
A Pedagógiai Szolgáltatói Intézetben (PSZI)
rendezik azt a Sulibörzét, melyre az elsõ osz-
tályba készülõ gyermekek szüleit várják.

Március elején több számítástechnikai
tanfolyam indul a Költségvetési Szerve-
ket Kiszolgáló Intézményben. 

Négy vasembert hívtak meg a Kiskorona ut-
cai Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény-
be, az Óbudai Sportakadémia elõadására.28

Vasemberek a Kiskorona utcában

XIX. évfolyam 4. szám                Megjelenik kéthetente              2013. február 18.

5
Ismét Sulibörze a PSZI-ben

21
Számítástechnikai tanfolyamok

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma már-
cius 4-én, hétfõn jelenik meg. Újságunk korábbi
számai is olvashatók a www. obuda.hu honlapon.

Minden iskolájában és óvodájában emelt szintû étkeztetést biztosít Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata február 1-jétõl. A többletköltséget átvállalva több szárnyas- és
halétel, teljes kiõrlésû pékáru, friss zöldség, gyümölcs, viszont kevesebb cukor, só
kerül a tányérokra                                                                                CIKK A 3. OLDALON

T öbbek közt a járó-
beteg-szakellátási

feladatokról, a helyi
költségvetésrõl elsõ for-
dulóban, a szociális tá-
mogatásokról, az oktatá-

si és nevelési intézmé-
nyeket érintõ kérdések-
rõl is döntött a képvise-
lõ-testület a január 31-ei
ülésen. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Az Óbudai Promenád prog-
ramban kialakított mo-
dellértékû, új közösségi
tér a Civil Ház Óbuda. 

A Kolosy téri piac
galériáján egy 80

személy befogadására
alkalmas, bútorozott te-
rem, melyhez iroda és
raktárhelyiség is kap-
csolódik. Az Óbudai
Kulturális Központ

(ÓKK) fennhatósága
alatt mûködõ intézmény
nem hagyományos mû-
velõdési ház, hanem a
kerületben bejegyzett,
illetve itt tevékenykedõ
civil szervezeteknek kí-
nál lehetõségeket prog-
ramjaik népszerûsítésé-
re - ismertette Lõrincz
Edina, az ÓKK ügyve-
zetõ igazgatója. 

ÖSSZEÁLLÍTÁS A 7. OLDALON

Egészségesebb, finomabb, több

Emelt szintû gyermekétkeztetés
Óbudánál maradnak

a szakrendelõk

Civil Ház a Kolosy téri piacon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_04.qxd  2013.02.14.  15:00  Page 1



2013/4. szám2
Önkormányzat – Hitélet – Emlékezés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének 39/2007. (VI. 29.)
rendelete szabályozza Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgára kitüntetõ cím alapí-
tásának és adományozásának rendjét.
Az önkormányzat rendelete szerint: a
kitüntetõ cím annak a magyar, vagy kül-
földi személynek adományozható, aki:
a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági,
társadalmi, tudományos, vagy mûvé-
szeti életében maradandót alkotott;
b) egész életmûvével, kiemelkedõ
munkásságával olyan országos, vagy
nemzetközi elismerést szerzett, amely
hozzájárult Óbuda-Békásmegyer jó
hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetõ cím adományozására
indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testü-
let bármely tagja;
c) legalább 100 III. kerületi lakóhellyel
rendelkezõ választópolgár;
d) bármely - a III. kerületben székhely-
lyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adományozható.
A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó indítványokat az úgynevezett
Javaslattevõ Testület vizsgálja meg,
majd a javaslatot a polgármester ter-

jeszti be a képviselõ-
testület ülésére.
A kitüntetõ cím
adományozásáról
a képviselõ-testü-
let 2013 márciusi
ülésén dönt.
Az Óbuda-Békás-
megyer Díszpolgári cí-
met a polgármester adja át ünnepé-
lyes keretek között a Kerület Napja al-
kalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre
jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2013. március 1-jéig tegyék
meg indítványukat Óbuda-Békásme-
gyer Díszpolgárának személyére.
Az indítvány megtételekor legyenek fi-
gyelemmel arra, hogy az tartalmazza
az ajánlott személy adatait (név, lak-
cím), és az adományozás alapjául
szolgáló érdem részletes ismertetését.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testü-
letnek“ címezve, zárt borítékban, az
1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. szám
címre (szervezési osztály) lehet - ügy-
félfogadási idõben - benyújtani, vagy
postai úton megküldeni.

