
Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb
közösségek tehetnek írásban javaslatot
március 8-ig arra, ki kapja a díjat. 

Környezetünkkel, egészséges
táplálkozással kapcsolatos témákról
olvashatnak új rovatunkban.

Az elsõ osztályba készülõ gyerekek
szüleit várják a január 31-ei Sulibörzére
a Pedagógiai Szolgáltató Intézetbe.15

Sulibörze 
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Zöldoldal

„Pro Óbuda”-díjat alapított a kép-
viselõ-testület. Az elismerés annak
a magyar, vagy külföldi személy-
nek, illetve szervezetnek adomá-
nyozható, aki/amely Óbuda-Bé-
kásmegyer fejlõdése, gyarapodása

és hírnevének öregbítése érdeké-
ben elismerésre méltó, kimagasló
tevékenységet végzett a gazdaság,
a tudomány, a mûvészet és a kul-
túra bármely területén.

FELHÍVÁS A 3., RENDELET A 20. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
február 10-én, csütörtö-
kön jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Új díjat alapítottak Sikeres középiskola a Veres
Az Oktatási Hivatal által több mint két év-
tizede folyik az a munka, mely a magyar
középiskolák tanulóinak eredményeit
gyûjti össze és évrõl évre elkészíti a kö-
zépiskolák eredményességi mutatóit tar-
talmazó különféle táblázatokat.

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

Számítógépek a Medgyessy iskolának

Tizenöt számítógépet ajándékozott a Raiffeisen Bank Zrt. a Medgyessy Ferenc Általános Iskolának, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a német nyel-
vi képzésre és az informatika oktatására. Mindkettõhöz elengedhetetlen a géppark, melyet önerõbõl az intézmény nem tudna finanszírozni. A szá-
mítógépeket jelképesen Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere vette át a bank képviselõjétõl.                                  BÕVEBBEN A 2. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

Lapzártakor érkezett: a
bankban újabbra cserél-
ték, az oktatásban azon-
ban kiválóan használható
az a 15 számítógép, me-
lyet a Raiffeisen Bank Zrt.
ajándékozott a Medgyessy
Ferenc Általános Iskolá-
nak. 

A z intézmény német
nemzetiségi nyelv-

oktató programmal mû-
ködik, így nagy hang-
súlyt fektet a nyelvi

képzésre és az informa-
tika oktatására - mind-
kettõhöz elengedhetet-
len a géppark, melyet
önerõbõl az iskola nem
tudna finanszírozni.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és a
Raiffeisen Bank 15 éve
ápol jó kapcsolatokat
egymással: a pénzinté-
zet nemcsak számlave-

zetõként, hanem az ok-
tatási-nevelési intézmé-
nyek támogatójaként is
ismert a III. kerületben.

A számítógépek hi-
vatalos átadásán, janu-
ár 12-én dr. Bertókné
Daróczi Marianna, az
iskola igazgatója el-
mondta: az ajándéko-
zással lehetõvé vált
még egy informatikate-
rem berendezése. Az
intézményvezetõ meg-
köszönte a bank képvi-

selõinek, hogy segítsé-
gükkel színvonalasab-
ban, eredményesebben
oktathatják a diákokat. 

A Medgyessy Ferenc
Általános Iskola élen jár
a tanulók ECDL-vizs-
gára való felkészítésé-
ben. Tavaly 53 tanuló
vett részt a programban,
idén 61 diák jelentkezett
ECDL-vizsgára. A

2009-2010-es tanévtõl a
III. kerületi Önkor-
mányzat egyedülálló
módon minden 7-es és
8-os tanulónak biztosít-
ja az ECDL-Start bizo-
nyítvány megszerzésé-
hez szükséges regisztrá-
ciós díjat.

A számítógépeket jel-
képesen Bús Balázs pol-
gármester vette át. A ke-
rület elsõ embere emlé-
keztetett a bank és az ön-
kormányzat hagyomá-

nyosan jó
viszonyá-
ra, és kö-
s z ö n e t é t
fejezte ki
az ajándé-
kozóknak.
Úgy fogal-
m a z o t t :
manapság
az önkor-
mányzat i
i n t é z m é -
n y e k n e k
nagy szük-
sége van a
h a s o n l ó
segítségre,
különösen
az infor-

matikai oktatás terén,
amely rendkívül fontos
az ifjabb generációk ver-
senyképességéhez.

Keményné Koncz Ildi-
kó, a bank önkormány-
zati üzletágának vezetõ-
je ismertette a Raif-
feisen Bank iskolatámo-
gatási programját. El-
mondta, hogy 2011-ben
újabb 200-300 számító-

gép átadását tervezik
oktatási intézmények-
nek. Az üzletágvezetõ
arra biztatta a kerületi
iskolákat, óvodákat,
hogy igényeikkel jelent-
kezzenek a banknál.

Az átadó zárásaként a
vendégek tanórákra láto-
gattak el, melyeken a di-
ákok számítógépek, in-
teraktív tábla és projek-
tor segítségével ismer-
kedtek a tananyaggal.

Számítógépek a Medgyessy iskolának

„A hit s a hûség tarthatja csak fenn népét nem-
zetünknek.” (Madách Imre: Mózes)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Sinko-
vits család szeretettel meghívja Önt és családját
Sinkovits Imre Kossuth-díjas színmûvész emlékére
állítandó emléktábla ünnepélyes avatására.
Az avatás idõpontja és helyszíne:
2011. január 18-án, 15 órai kezdettel a Zápor utca
14/B számú lakóépületnél (Budapest, III. kerület).
Ünnepi beszédet mond:
Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere,
országgyûlési képviselõ
Közremûködik:
Sinkovits-Vitay András

Emléktáblát állítanak
Sinkovits Imrének

SINKOVITS IMRE
(1928-2001)
A NEMZET SZÍNÉSZE, 
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER DÍSZPOLGÁRA

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kiss Anitát, az okmányiro-
da és ügyfélszolgálati osz-
tály korábbi vezetõjét vá-
lasztotta pályázat útján a
képviselõ-testület, tavaly
december 16-án zárt ülé-
sen Óbuda-Békásmegyer
új jegyzõjévé.

- Pályám nem a köz-
igazgatás területén in-
dult. Az elsõ diplomá-
mat óvoda- és szo-
ciálpedagógia szakon
szereztem - mondta be-
vezetõjében. 

- Az ott szerzett isme-
reteknek bizonyára nagy
hasznát vette a késõbbi-
ekben, hiszen emberek-
kel foglalkozni nehéz
küldetés.

- Klasszikus értelem-
ben nem dolgoztam sem
óvónõként, sem szo-
c i á lpedagóguskén t ,
azonban amióta 1997.
szeptember 1-jén mun-
kába álltam, azt tapasz-
talom, hogy bármerre is
vet az élet, az elsõ felsõ-
fokú tanulmányaim so-
rán megszerzett tudást
mindenhol kamatoztatni
tudom. Mindez jó ala-
pot jelentett a késõbbi
vezetõi munkámban is.
Ahogy elvégeztem a fõ-
iskolát a Mentálhigié-
nés Programirodában,
késõbb az Országos
Egészségfe j lesz tés i
Központ Dél-dunántúli
Régiójánál dolgoztam
referensként. Ez elég
sokrétû munka volt. A
gazdasági ügyintézéstõl
kezdve a programszer-
vezésig minden hozzám

tartozott. Mindeközben
folytattam tanulmányai-
mat a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi és
Államigazgatási Egye-
tem Államigazgatási
Karán, ahol 2000-ben
szereztem másoddiplo-
mát, így lettem igazga-
tásszervezõ. Nagyjából
ezzel egy idõben fogal-
mazódott meg bennem,
hogy a közigazgatás te-
rületén szeretnék dol-
gozni. Felköltöztem
Budapestre, 2002-tõl
dolgoztam új pályámon,
a Belügyminisztérium
Központi Adatfeldolgo-
zó, Nyilvántartó és Vá-
lasztási Hivatalában,
mely szerv késõbb a
Közigazgatási és Elek-
tronikus Közszolgálta-
tások Központi Hivatala
lett. Itt a közlekedési
igazgatási és nyilvántar-
tási fõosztályon dolgoz-
tam, majd 2005-ben az
okmányfelügyeleti fõ-
osztályra kerültem. 

A munkám változa-
tos, érdekes volt, az ok-
mányfelügyeleti fõosz-
tályon ellátott munka-
köröm különösen, hi-
szen - az ország ok-
mányirodáinak ellenõr-
zése okán - sok utazás-
sal járt. 

Az országot járva szá-
mos önkormányzatnál
illetõleg körzetközponti

jegyzõnél tettem látoga-
tást, és ekkor szerzett ta-
pasztalataim egyre in-
kább megerõsítettek ab-
ban a meggyõzõdésem-
ben, hogy az igazi,
„klasszikus” igazgatási
szakma nem feltétlenül

a központi, hanem a he-
lyi közigazgatás szintjén
gyakorolható a helyi
közszolgáltatások ellá-
tásával, közel az állam-
polgárokhoz, ügyfelek-
hez. Az okmány-
felügyeleti fõosztály
munkatársaként 2006
májusában jöttem ellen-
õrizni a városrész ok-
mányirodáját. A napi
munkát akkor pont ab-
ban az irodában kezdtük
Sárádi Kálmánné dr.
jegyzõvel, ahol ma ülök.
Természetesen akkor
még nem gondoltam,
hogy a szó szoros értel-
mében egyszer átkerü-
lök az asztal túloldalára. 

Az ellenõrzést köve-
tõen szinte napi szakmai
kapcsolatot alakítottunk
ki az okmányiroda veze-
tését ellátó igazgatási
ügyosztály vezetõjével.

Talán ennek is kö-
szönhetem, hogy Bús
Balázs polgármester
felkérésére 2007. már-
cius 1-jétõl a fõváros
legforgalmasabb ok-
mányirodájaként szá-
mon tartott iroda veze-
tõje lettem, mely jelen-
leg is a hivatal legna-
gyobb szervezeti egysé-
ge. A polgármesteri hi-
vatal ekkor befejezõdött
átszervezését követõen
megbíztak az igazgatási
fõosztályvezetõ általá-
nos helyettesítésével is.
A megtisztelõ feladat
ellátása során a hatósági
munka még szélesebb
spektrumára adódott rá-
látásom. 

Sárádi Kálmánné dr.
eddigi jegyzõt fõvárosi
fõjegyzõvé nevezték ki,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatánál új
jegyzõt kerestek, és bel-
sõ pályázóként részt
vettem a pályázaton. Ta-
valy december 16-án a
képviselõ-testület egy-
hangúlag megszavazta a
kinevezésemet. 

Idõközben a tanulást
sem hanyagoltam el,
2005-ben a Nyugat-ma-

gyarországi Egyetemen
okleveles Európa szak-
értõi mesterdiplomát
szereztem, majd 2010
februárjában tettem
eredményes záróvizsgát
a Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudomá-
nyi Karának közigazga-
tási menedzseri mester-
képzésén.

Jelenleg elsõsorban a
folyamatban lévõ, intéz-
kedésre váró ügyek fel-
térképezésével, illetve -
a folytonosság jegyében
- a mindenkori jegyzõi
feladatok ellátásával
foglalkozom. A hivatal
szervezeti egységeinek
vezetõivel már koráb-
ban is korrekt munka-
kapcsolatom volt és ab-
ban bízom, hogy ez így
is marad. Nálam a köz-
igazgatás említésekor
kulcsfogalmat hordoz az
ügyfélbarát és a szolgál-
tató jelzõ. Pályázatom-
ban is kiemeltem, fon-
tosnak tartom, hogy
munkánkat a lakosság a
szó igazi értelemben
vett közszolgálatnak
érezze akkor is, ha ép-
pen kötelezettséget álla-
pítunk meg vele szem-
ben. A városrész vezeté-
se is ezt várja el tõlem,
és természetesen a hiva-
tal összes munkatársá-
tól. 

Sz. Cs. 

Óbuda-Békásmegyer új jegyzõje

„Szolgáltató közigazgatás”

AVeér András Alapít-
vány Kuratóriuma

tavaly év végén dr. Musz-
bek Katalint, a Kenyeres
utcai székhelyû Magyar
Hospice Alapítvány igaz-
gatóját tüntette ki a Veér
András-díjjal. Az elisme-
rést a Hospice Alapítvány
létrehozásáért, oktató és
szemléletformáló tevé-
kenységéért, a pszicho-on-
kológia, valamint a hos-
pice palliatív ellátás terüle-
tén a rákbetegek és család-
juk érdekében kifejtett el-
kötelezett munkásságáért
kapta. 

Elismerés 
hospice munkáért Óbuda-Békásmegyer Önkor-

mányzatának Képviselõ-testülete az
59/2010.(XII.17.) rendeletével „Pro
Óbuda”-díjat alapított.

Az önkormányzat rendelete sze-
rint: a díj annak a magyar, vagy kül-
földi személynek adományozható,
aki Óbuda-Békásmegyer fejlõdése,
gyarapodása és hírnevének öregbíté-
se érdekében elismerésre méltó,
kiemelkedõ tevékenységet végzett a
gazdaság, a tudomány, a mûvészet és
a kultúra bármely területén. Évente
legfeljebb három díj adományozható
élõ, vagy elhunyt személynek, illetve
szervezetnek.

A díjjal oklevél, érem, és a minden-
kori képviselõi alapdíj 1 havi összegé-
nek megfelelõ anyagi elismerés jár.

A díjazott személyre, illetve szer-
vezetre indítványt tehet:

a) a képviselõ-testület bármely
tagja,

b) az ún. Javaslattevõ Testület bár-
mely tagja,

c) bármely, III. kerületi lakóhellyel
rendelkezõ választópolgár,

d) bármely, III. kerületi székhely-
lyel rendelkezõ civil szervezet.

A díj adományozására vonatkozó
indítványokat az ún. Javaslattevõ
Testület vizsgálja meg, és az általa
tett javaslatot a polgármester terjeszti
a képviselõ-testület elé. A „Pro Óbu-
da”-díj adományozásáról a
képviselõ-testület 2011 márciusi ülé-
sén dönt. A díjat a polgármester adja
át ünnepélyes keretek között a Kerü-

let Napja alkalmából rendezett ün-
nepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítvány
tételre jogosultakat, éljenek a
lehetõséggel és legkésõbb 2011.
március 1-jéig tegyék meg indítvá-
nyukat a „Pro Óbuda”-díjra.

Az indítvány megtételekor legyenek
figyelemmel arra, hogy az tartalmazza
az ajánlott személy, vagy szervezet ér-
demeinek, tevékenységének rövid be-
mutatását. Az indítványt a Javaslat-
tevõ Testületnek címezve, zárt borí-
tékban, 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28.
sz. címre (szervezési osztály) lehet -
ügyfélfogadási idõben - benyújtani,
vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

Felhívás „Pro Óbuda”-díj adományozására 
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Porschék 
Útjuk elsõ állomása

az ausztriai Koller Mú-
zeum volt. Ez a múzeum
közel 120 éves autótör-
ténelmet mutat be, néhá-
nyat kiemelve közülük:
az 1911-ben készült Re-
nault CE-t, az 1919-es
Puch XII-t, az 1938-ban
készült Bugatti 27-et, a

'70-es évek Forma 2-es
autóját, a Lotus 69-et, és
megannyi Porsche mo-
dellt is megcsodálhat-
nak a látogatók. A felsõ
szinten a rallyvilág
klasszikus versenyautói
is helyet kaptak, vala-
mint kétkerekûek is,
kezdve a korai kerék-
pároktól a veterán korba
ért motorokig.

Mindezek mellett
Heldenberg város nem
csak az Oldtimer Múze-
umról híres. Az itteni
mauzóleumban temették
el 1858-ban a XIX. szá-
zad jelentõs katonai ve-
zetõjét, a cseh születésû
Radetzky tábornagyot,
illetve megtekinthetõ itt
egy i.e. 500-ból fennma-

radt körárok, mely több
40-180 méter átmérõjû
koncentrikus körbõl áll.
Csillagászati és vallási
jelentõséget egyaránt tu-
lajdonítanak neki.

Törpeautók
A következõ állomás

Eggenburg volt, ahol az
RRRollipop Törpeautó
Múzeumot tekinthették

meg. Itt található az
‘50-es, ‘60-as évek eu-
rópai törpeautók egye-
dülálló gyûjteménye.
Meglepõ, hogy a mai
viszonylatban luxusról,
kényelemrõl, no és a
biztonságról egyáltalán
nem árulkodó törpeau-
tók némelyike micsoda
sebességet volt képes
elérni. Ilyen például a
Berkeley Sports-B 105
típusa, melynek végse-
bessége 160 kilomé-
ter/óra volt, és mindösz-
sze egy 692 köbcenti-
méteres, 50 lóerõs mo-
tor hajtotta a 692 kilo-

grammos jármûvet. A
múzeum látványosságai
közé tartozik még a kö-
zel 100 éves fotótörté-
nelmet felsorakoztató
kiállítás is.

Oldtimer múzeumok Ausztriában 

Folyamatosan javítják a BKV Zrt. szakemberei az 1-es villamos elhasználódott sínpá-
lyáját a Bécsi úti végállomás és az Árpád híd pesti hídfõje között 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Kar Veterángépjármû Restaurátor
Szakmérnök Szakának elsõ évfolyama nemrégiben egy
veterán autóval indult Ausztria oldtimer múzeumait
megtekinteni. A teljes távot, mely nem volt csekély, egy
1972-ben gyártott 55.52 Ikarus busszal tették meg. A
jármû végig helytállt.

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rend-
je: hétfõn: 14-18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán: 8-
16.30 óráig. Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfél-
szolgálati osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva tartása:
hétfõn: 8-18 óráig. Kedden: 8-18 óráig. Szerdán: 8-18
óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda,
valamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn:
10-18 óráig. Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14 órá-
ig. Csütörtökön: 8-14 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató fõosztály ügyfélszolgálati iro-
dájának ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30 óráig. Szerdán: 8-16.30 óráig. Csü-
törtökön: 8-16.30 óráig. Pénteken: 8-12.30 óráig.

Ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri hivatalban

A békásmegyeri okmányirodába a 454-7632-es telefon-
számon lehet idõpontot foglalni. A Harrer Pál utcai ok-
mányiroda a 437-8777-es telefonszámon, valamint inter-
neten a www.magyarorszag.hu, illetve a www.obuda.hu
weboldalon keresztül fogadja az ügyfelek bejelentkezését.
Az interneten történõ idõpontfoglalás csak a Harrer Pál
utca 2. (ügyfélszolgálati iroda) és a Harrer Pál utca 9-11.
szám alatti irodába lehetséges.
A Harrer Pál utca 9-11. szám alatti irodában továbbra is
mûködik a postahivatal az ügyfélfogadási idõvel azonos
nyitva tartással, valamint az irodában található alkuszcég
segítségével az ügyfelek megköthetik gépjármûvük köte-
lezõ felelõsségbiztosítását is.
A békásmegyeri és a Harrer Pál utca 9-11.szám alatti okmány-
irodában az ügyfelek személyesen is foglalhatnak idõpontot.
Az okmányirodában az alábbi ügyek intézhetõek:
Békásmegyer (Medgyessy Ferenc utca 4.): személy-
azonosító igazolvány; lakcímbejelentési ügyek; útlevél;
vezetõi engedély; ügyfélkapu ügyintézés.
Harrer Pál utca 9-11.: személyazonosító igazolvány;
lakcímbejelentési ügyek; vezetõi engedély; jármûigazga-
tási ügyek; egyéni vállalkozói igazolvány; ügyfélkapu ügy-
intézés.
Harrer Pál utca 2. (ügyfélszolgálati iroda): útlevél; moz-
gáskorlátozottak parkolási igazolványa.
A nyitva tartási idõ mindhárom irodában azonos.
Hétfõ: 10-tõl 18 óráig. Kedd: 8-tól 14 óráig. Szerda: 8-tól
14 óráig. Csütörtök: 8-tól 14 óráig. Péntek: 8-tól 12 óráig.

Idõpontfoglalás, ügyintézés, 
nyitva tartás az okmányirodákban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének
39/2007. (VI. 29.) rendelete szabá-
lyozza Óbuda-Békásmegyer Dísz-
polgára kitüntetõ cím alapításának
és adományozásának rendjét.

Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar,

vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:

a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági,
társadalmi, tudományos, vagy
mûvészeti életében maradandót
alkotott,

b) egész életmûvével, kiemelkedõ
munkásságával olyan országos,
vagy nemzetközi elismerést szer-
zett, amely hozzájárult Óbuda-
Békásmegyer jó hírnevének
öregbítéséhez.

A kitüntetõ cím adományozására in-
dítványt tehet:

a) a képviselõ-testület bármely tagja,
b) az ún. Javaslattevõ Testület bár-

mely tagja,
c) legalább 100 III. kerületi lakó-

hellyel rendelkezõ választópolgár,
d) bármely - a III. kerületben szék-

hellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adomá-

nyozható.
A kitüntetõ címmel oklevél, érem,

és a mindenkori képviselõi alapdíj 6

havi összegének megfelelõ anyagi el-
ismerés jár.

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó indítványokat az ún. Javas-
lattevõ Testület vizsgálja meg, majd a
javaslatot a polgármester terjeszti be a
képviselõ-testület ülésére.

A kitüntetõ cím adományozásáról a
képviselõ-testület 2011 márciusi ülé-
sén dönt.

Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgá-
ri címet a polgármester adja át ünne-
pélyes keretek között a Kerület Napja
alkalmából rendezett ünnepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítvány té-
telre jogosultakat, éljenek a lehetõség-
gel és legkésõbb 2011. március 1-jéig
tegyék meg indítványukat Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgárának személyé-
re. Az indítvány megtételekor legye-
nek figyelemmel arra, hogy az tartal-
mazza az ajánlott személy adatait
(név, lakcím), és az adományozás
alapjául szolgáló érdem részletes is-
mertetését.

Az indítványt a Javaslattevõ Testü-
letnek címezve, zárt borítékban, 1033
Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre
(szervezési osztály) lehet - ügyfélfo-
gadási idõben -benyújtani, vagy postai
úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

Aközépiskolák ered-
ményességi mutatói

a felvételi vizsgákon
résztvevõk érettségi át-
lagpontszámai, a nyelv-
vizsga arányok, az orszá-
gos középiskolai tanul-
mányi versenyeken
(OKTV) elért eredmé-
nyek figyelembevételé-
vel készülnek. Az értéke-
lés a 2005-2009 közötti
évek középszintû érettsé-
gi vizsgáinak átlagpont-
számait veszi figyelem-
be. A nyelvvizsga ará-
nyok esetében a 2005-
2009 években felvételre
jelentkezõk nyelvvizsgá-
inak számát viszonyítják
a jelentkezõk számához.
Az OKTV pontszámok
az iskola tanulóinak az
elmúlt 5 évben elért ered-
ményeit tükrözik. Örven-
detes tény, hogy 2010-
ben a nyilvánosságra ho-
zott adatok alapján, a
„legjobb” 20 budapesti
gimnázium közül az

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata fenn-
tartásában mûködõ Ve-
res Péter Gimnázium
az elõkelõ 5. helyen vég-
zett. 

A gimnázium kiemelt
feladatának tekinti az
egyetemi, fõiskolai to-
vábbtanulásra való sike-

res felkészítést, vala-
mint az idegen nyelvek
tanítását. A diákok az
angol, a német, az olasz,
a francia, az orosz, a la-
tin, az ógörög és a kínai
nyelvek közül választ-
hatnak. Az idegen nyel-
vek tanulását elõsegítik
német, lengyel és erdé-

lyi testvériskolai kap-
csolataik. Az emeltszin-
tû érettségi dolgozatok
eredménye az országos
gimnáziumi átlag felett

van. A kompetencia ala-
pú országos mérések
minden évfolyamának
és képzési formájának
élmezõnyében szerepel-
nek. Tanulóinak több
mint a fele indul orszá-
gos versenyeken, ame-
lyeken kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtanak. A
gimnázium pedagógiai
programja a magas szin-
tû tudás megszerzését,
az egészséges testi fejlõ-
dést és a személyiség
harmonikus fejlõdését
hangsúlyozza.

Az iskolákat nem elég
azonban e három mutató
alapján értékelni, sok
egyéb tulajdonság meg-
ismerése szükséges ah-
hoz, hogy egy iskola
munkáját minõsíteni le-
hessen.

Legsikeresebb középiskolák között a Veres

Felhívás Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozására 

Kihirdették a fenyõdíszítõ
verseny eredményét az
óbudai advent programso-
rozat utolsó napján, tavaly
december 19-én. 

A z „Óbuda legszebb
karácsonyfája” el-

nevezésû kitüntetõ cí-
met a Kanóc utcai Gyer-
mekvilág Óvoda és a
Pais Dezsõ Általános Is-
kola pályamûve nyerte
el. Második helyezést
ért el a Bárczi Óvoda,
III. lett a Vitorla utcai
Gyermekvilág Óvoda.
Az iskolás kategóriában
megosztott II. és III. he-
lyezést kapott a Fodros
Általános Iskola és a
Krúdy Gyula Általános
Iskola. 

A versenyre 15 intéz-
mény jelentkezett. A fe-
nyõfákat a Szentlélek té-

ren díszítették fel. Az el-
bírálás legfontosabb
szempontja volt, hogy a
felhasznált díszek saját
készítésûek és ötletesek
legyenek.

Adománygyûjtés 
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata és a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat - a hagyomá-
nyokhoz híven - tavaly
is adománygyûjtést hir-
detett az „Advent Óbu-
dán 2010” programjai-
hoz kapcsolódva. A
devecseri és kolontári
vörösiszap-károsult csa-
ládok megsegítésére
szólítottak a szervezõk.
Az Advent 2010 bögrék
árusításából befolyt ösz-
szeget is a vörösiszap-
károsultak javára aján-
lották fel.

Óbuda legszebb karácsonyfája

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Rendelet

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének 57/2010. (XII. 17.) önkormányzati
rendelete1 az egyes helyi adókról szóló, 49/2008.
(IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmá-
nyáról szóló, 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotói jog-
körében, d) pontjában meghatározott feladatkör-
ében, a helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján az egyes helyi adókról szóló, 49/2008. (IX.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) módosításáról a következõket rendeli el:
1. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése az alábbiak sze-
rint módosul:
„(2) Az adó mértéke 1 430 Ft/m2.”
2. § Az Ör. az alábbi 11/A-D. §-sal, valamint az
azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

2/A. Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya
11/A. § Adókötelezettség terheli azt a magán-
személyt, aki nem állandó lakosként az önkor-
mányzat illetékességi területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt. 
Az adómentesség
11/B. § Mentes a 11/A. § szerinti adókötelezett-
ség alól a helyi adókról szóló, 1990. évi C. tör-
vény 31. §-ában felsoroltak köre.

Az adó alapja 
11/C. § Az idegenforgalmi adó alapja a meg-
kezdett vendégéjszakára esõ szállásdíj (a szál-
láshely általános forgalmi adóval csökkentett
ára a kötelezõ reggeli és egyéb szolgáltatások
nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen
jogcímen (például: üdülõhasználati jog) fize-
tendõ ellenérték (például: üzemeltetési költ-
ség).
Az adó mértéke
11/D. § Az idegenforgalmi adó mértéke a meg-
kezdett vendégéjszakára esõ szállásdíj 4 %-a.
3. § Az Ör. az alábbi 12/A-D. §-sal, valamint az
azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„4/A. Az idegenforgalmi adó beszedése 
és bevallása

Az adóbeszedésre kötelezett
12/A. § A 11/A. § alapján fizetendõ adót a helyi
adókról szóló, 1990. évi C. törvény 34. § (1) be-
kezdésében meghatározott köre, a 34. § (2) be-
kezdés szerint meghatározottak alapján szedi be.
Az adó beszedése
12/B. § Az idegenforgalmi adót a 12/A. § sze-
rinti adófizetésre kötelezettnek kell befizetni a
beszedést követõ hó 15. napjáig az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata tartózkodási idõ
utáni idegenforgalmi adó beszedési számlára.
Bevallási kötelezettség
12/C. § Az adófizetésre kötelezettnek a besze-
dett adóról Óbuda-Békásmegyer Önkormány-

zata Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Osztá-
lyához a beszedést követõ hó 15-éig adóbeval-
lást kell benyújtania.
Az adózással kapcsolatos nyilvántartások
12/D. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köte-
les olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezet-
ni, amibõl megállapítható az eltöltött vendégéj-
szakák száma és a fizetett szállásdíj összege.
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéj-
szakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó
összegét.”
4. § Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép ha-
tályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon,
a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján való ki-
függesztéssel történik. Jelen rendeletet az Óbu-
da Újságban is közzé kell tenni.
5. § (1) Az Ör. bevezetõ részében az „az épít-
ményadó, valamint a telekadó bevezetésérõl”
szövegrész helyébe „az építményadó, a telek-
adó, valamint az idegenforgalmi adó bevezeté-
sérõl” szöveg lép.
(2) Az Ör. 1. §-ában az „illetékességi” szöveg-
rész helyébe „közigazgatási” szöveg lép.
(3) Az Ör. 1. §-ában az „az építményadó és a te-
lekadó” szövegrész helyébe „az építményadót,
a telekadót és az idegenforgalmi adót” szöveg
lép.
Sárádi Kálmánné dr.  Bús Balázs

jegyzõ polgármester

Jubileumi diplomák 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak

Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét,
hogy a Felsõoktatási törvény 2005. CXXXIX tv. 65.§
(3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve tanítókép-
zõt végzett és diplomáját 50 éve szerzett pedagógus
arany, 60 éve szerzett pedagógus gyémánt, 65 éve
szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pe-
dagógus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30
évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosz-
tályán nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell egy rövid
szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a diploma
másolatát (a másolást és hitelesítést a fõosztályon el-
végzik), valamint a 30 év pedagógus munkakörben eltöl-
tött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a munka-
könyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek a fõosz-
tályon). Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése
esetén csak az elõzõ jubileumi diploma fénymásolatát
szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket február végéig az ok-
tatási és kulturális fõosztályra behozni, illetve bekül-
deni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya ut-
ca 4. II. em.). A kérelem tartalmazza a kérelmezõ
lakcímét, (ha van) telefonszámát, adószámát, taj-
számát, valamint, hogy a kérelmezõ hány évet dol-
gozott pedagógusként a kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között fog
megtörténni, illetve egyes esetekben a fõiskolákon
rendezett ünnepségeken.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a
fõiskolán, illetve egyetemen (jogutódján) kérhe-
tik jubileumi diplomájukat, nem az önkormány-
zaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõ-
osztályon adnak a 437-8541-es vagy a 437-8653-
as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

1Elfogadva: 2010. december 16.

A III. kerület közbiz-
tonságáért tevékeny-

kedõk hagyományos kará-
csonyi összejövetelének a
Rozmaring vendéglõ adott

otthont. Az „Óbuda Köz-
biztonságáért” Közalapít-
vány ünnepségén Puskás
Péter alpolgármester, ku-
ratóriumi tag, dr. Markó

Attila fõkapitány-helyet-
tes, Horváth Antal III. ke-
rületi rendõrkapitány és
Zsigó Csaba Árpád tûzol-
tó fõhadnagy adta át a vá-
rosrészben kimagasló
szakmai munkát végzett
43 tûzoltó, 86 rendõr és 5
polgárõr jutalmát.

Tûzoltók, rendõrök, 
polgárõrök elismerése

Negyvenhárom tûzoltót, 86 rendõrt és 5 polgárõrt jutalmazott
meg az „Óbuda Közbiztonságáért” Közalapítvány. A hagyomá-
nyos karácsony elõtti ünnepséget december 21-én tartották.

Nagy Krisztina rendõr hadnagy Horváth Antal III. kerületi rendõrkapitánytól vette át a jutalmat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

SPORTAKADÉMIA ÓBUDÁN. Elõzetes: az egészséges életmód jegyében nyolcrészes,
ingyenes elõadássorozat kezdõdött tavaly októberben Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata szervezésében. Az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.) tartják a
február 10-én 18 órakor kezdõdõ elõadást. Az elõadó Kropkó Péter lesz, aki 37 évig volt
élsportoló, ebbõl 17 évig profi. 51 Nemzetközi Ironmen Versenyen indult, 11-szer nyert.
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Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlési
képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóórá-
ját.További információért
hívja a polgármesteri tit-
kárságot a 437-8696-os
telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7. szám alatti
Fidesz irodában. Idõpont-
egyeztetés miatt a foga-
dóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ személyek-
nek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagas-
ló teljesítményükkel vagy életmûvükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képviselõ-testület - rövid indok-
lást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a
nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban éven-
te csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” címû kisplasztikája, díszoklevél és
pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek és
egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, a polgármesteri hivatal oktatási és kul-
turális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozá-
sára” megjelöléssel 2011. március 8-ig kérik eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására

Levelezõlista civil
szervezeteknek

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata levelezõlis-
tát üzemeltet a kerületben
mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormány-
zat által végzett napi pá-
lyázatfigyelés keretén be-
lül felajánljuk, hogy ré-
szükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elektro-
nikus levelezõrendsze-
rünkön keresztül a külön-
bözõ pályázati lehetõsé-
gekrõl és a civil szerveze-
teket érintõ egyéb hasz-
nos információkról. Ha
igénylik az önkormányzat
szolgáltatását, ezt szí-
veskedjenek jelezni
Zsuppánné Tófejy Éva if-
júsági, civil és esély-
egyenlõségi referensnél
a tofejy.eva@obuda.hu
e-mail címen.

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektroni-
kus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül
e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális or-
szágos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rá-
kerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati le-
hetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

A Rozmaring étteremben
rendezte tavaly december
26-án a „Braunhaxler”
Egyesület a hagyományos
Óbudai Krumplibúcsút, me-
lyet Menczer Erzsébet, Óbu-
da-Békásmegyer ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõje nyitott meg. Az
eseményrõl a Duna Televízió
összefoglalót készített. 

A10-tõl 17 óráig tar-
tott rendezvény mû-

sorában nagy sikert ara-
tott az „Örökifjak” nevû
nyugdíjas tánccsoport
sváb tánca, a „Braun-
haxler” Dalkör német dal-
csokra, Morvay Pálma
elõadása. A hagulatról -
mint minden évben -
Zwickli Misi vezetésével
az Óbudai Sramlizenekar
gondoskodott. 

A 12 órakor ünnepélye-
sen megválasztott új

„uralkodó pár”: 2010 év
Krumplikirálya Tóth Jó-
zsef fafaragó, aki az Óbu-
dai Búcsú rendezésében
támogatja az egyesületet.
2010 év Krumplikirá-

lynõje dr. Bertókné Da-
róczi Marianna, a Med-
gyessy Ferenc Általános
Iskola igazgatónõje, aki-
nek nagy szerepe van az
iskolai német nemzetiségi

oktatás modernizálásában
(informatikai és kommu-
nikációs eszközökkel jól
felszerelt tantermekben
interaktív nyelvórákon ta-
nulnak a gyerekek). Az
intézményben nemcsak a
nyelvoktatást tartják fon-
tosnak, hanem nagy
hangsúlyt helyeznek arra
is, hogy a diákok az Óbu-
da-békásmegyeri sváb
hagyományokat is megis-
merjék, és az beépüljön
az életükbe (erre jó példa
a most formálódó német
tánccsoport). Fentieken
kívül minden évben a
Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola ad otthont a
kerületi német szavaló és
kisjelenet elõadó verseny-
nek, és a Német Kultúra
Napjának, melyen a
gyõztesek gálamûsort ad-
nak. 

Krumplikirály fafaragó, -királynõ iskolaigazgató

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ahogyan a rendezvény
mottója is utal rá, lélek és
halál lesz a kiemelt témája
a pódiumbeszélgetésnek. 

Aszervezõk a progra-
mok kiválasztásánál

mindig változatosságra
törekszenek. A szabad-
egyetem sikerét, szakmai
elismertségét fémjelzi,
hogy az elõadásokból a
Püski Kiadó új könyvso-
rozatot indított útjára ta-
valy júniusban, az ünnepi
könyvhétre megjelent kö-
tettel, „ÉRTETEK” cím-
mel. Szenzációs olvasni-
való a könyv szakembe-
reknek, laikusoknak egy-
aránt. Ismét örömteli hír-
rel szolgálhatunk: az ér-
deklõdõk az elsõ sorozat
második kötetét is kezük-
be vehetik.

Az Óbudai San Marco
Szabadegyetem januári
elõadásának kísérõ ren-
dezvényeként levetítik
Jelenczki István: Halál-
jog címû dokumentum-

filmjének második ré-
szét. Az Óbudai Kultu-
rális Központ színház-
termében az érdeklõdõk
kifejthetik véleményü-
ket eutanázia témában.
Jelenczki István film-
rendezõvel, dr. Vezsenyi
Károly aneszteziológus-
sal, dr. Sándor Judit jo-
gász-bioetikussal és Dr.
Pintér Endre sebészpro-
fesszor közremûködésé-
vel beszélgethetnek a té-
máról, Radnóti László
újságíró vezetésével.

