábbi
években is hallott és írt:
ideérkezése táján ismer-
te meg Aragóniai Beat-
rix leendõ magyar ki-
rálynét (akinek késõbb
felolvasója lett), és a
Budát megjárt olasz hu-
manistákra támaszkod-
va írta meg Sympo-
sionját. Mûvei, köztük a
Rerum Hungaricarum
Decades, valamint Phi-
lostratus Flavius Ope-
rajának latin fordítása iga-
zi humanista gondolkodó
alakját tárják elénk. Egy
reneszánsz polihisztorét,
aki a budai udvarban szó-
noki, nevelõi és történet-
írói ismereteivel maga is
hozzájárult Mátyás és az
õt követõ II. Ulászló korá-
nak mûveltségéhez. 

Antonio Bonfini
1502-ben hunyt el, vég-
akarata szerint Óbudán
temették el. 

Felavatták Antonio Bonfini emlékkövét

Szabó Magdolna alpolgármester és Bús Balázs polgármester leplezte le Seres János
szobrászmûvész alkotását, Antonio Bonfini emlékkövét

Horák Hajnalka többféle
eszközzel készült munkái

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Kulturá-
lis és Turisztikai Bizottsá-
ga a 2009-es Kazinczy Em-
lékév alkalmából, „Mese-
beli árva gyermek a ma-
gyar nyelv. Még az ág is
húzza. Pedig gyönyörû tar-
tományai vannak” címmel
novellaíró pályázatot hir-
det.

A pályázat célja, hogy
az önkormányzat fel-

hívja az ifjúság figyelmét a
magyar nyelv szépségére.
A kor, melyben élünk és az
egységes Európa megkí-
vánja az idegen nyelvek is-
meretét, elsajátítását, en-
nek ellenére oda kell fi-
gyelni nyelvi örökségünk
megõrzésére, a magyar
nyelv kifejezõképessé-
gének sokszínûségére.

A pályamûvek beadási
határideje: 2009. január
20. 18 óra.

Pályázók köre: a pályá-
zaton minden Budapesten
élõ, magyar nyelvet beszé-
lõ 16-22 év közötti fiatal
indulhat.

A pályamûvek témája:
kötetlen.

A novella benyújtási
módja: a számítógéppel
készített A/4-es oldalakat,
minimum 2 gépelt, maxi-
mum 5 gépelt oldalt, 4 pél-
dányban postán kérik meg-
küldeni. A borítékra írják
rá: „Novellapályázat”.
(Cím: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Oktatási és Kulturális Fõ-
osztálya, 1033 Budapest,
Laktanya utca 4.)

Minden pályázó mellé-
keljen a munkája mellé -
lezárt borítékban - egy
ADATLAPOT, melyen fel-
tünteti a következõ adato-
kat: nevét, életkorát, lak-
címét, telefonszámát, e-
mail címét (ha van); mûvé-
nek címét, jeligéjét (Pl.:
Kiss Éva, 16 éves, Buda-
pest, Kossuth utca 4. Tel:
323-453; a mû címe: A
szarvasbogár; jelige: „fej-
lõdés”).

Díjak: I. díj: 25 000 Ft-
os könyvutalvány, az Óbu-
da Újság közli a novellát.
II. díj: 20 000 Ft-os könyv-

utalvány. III. díj: 15 000
Ft-os könyvutalvány. Kü-
löndíj: 10 000 Ft-os könyv-
utalvány.

Minden pályázó okleve-
let vehet át, az elsõ három
díjazott, valamint a külön-
díjban részesített novella
felkerül az önkormányzat
honlapjára.

Az önkormányzat címé-
re beérkezett pályázatokat
háromtagú zsûri bírálja el.
A pályázat zárásaként az
ünnepélyes díjátadás iro-
dalmi est keretében, az
Óbudai Múzeum és
Könyvtár könyvtárában
2009. február 21-én, az
anyanyelvek nemzetközi
napján - 16 órakor lesz. A
díjátadás után az elsõ há-
rom helyezett novelláját
felolvassák, ezt kötetlen
beszélgetés követi.

(A pályázatról felvilágo-
sítást nyújt telefonon vagy
e-mailben: Borbély Rita
kulturális referens. 

Tel.: 437-8834, e-mail:
borbely.rita@obuda.hu. 

További információ:
http://www.obuda.hu.)

Idén Kazinczy Emlékév 

Novellaíró pályázat

Száz évvel ezelõtt, 1908.
október 1-jén gurult ki a
Ford Mûvek szerelõmûhe-
lyébõl a Galamb József és
társai - Harold Wills, Ba-
log Károly és Farkas Jenõ
- által tervezett elsõ Ford
T-modell. Henry Ford e tí-
pussal megvalósította ál-
mát, „kerekekre helyezte
Amerikát”. 

A z autóból 19 év alatt
több mint 15 millió

példányt készítettek, ez-
zel a teljesítménnyel az
elsõ népautóként vonult
be a történelembe. Ga-
lamb, a „Bádog Böske”

fõkonstruktõre 1901-ben
a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola Bánki Donát Gé-
pész és Biztonságtechni-
kai Mérnöki Kar jogelõd-
jében, a Magyar Királyi
Állami Felsõ Ipariskolá-
ban szerzett gépészmér-
nöki végzettséget.

A centenárium alkal-
mából, az óbudai székhe-
lyû Budapesti Mûszaki
Fõiskola kiadásában je-
lent meg, az intézmény
oktatói - Gáti József, Hor-
váth Sándor és Legeza
László - által írt, „A XX.
század autója; 100 éves
a Ford T-modell” címû,
képekkel gazdagon il-
lusztrált könyv. Az album
Galamb Józsefnek és fõ
alkotásának, kora leg-
megbízhatóbb autójának
számító, és 1999-ben az
évszázad autójának vá-
lasztott Ford T-modellnek
állít emléket.

A reprezentatív mû
elõszavában Pálinkás
József akadémikus, az

MTA elnöke az alábbia-
kat emelte ki: 

„A magyar mûszaki és
természettudomány a
XX. század elsõ felében
óriási sikereket, nemzet-
közi eredményeket ért
el. A Nature folyóirat
XXI. századi elsõ cikke
szerint a XX. század ter-
mészettudománya Bu-
dapesten született! … A
hallatlan fejlõdés egyik
motorját a kor kiváló
középiskolái jelentették,
valamint az a társadalmi
környezet, mely a mû-
veltség társadalmi presz-
tízsét erõsítette. Ezt iga-

zolja Galamb József
személye, munkássága
és egész pályája is, aki
korának kiemelkedõ in-
tézményébõl, a Magyar
Királyi Állami Felsõ
Ipariskolából elindulva
érte el sikereit éles nem-
zetközi versenyben.

A XX. század autója
címû mû gondos mun-
kával foglalja össze Ga-
lamb életpályáját Makó-
tól a Ford Mûvekig, s
mutatja be alkotó életét.
Eligazítja az olvasót a
korai gépkocsik fejlesz-
tésében, mûszaki újdon-
ságaiban, s betekintést
ad a világhírûvé vált,
Galamb által tervezett
Ford T-modell restaurá-
lási munkáiba.”

(A Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával
megjelent, 112 oldalas,
284 színes és fekete-fe-
hér képet tartalmazó al-
bum bolti ára 4900 fo-
rint. Megvásárolható a
könyvesboltokban.)

A XX. század autója 
- könyvben

A z immár hagyomá-
nyos, közös adventi

kulturális estjét tavaly
december 11-én tartotta a
III. kerületi Német és
Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat, valamint a
„Braunhaxler” Óbudai
Német Hagyományokat
Ápoló Egyesület a Bé-

kásmegyeri Közösségi
Házban. Az adventi gyer-

tyát Bús Balázs polgár-
mester gyújtotta meg. 