Bús Balázs
polgármester

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára kitüntetõ cím adományozása 

A Szent Flórián szo-
borcsoport újraállí-

tása, a Kiscelli kálvária
rekonstrukciója, amelye-
ket az önkormányzat a
megjelent valamelyik
egyházi szervezettel kö-
zösen valósított meg, jó
alapot szolgáltat az
együttmûködések to-
vábbgondolására - mond-

ta Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
köszöntõjében.  

Hölvényi György egy-
házi, nemzetiségi és ci-
vil kapcsolatokért fele-
lõs államtitkár  elõadá-
sában az államtitkárság
mûködésérõl, feladatai-
ról beszélt. Méltatta az
egyházi szervezetek ál-
dozatos közfeladat-vál-
lalását, részletesen be-
számolt az  aktuális tá-

mogatási lehetõségek-
rõl, úgy mint a közössé-
gi célú programok és
azok beruházásainak tá-
mogatása, valamint az
épített örökség védelme
és egyéb felújítások tá-
mogatása.

Az  elõadás végén az
egyházi vezetõk legin-
kább a hit- és erkölcsok-
tatás bevezetésével  kap-
csolatosan kérdezték az
államtitkárt.

Egyházi fórum a Városházán

A fórumon részt vett Varga Mihály miniszter és Menczer
Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ

A polgármester meghívására a III. kerületben mûködõ valamennyi egyházi szervezet
elöljárója megjelent az egyházügyi egyeztetésen. Az Óbudai Városházán rendezett fó-
rumon az egyházi szervezetek kapcsolatrendszerei, a támogatásmechanizmusok kap-
tak ezúttal nagy hangsúlyt.

A „Krottendorf“ Né-
met Hagyomány-

õrzõ Egyesület a kitele-
pítés 67. évfordulója al-
kalmából meghívja az
emlékezni vágyókat
február 24-én 11 órára
a békásmegyeri Szent
József Templomba (Óbu-
da-Békásmegyer, Temp-
lom utca 18.) a Varga
Gábor atya által celeb-

rált szentmisére. Közö-
sen imádkoznak a még
élõ és a már elhunyt ki-
telepített békásmegyeri-
ekért. 

A szentmisét követõ-
en a templom falán elhe-
lyezett emléktáblánál
emlékeznek és koszo-
rúznak. Az egyesület
Ludwig Hollos kórusa
énekel. 

A Kommunizmus Ál-
dozatainak Emlék-

napja alkalmából Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata koszorúzással
egybekötött megemléke-
zést tart február 24-én 17
órakor. Beszédet mond:
Bús Balázs polgármester.
A megemlékezés helye: a

Katyni mártírok parkja, az
Árpád Gimnázium elõtti
tér. (A pártok, szervezetek
koszorúzási szándékukat
szíveskedjenek Borbély
Ritánál február 21-ig je-
lezni a 437-8834-es tele-
fonszámon, illetve a bor-
bely.rita@obuda.hu e-
mail címen.)

Emlékezés 
a kommunizmus áldozataira

A kitelepítettekre emlékeznek 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzat számára
fontos a III. kerületi óvodá-
sok és iskolás gyermekek
egészséges, ízletes és lak-
tató táplálkozása, ezért
egyedülálló, úttörõ kezde-
ményezést indított útjára a
városrészben. 

Éltetõ Egyensúly
A Sodexoval kötött

szerzõdés alapján, a köz-
étkeztetési társaság saját
fejlesztésû programjával
emelt szintû étkeztetést
kínál az önkormányzat
mûködtetésében lévõ ok-
tatási, nevelési intézmé-
nyekbe járó gyermekek
számára. Az Éltetõ
Egyensúly elnevezésû
program az egészségtuda-
tos táplálkozás érdekében
megreformálta az eddigi
étrendet. Napi ételkínála-
tukban teljes kiõrlésû ter-
mékek jelennek meg, így
növelve a rostbevitelt, az
ételek zsír- és koleszterin-
tartalmát mérséklik, a vö-
rös húsokkal szemben
szárnyas- és halételeket
kínálnak, a természetes
zöldség- és gyümölcsle-
vekkel a túlzott cukor- és
sóbevitelt csökkentik. Az
étlapon megjelenik az
egészségesebb harmadik
fogás. Ez fõként friss

zöldség- vagy gyümölcs-
alapú étkeket jelent. 