A film kísérlet arra,
hogy több megközelítési
pontból próbálja bemu-
tatni azt a kritikus helyze-
tet, amely az aktív és
passzív eutanázia jogi,
orvos-etika elmélete, va-

lamint a mindennapi or-
vosi gyakorlat ellentéte
között feszül. Szakértõk
sora mutatja be, hogy sa-
ját szakterületén milyen
helyzetekben találkozik a
kérdéssel, hogyan ad rá
választ. Így például Dr.
Papp Lajos szívsebész
professzor mondja el vé-
leményét a szívmûtét so-
rán óhatatlanul bekövet-
kezõ élet-halál határhely-
zetekrõl. Dr. Vezsenyi
Károly altatóorvos mély
õszinteséggel beszél a fe-
lelõsség kérdésérõl - csu-
pán ízelítõül a téma sok-
oldalú körüljárásából. 

A film a 25. Magyar
Filmszemlén a zsûri
rendezõi különdíját
nyerte el.

„Lélek és halál” 
a San Marco Szabadegyetemen

Haláljog
Az Óbudai San Marco Szabadegyetemen január
17-én 17-tõl 18 óráig - Jelenczki István: Haláljog
címû dokumentumfilmjének II. részét vetítik.
Közönségtalálkozó 18-tól 20 óráig a film szereplõi-
vel és a rendezõvel. (Cím: Óbudai Kulturális
Központ, San Marco utca 81. A belépés díjtalan.)

A z önkormányzat ál-
tal kiírt, „2009-

2010-es tanév iskolabü-
féje” elnevezésû verseny
harmadik helyezettje a
Kerék Általános Iskola

és Gimnázium büféje,
Kerényiné Magyar Éva
vezetésével. Második lett
a Krúdy Gyula Általános
Iskola büféje, Dudás
Illésné irányításával. Az

elsõ helyet Hajek Éva, a
Keve-Kiserdei Általános
Iskola (képünkön) büfé-
vezetõje nyerte el, aki át-
vehette „Az év iskolabü-
féje 2010” serleget.

Iskolabüfék egészséges ételekkel

Szakrendelések
Pszichológiai rendelés: a Csobánka téri rendelõintézet-
ben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-tól 14 óráig; kedden, szerdán,
csütörtökön 14-tõl 20 óráig. Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon: 454-7529 vagy 454-7500. Rendel: dr.
Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus.
Allergológiai rendelés: a Csobánka téri rendelõintézetben
csütörtökön 14-tõl 20 óráig gyermekeknek és felnõtteknek.
Beutaló szükséges. Rendel: dr. Söjtöry Hajnalka allergoló-
gus szakorvos.
Lymphoedema rendelés: a Csobánka téri rendelõintézetben
A betegség fõleg nõket érint.A kezelést minden esetben szak-
orvosi kivizsgálás elõzi meg. A Vörösvári úti szakrendelõben
dr. Varsányi László sebész fõorvos, a Csobánka téri szakren-
delõben dr. Újváry Adrienne reumatológus végzi. A szakren-
delésre jelentkezés háziorvosi, illetve más szakorvosi beutaló-
val lehetséges. A kezelések ideje naponta 8-tól 16 óráig. A ke-
zeléseket végzi: Meszner Károly és Benárd Éva gyógytor-
nász. Kivizsgálás utáni kezelésre jelentkezés naponta 8-tól 15
óráig a következõ telefonszámon: 454-7500/116 mellék, 454-
7509. Kerületen kívüli betegeket is várnak.
• A Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõben a nõgyógyá-
szaton már kedden is van rendelés. Dr. Banczik Zoltán 8-tól
14 óráig fogadja a betegeket.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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T avaly október 16-án
hármas ikrek szü-

lettek Óbudán. A képen
balról jobbra látható
Kiss-Hindy Bernadett
(2260 gramm), Johanna
(1660 gramm) és Móni-

ka (2170 gramm) azóta
is jól van, szépen gya-
rapszik. Mivel azonban
három ilyen apróságot
rendkívüli feladat ellát-
ni, a kerületi önkor-
mányzat úgy segít a csa-

ládnak, hogy napi négy
órában gondozónõt bo-
csát a rendelkezésére. 

Ezúton is gratulálunk
a családnak és jó egész-
séget kívánunk a lá-
nyoknak és szüleiknek!

Hármas ikrek Óbudán

A Gyógyító Jószándék Ala-
pítvány immár nyolcadik
jótékonysági rendezvé-
nyét február 12-én 19 óra-
kor tartja az Óbudai Tár-
saskörben. 

Program
Megnyitó és konfe-

ransz: Gáspár András,
színmûvész. * Kabdebó
András zongorázik. J. S
Bach: Kis prelúdium;
Grieg: Tündértánc. * A
Három Fehér Tengeri
Farkas J. Brahms: Esz-
dúr trió op.40. 1. és 2.
tételét játssza: Fehér
Dominika hegedûn,
Farkas Zsolt zongorán
és Seeman László kür-
tön. * A pesthidegkúti
Gyermekek Háza 5. osz-
tályosainak meglepeté-

se. * A pilisszentlászlói
Kékvölgy Waldorf Isko-
la ifjú zenészei muzsi-
kálnak. * Bródy János
ajándék mûsora.  

A rendezvény bevéte-
lét az izombeteg gyer-
mekek megsegítésére és
a nyári táborozásukra
fordítják.

Bankszámlaszám:
10300002-20162043-
00003285.

Kérik, hogy személyi
jövedelemadója 1 száza-
lékával is segítse mun-
kájukat! Adószám:
18109726-1-41. 

(További információ a
201-1884-es telefonszá-
mon vagy honlapon:
www.duchenne.hu; Az
Óbudai Társaskör címe:
Kiskorona utca 7.)

Jótékonysági koncert 
az izombeteg gyermekekért

Kedves Szülõk, 
Hozzátartozók!
A Flóra Alapítvány

felvételt hirdet az általa
mûködtetett fiatalok
foglalkoztató csoportjá-
ba, három fõ részére.

A fejlesztõ foglalko-
zások tanévenként szep-
tembertõl június végéig
rendszeresen, heti egy
alkalommal (hétfõn-
ként), napi nyolc órában
(8-tól 16.30 óráig) zaj-
lanak a Gyenes utca 20.
szám alatt. A terápia
mellett a hozzánk járó
fiataloknak évente két
alkalommal - télen és
nyáron - bentlakásos tá-
borozási lehetõséget
biztosítunk, illetve nya-
ranta igény szerint egy
vagy két turnusban öt-
napos napközis tábort is
szervezünk.

A már mûködõ cso-
port tagjainak életkorát
és igényeit, megszokott
napirendjét, tevékenysé-
geit figyelembe véve
olyan fiatalok jelentke-
zését várjuk, akik: 15 és
30 év közöttiek; néhány
hónap alatt képesek egy
új közösségbe beillesz-
kedni, új környezetet

megszokni, új embere-
ket (segítõket és társa-
kat) elfogadni; mobilak:
nem okoz akadályt szá-
mukra a városban való -
természetesen kísérõk
segítségével zajló - köz-
lekedés (tömegközleke-
dés és gyaloglás); fizi-
kailag átlagos kondíció-
ban vannak: képesek né-
hány kilométert túrázni,
gyalogolni, fizikailag
nem okoz számukra
gondot egyszerû torna-
gyakorlatok végzése,
képesek néhány kiló
csomagot cipelni stb.; a
család, vagy közösség
vállalni tudja az egész
tanévben, heti rendsze-
rességgel, adott idõben
zajló fejlesztésekre való
bejárást.

Nem kizáró ok a fel-
vételnél: az alacsony fo-
kú önellátási képesség,
esetleg a szobatisztaság
hiánya; az önálló mun-
kavégzés képességének
hiánya, akár egyszerûbb
munkafeladatokban is;
bármilyen természetû
kommunikációs zavar
vagy beszédképtelen-
ség; enyhe fokú moz-
gássérültség, koordiná-

ciós zavarok, az önindí-
tott mozgáskivitelezés
zavarai.

Érdeklõdés esetén
várjuk telefonon történõ
jelentkezésüket, melyet
személyes találkozó kö-
vet alapítványunk két
szakembere és a fiatal,
valamint hozzátartozója
részvételével.

Az alapítványban
végzett fejlesztõ munka
térítési díj ellenében fo-
lyik. Az aktuális terápiás
díjakról érdeklõdjön te-
lefonon.

(A Flóra Alapítványról
és a Fiatalok Fejlesztõ
Csoportjának mûködésé-
rõl sok információt talál
honlapunkon: www.flo-
raalapitvany.hu. Ha ezen
felül bármilyen kérdése
merül fel vagy idõpontot
szeretne kérni, kérjük, ke-
resse Imre Katalint vagy
Ádám Évát a 06-70-544-
1320-as számon, munka-
napokon 17-tõl 19 óráig.)

Flóra Alapítvány

Felvétel a fiatalok foglalkoztató csoportjába

A Flóra Alapítvány III.
kerületi civil szervezet,
mellyel együttmûködési
megállapodást kötött
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata.

A Térszínház társulatát és
baráti körét sem hagyta
érintetlenül a vörösiszap-
pal sújtottak tragédiája. 

Még karácsony elõtt,
december 21-én a

lezárt Devecserhez közeli
Tüskevárra látogattak, ahol
elõadással kedveskedtek a
helyieknek és természete-
sen ajándékokat is vittek a
tragédiától szenvedõ csalá-
doknak. Mindenekelõtt ru-
hát, könyvet és játékokat
gyûjtöttek azoktól az em-

berektõl, akik felhívásukra
azonnal adakoztak. A Ka-
rácsonyi Misztériumnak
nagy sikere volt a közön-
ség körében csakúgy, mint
a gyerekek mûsorának. A
közönség és a színészek
együtt adták meg a kará-
csonyi alaphangulatot a
közös énekléssel. 

Bucz Hunortól, a Tér-
színház igazgatójától meg-
tudtuk, az eseményrõl
DVD készül, melyet a
nagyközönség is megte-
kinthet. 

Tüskeváron a Térszínház

Mozgássérülteknek rendeztek karácsonyi ünnepséget a
Veres Péter Gimnáziumban. Az önkormányzat által támo-
gatott programon a gimnázium tanulói, Csuka Mónika és
énekesei, táncosok adtak mûsort

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tájékoztatjuk kerületünk lakosait, hogy az
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának fenn-
tartásában mûködõ Óbudai Gondozási Központ,
új nevén Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény, 2011-tõl változatlan feltételekkel bizto-
sítja a szociális alap- és szakosított ellátásait. 

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény székhelye: 1036 Budapest, Kiskorona ut-
ca 3. Intézményvezetõ: Müller Istvánné. Tel.:
388-1397. Titkárság: 250-1552.

A hét idõsek klubjában színes szabadidõs
programokkal, ünnepekhez kapcsolódó rendez-
vényekkel és étkezési lehetõséggel várjuk a nap-
pali ellátás iránt érdeklõdõket az alábbi címeken.
Kiskorona Idõsek Klubja 
1036 Budapest, Kiskorona utca 3. 
Tel.: 250-1552; 244-0076.  
Klubvezetõ: Csongvai Éva.  
Harang Idõsek Klubja
1037 Budapest, Harang utca
Tel.: 367-4853; 367-1522.
Klubvezetõ: Seibin Tímea.
Harrer Idõsek Klubja 
1033 Budapest, Harrer Pál utca 4.  
Tel.: 250-3230, 368-9410.  
Klubvezetõ: Nagy Lajosné. 
Hatvany Idõsek Klubja
1039 Budapest, Hatvany Lajos utca 1.
Tel.: 454-0710; 243-0996.
Klubvezetõ: Husz Márta.
Szérûs Idõsek Klubja 
1038 Budapest, Szérûskert utca 39.
Tel.: 367-4366.    
Klubvezetõ: Helembai Tiborné. 
Víziorgona Idõsek Klubja
1038 Budapest, Víziorgona utca 12.
Tel.: 454-7063; 243-1114.
Klubvezetõ: Fehérváriné Csépe Éva.
Õszike Idõsek Klubja
1038 Budapest, Õszike utca 8.
Tel.: 243-2434.

Klubvezetõ: Truczkó Lászlóné.
Házi segítségnyújtás és jelzõrendszeres há-

zi segítségnyújtás iránti kérelmükkel a két Házi
Segítségnyújtó Szolgálatunkhoz fordulhatnak. 
1. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat
1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
Tel.: 250-1552.

Szolgálatvezetõ: Benke Rita. Szervezõ gondozó:
Reichenbach Petra. Ellátási terület: Belsõ-Óbuda
(a Kolosy tértõl az aquincumi vasúti felüljáróig).
2. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat
1038 Budapest, Õszike utca 8.
Tel.: 367-1522.

Szolgálatvezetõ: Mihály Jánosné. Szervezõ
gondozó: Tariné Cseke Csilla. Ellátási terület:
Észak-Óbuda (az aquincumi vasúti felüljárótól
Békásmegyerig).

Otthoni Szakápolási Szolgálatunk és a se-
gédeszköz kölcsönzõnk továbbra is régi telep-
helyén mûködik: 1036 Budapest, Kiskorona ut-
ca 3. Tel.: 250-1552. Szolgálatvezetõ: Kalmár
Lászlóné. Ellátási terület: a III. kerület.

A Derûs Alkony Gondozóház teljes körû
szolgáltatását szintén változatlan feltételekkel
vehetik igénybe.
1039 Budapest, Zipernowsky utca 1.
Vezetõ ápoló: Haskóné Alker Annamária. 
Tel.: 454-7066, 454-7067.

Az ellátotti körünkhöz tartozókat személyesen
is tájékoztatjuk az õket érintõ változásokról. To-
vábbi és részletes felvilágosításért kérjük, for-
duljanak bizalommal munkatársainkhoz! Várjuk
jelentkezésüket! Óbudai Szociális

Szolgáltató Intézmény

Új néven, változatlan feltételekkel

Óbudai Szociális Szolgáltató Intézménnyé alakult
az Óbudai Gondozási Központ 

Szüreti mulatság a Víziorgona Idõsek Klubjában FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

M indannyian szeretnénk a jövõbe lát-
ni és elkerülni a kellemetlensége-

ket. Az egészség területén ez már lehetsé-
ges. Az E.I.S diagnosztikai rendszer kor-
szerû, független, különleges számítógépes
orvosi vizsgálóeszköz, mely meg tudja kü-
lönböztetni, hogy egy tünet szervi eredetû
vagy idegi. Átfogó képet ad a szervekrõl
külön-külön, az idegrendszer állapotáról,
hajlamokról stb. 

Jelentkezzen nálunk, belgyógyász szak-
orvosaink várják önöket teljes tanácsadás-
sal. Ára: 15000 forint. Aki január 30-ig
bejelentkezik, ajándékkezelést kap. Értéke
6000 forint! 

Rohanó világunkban rejtett kockázat a
szív-stressz, ami már elõre jelezhetõ egy ké-
nyelmes, fájdalommentes, kétperces mobil
EKG berendezéssel. Ára: 2000 forint. 

Gyógyszermentes kezeléseinkkel pedig az
embereket leggyakrabban érintõ (allergia,
emésztési, izületi, stresszoldó, alvászavar,
migrén stb.) területeken tudunk segíteni. 

Az EMOST magyar fejlesztésû, az embe-
ri szervezet öngyógyító képességét segítõ,
fokozó saját jelterápia. A kezelés rendkí-
vül komfortos, az ügyfél kényelmesen hát-
radõl egy székben, az EKG készülékhez
hasonlóan érzékelõk kerülnek fel a kézre
és kezdõdhet az önregenerációs program.
Több mint 60 féle kúránk inger- és mel-
lékhatásmentes, alkalmazható implantál-
tak számára vagy várandósági idõszakban
(terhesség alatt is).  

Kezelési módszerünk díjmentesen kipró-
bálható és 10 éves korig ingyenes. 

Bejelentkezés: 06-20-36-44-226;
www.biolabor.hu BioLabor

Fájdalommentes, átfogó szûrõvizsgálat a BioLaborban
Minden egészséges felnõtt ember 18-tól 65 éves korig.A
férfiak ötször, a nõk háromszor egy évben. Két véradás
között minimum ötvenhat napnak kell eltelni. Kizáró ok a
véradásra:ha valaki allergia ellenes szert szed, ha cukor-
beteg vagy szénhidrát-, anyagcsere betegsége van, vagy
egyéb súlyos (pl.keringési, daganatos, stb.) betegségben
szenved.Egy hónapot kell várni antibiotikus kezelések és
herpesz-fertõzés után. A kezelt vérnyomásbetegséggel
lehetõség van vért adni, ha a véradás elõtt mért érték a
normál értéktartományban van. A vérrel átvihetõ fertõzõ
betegségekkel kapcsolatban minden leadott vért meg-
szûrnek, ezért a komoly adminisztráció, hiszen ha baj-
van, vagy ha annak gyanúja merül fel valakinél és nem
tudott róla, azonnal értesíteni kell! A véradásra fényképes
hatósági igazolvánnyal, lakcím- és taj-kártyával kell jelent-
kezni, ezekre az azonosítás miatt van szükség. A folya-
dékbevitelre fokozottan oda kell figyelni, a szokásos
mennyiség 1,5-2-szeresére van szüksége a szerveze-
tünknek véradás elõtt és utána is.

Ki lehet véradó?
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A fás szárú növények
védelme érdekében

a 346/2008. (XII.30.)
Kormányrendelet elõírja,
hogy „...a közúti forga-
lom számára igénybe vett
terület (úttest) kivételé-
vel, a síkosság-mentesí-
tésre olyan anyag hasz-
nálható, amely a közterü-
leten vagy annak közvet-
len környezetében lévõ
fás szárú növény egészsé-
gét nem veszélyezteti.”

A sózás helyett sokkal
hatékonyabb, és olcsó
környezettudatos meg-
oldás a só helyett kapha-
tó környezetkímélõ jég-
mentesítõ. Alkalmas
mind megelõzõ kezelés-
re, mind az utókezelés-
re, tehát a kialakult jég-
páncél olvasztására. Az

utakra, járdákra szórva
maradéktalanul és gyor-
san felolvasztja a jeget.

Ez a szer jégolvasztó
vegyület (CaCl2) és
csúszásgátló anyag ke-
veréke, így oldott álla-

potban kevésbé káros a
növényekre, valamint
tartósabban hat, mint a
nátrium-klorid. Ala-
csony fagyáspontja mi-
att lényegesen alacso-
nyabb hõmérsékleten is
használható: -25 Celsi-
us-foknál sem fagy visz-
sza. Tartós jégmentessé-
get biztosít 24-48 órán
át, újabb hóeséskor is.
Az út nem fagy fel, nem
szikesedik a talaj. A
gépkocsikban sem okoz
károkat. Ráadásul ne-
gyed annyi elég belõle,
mint az útszóró sóból.

Az oldalt összeállította:
Domi Zsuzsa

Környezetkímélõ jégmentesítés
A járdák jégmentesítésére a legolcsóbb és a leghagyo-
mányosabb megoldás a só - ezt alkalmazzuk évtizedek
óta. Csakhogy ma már azt is tudjuk, hogy a só jelentõ-
sen károsítja az út menti növényzetet, korrodálja a gép-
kocsikat, és nem utolsó sorban teljesen tönkre teszi a
cipõket, csizmákat. A sóból (NaCl) a növényekbe jutó
klorid ion lassítja a fák növekedését, a fiatalabb növé-
nyeket pedig akár el is pusztíthatja. A sózás eredménye-
ként a talajba rejtett közmûvek szintén jelentõsen káro-
sodnak.