Német és szlovák adventi kulturális est

A Krúdy Gyula Általános Iskola elsõ emeleti galériá-
jában nyílt tavaly december 12-én a Sövény Béla
Mûvésztelep tagjainak kiállítása. Balikó András,
Balikó Gyula, Gál Lehet, Csáki Róbert, Földházy
Ágnes, Gajzágó György és Kiss Ákos munkáit lát-
hatja a közönség. (Cím: Gyógyszergyár utca 22-24.)

Bemutatkozik a Sövény Béla Mûvésztelep

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és ide-
jét.  A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befize-
tik az önkormányzat letéti számlájára.
Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályáza-
ti biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
2009. január 30-án 12 óráig, a pályázato-

kat zárt borítékban 2009. február 2-án 12
óráig lehet benyújtani a Bp., III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása közjegyzõ jelenlé-
tében a Bp., III. kerület, Fõ tér 1. I./19. a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-

võkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve a
pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán, a 437-8646-os és a 437-8639-es tele-
fonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Bp., III. ker. Saroglya u. 22815/1, 22815/2 és 22815/3 hrsz. alatti ingatla-
nokból közterület szabályozás után kialakuló: 

22815/105 hrsz. alatti 7361 m2, 
22815/107 hrsz. alatti 13363 m2, 

22815/109 hrsz. alatti 2928 m2 és a 
22815/111 hrsz. alatti 4462 m2 nagyságú földterület.
A kialakuló 4 ingatlan területe összesen: 28114 m2.

A telkek kialakítására vonatkozóan a telekalakítás földhivatali 
átvezetése folyamatban van. A telkek tovább oszthatóak.

A kialakuló telkekre egyben lehet ajánlatot tenni.
Építési övezet: L6-III-SZ/N.

Az övezetben a legkisebb kialakítható telekméret: 1000 m2, 
a beépíthetõség 15-20%.

A terület teljes közmûvesítése a Saroglya utca felõl oldható meg.
Irányár: 726.333.334 Ft + áfa, összesen: 871.600.000 Ft. 

Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 174.320.000 Ft.
(irányár 20%-a).

A pályázat feltétele a bánatpénz befizetése és a befizetésrõl szóló igazolás
bemutatása.

Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a 20% bánatpénzen felüli összege
a szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi Önkormányzat elõvá-

sárlási jogról lemondó nyilatkozatát követõen egy összegben esedékes.

Bp., III. ker. Tímár utca 16. sz. alatti iskolaépület 
és a mellette lévõ Pacsirtamezõ utca 21. sz. alatti lakóépület 

+ az ezekhez tartozó telekterület.
A két épület telekterületének összeszabályozása folyamatban van,

a 17793/1 hrsz. alatt kialakuló saroktelek 
össz. területe 1798 m2 lesz. 

Építési övezet: L2-III-V, az ingatlanok összközmûvesek.
Az iskolaépület - pince, fszt, emelet - beépített bruttó össz. alapte-
rülete: 2258 m2. (Az ingatlan jelenleg - a telekalakítást megelõzõen

- osztatlan közös tulajdon.)
A lakóépület - pince, fszt, emelet - beépített bruttó 

össz. alapterülete: 680 m2.
Irányár: 301.600.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 60.320.000 Ft (irányár 20%-a).
A pályázat feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása

(20.000 Ft), illetve a bánatpénz  befizetése 
és a befizetésrõl szóló igazolás bemutatása.
Az ingatlan birtokba adására az iskolaépület 

kiürítését követõen kerül sor.
Fizetési konstrukció: a vételár 50%-nak a 20 % bánatpénzen felü-

li összege a szerzõdés aláírásakor, és a maradék 50% a Fõvárosi
Önkormányzat elõvásárlási jogról lemondó nyilatkozatát követõen

egy összegben esedékes.

Bp., III. ker. Vályog u. 11. sz. 17026 hrsz. 
893 m2 nagyságú beépítetlen földterület.  

Övezeti besorolás: L2-III-K/3.  
A 35%-os beépítési lehetõséget az építési hely megjelölése 

kb. 50 %-kal lecsökkenti.
Az utcában teljes közmû van.

Irányár: 80.166.667 Ft + áfa, összesen 96.200.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 9.620.000 Ft.

Bp., III. ker. Taliga utca 22570/2 hrsz. építési telek, terület: 1101 m2.
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: víz, villany, gáz az utcában. Csatorna hiányában 

az ingatlanon 1 lakás építhetõ. 
Irányár: 22.545.000 Ft + áfa, összesen: 27.054.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.700.000 Ft.

Bp., III. ker. Kõpor utca 22399/1 hrsz. építési telek, terület: 1640 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû:  víz, villany az utcában, a gáz a Jutas köz sarkáig van kiépítve. Csa-

torna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.
Irányár: 29.108.333 Ft + áfa, összesen: 34.930.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.493.000 Ft.

Bp., III. ker. Ezüsthegy u. 2 .sz. 64777 hrsz. 
830 m2 nagyságú ingatlan a rajta lévõ üres közért épülettel.  

Övezeti besorolás: L4-III-HZ/1.
Az ingatlan régészeti lelõhely,

összközmûves, az épület rossz mûszaki állapotú.
Irányár: 42.980.000 Ft. 

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.298.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/1 hrsz. építési telek, 
terület: 1772 m2.

Az ingatlant víz- és gázvezeték 
közmûvezetési szolgalom terheli.

Irányár: 20.160.000 Ft + áfa,
összesen: 24.192.000 Ft.

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.420.000 Ft.

Bp., III. ker. Pirkadat utca 22506/4 hrsz. építési telek, 
terület: 1773 m2.

Az ingatlant gázvezeték szolgalom terheli.
Irányár: 21.780.000 Ft + áfa,

összesen: 26.136.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.610.000 Ft.

Az ingatlanok L6-III-SZ/N építési övezeti besorolásúak. 
Beépíthetõség: 15-20%.

Közmû: az utcában van víz, villany és gáz, egyedül csatorna
nincs. A telkek végében gázvezeték húzódik 5 m-es védõtávol-
sággal. Mindkét ingatlanon régészeti feltárás szükséges. Csator-
na hiányában az ingatlanokon 1 lakás építhetõ. Az ingatlanokkal
kapcsolatban közterület szabályozási eljárás van folyamatban.

Bp., III. ker. Naszád utca 22506/5 hrsz. építési telek, terület: 1540 m2.
Az ingatlan L6-III-SZ/N építési övezetben fekszik. 

Beépíthetõség: 15-20%.
Közmû: villany az utcában, a gáz és a víz a szomszéd Pirkadat utca felõl a
22506/1 hrsz-ú ingatlanon keresztül szolgalommal vezethetõ be. A vízveze-
ték már kiépítésre került. Az ingatlan felett nagyfeszültségû kábel húzódik.

Régészeti feltárás szükséges. 
Csatorna hiányában az ingatlanon 1 lakás építhetõ.

Irányár: 17.550.000 Ft + áfa, összesen: 21.060.000 Ft.
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 2.100.000 Ft.
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Iskolanaptár
2009. január 16.: az elsõ
félév vége. Január 23.:
az iskolák értesítik a ta-
nulókat és szüleiket az
elsõ félévben elért tanul-
mányi eredményekrõl. *
Egységes írásbeli felvé-
teli vizsgák az érintett 6
és 8 évfolyamos gimná-
ziumokban. Január 24.:
egységes írásbeli felvé-
teli a középiskolák 9. év-
folyamára, általános tan-
tervû képzésre jelentke-
zõknek. Január 29.: pót-
ló írásbeli felvételi vizs-
gák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továb-
bá a középiskolák 9. év-
folyamára, általános tan-
tervû képzésre jelentke-
zõknek. Január 31.: egy-
séges írásbeli felvételi a
tehetséggondozó kép-
zésre jelentkezõknek.

Manó-tanoda
Január 7-tõl folytatód-
nak az iskola-elõkészítõ
foglalkozások a Mustár-
magban április 15-ig,
szerdánként 16.30-tól
17.30 óráig. Várják az
érdeklõdõ gyermekeket
szüleikkel együtt a Mus-
tármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium Temp-
lom utca 5. szám alatti
épületében. A részvétel
ingyenes. (Elérhetõsé-
gek: telefon és fax, 338-
8130, e-mail: mail@mus-
tarmag.sulinet.hu honlap:
www.mustarmag.com-
munio.hu.) 