Önkiszolgáló
salátasziget
Hetente más és más in-

tézményben önkiszolgáló
salátaszigettel találkozhat-
nak a gyermekek, amely

többféle idényjellegû friss
salátát tartalmaz, de a
még sokak számára isme-
retlen zöldségmártogatók
és zöldséglevek is a min-
dennapi étkezésük részé-
vé válnak. A gyümölcsö-
ket is változatosabb for-
mában tálalják majd, pél-

dául hetente egyszer leves
helyett 100 százalék gyü-
mölcstartalmú rostos gyü-
mölcslét  fogyaszthatnak
az emelt szintû étkezést
igénylõk, de a gyümölcs-
pürék, a turmixok, a gyü-
mölcssaláták is megjelen-
nek a menzákon. 

Átvállalt 
költségek 

A megreformált étkezte-
tésrõl az önkormányzat az
intézményeken keresztül
eljuttatott levélben tájékoz-
tatta a szülõket, akiknek le-
hetõségük volt az egészsé-
gesebb étkeztetés iránti
igényüket jelezni.  Az Élte-
tõ Egyensúly program be-
építése a mindennapi ét-

rendbe megemeli a költsé-
geket, hiszen  mind meny-
nyiségi mind minõségi
változást visz a közétkez-
tetésbe. 

Ennek megfizetését
azonban az önkormányzat
vállalja, így ez a családok-
nak nem jelent többletki-
adást. A februári ebédbefi-
zetések  alapján a szülõk
örömmel vették a lehetõsé-
get. ASodexo által étkezte-
tett óvodákba járó gyerme-
kek 88 százaléka,  az általá-
nos és középiskolákban a
teljes tanulói létszám 59
százaléka kérte, ami a befi-
zetett gyermekek arányát
tekintve megközelíti a 100
százalékot.

(A WWW.OBUDA.HU NYOMÁN)
Amennyiben a júniusig tartó megreformált 

közétkeztetési kísérlet sikeres lesz, 
az önkormányzat a késõbbi tanévekre is kiterjeszti azt

Egészségesebb, finomabb, több

Emelt szintû gyermekétkeztetés

Ötszáz doboz csukamáj-
olaj kapszulát kaptak az
óbudai nagycsaládosok
Varga Mihály miniszter
közvetítésével február 1-
jén. A dobozonként 100
darab lágyzselatin immun-
erõsítõ-készítményt tar-
talmazó csomagot a
NutriPharma Hungária Kft.
ajánlotta fel.

Atél utolsó hónapjára
a magyarok kéthar-

mada szenved D-vita-
min-hiányban, pedig ez a
vitamin különösen fontos
gyermekkorban, amikor
a csontozat és az immun-
rendszer még fejlõdésben
van. A kapszulába zárt
csukamájolaj bevételével
egyszerûen küszöbölhetõ
ki a „napfény-vitamin“

hiánya, így a
termék fo-
gyasztása vé-
di az egész-
séget - mond-
ta köszöntõ-
jében dr. Fe-
hér János, a
felajánló cég
igazgatója,
aki hozzátet-
te: - Mind-
ezek tudatá-
ban úgy hi-
szem, az ado-
mány a leg-
jobb helyre
kerül. 

Varga Mi-
hály, aki ma-
ga is három gyermek
édesapja, méltatta a cég
kezdeményezését és kö-
szönetet mondott, ami-

ért megkeresték õt a fel-
ajánlás gondolatával. Az
eseményen résztvevõ
többgyermekes csalá-

dokhoz intézett szavai-
ban az egészséges élet-
mód fontosságára hívta
fel a figyelmet.

Az eseménynek helyet adó Csillaghegyi Közösségi Házban Varga Mi-
hálytól Steinbach Sándorné, a NOE III. kerületi csoportjának vezetõje
vette át az adományt, aki közremûködésével vállalta az adomány el-
juttatását a kerületi nagycsaládosokhoz

Tél végi immunerõsítõ „muníció“

Napfény-vitamin a nagycsaládosoknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

A képviselõ-testület idei
elsõ ülésén vita nélkül fo-
gadta el elsõ fordulóban
az önkormányzat 2013. év-
re vonatkozó költségveté-
si rendelet-tervezetét. 