K önnyen pórul jár-
hat, aki nem taka-

rítja el háza elõl a havat,
illetve a jeget. Ha valaki
balesetet szenved a járó-
kelõk közül emiatt, an-
nak a kárát a területért
felelõs személynek/in-
tézménynek, háztulaj-
donosnak kell állnia.
Ám gyakran nem tudják
az érintettek, hogy a jár-
da melyik részéért tar-
toznak felelõsséggel.
Pedig errõl a Fõvárosi
Önkormányzat külön
rendeletet is alkotott
(48/1994. (VIII. 1.).

A fõváros köztisztasá-
gáról szóló rendelet ér-
telmében az ingatlan tu-

lajdonosa, kezelõje vagy
használója köteles tehát
gondoskodni az ingatlan
és az ingatlan elõtti jár-
da, illetve a járda és a
kocsiút közötti terület
hóeltakarításáról, síkos-
ságmentesítésérõl. 

Az ingatlan tulajdono-
sa (kezelõje, használója)
takarítási kötelezettségé-
nek naponta legkésõbb
reggel 8 óráig köteles
eleget tenni. A járdáról
letakarított havat 8 mé-
ternél szélesebb kocsi-
utakon az úttest két szé-
lén, a csatorna lefolyó
szabadon hagyásával, en-
nél keskenyebb kocsiút
esetén a járda szélén kell

összegyûjteni úgy, hogy
a gyalogosok számára
1,5 méter széles terület
szabadon maradjon. Az
ónos esõtõl, jégtõl vagy
hótól síkossá vált közuta-
kon (kocsiutakon), járdá-
kon, szükség esetén, na-
ponta többször is síkos-
ság mentesítést kell vé-
gezni. (A Fõvárosi Ön-
kormányzat - a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt.
által - a burkolt közuta-
kat, az ingatlanokhoz
nem csatlakozó burkolt
járdákat, a jelentõsebb
közparkokat átszelõ és
határoló gyalogjárókat
tisztíttatja meg.) 

S mivel a közterület-
felügyelet munkatársai
folyamatosan ellenõrzik
a járdák és utak állapo-
tát, a síkosságmente-
sítést érdemes rendsze-
resen elvégezni. 

Kisbárányok 
a Budakeszi Vadasparkban

Két kisbárány született a Budakeszi Vadaspark pa-
rasztudvarában. A februárra várt kicsinyek hama-
rabb láttak napvilágot, de mindkettõ egészséges. A
cikta juhok világviszonylatban is igen ritkák, ha-
zánkban védett háziállatok.

(K. I.) 

Kinek a feladata a hóeltakarítás?

A nyári zöldségekbõl, gyümölcsökbõl felszedett vitaminok
már régen kiürültek a szervezetünkbõl. Pedig nagy szüksé-
günk van rá ezekben az influenzás idõkben.
A vitaminokkal az probléma, hogy legtöbbjüket a szervezetünk
nem tudja tárolni, vagyis folyamatos utánpótlásra szorul belõlük.
Éppen ezért minden nap magunkhoz kell vennünk a legfonto-
sabbakat. Ezek pedig a következõk: a legismertebb és legfonto-
sabb a C-vitamin. Ez véd a legjobban a fertõzõ betegségektõl.
Jelentõs az antioxidáns szerepe, amely a rákbetegségek kiala-
kulását akadályozza. Ha hiányzik a szervezetünkbõl, fáradtnak
érezzük magunkat és csökken a szervezetünk védekezõképes-
sége. Nagyon jó C-vitamin források a citrusfélék - citrom, na-
rancs, grapefruit -, a héjában fõtt burgonya, a savanyú káposzta,
a kivi, a hagyma, a zöldpaprika, a karalábé, a csipkebogyó, a
zöldfõzelékek és a saláták.Fontos még a K-vitamin, melynek hi-
ánya vérzéseket okozhat. Hogy ezt elkerüljük és elegendõ K-vi-
taminhoz juttassuk szervezetünket, együnk káposztaféléket,
spenótot. A B1-vitamin az anyagcsere-folyamatok, illetve az
idegrendszerünk számára elengedhetetlen. Hiánya fáradtságot,
levertséget, ideggyengeséget okozhat. B1-vitamin található a
gyümölcsökben, a fõzelékfélékben, a tejben, a májban, az élesz-
tõben, a kukoricában, a dióban, a borsóban, a sertéshúsban, a
mézben, valamint a korpát tartalmazó pékárukban.

Folytatás következõ számunkban

Pótold a vitamint!

Az ünnepek elteltével a ka-
rácsonyfák élete is lejár.
Elszállításukról a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Zrt.
gondoskodik minden év-
ben. Több mint félmillió fát
visz el és ártalmatlanít -
többnyire elégeti. 

Alakosságot a közte-
rületek rendjének és

tisztaságának megóvása,
illetve a balesetek elkerü-
lése érdekében arra kéri a

társaság, hogy ne dobják
az úttestre, a parkokba, a
zöldterületekre, hanem
helyezzék a hulladék-
gyûjtõ tartályok mellé
vagy tegyék a fõváros va-
lamenynyi kerületében a
lakótelepeken kijelölt kö-
zös gyûjtõhelyekre, ahon-
nan folyamatosan szállít-
ják el teherautókkal. Bu-
dapest 23 kerületében
261 helyen várják a tûle-
velûeket.

A III. kerületben a következõ helyekre tehetik a fákat a
lakók:Búza utca-Köles u. (parkoló); Lajos utca 136.;Hol-
lós Corvin út (parkoló);Huszti út-Zab utca (parkoló); Lak-
tanya utca-Vöröskereszt utca (parkoló); Madzsar József
utca 1.(parkoló);Hévízi út-Cserepes utca (parkoló);Pün-
kösdfürdõ utca-Hatvany Lajos (parkoló); Római tér-
Torma Károly utca (Pók presszó mögött); Tímár utca-
San Marco utca sarok; Zápor utca-Gyenes utca sarok,
Hévízi utca-Meggyfa utca sarok; Zápor utca-Föld utca
sarok; Orbán Balázs utca-Gyógyszergyár utca sarok;
Kerék utca-Raktár utca sarok; Ágoston út (parkoló).

Elszállítják a karácsonyfákat

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

Rendõrkapitányi fogadóóra
BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, mb. kapitány-
ságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén
13-tól 16 óráig. Tel.: 430-4710.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogadóórára elõ-
zetes bejelentkezés, illetve témamegjelölés alapján
várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat.

Varga Ferenc lesz a fõvá-
rosi tûzoltóparancsnok ja-
nuár 26-ától - errõl dön-
tött  tavaly december kö-
zepén a Fõvárosi Közgyû-
lés. Elõdje, Bende Péter
nyugdíjba vonul. A Fõváro-
si Tûzoltó-parancsnokság
új vezetõje 25 éve tûzoltó,
az Észak-budai Tûzoltási
és Mentési Parancsnok-
ság parancsnoka, Bende
Péter mentési helyettese.

V arga Ferenc 43
éves, nõs, két gyer-

mek édesapja. Tûzvédel-

mi diplomát és állam-
igazgatási oklevelet is
szerzett. Az alezredes 25
éve tûzoltó, 15 éve pa-
rancsnok. Az óbudai tûz-
oltóságot vezette 2003-
ig, majd az Észak-budai
Tûzoltási és Mentési Pa-
rancsnokság vezetõje
lett. Tavaly december 1-

jétõl a Fõvárosi Tûzoltó-
parancsnokság mentési
parancsnokhelyettese.
Varga Ferenc a közgyû-
lés ülésén európai szín-
vonalú, professzionális
munkát és költséghaté-
kony mûködést ígért.

Bende Péter, a jelenlegi
tûzoltóparancsnok január-
ban vonul nyugdíjba, 42
év munka után. Avezérõr-
nagy megköszönte a Fõ-
városi Önkormányzat tá-
mogatását és a tûzoltók
munkáját. Bende Péter
most lesz 58 éves, 32 évet
dolgozott a tûzoltóságnál.
Törzsõrmesterként kezd-
te, jelenleg vezérõrnagy,
és a jövõ év végéig a Ma-
gyar Tûzoltó Szövetség
elnöke is. 

Varga Ferenc az új 
fõvárosi tûzoltóparancsnok

Telefonokat loptak
A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársai õri-
zetbe vettek három férfit,
akik megalapozottan gya-
núsíthatók azzal, hogy két
mobiltelefont tulajdonítot-
tak el az egyik Bécsi úti
áruházból tavaly decem-
ber 27-én 16 óra körül. A
lopást az áruház biztonsá-
gi szolgálatának munka-
társai észlelték, majd az el-
követõket visszatartották a
helyszínen a járõrök meg-
érkezéséig.P.T.J.26 éves,
F. N. 30 éves és M. Z. 32
éves tettesek ellen a III.ke-
rületi Rendõrkapitányság
folytatja le az eljárást.

Késsel fenyegetõzött 
Egy tizenéves fiú késsel
fenyegette meg a Tímár
utca egyik élelmiszerbolt-
jának eladóját, majd a
kasszában található kész-
pénzzel távozott a hely-
színrõl tavaly december
27-én 15.15 óra körül. A
jelenleg rendelkezésre ál-
ló adatok szerint V. V. 14
éves fiú gyanúsítható a
bûncselekmény elköveté-
sével.

Nyugdíjasokat tévesztenek
és lopnak meg ismeretlenek,
a nyugdíjbiztosítás dolgozói-
nak kiadva magukat - figyel-
meztet a települési és kerü-
leti jegyzõknek címzett kör-
levelében a Közép-magyaror-
szági Regionális Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatóság.

Több helyrõl kapott jel-
zéseket a nyugdíjbizto-

sító nyugdíjasok kárára elkö-
vetett csalásokról. A helyszín
változó, a gyakorlat azonos:

ismeretlenek keresik fel ott-
honaikban a nyugdíjasokat,
azt állítva, hogy nyugdíj-ki-
egészítést hoztak, majd a la-
kásba bejutva kifosztják az
idõseket - áll a jegyzõkhöz
intézett levélben.

A nyugdíjbiztosítási igaz-
gatóság kéri, hogy a helyható-
ságok a rendelkezésükre álló
fórumokon figyelmeztesse-
nek a veszélyre, és tájékoztas-
sák a nyugdíjasokat a csalá-
sok elkerülése érdekében. A
már megtévesztetteket arra
biztatják, forduljanak a rend-
õrséghez.

Az igazgatóság levelét az
alábbiakban tesszük közzé:

„Tisztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi idõszakban a

nyugdíjasok terhére elkövetett
bûncselekményekkel össze-
függésben, az alábbiakra sze-
retnénk felhívni szíves figyel-
müket. Anyugdíjak nem bank-
számlára történõ folyósítását
kizárólag a Magyar Posta
Zrt. munkatársai végzik, a
nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek dolgozói az ellátások
folyósításában egyáltalán
nem mûködnek közre. 

Erre figyelemmel a nyug-
díjbiztosítási igazgatóságok
dolgozói nem kézbesítenek
sem nyugdíjat, sem pedig
egyéb ellátást, így nem keresik
fel Önöket ilyen célból.

Kérem, hogy amennyiben
ismeretlen személyek a nyug-
díjbiztosítási igazgatóság ne-
vében a fenti indokkal keresik
meg Önöket, szíveskedjenek
értesíteni a lakóhelyük szerin-
ti rendõrkapitányságot.

Budapest, 2010. december
Országos Nyugdíjbiztosítá-

si Fõigazgatóság”

Kigyulladt egy 7,5 ton-
nás könyvszállító te-

herautó a Nagyszombat ut-
cában tavaly december 20-
án. Atûz a vezetõfülke kör-

nyékén keletkezett, majd
átterjedt a rakományra. A
tûzoltók két vízsugárral ol-
tották el a lángokat. Sze-
mélyi sérülés nem történt,

a sofõr idõben kimenekült
a jármûbõl. Az oltás és
helyszínelés idejére az
érintett utcaszakaszt lezár-
ták, a forgalmat elterelték. 

Teherautó égett 
a Nagyszombat utcában

Ál nyugdíjbiztosítási dolgozók 
tévesztenek meg idõseket
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A III. kerületi Polgárõr
Egyesület Ladik utca

2-6. szám alatti irodájában
szerdánként 15-tõl 19
óráig ügyeletet tartanak. 

Várják az egyesületi élet
iránt érdeklõdõket, jelent-
kezõket, fogadják a beje-
lentéseket, illetve bûnmeg-
elõzési tanácsokkal látják
el a hozzájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõ-
ségek: a 06-30-621-6088-
as telefonszámon és a

polgaror.obuda@gmail.
com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

DÕLT A LÉTRA Fém áll-
ványlétra dõlt meg tavaly
december 25-én a Mária
utcában a lakókat, az
elektromos vezetéket ve-
szélyeztetve. A tûzoltók
a létrát elfektették, a
vészhelyzetet így szûn-
tették meg.
VEZETÉKRE ZUHANT
A FA Egy körülbelül 8
méter magas fa fél méter
magasságban eltört de-
cember 25-én és az út-
testre zuhant az Anikó
utcában, ahol a közvilá-
gítási vezetéket letépte.
A tûzoltók motoros lánc-
fûrész segítségével távo-
lították el a fát az útról.
BERAGADT MENTÕ
Egy mentõ elakadt a sár-
ban szintén december
25-én a Zsófia utcában.
A tûzoltók csörlõ segít-
ségével szabadították ki
a betegszállítót.
FELBORULT AUTÓ A
Flórián térnél egy Fiat

Punto típusú személy-
gépkocsi oldalára borult
december 27-én, majd
nekicsúszott egy távol-
sági autóbusznak.
GÁZSZAG Egy tízeme-
letes épületben a lakók
gázszagot éreztek janu-
ár 1-jén a Sarkadi Imre
utcában. A Gázmûvekkel
történõ átvizsgálás so-
rán kiderítették, hogy
egy használaton kívüli
távhõ vezetékben maga-
sabb a koncentráció.

HULLADÉKGYÛJTÕK

ÉGTEK Két szelektív hul-

ladékgyûjtõ teljes terjedel-

mében égett december

31-én a Zápor utcában.

A tûzoltók eseménynaplójából

A Budai-hegyekben ismét
szándékosan rongálja va-
laki a turistajelzéseket. Az
ezeket kezelõ és felfestõ
Budapesti Természetbarát
Spotszövetség rendõrségi
feljelentést fontolgat.

S ajnálatos módon az
Országos Kék Túra-

útvonal: Hûvösvölgy-
Határnyereg-Árpád kilá-
tó-Fenyõgyöngye-Hár-
mashatár-hegy közötti
szakaszán, illetve a kék
körjáratú útnak a Felsõ-
Kecske-hegy térségében,
valamint a Kõtarajon át a
137-es autóbusz Mára-
marosi úti fordulójához

levezetõ kék háromszög
jelû úton számottevõ a
rongálás, a jelzések meg-
semmisítése. Nagyon sok
jel eltûnt, de az elkövetõ
módszeresen az elágazá-
soknál teszi tönkre a tájé-
kozódáshoz nélkülözhe-
tetlen útjelzéseket.

Kertész István

Ismét rongálják a turistajelzéseket
Lopás megalapozott gya-
núja miatt folytat nyomo-
zást ismeretlen tettes el-
len a III. kerületi Rendõr-
kapitányság. A tettes a
Fehéregyházi úton meg-
próbálta erõszakkal eltu-
lajdonítani egy járókelõ
kézitáskáját tavaly októ-
ber 20-án 19.55 óra körül.
Az elkövetõrõl a sértett
közremûködésével grafika
készült.

A III. kerületi Rend-
õ r k a p i t á n y s á g

munkatársai kérik, aki a
grafikán látható férfit
felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyével vagy
a bûncselekménnyel
kapcsolatban érdemle-
ges információval ren-

delkezik, hívja a 430-
4700/43-184-es telefon-
számot, illetve névtelen-
sége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-11-es
„Telefontanú” zöldszá-
mán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén. 

Kézitáskát akart elvenni

I smeretlen elkövetõk
magukat a Fõvárosi

Vízmûvek szakemberei-
nek kiadva bejutottak
egy Dereglye utcai lakás-
ba tavaly október 19-én
10 óra körül. Ezt követõ-
en a tulajdonostól javítási
költség címén több tíz-
ezer forintot átvettek. A
sértett az elkövetõk távo-
zása után vette észre,
hogy pénztárcájából hi-
ányzik a készpénze. Az
elkövetõk egyikérõl a
sértett közremûködésével
grafika készült. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatár-
sai kérik, aki a képen
látható férfit felismeri,
jelenlegi tartózkodási
helyével vagy a bûncse-
lekménnyel kapcsolat-
ban érdemleges infor-

mációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/43-
184-es telefonszámot,
illetve névtelensége
megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén!

Ál vízmûvesek

A polgármesteri hivatal
operatív törzse tavaly no-
vemberben tartotta éves
polgári védelmi, katasztró-
favédelmi felkészítését
Salgótarjánban. 

Juhász László polgári
védelmi õrnagy, a

Nógrád megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
salgótarjáni kirendelt-
ség-vezetõje elõadásá-
ban az Ipolyon levonult
árvíz során végrehajtott
feladatokról, tapasztala-
tokról beszélt. 

Az óbudai ÁNTSZ-t
dr. Ürögi József képvi-
selte, aki bemutatta a mi-
nõsített idõszaki tisztior-
vosi feladatokat, jogkö-
röket. 

Gudor István polgári
védelmi alezredes szólt a
2009-es dunai árvíz ide-
jén végrehajtott mun-
kákról, a III. kerület sa-
játosságairól, továbbá is-
métlõ foglalkozást tar-
tott az operatív törzs
munkacsoportjainak fel-
adatáról.

A törzs felkészítésének
célja az volt, hogy a ko-
rábbi években megszer-

zett katasztrófavédelmi,
polgári védelmi ismeret-
anyagot felhasználva,
milyen módon tudja al-
kalmazni egy imitált ve-
gyi anyagot szállító jár-
mû balesetekor a felme-
rülõ operatív feladatokat.
A gyakorlat alapjául a
Megyeri híd átadását kö-
vetõen, a városrészben
megnövekedett veszé-
lyes áruszállítás szolgált.