Középiskolába
készülõknek

Kerületünk kiváló közép-
iskoláiba készülõ, leendõ
4-6-8 osztályos tanulók-
nak elõkészítõt tartanak
magántanárok minden
délután és szombat dél-
elõtt Óbudán. Folyamatos
bekapcsolódás, maxi-
mum 2-3 fõs kiscsoport.
(Tel.: 06-20-946-2027.)

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

T avaly december 12-
én ünnepelte megala-

kulásának 40. évforduló-
ját az Aelia Sabina Zene-,
Képzõ- és Táncmûvészeti
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
(régi nevén Aelia Sabina

Zeneiskola, korábban
III. kerületi Zeneiskola).
Hangversenysorozatuk
negyedik, ünnepi koncert-
jén a tanárok muzsikáltak
az Óbudai Társaskörben.
Mûsorukon Bach, Bee-
thoven, Borsody László,

Castello, Rostetter Szil-
veszter, Staeps, Vivaldi és
Weiner Leó mûvei hang-
zottak el, valamint köny-
nyed hangvételû jazz-mu-
zsika. Az eseményen Bús
Balázs polgármester mon-
dott ünnepi köszöntõt.

40 év a zenemûvészet szolgálatában

Pedagógiai Szolgáltató In-
tézetünk meghívja Önt Szü-
lõi fórumunkra, a 2009. ja-
nuár 13-án 17 órakor kez-
dõdõ, „A konfliktuskezelés
lehetséges módjai az álta-
lános iskolában” címû elõ-
adásra. 

N apjaink egyik fon-
tos kérdése, hogy a

tanulók kulturáltan ren-
dezzék le az egymás, il-
letve szülõ és gyermeke
közötti konfliktusaikat,
nézeteltéréseiket. Ennek
technikáival, lehetséges
módjaival ismertetjük
meg az érdeklõdõket.

Az elõadás után lehetõ-
ség lesz kérdések meg-
válaszolására is. 

Elõadó: Csiba Zsolt, a
III. kerületi Óbudai Ne-
velési Tanácsadó szak-
pszichológusa.

Helyszín: Pedagógiai
Szolgáltató Intézet (Szé-
rûskert utca 40.) Meg-
közelíthetõ: az Árpád
hídtól számítva a 2.
HÉV megálló, a Pethe

Ferenc téren át a Szérûs-
kert utcáig.

Kedvezményes könyv-
vásárlási lehetõség az
elõadás helyszínén.

(Elõzetes jelentkezést
a 368-9400-ás telefon-
számon vagy a
pszi@kszki.obuda.hu e-
mail címen kérünk.)

Sándorné 
Anschau Csilla

igazgató

Szülõi fórum

Konfliktuskezelés az általános iskolában

AForest Hill Natura
Lakópark támogatá-

sával karácsonyi rajzpá-
lyázaton indulhattak a diá-
kok a Bárczi Géza Általá-
nos Iskolában. Sok szép
rajz készült, melyekbõl
kiállítást állította össze az
intézmény aulájában. 

Eredményt december
16-án hirdettek. A legjobb
alkotásokat korcsoporton-
ként értékes sporteszkö-
zökkel díjazták. Minden
kiállított rajz készítõje ok-
levelet kapott. 

A Neumann János Számító-
gép-tudományi Társaság
(NJSZT) évtizedes hagyomá-
nyainak megfelelõen évente
elismerésben részesíti az in-
formatika szakmában jelen-
tõs eredményeket elért szak-
embereket. 

Az idei életmûdíjak,
Neumann-, Kal-

már-, Tarján- és Ke-
mény-díjak, valamint
„Az év informatikai új-
ságírója” díj ünnepélyes
átadását a 2. Digitális
Esélyegyenlõség Konfe-
rencián, tavaly november

7-én tartották. A elisme-
réseket Péceli Gábor, a
Társaság elnöke adta át.
Életmû díjat vehetett át
Géczy László, az óbudai
székhelyû Budapesti Mû-
szaki Fõiskola Neumann
János Informatikai Kará-
nak fõiskolai docense. Az
NJSZT ezzel elismerését
és köszönetét fejez-
te ki a számítás-
technika hazai el-
terjesztésében, a
magyar multimédia
felvirágoztatásában
kifejtett aktív tevé-
kenységéért.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Életmûdíjas informatikus

Foci, darts-lövész, torna
és kézilabda versenyeket
rendez a Pais DSE a közel-
jövõben. 

L eány labdarúgó mér-
kõzéseket tartanak 7-

8. évfolyamos lányoknak
január 23-án. * Farsang
kupával, darts- és lövész-
versennyel várják az 5-6.
osztályos fiúkat február 6-
án. * A Pais-Kupa leány
kézilabda mérkõzést vár-
hatóan januárban rendezik.
* A kerületi sportegyesüle-
tek mérhetik össze tudásu-
kat a január 17-ei és a feb-
ruár 14-ei labdarúgó tor-
nán. Utóbbi két mérkõzés
8 órakor kezdõdik. (Cím:
Pais Dezsõ Általános Isko-
la, Pais Dezsõ utca 1-3.)

Sport a Paisban

Karácsonyi
rajzpályázat

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Apróhirdetés

� 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

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.: 06(20)471-8871
� 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 
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 

� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák, WC-
k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javí-
tását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-
2869
� Hívjon, mi segítünk! Non-stop szolgálat!
Ügyintézés, bevásárlás, takarítás, vasalás.
Vízszerelés, villanyszerelés - lakásszerviz!
Fotózás, sofõrszolgálat! A megoldhatót meg-
oldjuk! Telefon: 06-30-960-4525
� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését 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
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
parkettacsiszolást, parkettajavítást, VÍZ-
GÁZ-GIPSZKARTONSZERELÉST, CSEM-
PÉZÉST vállal kisiparos. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Vízszerelés garanciával, éjjel-nappal!
Mosdók, csapok, WC-k, tartályok, kádak, zu-
hanytálcák cseréje kõmûvesmunkával. Mosó-
gépek bekötése. Vízóraszerelés ügyintézés-
sel! Telefon: 06-30-960-4525
� 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
� Épületburkoló és kõmûves kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Asztalos vállal: ajtó, ablak javítást, zársze-
relést, szigetelést, küszöb készítést, bútor ja-
vítást,  zsanérok, pántok cseréjét, falfúrást.
Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Társasházkezelés - valódi érdekképvise-
let, empátia. III. kerületieknek kedvezmény!
Tel.:. 240-4209; 06(20)920-7166; 06(30)462-
2830
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig.
Duguláselhárítás, falbontás nélkül.
Vízszerelés.. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075

� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� 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
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet: 1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.:243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� BÕRGYÓGYÁSZATI-ONKOLÓGIAI
magánrendelés. Jó és rosszindulatú bõrdaga-
natok kezelése, anyajegyek vizsgálata. Álta-
lános-, és gyermekbõrgyógyászat. Bejelent-
kezés: 466-83-28 Dr. Bánfalvi

� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás 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.

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� 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
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052

�KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu. Tel.: 388-1533,
06-30-933-3619.

� ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Toron-
tói Egyetem képesítésével és gyakorló tol-
mácsként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig
bármilyen igény szerint, az Árpád-hídi metró-

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)9590-134

Oktatás

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

�Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás csúcsterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben beje-
lentkezéssel: 06(70)271-9867

�Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõn
16-18-ig, csütörtökön 11-13 óráig. III., Bé-
csi út 85. IV/1. Dr. Suhajda Kornélia fõor-
vos. Bejelentkezés: 317-0631

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

� Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati ma-
gánrendelését megkezdte. Hely: Duna
Medical Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelé-
si idõ: szerda 16-18. Bejelentkezés
06(20)531-4972

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolitása, gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit-körút-
nál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436

� Dr. MOUSA MOUSTAFA szülész-nõ-
gyógyász adjunktus Tel.: 06-30-9-617-
206 Magánrendelés, csütörtök 15-17, Du-
na Medical, 1036 Budapest, Kiskorona u.
20. Bejelentkezés: 06-1-387-15-08

Egészség

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

�Mûbútorasztalos vállalja antik, styl bú-
torok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

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

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tást. Tel.: 243-3294, 06(20)9424-943

� 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 %!!!