B ús Balázs polgár-
mester a napirendi

ponthoz kapcsolódóan
elmondta: figyelembe
vették a 2013. évi pénz-
ügyi-gazdasági környe-
zet várható alakulását is.
A költségvetési koncep-
cióban nulla mûködési
forráshiányt határoztak
meg. Számolniuk kell
ugyanakkor a feladat-át-
adások miatti forrás-
csökkenésekkel és ki-
adási megtakarításokkal
egyaránt. A bevételi és a
kiadási oldal nagyság-
rendileg kiegyenlítik
egymást. Az önkor-
mányzat a tavalyi évhez
képest, gazdasági tekin-
tetben így hasonló pozí-
cióban tud maradni  és
folytatni tudja felelõs
gazdálkodását. Ennek
köszönhetõen a buda-
pesti kerületek közül a
második legkevésbé el-
adósodott városrész ma-
radt. A rendelet-terveze-
tet második fordulóban
a február 14-ei ülésen
vitatják meg a képvise-
lõk.

Óbuda ragaszkodik
a szakrendelõkhöz

Az egészségügyrõl
szóló  törvény vonatko-
zó bekezdésének értel-
mében  a helyi önkor-

mányzatoknak február
15-éig kellett dönteniük
és nyilatkozniuk arról,
hogy folytatják-e a  já-
róbeteg-szakellátási fel-
adatok ellátását, vagy
átadnák-e azt. A helyi
önkormányzat a Szent
Margit Rendelõintéze-
ten keresztül a kerületi
lakosság számára ki-
emelkedõ színvonalú
egészségügyi  járóbe-
teg-szakellátást biztosít
évek óta. Éppen 10 éve,
2003-ban döntött úgy a
képviselõ-testület, hogy
a Fõvárosi Önkormány-
zattól átveszi a járóbe-
teg-szakellátást. Ezt a
döntést egyrészt az in-
dokolta, hogy közelebb
kerüljön a szakellátás az
alapellátáshoz, így  a ke-
rületi egészségügyi ellá-
tást egyetlen szervezet
keretén belül,  szakmai-
lag felkészült  orvosok-

kal, infrastrukturálisan
megfelelõ színvonalon
mûködtesse. Az elõzmé-
nyek ismeretében a tes-
tület döntése nem oko-
zott meglepetést: az ön-
kormányzat folytatja a
járóbeteg-szakellátás
feladatainak elvégzését. 

Mûködtetési 
hozzájárulás

a vidéki 
gyerekek után

Január 1-jétõl mûköd-
tetési hozzájárulást kér
az önkormányzat a ke-
rület iskoláiba a környe-
zõ településekrõl, vi-
dékrõl bejáró, több mint
1500 gyermek után. A
köznevelésrõl szóló tör-
vény lehetõvé teszi,
hogy a mûködtetõ az in-
tézményeibe járó tanu-
lók lakóhelye szerinti
önkormányzattól hozzá-
járulást igényeljen. Egy

tavaly októberi statiszti-
ka szerint az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata által mûködtetett
köznevelési intézmé-
nyekben 603 kerületen
kívüli általános iskolás,
714 középiskolás és 211
óvodás jár. A képviselõ-
testület a bejáró gyer-
mekek nagy száma mi-
att megszavazta, hogy
az önkormányzat éljen a
jogszabály adta lehetõ-

séggel a nem III. kerüle-
ti lakóhelyû gyermekek
tekintetében.

Emelték a lakhatási 
támogatást

Egyedül élõ személy
esetében 300-ról 350
százalékra emelték a
jövedelmi határt, míg a
rendszeres lakhatási tá-
mogatás összegét az ar-
ra jogosultaknál kétsze-
resére, 2500-ról 5000
forintra emelték a kerü-
leti döntéshozók Bús
Balázs polgármester ja-
vaslatára. Az egyes lak-
hatási és gyermekjóléti
támogatásokról szóló
önkormányzati rende-
letek módosításával, az
önkormányzat célja a
lakosság havi lakás-
fenntartási költségei-
nek csökkentésén és a
lakhatás megõrzésén
túl, a közüzemi tartozá-
sok felhalmozásának
megakadályozása, va-
lamint az elõrefizetõs
gáz- vagy áramfo-
gyasztást mérõ készü-

Óbudánál maradnak a szakrendelõk

A testület egy korábbi ülé-
sén az emelt szintû étkez-
tetés biztosításáról dön-
tött, az egészségtudato-
sabb táplálkozás minél
szélesebb körben történõ
elterjedése érdekében, az
önkormányzati oktatási-
nevelési intézményekben,
úgy, hogy ez ne jelentsen
többletterhet a családok-
nak. 