Katasztrófavédelmi felkészítés

Igazoltatásnál bukott le a betörõ
A III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai igazoltatást
követõen õrizetbe vettek egy 58 éves férfit január 3-án.
Megalapozottan gyanúsítható ugyanis azzal, hogy tavaly
december 31-én 20 óra és 2011. január 1-jén 3 óra közöt-
ti idõben egy Farkastorki lejtõn található ház ajtaját meg-
rongálta.A lakásból különféle porcelántárgyakat, mûszaki
cikkeket, arany- és ezüstékszereket tulajdonított el.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Természettudományi
verseny az Árpádban

Az 5-6. osztályosok
számára rendezendõ
Karádi Károly Termé-
szettudományi Versenyt
január 26-án tartják az
Árpád Gimnáziumban.
Jelentkezési határidõ:
2011. január 19. (A
részletes tájékoztató és
a jelentkezési lap a
www.arpad.sulinet.hu
honlapról letölthetõ, il-
letve a kerületi általá-
nos iskolák titkárságán
is beszerezhetõ.)

Általános iskolák
bemutatkozása 

Az Óbuda-Békásmegyer
Nevelési Tanácsadó vár-
ja a szülõket és az érdek-
lõdõket idei iskolabörzé-
jére, február 2-án 10-tõl
18 óráig. Az általános is-
koláknak teret és lehetõ-
séget adnak arra, hogy a
beiskolázás elõtt álló
gyermekek szüleinek be-
mutatkozhassanak. Az
intézmények tájékozta-
tást adnak pedagógiai
programjukról, speciális
oktatási módszereikrõl,
fejlesztõpedagógiai, sport
és szabadidõs tevékeny-
ségeikrõl. (Cím: Bebó
Károly utca 13.)

Iskola-elõkészítõ
Ismerkedõ foglalkozáso-
kat (iskola-elõkészítõt)
tart az Óbudai Szent Pé-
ter és Pál Szalézi Általá-
nos Iskola és Óvoda (Fé-
nyes Adolf utca 10.) a
2011. szeptember 1-jén
induló, 1. évfolyamába je-
lentkezõknek szombaton-
ként 9-tõl 11 óráig. (Ér-
deklõdni a reggeli órák-
ban a 388-8301-es telefo-
non, vagy a www.peter-
pal.hu címen lehet.)

Intézményünk ismét helyet
és teret ad azoknak a kerüle-
ti tehetséges tanulóknak,
akik szeretnék bemutatni a
képzõmûvészet területén ed-
dig elért eredményeiket. 

APedagógiai Szolgál-
tató Intézet (PSZI)

évek óta támogatja a kerü-
let diákjainak segítését, fel-
ismerve a tehetséges tanu-
lók értékeit és azok sokszí-
nûségét. 

A programsorozat ré-
szeként elsõ alkalommal -
ez felöleli a téli, illetve a
kora tavaszi idõszakot - a
rajztanítás tekintetében az
Aelia Sabina Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény keretei között mû-
ködõ Óbudai Nagy László
Általános Iskola mutatko-
zik be. Az iskola évek óta
foglalkozik mûvészeti ok-
tatással, melyet emelt óra-
számban tanítanak az in-
tézményben. Gyõrõdiné
Ónodi Katalin munkakö-
zösség-vezetõ tanárnõ és

„csapata” irányítása alatt
formálódnak a kis mûvé-
szek az intézményben. A
különbözõ technikák be-
mutatása, a szín-, ízlés- és
formavilág sokféle lehe-
tõséget ad a tehetségek ki-
bontakoztatására. A tanu-
lók szebbnél szebb akva-
rellekkel, agyagból készült

használati tárgyak bemu-
tatásával örvendeztetik
meg azokat, akik szeretné-
nek többet tudni errõl a sa-
játos „szemüvegen” át lá-
tott világról.  

A képzõmûvészeti alko-
tások megtekintése egy va-
rázslatos kulturális él-
ménnyel gazdagítja azo-

kat, akik ellátogatnak in-
tézményünkbe. Szülõk-
nek, napközis csoportok-
nak, mûvészet iránt érdek-
lõdõ tanulóknak és felnõt-
teknek egyaránt ajánljuk a
kiállítást.
(Cím: Szérûskert utca 40.)

Áderné Tavaszi Edit
igazgató-helyettes

Tehetséges tanulók kiállítása a PSZI-ben

A 79 versenyzõvel, a szerve-
zõkkel és az érdeklõdõ ven-
dégekkel együtt több mint
100 résztvevõvel tavaly de-
cember 4-én ötödik alkalom-
mal rendezték a Társasjáték
Határok Nélkül nevû játék-
versenyt az Árpád Gimnázi-
umban. 

Az esemény az iskolá-
ban több éve mûkö-

dõ társasjátékszakkörbõl
nõtte ki magát. A szerve-
zõk egy napra otthont kí-
vánnak adni mindazoknak,
akik szívesen töprengenek
táblás játékok fölött, akik
örömmel mérik össze egy-

mással taktikai vagy straté-
giai képességüket, vagy
akik szórakoztató formá-
ban kívánják vallatni a sor-
sot: vajon a szerencse
mennyire kegyes hozzá-
juk. A rendezvény értéke
éppen abban áll, hogy egy-
szerre biztosítja a diákok-
nak a jó hangulatot, a társa-
ságot, a szórakozást és az
elmélyült gondolkodást.

A társasjátékverseny jól
példázza azt, hogy milyen
eredményes tud lenni az
emberi összefogás. A ját-
szani szeretõk lelkesedése,
a gimnáziumban dolgozók
szervezõ munkája, az isko-
lai alapítvány hozzájárulá-
sa, a diákok lebonyolítás-
ban nyújtott segítsége, a
Magyar Társasjátékos
Egyesület (MATE) játék-
készletei, a Nunu online já-
tékbolt három nyereménye
és a vállalatok támogatása
(az óbudai Buszesz Zrt.
Aquarius ásványvizei üdí-
tették fel a versenyzõket)
együttesen teremtették
meg a játéknap feltételeit.

A játékosoknak a legmara-
dandóbb élményt a Piatnik
Budapest Kft. szerezte: a
cég nemcsak játékkészle-
teket biztosított, hanem tár-

sasjátékdíjakat is kitûzött a
jól szereplõ nevezõknek,
így mintegy húszan társas-
játék-ajándékkal térhettek
haza a rendezvényrõl.

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gya-

korlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos kö-

zépiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban és idõben

matematikából, magyarból.Lehetõség van a próbatesztek közös

gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-

fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál. Érettségi-

zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár napon-

ta is. Az általános- és középiskolás 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

A társasjátékverseny díjazottjai
A kategória (Catan, Wizard): 1. Kaunitz Milán; 2.
Kurucz Gergely; 3. Klausz Milán; 4. Gosztonyi Bo-
tond; 5. Németh Márton; 6. Szunyoghy Anna.
B kategória (Alhambra, Funkenschlag): 1. Török Fe-
renc; 2. Halácsy Gergely; 3. Albert Miksa; 4. Sáros-
pataki Bálint; 5. Szilágyi Mátyás; 6. Boross Géza.
C kategória (Keltis, Callisto, Wikinger): 1. Németh Ri-
chárd; 2. Szunyoghy Dóra; 3. Illyés Gergely; 4. Kaló
Bálint; 5. Mészáros Tamás; 6. Besei Bendekovics Liza.
Felnõtt kategória (Puerto Rico, Zug um Zug): 1. An-
tal Zoltán; 2. Urbán Dániel; 3. Kutlik Csilla; 4. Balla
Réka; 5. Debreczeni Árpád.

Társasjátékverseny

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskolanaptár
Január 21.: félévi bizo-
nyítványosztás. * Január
21.: kezdõdik a középis-
kolai felvételi eljárás,
központi írásbelik a 6-8.
évfolyamos gimnáziu-
mokban. * Január 27.:
központi pótírásbelik.

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolába
az óvodásokat és szü-
leiket várják a „Varázs-
mûhely” elnevezésû
kézmûves, irodalmi, já-
tékos, sportos foglalko-
zásokra. Témák, idõ-
pontok: január 25-én
apróka tornapróba 17-
tõl 18 óráig. * Február
14-én farsangi vígas-
ság, táncház 17-tõl 18
óráig. * Március 7-én
nyílt órák 7.55-tõl 9.40
óráig. * Március 8-án
nyílt órák 7.55-tõl 9.40
óráig. * Április 3-án ta-
vaszváró 9.30-tól
10.30-ig, majd uszodai
foglalkozás 10.30-tól
11.30 óráig.

Öregdiák találkozó 
Az Árpád Gimnázium
öregdiák találkozójának
idõpontja megváltozott.
Új idõpont: március 8-
án 18 órakor. Az idõ-
pont változása mellett
tartalmában is sok új-
donsággal várják a volt
diákokat. A találkozó
szervezéséhez kérik a
volt diákok aktív közre-
mûködését. Amennyi-
ben olyan fotó, tárgy
vagy a gimnáziummal
kapcsolatos tárgyi em-
léke van, amit erre a ta-
lálkozóra kölcsön adna
a találkozó szervezõi-
nek, várják jelentkezé-
sét az alábbi elérhetõ-
ségeken:
tallar.tamas@arpad.suli
net.hu;
06-30-467-4246; 388-
7120.

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézet január 31-én 16-tól
18 óráig Sulibörze elneve-
zéssel tájékoztatót szer-
vez az elsõ osztályba ké-
szülõ gyermekek szülei-
nek. 

A z eseményen bemu-
tatkoznak az Óbuda

belsõ területén mûködõ
önkormányzati fenntar-
tású oktatási-nevelési in-
tézmények. A rendez-
vény célja, hogy a szülõk
egyszerre, egy idõben tá-
jékozódhassanak a beis-
kolázás módjáról, nyílt
napokról, a különbözõ
tanítási módszerekrõl, le-
hetõségekrõl. 

Az intézmények be-
mutatkozása után, 17
órai kezdettel Szögi
Antalné, az oktatási és
kulturális fõosztály tanü-
gyigazgatási csoportve-
zetõje tájékoztatja az ér-
deklõdõket a beiratko-
zással kapcsolatos tudni-
valókról. 

Várják a nagycsopor-
tos gyermekek szüleit!
Megjelenésükre feltétle-
nül számítanak! 

(Elõzetes bejelentke-
zés a 368-9400-es tele-
fonszámon. Cím: Szé-
rûskert utca 40. Megkö-
zelíthetõség: a szentend-
rei HÉV Kaszásdûlõ
megállója.)

Sulibörze 

A Bárczi Géza Általános Is-
kolába „Iskolanyitogató”
foglalkozásokra várják a
leendõ elsõsöket és szüle-
iket, akik megismerked-
hetnek az intézményben
folyó munkával, a leendõ
elsõs tanító nénikkel. 

V árják azokat a szü-
lõket, akik gyer-

meküket elfogadó kö-
zösségben szeretnék
tudni, és fontosnak tart-
ják, hogy a gyerekek
megfelelõ segítséget
kapjanak az iskolai
munkához, és lényeges-
nek érzik, hogy az isko-

la a felhõtlen gyerekkor,
az örömszerzés színtere
legyen.

Programok 
Játszóházak: január

20-án 16.30-tól 17.30
óráig; március 25-én
16.30-tól 17.30 óráig.

Nyílt nap: március 23-
án 8-tól 12 óráig.

(Cím: Bárczi Géza Ál-
talános Iskola, Bárczi
Géza utca 2. További fel-
világosítást a 243-1509-
es telefonszámon adnak.) 

Az érdeklõdõ szülõk
figyelmébe ajánlják
honlapjukat:
www.barczigai.sulinet.hu

Iskolanyitogató
a Bárcziban

Az Óbudai Egyetem Bánki Do-
nát Gépész és Biztonság-
technika Mérnöki Kar má-
sodéves mechatronika sza-
kos Bsc hallgatója, Albert
Viktor és csapattársa, Be-
regszászi Gergõ (SZIE) bronz-
érmet szerzett a tavaly de-
cember 9-e és 11-e között
Lisszabonban rendezett
„EuroSkills” Európa-bajnok-
ságon.

Az Eb-t országos vá-
logatóverseny elõz-

te meg, melyet a Festo
Kft. írt ki szakközépisko-
lásoknak és felsõoktatási
intézmények hallgatói-
nak. A két egyetemista
elõször egy angol nyelvi
válogatón jutott a legjobb
16 közé, majd a Szent Ist-
ván Egyetemen rendezett
mechatronika gyakorlati
versenyen (pneumatika,
elektro-pneumatika,

MPS-állomás szerelés,
PLC programozás) beju-
tottak a legjobb 6 ver-
senyzõ közé. Az országos
válogatóversenyen az el-
sõ helyezést Albert Vik-
tor, az Óbudai Egyetem

hallgatója érte el, míg Be-
regszászi Gergõ, a SZIE
diákja a második helyre
került.

A 2010-es „EuroSkills”
döntõjén 26 európai ország
vett részt. Hazánkat 13

versenyszámban
15 fiatal szak-
ember képvisel-
te kiváló teljesít-
ményt nyújtva.
Viktor és Gergõ
feladata egy
olyan mûködõ
gépezet össze-
szerelése és be-
programozása
volt, amelyik
alak és szín sze-
rint képes meg-
különböztetni és
szelektálni kü-
lönféle hengere-

ket. A két egyetemista vé-
gül a felkészülésnek és
gyakorlati tapasztalatnak
köszönhetõen, a rendkívül
erõs mezõnyben, szoros
versenyben a harmadik
helyezést érte el.

A Lisszabonban eltöltött
egy hét során sok ismeret-
séget, szakmai tapasztala-
tot és élményt gyûjtöttek a
hallgatók. A szakmai, ta-
nulmányi tevékenységüket
kiegészítõ ismeretek meg-
szerzésén túl, talán az
egyik legnagyobb
élményt jelentette
számukra, hogy a
magyar zászlót lo-
bogtatva, hazájukat
és iskolájukat képvi-
selve állhattak egy
nemzetközi verseny
dobogóján.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Bronzérem a szakmák Európa-bajnokságán
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének 59/2010. (XII. 17.) önkor-
mányzati rendelete1 a „Pro Óbuda”-díj ala-
pításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkot-
mányáról szóló, 1949. évi XX. törvény 44/A. §
(1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkö-
rében, a helyi önkormányzatokról szóló, 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében, valamint a Ma-
gyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló, 1991.
évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a „Pro Óbu-
da”-díj alapításáról és adományozásának rend-
jérõl a következõket rendeli el: 
1. § (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete „Pro Óbuda”-díjat (a
továbbiakban: díj) alapít. 
(2) A díj annak a magyar, vagy külföldi sze-
mélynek, illetve szervezetnek adományozható,
aki/amely Óbuda-Békásmegyer fejlõdése, gya-
rapodása és hírnevének öregbítése érdekében
elismerésre méltó, kiemelkedõ tevékenységet
végzett a gazdaság, a tudomány, a mûvészet és
a kultúra bármely területén.
(3) A díj nem adományozható hivatalban lévõ
önkormányzati vagy parlamenti képviselõknek,
vagy általuk képviselt szervezetnek.
2. § (1) Évente legfeljebb három díj adomá-
nyozható élõ, vagy elhunyt személynek, illetve
szervezetnek.   
(2) A díjjal oklevél, érem és a mindenkori kép-
viselõi alapdíj 1 havi összegének megfelelõ
anyagi elismerés jár.
(3) A díj mûvészi kivitelû, fémbõl készült érem,
amelyen feltüntetésre kerül a díj megnevezése,
az adományozás éve, valamint az „Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata” felirat.

(4) A díjat kísérõ merített papíron készített ok-
levél tartalmazza az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata feliratot, Óbuda címerét, az ado-
mányozás évszámát, a díjazott nevét, valamint
a díj odaítélésének rövid indokolását.
(5) A díjazottakról a polgármesteri hivatal név-
jegyzéket - „Pro Óbuda” Aranykönyvet - vezet,
amely tartalmazza a díjazottak nevét, életrajzát,
szervezetek estében azok tevékenységi körét,
valamint az oklevelek színes másolatát.    
3. § (1) A díjazott személyre, illetve szervezet-
re indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja,
b) a (3) bekezdés szerinti Javaslattevõ Testület
bármely tagja,
c) bármely - III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ
- választópolgár,
d) bármely - III. kerületi székhellyel rendelkezõ
- civil szervezet.
(2) A díj adományozására vonatkozó felhívást
az Óbuda Újságban és a kerület honlapján nyil-
vánosságra kell hozni. A díj adományozását
minden év március 1-jéig a Javaslattevõ Testü-
letnél lehet indítványozni a polgármesteri hiva-
tal címén.
(3) A Javaslattevõ Testület tagjai:
a) polgármester,
b) Óbuda-Békásmegyer díszpolgárai,
c) a képviselõ-testületben mandátummal ren-
delkezõ képviselõ-csoportok által kijelölt egy-
egy személy
(4) A Javaslattevõ Testület megvizsgálja a beér-
kezett indítványokat. A jelölt személyére vonat-
kozó javaslat elfogadásához a jelenlévõ tagok
több mint felének egybehangzó szavazata szük-
séges. A díjazott személyére vonatkozó javasla-
tot a polgármester terjeszti a képviselõ-testület
elé.
(5) A díj adományozásáról - az elismerésre mél-
tó, kiemelkedõ tevékenység megjelölésével - a

képviselõ-testület március 31-éig dönt.
(6) A díjat a polgármester ünnepélyes keretek
között adja át a kerület napján.
4. § (1) A Javaslattevõ Testület ülését a polgár-
mester hívja össze és vezeti. 
(2) A Javaslattevõ Testület akkor határozatké-
pes, ha ülésén legalább öt tagja jelen van. 
(3) A Javaslattevõ Testület mûködéséhez szük-
séges technikai, adminisztrációs feltételeket a
polgármesteri hivatal biztosítja.
5. § (1) A díjat vissza lehet vonni, ha a díjazott
arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a díjra kü-
lönösen az, akit a bíróság a közügyek, vagy a
foglalkozás gyakorlásától jogerõsen eltiltott,
vagy szándékos bûncselekmény elkövetéséért
jogerõsen szabadságvesztésre ítélt.
(2) A díj visszavonására az adományozásra vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követõ na-
pon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
1. az önkormányzat szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló, 9/1995. (VI. 1.) rendelet 32. §
(3) bekezdése az alábbi s) ponttal egészül ki:

(Minõsített többség szükséges:)
„s) »Pro Óbuda«-díj adományozásához.”
2. a Kerület Napjának megünneplésérõl szóló
59/2007. (X. 5.) rendelet 2. § (5) bekezdése az
alábbiak szerint módosul:
„(5) Az önkormányzat az Óbuda-Békásmegyer
Díszpolgára címet, a Pro Óbuda-díjat, az Óbu-
da Kultúrájáért-díjat, az Óbuda-Békásmegyer
Közbiztonságért-díjat, valamint a sportkitünte-
téseket egy központi ünnepség keretében ezen a
napon adja át.”
(3) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szoká-
sos módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján való kifüggesztéssel történik.
Sárádi Kálmánné dr.                     Bús Balázs

jegyzõ polgármester1Elfogadva: 2010. december 16.