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

� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti búto-
rok (Biedermeier, barokk, stb.) másolatai-
nak készítése. Tel.: 06(30)250-4471

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-
,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes körû ki-
építés, gépi duguláselhárítás. NON-STOP 0-
24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-5556

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

Szolgáltatás

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
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megállóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270,
320-1825

�Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens képzés. Kasza Szakképzés. Tel.:
276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� 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
�Németet tanít, Pók utcai lakótelepen tanár-
nõ, kezdõtõl nyelvvizsgáig. Tel.: 06(20)285-
0713
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Ha-
gyományosan és hatékonyan. Tel.:
06(30)952-3691
� Angol nyelvoktatás minden szinten diplo-
más gyakorlott tanártól Békásmegyeren. Tel.:
243-1232
� Olasz nyelvoktatás gyakorlott diplomás
nyelvtanártól . Tel.: 06(30)487-8764
� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879

�A HIRDET-LAK Ingatlaniroda eladó vagy
kiadó lakó és iroda ingatlanokat keres-kínál,
hitelügyintézéssel az Óbuda, Kórház u. 19/5.

irodájában. www.ingatlan.com/hirdet-lak,
tel.: 240-2547, 06(70)/539-2668, 06(30)550-
5953, hirdet-lak@ingatlan.com.

� Szentendrei úton 1 szobás lakás eladó.
Homlokzatszigetelt épület, költségmegosztós
fûtés. Ár 8 MFt. Tel.: 06(20)258-3173
� III. kerületi tégla építésû, kis lakásra cse-
rélem budaörsi telkem. Tel.: 06(70)258-0560
�Békásmegyer hegy felõli oldalon 1+2 fél-
szobás önkormányzati lakást ekkora örökla-
kásra cserélnénk ráfizetéssel. Tel.: 06(30)500-
2923
�Telket, lakást vagy házrészt keresünk! Mi-
nimális készpénzt, házépítést, teljes körû
lakásfelújítási munkát ajánlunk cserébe. Ma-
gánszemély! Telefon: 06-30-960-4525
� Tulajdonostól eladó Ágoston u. 16-ban
felújított I. emeleti lakás, ára 12,7 MFt. Tel.:
06(30)485-0397
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768

� Szellõ utcában 3 szobás, világos konyhás,
panorámás, 8. emeleti lakás kiadó. Tel.:
06(20)437-7734
� Bécsi-Vörösvári út sarkán, több célra
hasznosítható 120 m2-es helyiség, jó parkolá-
si lehetõséggel kiadó. Érd.: 06(30)852-4507
� Autó-motor beálló zárt udvaron, korláto-
zott számban. Ugyanott 86 m2 raktárnak, iro-
dának kiadó III. Szõlõ u.-ban. Tel.:
06(20)995-5859

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
205-8700, 06(20)359-5918    (telefonszámo-
kat ne keverjük)

�� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,

hagyatékot díjtalan kiszállással azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp., Vörös-
vári út 15. Tel.: 367-4126
�� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
�� ALIG HASZNÁLT futószalag eladó 10
ezer Ft-ért. Tel.: 06-20-986-72-78

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

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
�Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048

� BEÉPÍTHETÕ tetõtereket keresünk fel-
újítás ellenében. Referencia: www.diszkoszk-
ft.hu. Tel.: 06-20-461-03-07

Építés

�� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(70)651-19-10 

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

�� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid határ-
idõvel! Leveleket, könyveket, dip. mun-
kákat, költségvetéseket, kézíratokat számí-
tógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

� Szeretne pénzt keresni? Karriert építeni?
Akkor itt a helye! Legyen AVON koordiná-
tor vagy tanácsadó. 35 -25-15 %  kedvez-
mény, regisztráció ingyenes.Hölgyek és
Urak jelentkezését várom. Tel.: 06(20)388-
2034, E-mail: ulbertne@gmail.com

Állás

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

Kiadó

� Kizárólag kerületi családi házak, ház-
részek, társasházi lakások, építési telkek
adásvételével foglalkozom. Tel.:
06(70)949-9612

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Piacvezetõ multinacionális cég
vezérigazgatója részére keresünk bérbeadó,
minõségi, luxus családi házat 3 éves idõtar-
tamra. Start Ingatlan Kft. T: 316-9408

� Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingat-
lanok specialistája. Irodáink: Vörösvári-
Vihar u. sarok, faépület: 439-1999; Euro-
Center, galériaszint: 242-5599; www.oi.hu

� Ürömön 2007-ben épült, örök panorá-
más, kétlakásos társasházban eladó 182
m2-es, 2+3 félszoba 90 m2 terasszal 65
mill., 163 m2-es 2+1 félszoba 40 m2 te-
rasszal 55 mill., 329-329 m2 telekkel. Tel.:
06(70)382-2773

� 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)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is. Tel:
06(30)964-5331

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

CSILLAGDÉLUTÁN A Csillaghegyi Közösségi Ház

havi rendszerességgel jelentkezõ programját a ha-

gyományok, népszokások, hagyományõrzés jegyé-

ben szervezik. Kézmûves foglalkozást, népi- és drá-

majátékot, táncházat tartanak 4-10 éves gyerme-

keknek, az adott hónap néphagyomány jellegzetes-

ségeit figyelembe véve. Ezenkívül játszóház, diave-

títés, filmvetítés várja az érdeklõdõ gyermekeket és

szüleiket. Idõpont: január 17-én 15-tõl 18 óráig; feb-

ruár 21-én 15-tõl 18 óráig. (Információ: Merkó Ágnes

ének-zene tanár, gyermektánc-pedagógus 06-20-

938-4022. Uhrin Csaba drámapedagógus 06-70-

536-1794.)

SZOMBATI BÁBSZÍNHÁZ A Márkus Színház elõ-

adása „Vitéz László” címmel január 24-én 16 órakor.

Arany drága Pajtikák, drága kisasszonkák figyel-

mezzetek, mert eljött hozzátok a praktikás és rafiné-

riás Vitéz László, hogy a nagymamucikája báli le-

gyezõjével móresre tanítsa a félelmesztõ szellem-

pofákat és ördögfiakat. Kitakarítja az elátkozott mal-

mot és megkacagtatja a pelenkást, meg a dédiké-

ket. Vásári bábjáték mindenkinek 45 percben.

Óbudai Kulturális Központ
-Csillaghegyi Közösségi Ház

(1039 Bp., Mátyás király út 13-15. Tel.: 240-0752, 
e-mail: timi@bananklub.hu, 

Fenti címmel nyílt kiállítás a Kiscelli
Múzeumban. Az alcím összefoglal-

ja a tárlat lényegét: képek és tárgyak ki-
haló mesterségek és kortárs designerek

mûhelyeibõl. (Megtekinthetõ  január
14-ig, hétfõ kivételével naponta 10-tõl
16 óráig a Kiscelli Múzeum Oratóriu-
mában. Cím: Kiscelli utca 108.)