A tavaly év végén ké-
szült felmérés sze-

rint a szülõk jelentõs há-
nyada igényli gyermeke
számára az emelt szintû
étkeztetést ezeken a he-
lyeken.  A képviselõk
ennek megfelelõen mó-
dosították a rendszeres
és rendkívüli gyermek-
védelmi támogatásban
való részesítés feltételei-
rõl, valamint a szemé-

lyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapel-
látásról szóló rendeletet.
E szerint az önkormány-
zat az emelt szintû és a
normál étkeztetés téríté-
si díj különbözetét feb-
ruár 1-jétõl - a szülõnek
az intézményvezetõ felé
írásban benyújtott kérel-
me alapján - átvállalja.
Januárban a szülõk nyi-
latkozatban erõsítették
meg korábbi kérelmü-
ket, egyúttal hozzájáru-
lásukat adva ahhoz,
hogy az emelt szintû ét-
keztetés átvállalt 20 szá-
zalékos felárát az önkor-
mányzat közvetlenül a
szolgáltató felé utalja.

(A témáról bõvebben
az „Emelt szintû gyer-
mekétkeztetés“ címû
cikkben olvashatnak a 3.
oldalon.) 

Az önkormányzat emelt szintû
étkeztetést biztosít

Egészségesebb ételek

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Támogatják az újszülötteket
Bús Balázs polgármester kezdeményezésére üdvöz-
lõlappal és 5 ezer forintos utalvánnyal köszönti az
önkormányzat a 2012. december 31-e után világra
jött kerületi újszülötteket. A családbarát, házasság-
és gyermekpárti társadalmi környezet megteremté-
sének híveként az önkormányzat a családok minden
területen történõ támogatását célozva, most a lehe-
tõségeihez mérten ezzel az utalvánnyal is segíteni
kíván. A III. kerületben bejelentett lakcímmel és itt
életvitelszerûen tartózkodó újszülöttek családjai a tá-
mogatást Óbuda-Békásmegyer Védõnõi Szolgálatá-
nak közremûködésével kapják meg.

lékek beszerelésére va-
ló ösztönzés.

Átadták 
a köznevelési 
feladatokat

Mint arról már több-
ször hírt adtunk, január
1-jétõl az állam gondos-
kodik - az óvodák kivé-
telével - az alapfelada-
tok ellátásáról. Ezzel a
települési önkormány-
zatok által eddig fenn-
tartott köznevelési intéz-
mények az államhoz ke-
rülnek. A testület hozzá-
járulását adta az önkor-
mányzat és a Klebels-
berg Intézményfenntartó
Központ közötti szerzõ-
dés aláírására. (A hasz-

nálati szerzõdés az át-
adott oktatási intézmé-
nyek vagyonelemeinek
ingyenes használatát és
mûködtetésének részle-
tes szabályait rögzíti.)

Balázs Lajos-
díjat alapítottak

A képviselõ-testület
módosította a kerületi ci-
vil szervezetekre vonat-
kozó helyi rendeletét, a
vonatkozó törvénnyel
összhangban. Az eddigi
„Az Év Civil Szervezete
Díj“ elnevezést Balázs
Lajos, a Ganz Ifjúsági
Mûhely Egyesület alapí-
tójának emlékére, tiszte-
letére változtatták Balázs
Lajos Óbudai Civil Díjra.

Sz. Cs. 

FOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL Jégpálya március 3-ig a Fõ téren

N yolc éven keresztül
a választott intéz-

mény lesz az a hely,

ahol az otthon után a
legtöbb idõt töltik a
gyermekek. A család
mellett ez az intézmény
határozza meg majd a
szellemi javakhoz való
viszonyukat. Természe-
tes hát, hogy a szülõk
nagy gondot fordítanak
e döntés meghozatalára.

A Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet jóval meg-
elõzve a beíratást, évek
óta februárban rendezi a
Sulibörzét az iskolába
készülõ gyermekek szü-
leinek. Meghívják a ke-
rület iskoláit, hogy egy
helyen, a Pedagógiai
Szolgáltató Intézetben
mutatkozzanak be

mindannyian az érdek-
lõdõknek.  Az iskolák
képviseletében megje-
lennek a leendõ elsõ
osztályos tanító nénik is,
hiszen az õ személyük-
nek fontos szerepe lehet
a szülõk döntésében.