Tavaly október végén meg-
alakultak az Óbudai Egye-
temi Lelkészség dolgozói
és hallgatói közösségei. 

Atanévkezdést köve-
tõen már több ren-

dezvény szolgálta a lel-
készség kialakítását: az
egyetemi kápolnát Juliusz
Janusz apostoli nuncius
Pákozdi István egyetemi
lelkész közremûködésé-
vel áldotta meg, majd Pál
apostolt választották a fel-
sõoktatási intézmény vé-
dõszentjéül.

Programok
Február 8. 19 óra: a le-

gendás pálos rend. (Elõ-
adó: Bátor Botond pálos
tartományfõnök. Cím:
VIII. Népszínház utca 8.) 

Február 17. 19 óra:
görög katolikusok Ma-
gyarországon. (Szent

Liturgiával: Gulybán
Gergely görög katolikus
egyetemi lelkész. Cím:
Bécsi út 96/B.)

Március 19.: kirándu-
lás Makkosmáriára,
szentmise.

Április 19.: húsvéti
elõkészület, a kiscelli
kálvária végigjárása,
végén megérkezés a
Szent Vér-kápolnába.

Május 7.: Szent Flóri-
án-bál a budai görög ka-
tolikusok szervezésé-
ben. (Helyszín: Budavá-
ri Önkormányzat.)

Június 19. 19 óra: Te
Deum a Magyar Szentek
templomában (minden
egyetemistának és okta-
tónak). 

Az Óbudai Egyetemi
Lelkészség nyitott, vala-
mennyi érdeklõdõt szí-
vesen lát programjain.

„ÓBUDA - EGY VÁROS HÁROM ARCA”. A megújult Óbudai Múzeum új, állandó kiállítá-
sa interaktív elemekkel gazdagított tárlat, mely Óbuda történetének három jelentõs
korszakát, három egymástól markánsan elkülöníthetõ arcát, a középkori királyi, ki-
rálynéi székhelyet; a Zichy korszaktól a szanálásig tartó idõszakot; a városrész mai ar-
cát, a panelvilágot eleveníti meg. (Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig,
hétfõn zárva. Cím: Fõ tér 1.)

Megalakult az Óbudai 
Egyetemi Lelkészség

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szandai tárlat
Szandai Sándor (1903-
1978), az absztrakció
második generációja
klasszikusának alkotá-
saiból nyílt kiállítás a
Kassák Múzeumban.
(Megtekinthetõ január
30-ig, szerdától vasár-
napig 10-tõl 17 óráig.)

KÉP-ARC
Az Óbudai Múzeum és
Könyvtárban január 30-
ig tekinthetõ meg a KÉP-
ARC kiállítás, melyen
Sárospataki Györgyi fo-
tóit láthatják az érdeklõ-
dõk. (Cím: Fõ tér 1.) 

Textilbe 
szõtt érzések

„Érzéseim” címmel nyílt
tárlat Maevszka-Koncz
Borjana kárpitmûvész
alkotásaiból a Textil és
Textilruházati Ipartörté-
neti Múzeumban. A ren-
dezvény létrejöttét má-
sok mellett a III. kerületi
Bolgár Kisebbségi Ön-
kormányzat és a Textil-
múzeum Alapítvány tá-
mogatta. (A kiállítás ja-
nuár 31-ig látogatható.
Cím: Lajos utca 138.
Bõvebb információ:
www.textilmuzeum.hu)

Grafikák
Olajos György Mun-
kácsy-díjas grafikusmû-
vész munkáit február 6-
ig láthatják az Óbudai
Kulturális Központ San
Marco Galériájában.
(Nyitva: hétköznapokon
9-tõl 16 óráig, a San
Marco utca 81. szám
alatt.)

Rajzfilmes 
szakkör Óbudán 
A Kerék utcában indíta-
nak rajzfilmes szakkört
6-17 éveseknek, szom-
batonként 9-tõl 12 órá-
ig. A gyerekek rajzfilm-
készítést tanulnak, el-
készíthetik rajzfilmjüket,
melyet CD-lemezen ha-
zavihetnek. (Információ
a 250-1355-ös telefon-
számon. E-mail: clarus-
t a x @ t - o n l i n e . h u ;
www.magyarrajzfilm.hu/
gyermekoktatas.html)

A Fõvárosi Autóbuszüze-
met (FAÜ) 1968-ban ol-
vasztották be az újonnan
alapított szervezetbe, a
Budapesti Közlekedési
Vállalatba (BKV). Az új cég
számos átszervezést, sõt
díjkorrekciót hajtott vég-
re. Utóbbit természetesen
állami engedéllyel. 

Aviteldíjak lényege-
sen egyszerûbbek,

áttekinthetõbbek lettek, a
jegyek kezelésére speciá-
lis, az utasok által hasz-
nálandó lyukasztógépe-
ket szereltek fel a jármû-
vek belsejében. Az addig
a kocsikon szolgáló kala-
uzok munkája ezzel fe-
leslegessé vált, lassan
felszámolták ezt a mun-
kakört. Sokan nehezen
találtak új állást, bár a
vállalat komoly erõfeszí-
téseket tett azért, hogy le-
hetõleg a cégen belül
tudják tovább foglalkoz-
tatni azokat, akik erre
igényt tartottak. Az autó-
buszkalauzok, munkakö-
ri leírásuk alapján, de a
legtöbbször a valóságban
is, a jármûvek „lelkei”
voltak, a hosszú üvegfal-
lal elválasztott vezetõfül-
kében ülõ gépkocsiveze-
tõ kevésbé érintkezett az
utasokkal. A kalauzok
egyik feladata a jármû-
vek tolatásánál való se-

gédkezés volt. Fõleg azo-
kon a végállomásokon,
ahol az autóbuszok meg-
fordulásához nem volt
elegendõ hely.

„A kalauz a bal kezé-
nek felemelésével a köz-
úton közlekedõk részére
figyelmeztetõ jelzést,
jobb kezével, karlendítés-
sel a gépkocsivezetõnek a
tolatás megkezdésére ad
jelzést. Ezeket a jelzése-

ket folyamatosan a tola-
tás befejezéséig ismételni
kell. Ha a kalauz olyan
jelenséget észlel, amely
miatt az autóbuszt azon-
nal meg kell állítani, az
oldallemez kopogtatásá-
val köteles megállító jel-
zést adni.” Az egyik
utolsó kalauzok részére
készült oktatókönyvbõl
idézve láthatjuk, hogy
minden apró részletre

gondosan ügyeltek, s a
jegyeladáson kívül
mennyi más teendõjük is
akadt. 

Tolatólámpás
szolgálat

A kalauzi munka meg-
szûntével az említett,
szûk terû végállomások
azonban még sokáig
megmaradtak. Ezért az
elõbb részletezett tevé-
kenységet az úgyneve-
zett tolatólámpás-szolgá-
lattal pótolták. A Jablon-
ka úton például csak ak-
kor tudták felszámolni,
amikor megjelentek Bu-
dapesten a midibuszok.
Maga a „csodalámpa”,
amit oly könnyedséggel
lóbáltak a szolgálatot el-
látók, szintén szabályoz-
va volt. Nappal a szoká-
sos fehérszegélyû piros
belsejû körtárcsával dol-
goztak, szürkülettõl,
azonban elõkerült a már
említett lámpa. „…olyan
kézilámpa, amelynek két
szembenézõ oldala piros
üveggel, a másik két ol-
dala pedig sötét lappal
van ellátva” - figyelmez-
tet a már említett oktató-
könyv. Még arról is meg
kellett gyõzõdnie a szol-
gálat ellátójának, hogy
kellõ mennyiségû olaj
van-e a lámpában, sõt az
üvegek tisztításáról szin-
tén gondoskodnia kellett. 

„Élõ” 
végállomások
Ezek a végállomások

azonban „éltek”, nem
voltak olyan elhagyatot-
tak mint manapság. A
külvárosi helyszínük el-
lenére, mindig, a teljes
üzemidõben ült itt valaki,
aki adta el a jegyeket, be-
szélgetett a helybéliek-
kel, néha, ha ritka volt a
járat, mint a már említett
Jablonka úton, csak úgy
kötögetett, vagy olvasott
magában, és a közeledõ,
általa már megtapasztalt
jellegzetes motorzajra,
rögtön felkelt és szolgá-
latba állt.

Kertész István  

Nosztalgia-járat

A kalauzok a jármûvek „lelkei” voltak

„Továbbított üzenet” címmel a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola 36 mûvész-
tanárának munkáiból láthattak válogatást a Lajos utcai Budapest Galéria Kiállítóházában
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, 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 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is. Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� 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
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Asztalosmunkák A-tól Z-ig rövid határ-

idõvel. Tel.: 06(30)333-3727; 242-0374 esti
órákban.
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos minden-
féle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak
cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszerkezetének
cseréje), szigetelése garanciával. Felmérés díj-
talan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Házépítés-lakásfelújítás-kertépítés! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, szobafestés,
gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettásmun-
kák, villanyszerelés, vízszerelés, medenceépí-
tés, öntözõrendszerek telepítése! Anyagbeszer-
zéssel, garanciával! Telefon: 06-30-960-4525,
www.luxaba.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkát vál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Villanyszerelés, hálózat javítások, hibael-
hárítás, tûzhelyek és tetõelszívók felújítása,
lakásfelújítás. Tel.: 06(30)970-6257
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Ezermester a ház körül! Villanyszerelés,
veszélytelenítés, bútorösszerakás. Hívjon bizalom-
mal!  Tel.: 06(20)422-5254, www.info@moun-
talpin.hu
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471

� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-

szerelést, küszöb készítést, szigetelést, pán-
tok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítását,
falfúrást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660. Díjmentes
kiszállás télen is
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774

� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).
Békásmegyeren szombaton rendelünk. Beje-
lentkezés: 06-70-271-98-67
� Masszázs a Római/Pók-on! Frissítõ, pi-
hentetõ, sport-, gyógy-, svéd-masszázs. Elsõ
alkalom féláron! Tel.: 06(20)927-7911
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 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
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terá-
pia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és beje-
lentkezés: 388-9406, 388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Párkapcsolati, munkahelyi, családi prob-
lémák kezelése, stresszoldás, gyászfeldolgo-
zás. Foki Erika: 06(30)305-8454; Csoma Edi-
na: 06(20)985-5131
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Jóga kezdõknek! Csütörtök 18 órától a III.
kerületben. Érdeklõdni: Bóta Mónika
06(20)257-1321
� Méregtelenítõ, közérzetjavító, immun-
erõsítõ talpmasszások gyermekkortól idõsko-
rig. Tel.: 06(20)985-5131
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu

� Dajka, gyermekfelügyelõ-, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918. Ny.01006404

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

� Önkéntes egészségõr képzés 2011. január
23-tól, Kórház utca 1. Jelentkezés:
06(20)274-4070
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol magánórák Csillaghegyen, felnõt-
teknek is, nagy nemzetközi gyakorlattal,
1800 Ft/60 perc. Tel.: 06(20)973-3467
� Német nyelvtanítás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés a Római lakótelepen, ta-
nárnõnél. Tel.: 06(20)285-0713
� Angoltanítás, korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga felkészítés pilóta angol. Tel.:
06(20)439-6410
� 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
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matematika, angol, fizika, német korrepe-
tálás, érettségi, nyelvvizsga. Házhoz megyek.
Tel.: 06(20)973-6467;
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Német nyelvtanítás, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Korrepetálás! Általános iskolásokat min-
den tantárgyból, gyakorlattal egyénileg korre-
petál diplomás. Tel.: 06(30)952-1579

� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Rómain igényes lakás tulajdonostól eladó.
Fotók: http://kep.tar.hu/amfiteatrum/ Tel.:
06(30)361-0293

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

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

Kiadó

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó, luxus házakat. Start In-
gatlan Kft. T.: 316-9408; 06(20)971-3335

Ingatlan

� Eurocom Studio nyelviskola 2011-ben
is várja önt nyelvtanfolyamain a Pók utcai
ltp-en. Bp., III. Amfiteátrum u. 3. Tel.:
240-9320, www.eurocomnyelvstudio.hu

� Eredményes angol nyelvoktatás gya-
korlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés
minden szinten. Pótvizsgafelkészítés. Tel.:
367-0256

� Matematika-, fizika- kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után és szombat délelõtt. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban.
Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.:
06-20-946-2027 

� Csodamatek = Siker2 matematikai és
logikai fejlesztõ tanfolyamok csatlakozási
lehetõséggel és új indulással folyamatosan,
5-18 éves korig. www.csodamatek.hu Tel.:
06-20-5199454

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

� 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

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

Egészség

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó,
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tás. Tel.: 705-0511, 06(20)9424-943

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

� MIKROHULLÁMÚ SÜTÕ SZERVIZ
1033 BP,. KASZÁSDÛLÕ U. 5.; 242-04-
65, 250-0593; MIHI 2002 KFT.

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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� Iroda kiadó 26000/hó. Jó közlekedés,  par-
kolás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-
9619

� Kiadó Meggyfa u. 37 nm fkomfortos, ma-
gasföldszinti lakás hosszú távra 2011.02.01-
tõl. Egyedi fûtés, bútorozatlan a szoba. 46
e+2 hó kaució. Tel.: 06(30)647-9801

� Flórián tér közelében, Kerék utcában ki-
adó egy 72 nm-es üzlethelyiség. Tel.:
06(30)821-5326

� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közös költség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Flórián tér közelében, Kerék utcában ki-
adó egy 32 nm-es üzlethelyiség. Tel.:
06(30)821-5326

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás
fiatalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,

hagyatékot, díjtalan kiszállással! Tel.:
06(30)308-9148

� Ausztriai síparadicsomban minden párat-
lan évi üdülési jog eladó vagy átadó. Tel.:
06(20)321-0665
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Ki jönne velem az Üllõi útra meccset néz-
ni? Telefonáljon! Tel.: 240-7123

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, házve-
zetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280, 205-8700;
+36-20-575-7435
�Olaszul, angolul beszélõ nyugdíjas közgazdász
munkát keres. E-mail: mpiroska@enternet.hu Tel.:
242-6999; 06(30)602-3494, mpiroska@enternet.hu
�Magyarország legnagyobb ingatlan-közvetí-
tõ hálózata, a Duna House vállalkozó szemléle-
tû ingatlanértékesítõ munkatársakat keres III. ke-
rületi, csillaghegyi irodájába. Érd.: 06(30)619-
5650. Önéletrajzokat: bernat.gabriella@dh.hu e-
mail címre várunk.

� Ne ébredjen egyedül! Társkeresõ iroda,
fényképes adatbázissal! Tel.: 06(70)319-6084

Társkeresõ

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

Sárközi Sándor, a szer-
vezet elnöke elmond-

ta: önkéntesekkel, a szer-
vezet tagjaival, a társasház
lakóival közösen ültettek

facsemetéket, sövényeket,
cserjéket a Huszti út 37.
szám elõtt. Mindemellett
szelektív hulladékokat
gyûjtöttek, és rendbe tették

a Búza, a Boglya, az Apát
utca és a Huszti út körül
határolt területet. Ugyanitt
õszi nagytakarítással fejez-
te be tavalyi zöld program-
ját az egyesület. A szerve-
zet tagjai ezúton köszönik
meg a segítséget a lakókö-
zösségnek, a civil önkénte-
seknek, valamint az önkor-
mányzat vezetésének és
szakbizottságának.

Megszépült az örökbefogadott
zöld terület Kaszásdûlõn

Az Európai Gyöngyök Roma Egyesülete forrást nyert céljai
megvalósítására a múlt évben. Az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata által meghirdetett, „Fogadj örökbe egy zöld
területet!” címû pályázaton nyert pénzbõl a szervezet tag-
jai rendbe tették a Huszti út 37. szám elõtti területet.

Kitekintés: kétnapos fesztivállal nyílt meg január má-
sodik hétvégéjén az Európa Pont a fõvárosi Millenáris
Parkban, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája
és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete új,
közös székházának földszintjén, a Teátrum épületével
szemben. Az információs és kulturális központ nem-
csak a magyar hat hónapos uniós elnökség ideje alatt
várja az érdeklõdõket, hanem hosszú távon is össze-
kötõ kapocs lesz az unió és polgárai között.

Európa Pont a Millenáris Parkban

Az ország 29 pontján meg-
nyíltak a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok ügyfél-
szolgálati irodái, az úgyne-
vezett kormányablakok ja-
nuár 3-án. 

Jelenleg huszonkilenc
ügyet lehet intézni, pél-

dául a vállalkozással kap-
csolatos adatváltozás beje-
lentését, vállalkozások
megszûnését, gyes és
anyasági támogatás igény-
lését, valamint internetes

ügyfélkaput lehet nyitni az
elektronikus ügyintézés-
hez. A kormányablakok-
nál az is megtudható,
hogy hol, milyen ügyfél-
szolgálattal kell felvenni a
kapcsolatot, milyen ok-
mányokra van szükség az
ügyintézéshez, és segíte-
nek a nyomtatványok ki-
töltésében is. Kormányab-
lakok nyitva tartása: min-
den hétköznap reggel 8 és
este 20 óra között; www.
kormanyablak.gov.hu

Kormányablakok nyíltak 

Kormányzati ügyfélvonal 
A Kormányablakokon túl a Kormányzati ügyfélvonal is se-
gíti az ügyfelek tájékoztatását. Magyarországról (tel.): 1818
(helyi tarifával hívható „kék” szám) * Külföldrõl (tel.): +36 1
452-3622 * VoIP (tel.): www.ugyfelvonal.hu * Faxszám: +36 1
452-3621 * E-mail cím: 1818@ugyfelvonal.hu * SMS-szám:
1818 * Internet: www.ugyfelvonal.hu

Ne érjen semmihez! Álljon tá-
volabb! Maradjon csöndben!
Hasonló szavakat gyakran
hallani a múzeumokban.
Most már nem sokáig, sõt!

Az Árpád hídi HÉV-
megállónál lévõ

Vasarely Múzeumban, a
Zebra Mûhelyt vezetõ Ju-
hász Litza múzeumpeda-
gógus és Imre Györgyi
igazgató elhatározták,
hogy a múzeum állandó
kiállításának egy részét
olyan interaktív hellyé ala-

kítják át, amely minden
korosztály számára érde-
kes lehet.  

Hónapról hónapra olyan
eredeti mûalkotásokat állí-
tanak majd ki, amelyeket
jelenleg raktárban õriznek.
Amúzeumpedagógiai osz-
tály különbözõ bemutató
készleteket állít össze, me-
lyek játékok, feladatok,
megoldandó problémák
formájában segítik a láto-
gatókat abban, hogy job-
ban megértsék Vasarely
mûveit.