Divat és tradíció

GYERTEK FOCIZNI A KERÜLETBE! A III. kerületi TUE labdarúgó-szakosztá-
lya felvételt hirdet 2001 után született fiúk részére. Az edzéseket kedden és
csütörtökön 16-tól 17 óráig Lilik József tartja a Hévízi úti füves pályán. (Érdek-
lõdni és jelentkezni Lilik József edzõnél lehet a pályán, vagy a 06-70-866-7812-
es mobilszámon, illetve a TUE titkárságán, a 454-1260-as telefonszámon)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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TÁRSASJÁTÉK Családi társasjáték a
Sziluett Mûhellyel január 15-én, 22-én
és 29-én 16 órától.
TÁNCHÁZ KICSIKNEK ÉS NAGYOK-
NAK A talpalávalót Kiss László és ba-
rátai húzzák január 16-án 16.30-tól
17.30 óráig. A táncokat, játékokat Vá-
mos László tanítja. (Belépõ: 800 forint.)
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezik a versenyt III. kerületi diákok-
nak, január 19-én 14 órától a Békásme-
gyeri Közösségi Ház és a Pais Dezsõ
Általános Iskola szervezésében.
KERECSENFÉSZEK Vendég Dr.
Papp Lajos szívsebész professzor ja-
nuár 19-én 19 órakor.
SZILVESZTERI AFTER PARTY Sztár-
vendég: THE SKYNET. Dj.: J. Gábor.
Egy új hangzás az elektronikus zene
nyomdokain január 10-én 20-tól 2 órá-
ig. (Belépõ: 2.500 forint.)
ICE CREAM KLUB A ‘70-es, ‘80-as
évek legjobb zenéi január 16-án 20 órá-
tól: Cream, Eric Clapton, Jimi Hendrix
és mások. (Belépõ: 1.200 forint.)
SPORTTÁNC VERSENY Sick 7 pres-
ents THE JAM január 17-én 14 órától.
Békásmegyeren elsõ ízben rendezik
a nagyszabású ifjúság sporttánc ver-
senyt. Szervezõi a közösségi házban
mûködõ break csoport vezetõi, a Sick
7 presents. A csapat tagjai egyenként
már több éve (7-17) táncolnak, nagy
tapasztalattal rendelkeznek a hazai
és nemzetközi breaktánc kultúra te-
rületén. A breaktánc világbajnoksá-
gon, a Battle Of The Year-en (BOTY),
a Sick 7 presents képviselte Magyar-
országot. Nevezés és bõvebb felvilá-
gosítás: dorie@freemail.hu (Belépõ:
800 forint.)

B Á B S Z Í N H Á Z -
JÁTSZÓHÁZ Játékos
családi foglalkozás a
Sziluett játékmûhellyel
január 11-én 10 órakor.
(Belépõ: 600 forint.)
SÜSÜ A SÁRKÁNY A
Fogi bábszínház elõ-
adása január 18-án 10
órakor, utána játszóház.
(Belépõ: 800 forint.)
„EZÜST-KOR” NYUG-
DÍJAS KLUB Minden
kedden 10-tõl 14 óráig
várják a régi és új tagja-
ikat. A 2009-es év
eseménynaptárának

összeállítása, kártya-
csata, beszélgetés sze-
repel a klubnap prog-
ramján.
BABA-MAMA KLUB Kö-
zösségbe még nem járó
babáknak kéthetente,
hétfõnként 9-tõl 11 óráig.
A klub kötetlen játéklehe-
tõséget kínál a babáknak
és hasznos információ-
kat, ismerkedést a ma-
máknak. Elsõ foglalko-
zás: január 12-én. (Infor-
máció: Galiczánétól a
06-20-410-0506-os szá-
mon.) 

Óbudai Kulturális Központ
- Békásmegyeri Közösségi Ház

(1038 Bp., Csobánka tér 5. 
Tel./fax: 243-2432, honlap: 

www.bekasmegyerikozossegihaz.hu,
e-mail: bkhouse@t-online.hu)

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 
www.kulturkozpont.hu E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

Szophoklész: Antigoné január 8-án és
9-én 19 órakor. * „A Bethesda partján”
címmel Szántai Tamás estje január 13-
án 19 órai kezdettel. (Az est bevételét a
Bethesda Gyermekkórház támogatásá-
ra fordítják.) * Weöres Sándor: A hold-
beli csónakos január 15-én 15 órától. *
Mirkó királyfi - színjáték Benedek Elek
meséje nyomán január 16-án 15 órai
kezdettel. * Moliére: Tartuffe január 19-
én és 20-án 18 órakor. * Gesztusbe-
széd - Karsai János pantomimmûsora
január 21-én 15 órai kezdettel. * A Ma-
gyar Kultúra Napján Eugéne Ionesco:
A kopasz énekesnõ január 22-én 19
órakor. Köszöntõt mond Pósa Zoltán
József Attila-díjas költõ.

Térszínház 
(1033 Budapest, Fõ tér 1. Tel./fax.: 388-4310. Honlap: www.terszinhaz.hu)

Ionesco vitriolos darabját, A kopasz énekes-
nõt nagy sikerrel mutatták be a Térszínházban 

az újévben is odafigyel a téli sportok szerelmeseire. Szeretettel várjuk
2009-ben is Csillaghegyen és egynapos, ausztriai kirándulásainkon! 

www.rokonsport.hu

VARÁZSLATOS LUCA-NAPI MESE. „Nem akarok többé bo-
szorkány lenni” címmel a Tintaló Társulat elõadását tekint-
hette meg a közönség az Óbudai Kulturális Központ-Békás-
megyeri Közösségi Ház színpadán tavaly december 13-án

BUDAPEST RAGTIME BAND Klasszi-
kus ragtime- és dixielandzene, zenei pa-
ródiák, operafeldolgozások január 10-én
19 órakor. (Belépõjegy: 1500 forint.)
JÁTÉKOS MUZSIKA 7X10 PERCBEN
Közremûködnek Keönch Boldizsár ope-
raénekes növendékei január 14-én 17
órai kezdettel. A mûsor házigazdája:
Czigány György. (Belépõjegy: 500 forint.) 
HA MENNI KELL… Papp János úti-
naplója képekkel, irodalommal, zené-
vel január 15-én 19 órától. (Belépõ-
jegy: 1000 forint.)
NYILVÁNOS PRÓBA A Budapesti Vonó-
sok próbája január 16-án 10 órai kezdet-
tel. Pontos megjelenést, a próba alatt
csendet kérnek. (A belépés ingyenes.)
ÉRDI TAMÁS ÉS AZ AUER VONÓSNÉ-
GYES ESTJE A koncert január 16-án 19
órakor kezdõdik. (Jegy: 1.500 forint.)

Óbudai Társaskör 
(Kiskorona utca 7. Tel.: 250-0288,

(www.obudaitarsaskor.hu)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Rokon Sportszerbolt csapata 
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Pohárköszöntõ
Rejtvényünkben Kányádi Sándor: Csendes po-
hárköszöntõ újév reggelén címû versébõl idézünk.
Beküldendõ a vízszintes 6. és a függõleges 1. sorok
megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Étkezhess. 6. Az idézet elsõ sora
(zárt betûk: Z. J. A.). 13. A Tartuffe írója. 14. Olasz
férfinév. 16. Fémpecsét egyik írásmódja. 18. Osztrák
és olasz autók jele. 19. T. T. N. 20. Idegen nõi név. 21.
Növényrész. 24. Régies férfi ruhadarab. 25. Kis Má-
ria. 26. Kellemetlen helyzet. 27. Fordított orosz folyó.
28. Mutató szó. 29. Üres sín! 30. Becézett Leó. 31.
Nemesi cím. 33. Lánggal pusztíts. 35. Árat növel. 37.
Elégetésre használt fa. 38. Szárnyas vad. 39. Dupláz-
va bokszbajnokunk. 40. Bór és kén vegyjele. 42. Sze-
mélyes névmás. 43. Bulvárlapunk. 44. Hajatlan. 45.
Spanyol, zambiai és indonéz autók jele. 46. Heinrich
…, nagy német költõ volt. 47. Az egyik USA állam
rövidítése. 48. H. E. E. 49. Idegen tagadás. 50. Médi-
umok állapota. 52. Kegyelemhez hasonlatos. 55. Más
árat ad régiesen. 56. Fát megmunkál.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt be-
tûk: G. T. B.). 2. Egyfajta vállalatforma. 3. Idegen Ilona.
4. Sík felület. 5. S. É. B. 6. Szelén vegyjele. 7. Két amper.
8. Foszfor, nitrogén és ezüst vegyjele. 9. Az SZTK elõd-
je. 10. Görög betû. 11. Vajon zúdít? 12. Becézett Edit. 14. Olasz tészta-
fajta. 17. Magyar, román és osztrák autók jele. 22. Kojak hangja volt ré-
gen, László. 23. Földet mûvel. 24. Népszerû elõadómûvészünk. 26. Ku-
sza párja. 27. Nagy csomagok. 30. E-vel az elején lõ a fegyverével. 31.
Samuel …, XX. századi szerzõ. 32. Angol vagy. 34. Latin kötõszó. 35.
Nagyon jó németesen. 36. Horoggal megfogja. 38. Fluor, lítium és kén
vegyjele. 41. Rác. 43.  Nem ki. 44. Éktelen oktató! 46. Robin …, angol
szabadsághõs volt. 47. Mária becézve. 49. Len betûi keverve. 51. Haj-
fogó. 53. AAAA. 54. Némán hív! 55. Á. E.                  Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon 2009. január 13-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között könyvjutalmat sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A 2008. december 15-én megjelent, „Karácsonyra” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Itt van a víg, szép karácsony, élünk di-
ón és kalácson”. Könyvet nyertek: Pintér Anna 1033 Budapest,
Akác köz 3. 5/15.; Ravasz Mária 1035 Budapest, Vihar u. 2/b.;
Szalai László 1035 Budapest, Hunor utca 2-4. III/3.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 
éttermünkben, ahol hangulatos környe-
zetben széleskörû étel választékunk,
valamint ínyenc kávé és ital ajánlatunkból
válogatva, kellemesen tölthetik el idejüket.