Az iskolák ilyenkor tá-
jékoztatják a szülõket az
iskolai életrõl, az ott fo-
lyó munkáról, az esetle-
ges rendkívüli tárgyakról,
a tanórán kívüli lehetõsé-
gekrõl. Színes tájékozta-
tókkal, képekkel próbál-
ják felkelteni az érdeklõ-
dést intézményük iránt. 

A Sulibörzét az inté-
zet ebben a tanévben is
megrendezi a következõ
helyen és idõpontban:
február 27-én 14-tõl 18
óráig a Pedagógiai
Szolgáltató Intézetben
(Szérûskert utca 40.)

Felhívás Balázs Lajos Óbudai Civil Díj adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010-ben helyi el-
ismerést alapított civil szervezetek részére, mely a képviselõ-testület döntése
alapján Balázs Lajos Óbudai Civil Díj néven kerül átadásra 2013-tól, Balázs La-
jos tiszteletére és emlékére, aki a Ganz Ifjúsági Mûhely Egyesület alapítójaként
végezte áldozatos munkáját a kerületi gyerekek érdekében hosszú éveken át.
Ki kaphatja a díjat?
Az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata területén bejegyzett civil szerve-
zet, amely a kerület polgárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló szín-
vonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevõk általános elégedettsége
mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi.
Ki jelölhet?
• minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ la-
kos vagy 
• III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
Mit kell tartalmaznia a jelölésnek?
• az elismerésben részesítendõ civil szervezet nevét, székhelyének címét, a
szervezet jegyzésére jogosult személy nevét;
• részletes indokolást;
• a javaslattevõ személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve székhelyének
címét.
A díj díszoklevéllel és bruttó 500.000 forint pénzjutalommal jár. A díjazott szer-
vezetrõl a képviselõ-testület dönt a kulturális, civil és kisebbségi bizottság javas-
latának figyelembevételével.
A Balázs Lajos Óbudai Civil Díjat ez év májusában - a Civil és Nemzetiségi Na-
pon - adják át.
Az írásbeli jelöléseket postai úton 2013. március 29-ig (péntek) várják a követ-
kezõ címre: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, civil referens, 1033 Buda-
pest, Fõ tér 4.
(A díjjal, illetve a jelölésekkel kapcsolatban további információt Locskainé
Radnai Írisz nyújt a 437-8921-es telefonszámon vagy a radnai.irisz@obuda.hu
e-mail címen.)

A tél végén az iskolába készülõ gyermekek szülei egyre
többet gondolkodnak azon, melyik iskolát válasszák
gyermekük számára. Nem véletlenül, hiszen ez a válasz-
tás nagy hatással lesz a gyermek életére. 

Ismét Sulibörze a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által finanszírozott Fõ téri ingyenes jégpályán már-
cius 3-ig várják a korcsolyázni vágyókat. Nyitva: minden nap 8-tól 22 óráig. A pálya mellett
korcsolyakölcsönzõ, öltözõ és büfé sátor mûködik. Érdemes délelõtt kihasználni a lehetõ-
séget, mert a délutáni órákban és hétvégén több emberre lehet számítani a jégpályán

Idén is Sóstói Nyári Ifjúsági Tábor
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által fenn-
tartott sóstói (Sóstói Tábor, 8600 Siófok-Sóstó, Elõd
utca 2.) gyerektáborba június 17-tõl augusztus 4-
ig várják az iskolaszünetben a diákokat.
Táborozási díj: 33.000 Ft/fõ/hét. Az ár tartalmazza
az utazást, napi háromszori étkezést, szállást,
strandbelépõt, a felügyeletet és a színes, fõként
sportprogramokon való részvételt is.
A tábor szervezõje és üzemeltetõje az Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. Jelentkezni a
következõ elérhetõségeken lehet: 388-9770, e-mail:
kovacs.borbala@obudasport.hu.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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„Pro Óbuda“-díj adományozása 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete az
59/2010. (XII.17.) rendeletével „Pro Óbuda“-díjat alapított.
Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a magyar, vagy
külföldi személynek adományozható, aki Óbuda-Békásmegyer
fejlõdése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében elis-
merésre 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 díjazott személyre, illetve szervezetre indítványt tehet:
a) a képviselõ-testület bármely tagja;
b) az úgynevezett Javaslattevõ Testület bármely tagja;
c) bármely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár;
d) bármely, III. kerületi székhellyel rendelkezõ civil szervezet.
A díj adományozására vonatkozó indítványokat az úgynevezett
Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, és az általa tett javaslatot a
polgármester terjeszti a képviselõ-testület elé.
A „Pro Óbuda“ díj adományozásáról a képviselõ-testület 2013
márciusi ülésén dönt.
A díjat a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a Kerület

Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítványtételre
jogosultakat, éljenek a lehetõséggel, és
legkésõbb 2013. március 1-jéig tegyék
meg indítványukat a „Pro Óbuda“-díjra.
Az indítvány megtételekor legyenek fi-

gyelemmel arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy
szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemutatását.
Az indítványt: a „Javaslattevõ Testületnek“ címezve, zárt borí-
tékban, az 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. szám címre (szervezési
osztály) lehet - ügyfélfogadási idõben - benyújtani, vagy postai
úton megküldeni. Bús Balázs

polgármester

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók részé-
re elektronikus levelezési listát mûködtet, melyen keresztül e-
mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályáza-
tokról. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a
friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

A Gyógyító Jószándék Alapítvány tizedik alkalommal rendezett jóté-
konysági estet az Óbudai Társaskörben február 9-én. Az eseményen Zo-
rán és zenésztársai adtak nagy sikerû koncertet. A civil szervezet a be-
vételt az izombeteg gyermekek nyaraltatására fordítja. A nyári tábor-
hely Dunabogdányban lesz, ahol akadálymentesített gyermeküdülõben
tölthetnek el egy hetet a családok

Fenti címmel indított új rendezvény-sorozatot az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény az önkormányzat támogatásával. Az elsõ, február 6-
ai eseményen Endrei Judittal, a Magyar Televízió volt mûsorvezetõjé-
vel beszélgethettek az érdeklõdõk a Kiskorona Idõsek Klubjában

Koncert az izombeteg gyermekekért Képernyõsök, rádiósok szemtõl szemben

1 % 1 % 1 %

• Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával támo-
gassa közhasznú egyesületünk, az Összefogás Óbudáért Egyesület közös-
ségépítõ és a kerületi rászoruló családokat segítõ tevékenységét! Adószámunk:
18151400-1-41. Nagylelkû támogatását elõre is köszönjük!
• A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották az elmúlt évben az alapít-
vány javára. A befolyt összeget a nyugdíjasok és hittanosok támogatására, va-
lamint a közösségi ház fenntartási költségeire fordították. Kérik, aki teheti, eb-
ben az évben is szíveskedjen az alapítványt támogatni, amit elõre is köszönnek
a kuratórium tagjai. (Adószám: 19023250-1-41.)
• Magyar Csillagászati Egyesület: egy százalékot kérünk…, hogy közelebb
hozhassuk a csillagokat…. (Adószám: 19009162-2-43.)

A Csalogány Est elnevezésû
jótékonysági rendezvényre
hívják a segíteni szándéko-
zókat február 22-én 17.30
órai kezdettel a Csalogány
Gyermekotthonba. 

Anagy múltú intéz-
ményben 1991 óta

26 tanuló-csoportban,
halmozottan sérült gyer-
mekek oktatásával, neve-
lésével és fejlesztésével
foglalkoznak a szakem-
berek. Az elmúlt évekhez
képest jóval kevesebb
forráshoz jutottak, a ren-
delkezésre álló pénzügyi
keretbõl nem tudják biz-
tosítani azokat a progra-
mokat, melyek szüksége-

sek lennének feladataik
ellátásához. 

Anyagi terheik enyhí-
tésére szervezték a Csa-
logány Estet, melyen
fellép Pintácsi Viki elõ-
adómûvész és a Viki Su-
li növendékei, Anita,
Soltész Rezsõ, Ondrik
János elõadómûvészek,
a Kósza Band együttes,
a Csalogány Gyermek-
otthon növendékei. 

A gálaest bevételét az
értelmi fogyatékos és
halmozottan sérült gyer-
mekek fejlesztésére és
nyaralásának támogatá-
sára fordítják. (A gyer-
mekotthon címe: San
Marco utca 48-50.)