A múzeum hosszú távú
célkitûzése az, hogy ezek a
segédanyagok állandó jel-
leggel a felnõttek, a tizen-
évesek és a gyerekek ren-
delkezésére álljanak. A
Vasarely Múzeum három
nyílt napot tervez, me-
lyeken mindenki kipróbál-
hatja a kiállítótermek új já-
tékait. A részvétel ingye-
nes. A programokat febru-
ár 6-án, március 6-án és
április 3-án, vasárnapon-
ként 10-tõl 13 óráig ren-
dezik. (www.vasarely.hu)

Mûalkotások raktárból a kiállítótérbe
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Vendéglátás – Szabadidõ

Óbuda legjobb vendéglátó-
helye tavaly a vendégek
szavazatai alapján a Past-
rami Étterem és Kávéház
lett. Vajon minek köszön-
heti az elismerõ címet? -
kérdeztük tulajdonosától,
Lissák Marcelltõl.

- Nagyon megtisztelõ
vendégeink elismerése,
de sokat is dolgoztunk
azért, hogy valóban
olyanná váljon az étter-
münk az eltelt két év-
ben, amilyennek szeret-
tük volna. Demokrati-
kus hely kialakításán
dolgoztunk, ahol jó áron
jó ételeket kaphatnak az
emberek, ugyanakkor
modern módon. 

- Mit ért modernsé-
gen? A külsõ megjele-
nést, a látványkonyhát?

- Azt is, meg az étele-
ink elkészítési módját.
Például kínálunk szend-
vicset, amely gyorsétel,
hiszen nincs mindig idõ
leülni és nyugodtan
megebédelni, de azért
annak is fel kell érnie
egy ebéddel. Ezért 20
dekagramm marhahúst
tartalmaz a szendvics - a
bõséges zöldségek mel-
lett -, amivel azért jól le-
het lakni.

- Kikbõl áll a közönsé-
ge?

- Napszaktól függõen
változik a közönségünk
összetétele. Ebédelni a
környezõ irodákból ér-
keznek vendégeink, va-

csorázni egész Buda-
pestrõl, hétvégén pedig
leginkább az óbudai la-
kosok látogatnak el hoz-
zánk.

- Hányan tudnak egy-
szerre enni, inni ezen a
tágas, kényelmes két-
szintes helyen?

- Télen 150-en férnek
el a 400 négyzetméteres
belsõ térben, nyáron vi-
szont megnyitjuk a te-
raszt is és akkor akár
230-an is elférnek. Na-
gyon szeretnek kint, a
teraszon enni az embe-
rek. 

- Egy új étterem szinte
vonzza a vendégeket. Az
elsõ idõszakban sokan
jönnek kíváncsiságból.
De hogy vissza-vissza-
térjenek, ahhoz már
olyat kell nyújtani, amit
nem mindenki tud. Mi

az, ami visszavonzza az
embereket?

- Mindenkit más. A
családokat például a
gyerekmenü és az a ren-
geteg játék, amivel vár-
juk legfiatalabb vendé-
geinket. A mosdóban
pelenkát is találnak az
anyukák, ha tisztába
kell tenni az apróságot.
A kutyatulajdonosokat
pedig az, hogy nyugod-
tan elhozhatják ide ked-
venceiket - még vizet is
kapnak, hogy õk is ott-
hon érezzék magukat.
És van, akit a reggeli,
hiszen városszerte kevés
olyan hely van, ahol már
reggel kaphat enni az

ember. A többieket pe-
dig nyilván a természe-
tes alapanyagokból ké-
szült nem szokványos
ízesítésû, viszont hely-
ben készült ételeink, a
korrekt áraink, a barát-
ságos kiszolgálás, a
könnyû megközelíthetõ-
ség, hiszen a Lajos utca
központi helynek számít
Óbudán.

- Milyen természetes
alapanyagokból készítik
az ételeket?

- Alapelvünk az, hogy
amit csak lehet, mi ma-
gunk itt, helyben készí-
tünk el. Tehát a tésztákat
mi gyúrjuk, a hurkát és a
kolbászt mi töltjük, a hí-

res Pastrami marhahúst
pedig - amely nem más,
mint egy perzsa eredetû
tartósítási mód neve - ki-
fejezetten nekünk gyárt-
ja egy húsgyár. Például a
gyerekeknek mi is
adunk hamburgert, de
abba is a saját magunk
által készített húspogá-
csát tesszük. Így egész-
ségesebb ételhez jutnak
a kicsik, miközben nem
kell lemondaniuk az ál-
taluk kedvelt hambur-
gerrõl. De a mintegy 50
féle étel mellé kínálunk
hazai és a határ túlolda-
láról származó borokat
és pálinkákat is, amelye-
ket kisebb pincészetek-
bõl veszünk. Ezek is ki-
váló minõségû italok, de
megfizethetõ áron kap-
hatók.

- Miközben beszélge-
tünk a hatalmas monitoro-
kon különös útifilmek pe-
regnek. Milyen mozi ez?

- Családi házimozi.
Létezik egy filmes ala-
pítvány, amely már tíz
éve gyûjti a magánsze-
mélyek által forgatott
filmeket. A hagyomá-
nyos szuper 8-as filme-
ket digitalizálja és a fel-
dolgozásért cserébe egy
példányát gyûjteménybe
helyezi. Innen származ-
nak ezek a mozik is,
amelyeket a vendégeink
szórakoztatására vetí-
tünk. Nagyon szeretik
és érdeklõdéssel figye-
lik. 

Domi Zsuzsa 

„Óbuda Legjobb Vendéglátóhelye” címet nyert

Mindenki másért szereti a Pastramit 

Akik az ételeket készítik: Mészáros Gábor séf (balra),
Varga Jácint séfhelyettes (jobbra), Lissák Marcell tulaj-
donos Február végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren

A korcsolyázni vágyók díjmentesen használhatják február végéig az önkormányzat által fel-
állított jégpályát a Fõ téren. Korcsolyabérlési lehetõség biztosított. A www.obuda.hu olda-
lon online kísérhetik figyelemmel a korcsolyázókat. (Nyitva tartás: naponta 8-tól 22 óráig)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Lehet Más a Politika) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon.
Czeglédy Gergõ (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Kiss László (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 

Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

A képviselõ-testület állandó bizottságai
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Környezetünk – Hirdetés

- Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges
ilyen rövid idõ alatt nulláról felsõfokú nyelvvizsgát tenni. Ta-

lán az is szerepet játszott ebben, hogy Ön
gyakorló nyelvtanár?
- Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a
sikerhez vezetõ úton a döntõ tényezõt egy számom-
ra új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
- Tudtommal pontosan négy hónappal az
után, hogy elõször kezébe vette a tananyagot,
90% körüli eredménnyel a nap legjobb szó-
beli vizsgáját produkálta - felsõfokon!

- Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással,
amikor még heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett ne-
hezemre, hogy a mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gya-
korolni. Sõt, a sikerélmény, hogy már az elsõ lecke után rengeteg
mondatot tudtam aktívan használni, még jobban motivált. Alig vár-
tam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megismer-
kedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
- Ön egy személyben "kreatív" nyelvtanuló és a hagyományos
módszereket is tökéletesen ismerõ nyelvtanár. Így ritka rálátása
lehet a szakmai kérdésekre és hiteles véleményt mondhat. Mi e
módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitõl igazán újszerû és
hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 

- Én eddigi nyelvtanári munkám során még
nem találkoztam ennyire logikus szerkezetû
tananyaggal, személyes meggyõzõdésem, hogy
ma ez a legjobb nyelvkönyv a piacon kez-
dõk/újrakezdõk számára, ill. akik rendszerezni
vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat. 
- Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres
középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvta-
nulási metódussal. Igaz?
- Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás, melynek
kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú állami nyelvvizsgájával
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon. 
- Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a módszer? 
- Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszó-
lalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan
ellenõrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette siker-
élmény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá-
sul nyelvtani hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minõségû
hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
- Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív Nyelvtanulási
Módszer és mennyibe kerül?
- Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán, nor-
vég, orosz, portugál, holland és eszperantó nyelvre készült tan-
anyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez
alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
- Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója

a III. kerületben!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége

az önálló beszédgyakorlás , egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN,
NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók:

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA
Interjú Kovács Blankával és Szekeres Georginával

az Óbudai Társaskörben (Kiskorona u. 7.)
2011. január 20-án és 27-én csütörtökön, 17-19 óráig.

Aprimula a hûvös he-
lyet kedveli, ezért ab-

lak közelében, alacsony

hõmérsékleten akár 3-5
hétig is virágzik. Avirágok
roppant sokféle színben

pompázhat-
nak - sárga,
piros, kék, li-
la, cirmos,
e g y e b e k - ,
melyekkel la-
kásunk akár
minden sar-
kát más-más
színbe öltöz-
t e t h e t j ü k .
Vízigényes,
ezért hetente
öntözzük, de
ügyeljünk ar-
ra, hogy ne
álljon vízben.

A vásárlást követõ elsõ hét
után, amikor a növény már
megszokta a szobahõmér-
sékletet, érdemes a virágzó
növényt tápoldattal öntöz-
ni. Elvirágzás után érde-
mes kiültetni a kertbe, ahol
gyakran elõfordul, hogy
õsszel ismét virágzik, bár
ezek a virágok már aprób-
bak az elõzõeknél. Elsõ té-
len takarjuk lombbal, így
április-májusban a ker-
tünkben is virágozni fog. 

A tavasz egyik hírnöke a
cserepes árvácska. Az
utóbbi idõben roppant ked-

velt az apró virágú változa-
ta. Aharsány színek a tél te-
metését, a természet ébre-
dését jelzik. Tegyünk cso-
portosan cserepes árvács-
kát, hagymás növényeket a
lakásunkba, igazán szép
színfoltot alkotnak. 

Ápolásuk? Hogyan vi-
rágozzanak minél hossz-
abb ideig? Ezekre a kérdé-
sekre is választ kapnak a
február 12-én, a FitoLand
kertészetben rendezendõ
szakmai napon.

Mit tegyünk, ha elvirág-
zott a cserepes hagymás
növényünk? Hogyan tud-
nám a primulámat újra vi-
rágoztatni? Jöjjön el
FitoLand kertészetünkbe
a február 12-ei szakmai
napunkra és minden pozs-
gás, kaktusz kérdésére vá-
laszt kap szakértõnktõl:
Erdõs Attila; +36-20-233-
3854. (Cím: Bécsi út 387.)

(Segítünk! Dísznövé-
nyekkel kapcsolatos kér-
déseit írja meg az
info@fitoland.hu e-mail
címre.)

Gróf Mária
FitoLand Kft.

www.fitoland.hu

Primula, árvácska és cserepes tavaszi hagymások

Szakmai nap a FitoLandban 
Valentin-nap környékén szép és tartós ajándék a nagyvi-
rágú cserepes primula. Eredeti termõhelyén, a tölgyer-
dõkben, sárga szirmú, márciusban virágzó növény. Ebbõl
nemesítették az ismert és kedvelt cserepes primulát,
mely megfelelõ ápolás mellett sokáig lehet lakásunk dí-
sze. De mi is a megfelelõ ápolás? Ehhez szeretnék segít-
séget nyújtani, majd a szakmai napon részletes, bõvebb
információt adni. 
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Január királya
Rejtvényünkben Nagy László: Január királya címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a füg-
gõleges 13. sor megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: C. L.
D. L. O.). 13. Levelének részei. 14. Nézed is. 15. L. Y. E.
16. Egyik helyrõl a másikra zúdul. 17. Használt cikkel
foglalkozik. 19. Kuglijai. 20. Jegyezni. 22. Idegen márci-
us. 23. Belül rögös! 24. Színházunk rövid neve, névelõ-
vel. 25. Kimázol. 26. Hal betûi keverve. 28. Névelõs eu-
rópai nép. 29. Német, spanyol és kambodzsai autók jele.
30. Kicsinyítõ képzõ. 31. Oktatási intézmény. 35. Üres
váz! 36. T. B. S. 37. Boltos. 38. Megkevert sok! 39. Elfo-
gyaszthatja. 41. A hét vezér egyike. 42. Római ötszázöt-
ven. 43. Világháborús sorozatvetõ. 44. Alföldi város,
…háza. 45. Gágogók. 47. Elegáns sport, névelõvel. 49.
Háttérbõl elõtérbe juttatja, régiesen. 50. Mely helyen. 51.
Ritka férfinév. 53. Csodálatos, színpompás.
FÜGGÕLEGES: 2. Egyik egyetemünk névbetûi. 3. Jus-
sold. 4. Akkor mondjuk, ha még nem elég. 5. Bolondság.
6. Szemet vet a máséra. 7. Szintén nem. 8. A tömeg így is
hallatja a hangját. 9. A hélium és a szilícium vegyjele.10.
I. D. Z. 11. Eltesz. 12. Nebulók. 13. Az idézet második
része (zárt betûk: R. I. G. A.). 18. Kis Emma. 21. Na-
gyon rimánkodó, zsargon nyelven. 24. Az éteren át törté-
nik. 25. Kulcsok angolul. 27. Magad felé erõltetheted. 28. …-pur,
illatosító. 29. Dugd vissza. 32. Azon a helyen, régiesen. 33. Na-
gyobb az ereje. 34. Pótlá, régiesen. 40. Budai terünk. 41. Becézett
Erzsébet. 42. Hangoskodó. 44. Add szét a kártyalapokat. 45. Vé-
gek nélküli vert csipke! 46. Nagyrészt pazarol. 48. I. Ö. A. 52. Né-
ma, belülrõl!

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt leve-
lezõlapon február 3-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk között
nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben vehet-
nek át. A január 3-án megjelent, „Újesztendei jó kívánság” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „És most boldog új esztendõt kíván
szebbnél szebb jövendõt”. Nyertesek: Frick Judit, Ágoston utca 6.;
Vikukel Józsefné, Selyemfonó utca 2.; Czérna Imre, Boglár utca 6.

Az óbudai székhelyû Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes játé-
kot indított lapunkban. 

A 5. játék kérdése:
Mi a neve a képen

látható figurának?
Nyeremény a Magyar

Rajzfilm Kft. rajzfilmes
ajándékcsomagja: 1 rajz-
filmes DVD; 1 Macska-
fogó képregény; 1 erede-
ti, kifestett cell egy ma-
gyar rajzfilmbõl. 

A megfejtéseket nyílt
levelezõlapon szerkesz-
tõségünk címére (1035
Budapest, Szentendrei út
32.) február 3-ig vár-
juk. Az ajándékcsoma-
got a szerencsés nyertes
itt veheti át.

* * *
Az elõzõ számunkban

feltett kérdésre a helyes
válasz: Mézga Kriszta. 

Az ajándékcsomagot
Toór Patrik nyerte.

Rajzfilmes játék

Animációsfilm-rajzoló képzés
A Magyar Rajzfilm Kft. animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzést indít. Szeretné
megtanulni, hogyan készül a rajzfilm? Rajzfilmkészítõ szeretne lenni, esetleg
érdekli az animáció vagy felvételi elõtt áll? Itt a lehetõség! 10 hónap alatt meg-
tanulhatja az animációs szakmát. Rajzfilmrendezõk oktatnak. Nyílt napon bete-
kinthet az oktatásba. Tudását hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógé-
pes munkáknál is. (Tekintse meg a stúdió web-oldalát, melyen ízelítõt kaphat a
hallgatók munkáiból. www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html; Tel.: 250-1355,
250-0432. Cím: Kerék utca 80. E-mail: clarus-tax@t-online.hu)

M ásodik alkalom-
mal adott otthont

az ország legszínvonala-
sabb nemzetközi macs-
kakiállításának a Békás-

megyeri Közösségi Ház
tavaly decemberben. A
kétnapos eseményre 12
országból 30 fajta, ösz-
szesen 400 macska érke-

zett. Az érdeklõdõk meg-
csodálhatták a kölyök ci-
cákat, a többszörös díj-
nyertes felnõtteket, kopa-
szokat, nagyszõrûeket.

Doromboló szépségek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt sportbarátok 
és természetjárók!

A Rokon Baráti Kör 2011-ben is
egynapos, buszos kirándulásokat
szervez a szomszédos Ausztria
csodálatos síparadicsomaiba.
Idõpontok és úti célok:
• 2011. január 23.: Semmer-

ing/Stuhleck.
• 2011. január 30.:

Lammeralm.
• 2011. február 13.: Semmer-

ing/Stuhleck.
• 2011. február 27.: Semmer-

ing/Hirschenkogel.
Találkozás az indulás
napján 5.30 órakor az
I. kerületi Batthyány
térnél (Duna-felõli ol-
dal, a 86-os busz meg-
állója elõtt).
Indulás 6 órakor. Vissza-
érkezés a Batthyány térre
este kb. 21.30-22 órakor.
Jelentkezni a sítúra nap-
ját megelõzõ csütörtö-
kig lehet személyesen a
Rokon Sportszerbolt-
ban. (Hétköznap 10-tõl
18 óráig, szombaton 9-
tõl 14 óráig.)

Részvételi díj: 
Felnõtt: 5500 Ft/fõ/oda-vissza
busz út.
Gyerek (14 éves korig): 3500
Ft/fõ/oda-vissza busz út.
Túráinkra szeretettel várjuk a té-
li sportok szerelmeseit és a jó le-
vegõre vágyó kirándulókat egy-
aránt!
(További felvilágosítást adunk a
06-20-450-3010-es és a 06-20-
450-8050-es telefonszámokon,
illetve még részletesebben itt ol-
vashatnak a programról:
www.rokonsport.hu)

Egynapos sítúrák a Rokonnal

Nyíló tündérrózsák, havas
táj, melegen gõzölgõ pa-
tak, vízimadarak. Ilyen
gyönyörû környezetben
evezhetnek mindazok,
akik részt vesznek a több
turnusban induló „Hébe-
hóba” vízitúrán.

A z Óbudai Sport-
egyesület Vízitúra

Szakosztálya január 22-
én és 23-án, 29-én és
30-án, február 5-én és
6-án, 12-én és 13-án,
19-én és 20-án, 26-án és
27-én, igény esetén
március további hétvé-
géin is indít turnusokat. 

Részvételi díj: 16.000
Ft/fõ belföldi magánsze-
mélyeknek.

Saját autóval 1000
Ft/fõ az engedmény, il-
letve 14 év alatti gyere-
keknek további 1000
Ft/fõ. Üdülési csekket
elfogadnak.

A tervezett túraidõ-
pont elõtt 7-10 nappal
érdemes jelentkezni az
50% foglalóval.

A részvételi díj a
készpénzzel fizetõknél
tartalmazza az egyesü-
leti tagsági díjat, az uta-
zást (kivéve a saját ko-
csival közlekedõkét), a
szállásdíjat (4 fõ/apart-
man kihasználtság ese-
tén), a vízitúrát, a bor-
kóstolót, a halászlé va-
csorát és a virslis regge-
lit. Nem tartalmazza a

fakultatív programok
költségeit (fürdõ), és az
éttermekben választott
ételek árát. 