Szolgáltatásaink:
• Napi menü ajánlatok 690 forintért (H-P)
• Hétvégi büfé asztal korlátlan étel fogyasz-

tással 1290 forint/fõ (Sz-V-ig, 12-14-ig)
• Kedvezményes Diák menü ajánlatok
• Internet sarok
• Folyamatos sport közvetítések
• Céges és családi rendezvények lebonyolítása

LEGYEN EGY KIS SZÜ@NET ITT FELFRISSÜLHET!
Cím: Budapest 1032 Föld utca 51.

Telefonszám: 06-30-605-61-76

Nehéz év áll valamennyiünk mögött, hiszen 1 éve, 
amikor a Sakura csoport elhatározta, hogy tovább lép, 
hogy bõvül, akkor még halvány jele sem volt annak, 

hogy recseg-ropog a világ gazdasága.
Többnyire a fejlesztésre koncentráltunk, mint az elmúlt 15 évben
mindig. Megvásároltuk a Bécsi úti és a Könyves Kálmán körúti

Citroën szalonokat, amelyeket Citroën Wendom Buda 
és Wendom Pest néven mûködtetünk tovább. Megnyitottuk 

a Lexus Pestet, Európa egyik legszebb szalonját. 49 dolgozó 
helyett, 2008-ban már 120 családnak adtunk munkát. A cégcsoport
központja Óbudán van, és 100 %-ban magyar tulajdonosok alkotják.

2008-ban eladtunk közel 1200 új autót, 
és szervizen járt nálunk 12000 gépkocsi.

Ezek az eredményeink.
Szeretnénk megköszönni valamennyi Toyotás ügyfélnek és Citroën
tulajdonosnak, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat. Igyekszünk

megfelelni, a Sakura filozófiát megvalósítani az egész cégcsoportnál,
vagyis nálunk mindig az ügyfél az elsõ.

Ön járt már nálunk? Kérem, jöjjön el, nem csalódik, nem kell, 
hogy autója Citroën vagy Toyota legyen!

Boldog, sikeres, biztonságos 2009. évet kívánunk 
a kerület valamennyi lakosának!

Toyota- Sakura • Citroën Wendom Buda 
• Citroën Wendom Pest • Lexus Pest

34

A Sakura csoport köszöni…
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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 képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

non: 06-30-326-9606, vagy e-mailen:

obudabekasert @freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

1 Fejes István minden hónap elsõ keddjén 17 és 19 óra között a Szent Péter és Pál Katolikus Iskolában (Fényes Adolf utca 10.)

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 az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között a Szellõ utcai iskolában (Szellõ utca 9-11.)

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 Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában

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 szerda 17-tõl 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

MSZDP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.
5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium
13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

4 Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.

frakcióvezetõ

8 Rácz Béla minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Dr. Szent-Györgyi Albert Szérûskert utca 40.

Általános Iskola

17 Pauza Balázs minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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Tisztelt sportbarátok és természetjárók! A Rokon
Baráti Kör 2009-ben is indítja egynapos, buszos sí-
túráit Ausztriába. Idõpontok, tervezett úticélok:
2009. január 11.: Unterberg (új helyszín); 2009. ja-
nuár 25.: Semmerig/Stuhleck; 2009. február 8.:
Gemeindealpe (új helyszín, a megszokottól kissé
távolabb); 2009. február 22.: Semmering/Stuhleck.

Találkozó 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány
téren, indulás 6 órakor, visszaérkezés kb. 22 órakor.

Részvételi díj: 4800 Ft/fõ, családoknak 10% ked-
vezmény. Bõvebb felvilágosítás: Rokon Sport-
szerbolt, 1039 Bp., Mátyás király út 6. Tel.: 250-
3038, www.rokonsport.hu.

Szeretettel várunk mindenkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal

- Az ígéret szép szó,
melynek betartása köte-
lezõ egy olyan sikeres
klubnál, mint a miénk -
utalt az elõzményekre
Fördõs László. 

Kik a legjobbak?
Szerencsére a szpon-

zorok is támogatták az
ötletet, így ha vékony is
volt a boríték, a lányok
átvehették megérdemelt
jutalmukat. A csapat tag-
jainak szavazatai alapján
minden évben megvá-

lasztják a legjobb játé-
kost és a legjobb tanulót.
Most Nagyné Mátrai Ve-
ronika és Milovits Júlia
kaptak társaiktól bizal-
mat. Az edzõk az „ösz-
szetett verseny” (tanulás,
plusz a szakmai munka)
legjobbjáról döntöttek,
ezúttal nem a játékos ke-
retbõl került ki a gyõztes.
A választás Kovács Zol-
tán technikai vezetõre
esett, aki sokat segít a
csapat körüli adminiszt-
ratív feladatok ellátásá-

ban, emellett sikeresen
védte meg diplomáját a
Testnevelési Egyetemen.

A vidám hangulatban
zajló ünnepség hamar
véget ért, hiszen a lá-
nyokra még néhány ke-
mény edzés és egy
könnyebbnek ígérkezõ
bajnoki mérkõzés vár.
Ha gyõzelemmel fejezik
be a Miskolc elleni zárt-
kapus találkozót, az elsõ
helyen zárják az õszi
idényt.

Örömhír még a csapat
háza tájáról Nagyné
Mátrai Veronika és
Jókay Zoltán újabb elis-
merése. Az Országos
Röplabda Szövetség szo-
kásos év végi szavazásán
nekik ítélték a 2008-as
év legjobb felnõtt játéko-
sa és edzõje címet.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Röplabda

Jutalom a duplázásért

A Vasas Opus-Via Óbuda NB I-es nõi röplabda csapatá-
nak tagjai ünnepségen vettek részt tavaly december 15-
én a Mókuskert vendéglõben. Az összejövetelre a veze-
tõség egy korábban tett ígérete szolgáltatta az alapot. A
csapat 2007. évi duplázása (bajnoki aranyérem és elsõ-
ség a Magyar Kupában) után ugyanis Fördõs László szak-
osztály elnök megígérte a lányoknak, ha a következõ év-
ben is megismétlik kétfrontos gyõzelmüket, az erkölcsi
elismerés mellett pénzjutalomra is számíthatnak. 

Játékosok, edzõk, vezetõk és szponzorok: együtt a nagy röplabdás család

Gödöllõn rendezték az akro-
batikus torna országos baj-
nokságot tavaly november
15-én. A jól felkészített me-
zõny új zenékkel, látványos
ruhákkal, hatásos koreográ-
fiákkal lepte meg a zsûrit és
a nézõközönséget. Sok eset-
ben lelkes taps kísért végig
egy-egy gyakorlatot.

A Budai Akrobatikus
Sport Egyesület

(BASE) tagcsere miatt egy
nõi hármas egységgel vett
részt ezen a rangos verse-
nyen. Mester Zitának,
Lukács Lucának, Faragó
Vikinek jót tett az elõzõ he-
ti Óbudai Diák Fitness na-
pi szereplés, mert maga-
biztosabban, könnyedeb-
ben adták elõ a gyakorla-
tukat. Ennek eredménye-
ként a bronzéremért lép-
hettek dobogóra.

Két hét újabb kemény
felkészülés után máris kö-
vetkezett a november 29-én
rendezett IV. Fradi Kupa. 

A küzdelem még szo-
rosabb volt, mint az elõzõ
versenyen: mindenki
csúcsformában volt, ami
meg is látszott a magas
pontszámokon. Ezért kü-
lönösen nagy dicsõség,
hogy a BASE lányok ösz-
szeért munkáját a negye-
dik pontozóbíró egyönte-
tûen az I. helyezéssel dí-
jazta.

(www.akrobatikustor-
na.hu)

Akrobatikus torna

„Bearanyozták” a lányok
a versenyévadot

Januártól vasárnapon-
ként 11.15 órakor indul
a bottal gyaloglás
(Nordic Walking) prog-
ram, melynek helyszíne
a Barátság és Családi
Szabadidõ Park (Laborc
utca. 2.) Az elsõ foglal-
kozás január 11-én
11.15 órakor kezdõdik.

Több éve már, hogy néhányan, lelkes
sportkedvelõ óbudai fiatalok úgy gondol-
tuk, hiányzik egy hely, ahol nem csak az
élsportolók edzhetnek rendszeresen, ha-
nem bárki, aki egyszerûen jó társaságban
játszani, mozogni szeret egy kicsit. 

T erveinket akkor az önkormányzat
és Török Ferenc karolta fel, így

hamarosan minden pénteken, 21 órától
a profik edzése után az amatõr kosara-

soké lett a pálya az Óbudai Kaszások
Sportcsarnokban. Kezdeményezésünk
várakozáson felül sikerült. Hétrõl hétre
többen látogatnak el hozzánk, mi pedig
továbbra is várunk minden kosárlab-
dázni vágyó fiatalt, péntekenként 21-
tõl 22.30 óráig. (A részvétel díjtalan.) 

Laukonidesz Lilla
önkormányzati képviselõ

Földházi Árpád 
sportbizottsági tag

Kosárlabda minden óbudai fiatalnak!

FOCISULI A GÁZMÛVEK PÁLYÁJÁN. Folyamatosan jelentkezhetnek az 1996/1997-
ben született fiúk és lányok a Gázmûvek Focisulijába. Kerülj be Te is a csapatba! A kor-
osztályos együttesekben azok játszhatnak, akik korábban már fociztak egyesületi vagy
iskolai szinten, és szeretnének bajnokságban szerepelni.Az edzéseket heti három alka-
lommal a Gázmûvek pályáján tartják. (Jelentkezés a 06-30-387-9579-es telefonszá-
mon, vagy asr96@citromail.hu Cím: Sújtás utca 1-3., az aquincumi romok mögött, az
Auchan áruháztól északra. Kiemelt támogató a RokonSport www.rokonsport.hu)

Bottal gyaloglás
új idõpontban
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Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásme-
gyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden
hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórá-
jára a lakosokat a Békásmegyeri Közösségi Házba
(Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az óbudaiak országgyûlési kép-
viselõje, az országgyûlés ülésezésének idõszaká-
ban, minden héten csütörtökön, 17-tõl 19 óráig fo-
gadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista Párt III.
kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

Idén is várják a hazai õs-
termelõk friss magyar áru-
val Óbuda lakosságát.

Január 10-én (szombat)
7-tõl 13 óráig a békás-

megyeri lakótelepen, a
Csobánka téri szakorvosi
rendelõ parkolójában. *
Január 17-én (szombat) 7-
tõl 13 óráig a Pók utcai la-
kótelepen, az Aquincum
Általános Iskola parkolójá-
ban (Arató Emil tér). * Ja-
nuár 24-én ( szombat) 8-
tól 14 óráig Belsõ-Óbudán,
a Raktár utcai parkolóban
(CBA mögött). * Télálló
magyar almák 75 forinttól
többféle: jonatán, idared,
jonacca, gála, mucsu. *
Télálló magyar burgonya:
32 kg/zsák/1900 Ft. * Tél-
álló makói hagyma: 850
Ft/zsák (10 kg). * Vecsési
savanyúságok, õstermelõi
méz és mézkészítmények.
* Bio áruk, mindenféle
zöldség, káposztafélék,
sárga- és fehérrépa, cékla.
(Az árukat proniferi@
gmail.com címen elõre le-

het rendelni vagy 06-20-
462-7945 információ.)

Proniewicz Ferenc
szervezõ

Szentmise az
elhurcoltakért 
A Vörösvári úti Szent-
háromság Plébánia-
templomban az elhur-
colt óbudai civil lakos-
ság emlékére tart
szentmisét a „Braun-
haxler” Egyesület janu-
ár 4-én 10.30 órakor.

Vezetõségi ülés 
a Krúdy Körben
Az év elsõ vezetõségi
ülését január 8-án
15.30 órakor tartja a
Krúdy Gyula Irodalmi
Kör a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában. A
rendezvényen bemutat-
kozik Riersch Zoltán.
Házigazda Király Lajos.
Közremûködik Kardos
Ferenc költõ. (Cím: Mó-
kus utca 22.) 

Polgári Klub
Soron következõ, mindig
nagy sikerû rendezvé-
nyét január 15-én 18 órá-
tól tartja a Polgári Klub.
Vendégnek dr. Csókay
András idegsebész fõor-
vost hívták meg. Az est
háziasszonya: Menczer
Erzsébet képviselõ asz-
szony. (Helyszín: a Roz-
maring vendéglõ sátra, a
Tímár utcai HÉV-megál-
lónál, közvetlenül a Du-
na-parton.)

Egyesületté alakul 
az Óbuda Baráti Kör
Tisztújítással egybekö-
tött rendezvényén az
Óbuda Baráti Kör egye-
sületté alakítása lesz a
téma január 19-én
16.30 órakor az Óbudai
Társaskörben. Elõadó
dr. Németh Andrea.

Felsõoktatás: már 
lehet jelentkezni 

Tavaly december 15-én
megkezdõdött a 2009.
szeptemberi képzések
jelentkezési idõszaka.
Megjelent a Felsõokta-
tási felvételi tájékoztató,
két kötetben: érettségi-
zetteknek, illetve mes-
terképzésre jelentke-
zõknek. A könyvekbõl
az egyetemek, fõisko-
lák 2009 szeptemberé-
ben induló képzéseit le-
het megismerni.