(Cím: Rozgonyi Piroska
utca 28. Jelentkezés: Hor-
váth Péter „Kisindián”-
nál a 06-20-321-0811-es,
vagy a 240-3353-as te-
lefonszámon. Aktuális
információk és e-mail:
www.ose.hu; ose@ose.hu) 

„Hébe-Hóba” vízitúra a Hévízi patakon

A Zöldgömb Sport Klub és az Óbudai Futókör 14. alkalom-
mal rendezett bejgli-futást 2010. december 26-án. A nagy
sikerû programon négy kategóriában vehettek részt a fu-
tók: ovisok, 14 évesnél fiatalabbak, ennél idõsebb gyere-
kek és felnõttek. A távot mindenki teljesítette, és a neve-
zési díjként felajánlott bejglik, illetve egyéb sütemények
is maradéktalanul elfogytak a verseny után. A programot
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatta

Bejgli-futás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Emlékezetes kosárlabda mûsorral
nyitotta a 2011-es évet a Kaszá-
sok kosárlabda-szakosztálya. Az
évente ismétlõdõ, több száz ifjú
sportolót megmozgató színes
program ezúttal is magas fordu-
latszámon pörgött, a résztvevõk
és a lelátón szurkolók is elége-
detten nyugtázták a napot. 

A z ország legnagyobb lét-
számú (egészen pontosan

627 regisztrált játékos) utánpót-
lás egyesülete ezt a napot az év
egyik legfontosabb eseménye-
ként tartja számon. Ennek meg-
felelõen már hetekkel elõtte
megkezdõdik a szervezés, min-
den évben szeretnének valami
újdonsággal színesíteni a prog-
ramot. Teli találatnak bizonyult,
hogy ezúttal nem az elmúlt év
végén, hanem január 2-án, az
utolsó téli szünidei napon ren-
dezték a dzsemborit, amikor
jobban ráérnek a családok. Ez
meg is látszott a sportnap iránti
érdeklõdésen. Az All Star
Dzsembori eddigi történetében
még soha nem vettek ilyen so-
kan részt az ügyességi számok-
ban, a lelátón a mintegy négy-
száz nézõ is kitûnõen szórako-
zott az egész napos mûsor alatt. 

A nap legérdekesebb, legin-
kább várt mûsorszámai az All
Star mérkõzések voltak. A csa-
patokban a legkisebbektõl (8-
10 évesek) az NB I-ig több kor-
osztály képviseltette magát. Az
összeállításánál nem a játéko-
sok tudása, hanem a kosárlab-
dához való hozzáállása kapott
prioritást. Csak azok kerülhet-
tek be a feketék, a sárgák és a
fehérek csapatába, akik edzés-
munkájukkal, a sportág iránti
alázatukkal kiemelkedtek tár-
saik közül, és az iskolai elõme-
netelük is megfelelõ volt. 

Akörmérkõzéses formában le-
bonyolított csaták után a feketék
örülhettek: a Felfalusi Zoltán
(kadett I.), Kardos Annamária
(nõi kadett), Losonczy Dániel
(NB I.), Lukács Rezsõ (junior),
Mike László (NB I.), Pálvölgyi
Szilveszter (gyermek II.), Szabó

Márton (NB I., U 20), Szanyi
Róbert (gyermek I.), Szaszkó
Bence (serdülõ), Tuska Péter
(kadett I.) összeállítású csapat
mindkét ellenfelét legyõzve ér-
demelte ki a nézõk tapsát. 

Eredmények: Feketék (edzõ:
Pálfi Jenõ)-Sárgák (edzõ: Zsol-
dos András) 84:76. Feketék-
Fehérek (edzõ: Hevér Ferenc)
96:91. Sárgák-Fehérek 97:64.

A rekord létszámmal (153
fõ) rendezett 3 labda versenyen
51 csapat indult, köztük 15
tiszta családi hármas. A ver-
senyt a Huber-Horváth-Pápai
trió nyerte, mögöttük végzett a
Korondán család, míg a bronz-
érmet a Horváth család érde-
melte ki. A családi csapatok
versenyében a két utóbbi gárda
szerepelt a legjobban.

A büntetõ dobó versenyen a
szakosztály apraja-nagyja in-
dult. A csapatversenyben a ju-
niorok dobták a legtöbb kosa-
rat, az egyéniben meglepetésre
Recsnyik Róbert (kadett) dön-
tõbeli ellenfele a még csak mi-
ni korosztályos Korompai Ákos
lett. A végén gyõzött a nagyobb
tapasztalat, de Ákos bebizonyí-
totta, hogy aki sokat gyakorol,
az képes nagy feladatok megol-
dására is.

A nap ugyancsak látványos
programján is megdõlt az eddi-
gi részvételi csúcs. A zsákoló
versenyen szoros küzdelemben
a junior Berneczkei László gyõ-
zött, megelõzve Horváth Már-
ton és Tóth Levente NB I-es já-
tékosokat.

Dr. Neszmélyi Emil utánpótlás
vezetõ így érté-
kelt: - A Kaszá-
sok All Star
Dzsembori ko-
sárlabda ünnep.
A résztvevõk
magas száma
miatt ez volt az
eddigi legna-
gyobb ünne-
pünk. Minden
esetben fejet kell
hajtanunk a ki-
emelkedõ sport-

teljesítmények elõtt, viszont
utánpótlás játékosok kapcsán to-
vábbi követelmények is fennáll-
nak. Jól kell tanulni, sok edzésen
kell részt venni és fegyelmezet-
ten kell edzeni. Elismerést érde-
melnek, akik a három All Star
csapatban történõ részvételre
egyáltalán szóba jöhetnek a kivá-
lasztás alkalmával, nem beszélve
azokról, akiket kiválasztottak.
Felejthetetlen élmény egy gyer-
mek sportoló számára az NB I-es
kosaras példaképekkel azonos

csapatban játszani, de a Dzsem-
bori másik erõsségét sem szabad
elfelejteni. A 3 labda versenyben
ugyanis azonos csapatban verse-
nyezhet szülõ és gyermeke éles
versenykörülmények között,
gyõzelmi eséllyel. Ez a részt ve-
võ szülõk számára is felejthetet-
lenné teszi az élményt. Egyebek
mellett ezért is különleges hely a
Kaszások Kosárlabda Klub:
nagy, de hihetetlenül családias. 

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Kosárlabda ünnep a sportnapon

Kaszások All Star Dzsembori

Az All Star csapatok közül a Feketék mindkét ellenfelüket legyõzve nyerték a tornát

Busszal dzsúdó edzésre
Az Óbudai Judo Club szervezésében busszal
szállítják a sportolni vágyó óvodásokat és általá-
nos iskolásokat az edzés helyszínére. Jelentkez-
ni a 06-30-209-8182-es telefonszámon lehet. (A
Sasaki Óbuda Dojo Szabadidõ Sportcentrum cí-
me: Farkastorki út 21.) 
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a
3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-
ján (legközelebb február 2-án) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart
a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.:
367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb február 1-jén) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi
Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden
hónap harmadik szerdáján (legközelebb január 19-én, majd február 16-án) 16-tól
19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogse-
gélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének
irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• 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.

Ingyenes tanácsadások

A média szerepe
és felelõssége

Borókai Gábor, a Heti
Válasz fõszerkesztõ-lap-
igazgatója, volt kor-
mányszóvivõ, „A média
szerepe és felelõssége”
címmel, az Óbudai Szé-
chenyi Kör vendégeként
tart elõadást január 19-
én 18 órakor a Szalézi
Rendház kultúrtermé-
ben (Bécsi út 175.).

Polgári Esték
A Békásmegyeri Polgári
Esték programsorozat
következõ vendége Bu-
dai Gyula elszámoltatási
kormánybiztos lesz feb-
ruár 15-én 18 órakor, a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka
tér 5.). A rendezvényt a
Fidesz 4-es választóke-
rülete szervezi. A belé-
pés ingyenes.

1 % 1 % 1 %
• Az egykori Ganz Villa-
mossági Mûvek Rádió-
klubja, a Ganz Rádióklub
köszöni a személyi jöve-
delemadóból felajánlott 1
százalékos támogatáso-
kat.A befolyt 200 ezer 258
forintot mûködési költsé-
gekre fordították. (Adó-
szám: 19021746-1-1.)
• A Békásmegyeri La-
kótelep Templomépí-
tése Alapítvány Kura-
tóriuma köszönetet
mond támogatóinak,
hogy a 2009. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1
százalékával, 785 ezer
708 forinttal támogatták
az alapítványt. Az ösz-
szeget a parókia építé-
sének költségeire, a
gyülekezet tárgyi feltét-
eleinek biztosítására
fordítják. (Adószám:
1967696-0-41.)

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden páros
hét péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód
van: z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

„Média és médiatörvény” címmel Pálffy István író, országgyûlési képviselõ tartott
elõadást a Kereszténydemokrata Fórum vendégeként január 4-én a Miklós téri Se-
lyemgombolyítóban 

A SISZA Intézet Politikus-
képzõ Iskolája (PKI) febru-
ár 5-én indul az Óbudai
Kulturális Központban.
Várják mindazok jelentke-
zését, akik már politiku-
sok, vagy azok szeretné-
nek lenni.

C ivilek, politikusok,
polgármesterek ,

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

Az egyénre szabott gya-
korlatokat országosan is-
mert szakemberek és
egyetemi oktatók vezetik:
Csath Magdolna, Bogár
László, Borókai Gábor,
Farkas Flórián, Fricz Ta-
más, Gajdics Ottó,
Gerényi Gábor, Halász
Zsuzsa, Hoffmann Rózsa,
Kubatov Gábor, Lezsák
Sándor, Németh Erzsébet,
Németh Miklós Attila,
Obersovszky Péter, Pesty
László, Pindroch Ferenc,
Schöpflin György, Simon
János, Szabó Krisztina
Mária, Szeretõ Szabolcs,
Tarlós István, Tóth Gy.
László, Zárug Péter Far-
kas, Wittner Mária.

A hetente, szombaton-
ként 20-25 fõs csoportok-
ban folyó gyakorlati fog-
lalkozások során a részt-
vevõk képessé válnak
önállóan politikai kampá-
nyok szervezésére, párt-
építési feladatok elvégzé-
sére, politikai kommuni-
kációs és médiaszereplé-
sekre. A képzés helye:
Óbudai Kulturális Köz-
pont, San Marco utca 81.
További információ:
www.sisza.hu, vagy 06-
70-250-5840. 

Politikusok
képzése

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) folytatja közérdekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet lakóközösségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem érte? Vitája támadt a közös képviselõvel, vagy a
lakóközösséggel, netán az önkormányzattal? Kérdései vannak a fûtéskor-
szerûsítés, az utólagos homlokzati szigetelés tényszerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap választ? Nem ismeri jogait, lehetõségeit,
segítséget szeretne? Ingyenes tanácsadást biztosítunk, ahol gyakorló tár-
sasházi és lakásszövetkezeti tisztségviselõk válaszolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, január 27-én 17-tõl 19 óráig, Csobánka tér 5., közösségi ház.
2. Belsõ-Óbuda, január 24-én 17-tõl 19 óráig, Vörösvári út 17., V. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

I ngyenes jogi tanács-
adás a Twist Olivér

Alapítványnál lakással,
lakhatással kapcsolatos
ügyekben, a lakásvesztés
megelõzése céljából. La-
káscsere és adásvétel fel-

tételei, ügymenete; lak-
hatást érintõ kérdések
(adó, illeték, haszonélve-
zet, öröklés); lakás-el-
adás, -vétel, -csere buk-
tatóinak kikerülése;
adásvételi, csere-, aján-

dékozási, bérleti szerzõ-
dések véleményezése.
(Telefonos tanácsadás,
idõpont-egyeztetés sze-
mélyes tanácsadásra hét-
köznap 12-tõl 14 óráig.
Tel.: 06-20-269-9838.)

Megelõzhetõ a lakásvesztés 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

INDESIT-HOTPOINT-ARISTON

MÁRKASZERVIZ-ALKATRÉSZBOLT

1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 5.
Nyitva: H-Cs: 9-16. P.: 9-15-ig.

Tel.: 242-0465, 250-0593, 
06-20-662-5986
MIHI 2002 KFT.

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM 
(WWW.RAJZOLAS.NET) indul Budapesten

2011. 01. 29.-30. – 2011. 02. 05.-06. (két hétvége)

Különleges gyakorlatokon, feladatokon keresztül sajátíthat el egy az Ön számá-
ra eddig ismeretlen látásmódot. Garantáltan megtanulja papírra vetni a látott dol-
gokat saját, egyéni stílusában. BÁRKI SZÁMÁRA egyszerûen kivitelezhetõ
gyakorlatokon keresztül egészen a portré rajzolásig jutnak el a résztvevõk.
A négynapos tanfolyam ára 40 000 Ft. A telefonszámmal és e-mail címmel ellá-
tott jelentkezéseket legkésõbb 2011. 01. 25-ig kell eljuttatni az alábbi elérhetõ-
ségek valamelyikére.
Kalász Anna: 30-254-5680; katalin.kalasz@skc.hu; anna.kalasz@skc.hu

Tegyen egy próbát és váljon Ön is mûvésszé!

1. nap 4. nap

Dajka felvétele 
A pályázat kiírója: Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosoly-
gó Tagóvoda. A pályázattal meghirdetett munkakör megnevezé-
se: dajka.
Pályázati feltételek: dajka vagy pedagógiai asszisztens (esetleg
egészségügyi) szakirányú végzettség. A pályázatnak tartalmaz-
nia kell: önéletrajzot; végzettséget tanúsító okiratok másolatát; 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; egészségügyi al-
kalmassági igazolást. A kinevezés határozott idõre szól, hosszan
tartó távollét idejére, 3 hónapos próbaidõvel. Illetmény és egyéb
juttatások a Kjt. szerint. A pályázat benyújtásának határideje: a
pályázat megjelenését követõ 10 nap, de legkésõbb 2011. janu-
ár 31. Az állás betöltésének ideje: 2011. február 7.
(Ügyintézõ: Tóthné Ungár Veronika. Cím: Kelta utca 8. Telefon:
250-4631. Tel./fax: 454-7210. E-mail: kelta-o@kszki.obuda.hu)

J ogszabály írja elõ a közte-
rületen szabálytalanul par-

koló jármûvek elszállítását
2009 augusztusától. 

Az elszállításhoz a közterü-
let-felügyelet közremûködõt
vesz igénybe. Az
elszállított jármû-
vek a III. kerü-
let, Pók utca 1.
szám alatti táro-
lóhelyen a nap 24
órájában átvehe-
tõk, amennyiben
a jármû üzemel-
tetõje a jármû át-

vételére való jogosultságát iga-
zolta és az intézkedés költségét
megtérítette vagy a befizetés
tényét számlával igazolta. Ér-
deklõdni a 06-20-958-1681-es
telefonszámon lehet. 

Hol vannak az elszállított jármûvek?
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Liszt Ferenc-emlékév
Idén ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulóját, az emlékév szorosan kapcsolódni fog az
európai uniós elnökség ideje alatt a magyar kultúra
bemutatásához. Liszt Ferencet Magyarország az el-
sõ igazi európai muzsikusként kívánja bemutatni
számos kulturális program keretében.

Látássérült csoport
Az Óbuda-Békásmegyeren mûködõ látássérült cso-
port tagjai közé várják a kerületben élõ sorstársak
és hozzátartozók jelentkezését. A klubtalálkozók al-
kalmával a látássérülteket érintõ mindennapi gon-
dokra közösen keresik a megoldást. Lakóhelyükhöz
közel kaphatnak naprakész információt a látássé-
rültekre vonatkozó jogszabályokról, pályázatokról,
segédeszközökrõl, és természetesen egy segítõ,
sorstársi közösségre találhatnak. Korhatár nincs.
(Jelentkezés és bõvebb információ: Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szol-
gálata, Benedek Elek utca 1-3. Varga Nóra szolgá-
latvezetõ, tel.: 368-8454 vagy 240-2248.)

Változás az Óbuda utcai rendelõben
Tájékoztatom tisztelt pácienseimet, hogy 2011. ja-
nuár 3-án megkezdtem betegeim ellátását az Óbu-
da utcai rendelõben. A praxist véglegesen vettem át
dr. Felkai Rékától. Változatlan rendelési idõben ál-
lok betegeim rendelkezésére. Telefon: 367-5571.
Dr. Nagy Katalin Viktória háziorvos

Tavaszig csak hétvégén 
látogatható a Visegrádi vár

Tél végéig csak a hét utolsó munkanapján és hét-
végén látogatható a Visegrádi fellegvár. Szélsõsé-
ges idõjárás vagy jegesedés esetén ettõl is eltérhet-
nek, illetve korlátozhatják a belépést - hívta fel fi-
gyelmünket a Pilisi Parkerdõ Zrt. (Részletes infor-
mációk a www.parkerdo.hu címen olvashatók.)

Fényjelzés a kisföldalattin
Az M1-en, népszerûbb nevén a kisföldalattin, a
hangjelzéssel egyidejûleg már fényjelzés is felvillan
az ajtók záródásakor. A kocsik mennyezetére helye-
zett, sárgán villogó lámpák a hallássérült utasok
biztonságát fokozzák, de mindenki számára egyér-
telmûbbé teszik a szerelvény indulását.

A hónap eseménye volt az Óbudai Társaskörben a január 9-ei újévi hangverseny. A Tár-
saskörben egy pohár pezsgõvel köszöntötték a közönséget, a minõségi szórakoztatás-
ról pedig a méltán népszerû Kék Duna Koncert-Szalonzenekar gondoskodott

Újévi hangverseny a Kék Duna 
Koncert-Szalonzenekarral

A csoport anonym,
az önsegítés elvei

alapján mûködik, két
munkatárs vezetésé-
vel.

A foglalkozásokra
rendszeresen meghív-
nak érintetteket, akik
már megszabadultak a
szenvedélyeiktõl és tisz-

tán élnek, hozzátartozó-
kat, akik elmond-
ják, nekik hogyan
sikerült „túlélni-
ük”, illetve szak-
embereket, akik
aktuális kérdések-
ben nyújtanak se-
gítséget. Cím:
Kék Pont Békás-

megyeri Drogambulan-
cia, 1039 Budapest,
Lukács György utca 3.
Tel.: 454-0876. Idõpont:
minden kedden 18 órá-
tól, de nem elvárás a
pontos érkezés.

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Kék Pont Drogambulancia Békásmegyeren
Azoknak szervez hozzátartozói csoportot a Kék Pont Bé-
kásmegyeri Drogambulancia, akik úgy érzik nem képe-
sek egyedül megbirkózni gyermekük, párjuk, testvérük,
barátjuk szenvedélybetegségével, illetve hatékony se-
gítséget szeretnének nyújtani. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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