Az önkormányzat felhívást tett közzé tavaly nyáron,
melyben a polgárokat arra kérte, írják meg, melyik étte-
rem, pub, mulató tette a legjobb benyomást rájuk. A sza-
vazatok alapján a Rézpatkó nyerte el a legjobb vendéglõ
kitüntetõ címet. Az elismerést Ludmán Csaba, a Rézpat-
kó Vendéglõ vezetõje vette át Bús Balázs polgármester-
tõl tavaly december 19-én a polgármester irodájában

A Rézpatkó Óbuda
legjobb vendéglõje

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb január 7-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi iro-
dájában. Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb január 21-én) adóta-
nácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom január 8-án, majd január 22-én
18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos beje-
lentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb ja-
nuár 8-án), 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentke-
zés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb január 15-én) ingye-
nes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-
es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-
3547-es 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 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csütörtö-
kén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám
alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Õstermelõktõl friss áru

Tavaly december 21-én kezdõdött a Hanuka, a Fény Ün-
nepe, mely december 28-ig, nyolc napon át tartott. A leg-
elemibb szinten ennek üzenete: a spirituális fény legyõzi
a katonai erõt. A gyertyagyújtáson részt vett Bús Balázs
polgármester. (Felvételünk a Nyugati téren készült)

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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T avaly december közepén há-
rom labdarúgó kupán vettek

részt a Krúdy Gyula Általános Is-
kola Góliát focistái. Valamennyi
eseményt Szappanos László tanár
rendezte a Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolában. Az elsõ
osztályosok tornáján, december
9-én második és harmadik helyet
szereztek a Krúdysok. A decem-

ber 15-ei karácsonyi kupán a 2.
osztályosok vetélkedésében csa-
pataik elsõ illetve ötödikek lettek
(gólkirály Bach Botond 2.c 12 ta-
lálattal, legjobb kapus Kiss Gergõ
2.d). Végül a negyedikesek közt
öt második és harmadik helyet ér-
tek el. A torna legjobb játékosa itt
Bodnár Gergely 4.b, legjobb ka-
pusa pedig Turányi Bence 4.a lett. 

A Vackor Óvoda (Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.) 1 fõ daj-
kát vesz fel 8 órás munkakörbe, 2009. január 12-tõl, határozott idõre.
Szükséges okmányok: önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál
nem régebbi); iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/minimum 8 ál-
talános; egészségügyi kiskönyv. Feltétel: egészségügyi alkalmasság.
Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél óvodai gyakorlat, dajkai, szak-
mai végzettség vagy érettségi. A pályázat benyújtásának határideje:
megjelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: 15 napon belül.Bérezés:
közalkalmazotti illetménytábla szerint. (Érdeklõdni dr. Wéber Attiláné
óvodavezetõnél lehet a 388-6753-as telefonszámon.)

Góliát focisták sikerei

Dajkát keresnek
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete a jármûvel történõ várakozás egységes, racionális és
méltányos szabályozása érdekében a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, Budapest fõváros közigazga-
tási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes ki-
alakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármû-
vek tárolásának szabályozásáról szóló, 19/2005. (IV. 22.)
Fõv. Közgy. rendelet (a továbbiakban: Fõv. Rendelet) 14. §
(1) bekezdésében, 38. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 46.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõ rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a III. kerület közigazga-
tási terén található valamennyi közterülete, kivéve a közte-
rületeken létesített taxiállomásokat.
(2) A rendet hatálya kiterjed minden olyan gépjármûre és
azok tulajdonosaira, amelyek behajtását, várakozását jelen
rendelet szabályozási körébe von.
Védett övezetek
2. § (1) A Fõv. Rendelet 1. számú mellékletével megállapí-
tott védett övezetekhez tartozó utcák jegyzékét a függelék
tartalmazza.
(2) Védett övezetekben a lakossági behajtási, a lakossági-, a
gazdálkodói- és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzá-
járulást a polgármester átruházott hatáskörben adja ki a Fõv.
Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
Eljárási szabályok
3. § (1) Jelen rendeletben meghatározott, a polgármester
hatáskörébe tartozó hozzájárulások (a továbbiakban: pol-
gármesteri hozzájárulás) kiadása iránti kérelmet a melléklet
szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Akérelemhez csatolni kell a hozzájáruláshoz való jogo-
sultságot igazoló dokumentumokat.
(3) A hozzájárulást - a feltételek fennállása esetén - a kérel-
mezõ részére nyolc munkanapon belül kell kiadni.
(4) Apolgármesteri hozzájárulás formája a polgármester ál-
tal kiadott hozzájárulás.
* Elfogadva: 2008. december 17.

(5) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell:
a) a hozzájárulás számát,
b) a gépjármû forgalmi rendszámát,
c) az övezet megnevezését,
d) az érvényességi idõtartamot,
e) szükséges esetén a területi érvényességet,
f) a jogcímet.
(6) Ahozzájárulást a gépjármû elsõ szélvédõ üvege mögött,
kívülrõl jól látható helyen és olvasható módon kell elhe-
lyezni.
(7) A hozzájárulás eredeti jogosultjának kérelmére a meg-
rongálódott hozzájárulást - annak leadásával egyidejûleg -
az e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a
hozzájárulást kiadó kicseréli.
(8) A hozzájárulás elvesztését, ellopását, megsemmisülését
a hozzájárulás kiadójához három napon belül be kell jelen-
teni és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet kell benyújta-
ni. A hozzájárulást kiadó e rendeletben meghatározott költ-
ségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó sza-
bályok szerint adja ki az új hozzájárulást.
(9) Amennyiben a hozzájárulással rendelkezõ gépjármûvet
a tulajdonos év közben elidegeníti, a hozzájárulást vissza
kell szolgáltatni a hozzájárulás kiadójának.
4. § (1) A védett övezetek várakozási rendjének ellenõrzé-
sét végzõ közterület-felügyelõ elveszi és a kiadónak vissza-
juttatja azt a polgármesteri hozzájárulást,
a) amelyet nem az arra jogosult használ,
b) amelynél a hozzájárulás használójának jogcíme meg-
szûnt, vagy nem arra a célra használják,
c) amely hamis, vagy hamisított,
d) amellyel bármely más módon visszaéltek.
(2) A közterület-felügyelõ által elvett és a kiadónak vissza-
juttatott hozzájárulást a kiadó köteles visszavonni és azt a
kiadás évében nem pótolhatja. A visszavonástól számított
öt munkanapon belül a hozzájárulást kiadó az érintettet ér-
tesíti.
(3) Amennyiben a hozzájárulást kiadó észleli, hogy a köz-
terület-felügyelõ a hozzájárulásnak az (1) bekezdésben sza-
bályozott módon való elvételénél tévedett, és egyébként az

(1) bekezdésben szabályozott más elvételi ok nem áll fenn,
akkor köteles a hozzájárulást a jogosult részére az észlelés-
tõl számított öt munkanapon belül visszajuttatni.
Díjak
5. § (1) A polgármesteri hozzájárulás kiadásának, a meg-
rongálódott, elvesztett, ellopott, illetve megsemmisült pol-
gármesteri hozzájárulás cseréjének költségtérítése egysége-
sen 2000 forint.
(2) Alakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozá-
si díja 0 Ft, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájáru-
lás várakozási díja a Fõv. Rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott összeg.
Záró rendelkezések
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel
történik. Jelen rendelet szövegét az Óbuda Újságban is
közzé kell tenni.
7. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Fõv.
Rendelet elõírásait kell megfelelõen alkalmazni.
8. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet 4. számú függe-
léke az alábbi ponttal egészül ki:
„- kiadja védett övezetekben a lakossági behajtási, a lakos-
sági-, a gazdálkodói- és az egészségügyi behajtási-várako-
zási hozzájárulást a 19/2005. (IV. 22.) Fõv. Kgy. rendelet fi-
gyelembe vételével.”
Sárádi Kálmánné dr.           Bús Balázs
jegyzõ                                   polgármester

63/2008. (XII.19. ) Ör. függelék
A védett övezetekhez tartozó közterületek jegyzéke
1. övezet: Fõ tér és környéke (Tavasz utca - Miklós utca -
Vöröskereszt utca - Óbudai rakpart által határolt terület)
2. övezet: Római-part (Római-part és Kossuth Lajos üdü-
lõpart)
3. övezet: Óbudai Sziget (Az Óbudai Sziget jelzõtáblával
megjelölt része)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének 63/2008. (XII.19.) rendelete* 
a kerület közterületein a jármûvel várakozás rendjének szabályozásáról

Idõseknek tartottak karácsonyi ünnepséget tavaly december 20-án két helyszínen, a
Harang és a Kiskorona utcai nyugdíjasházban. A Harang utcaiban Bús Balázs polgár-
mester köszöntötte az egybegyûlteket

A Csík Zenekar mûsora zárta tavaly december 21-én az
adventi kulturális rendezvénysorozatot a Fõ téren
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