Jótékonysági est sérült gyermekekért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Ház a civil szervezetek ak-
tivitására alapozva szervezi a
programokat, amelyek a he-
lyi lakosságnak, leginkább a
kisgyermekes családoknak
vagy a nyugdíjas korosztály-
nak szólnak. Az új intézmény
alkalmazkodik a piac nyitva
tartásához, tehát a progra-
mok 10 és 17 óra között láto-
gathatók, szombatonként
pedig délelõtt várják az ér-
deklõdõket. 

Acivil szervezetek pá-
lyázat útján kerülhet-

nek a Házba. Szabad idõ-
pontok még vannak, úgy-
hogy pályázni folyamato-
san lehet a kulturkozpont
@kulturkozpont.hu e-mail
címen. A helyiség haszná-
lata ingyenes, a szükséges
minimális feltételeket (bú-
torok, projektor, vetítõvá-
szon, hangosítás, mûszaki
és szervezõi segítségnyúj-
tás) is az ÓKK biztosítja -
tudtuk meg Lõrincz Edi-
nától. 

A Ház tavaly
novemberi nyi-
tása óta eltelt
idõben kiala-
kultak már ál-
landó progra-
mok. A szerve-
zõk azonban
várják még az
érdeklõdõk ötleteit,
amelyeket figyelembe
véve újabb és újabb le-
hetõségeket kínálnak ki-
csiknek és nagyoknak
egyaránt.

Az állandó heti progra-
mok között szerepel a
baba-mama fittness moz-
gás és játék hétfõnként 10-
tõl 11 óráig. A Szamóca
Alapítványnak köszönhe-
tõen babák és mamák
együtt tornázhatnak egy
órán keresztül. Az órán ki-
próbálhatnak mozgásfej-
lesztõ eszközöket, játéko-
kat, az anyukák még taná-

csokat is kapnak a közös
torna keretében.

A sportpoharak klubba
hétfõnként 16-tól 17.30
óráig várják korhatár nél-
kül az érdeklõdõket. A po-
harak rendkívül gyors ra-
kosgatása készség- és ké-
pességfejlesztõ tevékeny-
ség kicsiknek és nagyok-

nak egyaránt. 
A meridián

tornára 3-1-2
kedden 15-tõl 16
óráig, szerdán
pedig 10-tõl 11
óráig várják
mindazokat, akik
egészségesen
szeretnének élni

akár százéves korukig. A
meridián torna ugyanis
egy kínai professzorok ál-
tal kifejlesztett módszer,
amely alkalmas az egész-
ség megõrzésére. Az egész
testet megmozgató gya-
korlatsor eredményesen
kezelheti a különbözõ
szív- és érrendszeri,
emésztõrendszeri, légzõ-
szervi, érzékszervi, moz-
gásszervi és idegrendszeri
problémákat, valamint jó-
tékonyan hat az immun-
rendszerre is.

Minden nap 12-tõl 15
óráig teaház, traccsparti,

kártyasarok várja azokat a
fõként idõsebbeket, akik
kötetlen beszélgetés köz-
ben szeretnének zenét hall-
gatni, teázni, recepteket
cserélni, kártyázni vagy
társasjátékozni. 

Jógára hétfõn 15-16,
kedden 10-11, csütörtökön
pedig 16-17 óra között jár-
hatnak a kerületben lakók.

A testi-lelki felüdülés heti
három alkalommal, min-
den korosztálynak ajánlott.
Aszorosan vett jógán kívül
beszélgetésre is lehetõség
nyílik, továbbá étrendi ta-
nácsokat is kaphatnak a
résztvevõk.

Az argentin tangó tanfo-
lyam szerdán 16.30-tól
17.30 óráig tart. Az alapfo-
kú táncoktatásba folyama-
tosan be lehet kapcsolódni.
A tangó a szakemberek
szerint nem más, mint az
egymásra hangolódás
technikája, a zene és a
mozgás összehangolása.

Az angol nyelvû baba-
mama klub csütörtök 10 és
11 óra között várja a kicsi-
ket és szüleiket. Egyszerû
verseket, mondókákat ta-
nulhatnak a programban,

alapfokú angol szavak
használatával.

Babavilág védõnõkkel
programra jöhetnek pénte-
ken 10 és 11 között az
anyukák, akiknek szak-
képzett védõnõk segítenek
a babákkal kapcsolatos
problémák, aggodalmak
kezelésében.

AKamasztér Alapítvány
pénteken 14 órától várja a
fiatalokat, egyedül, illetve
szüleikkel. Az alapítvány
programjainak középpont-
jában a tudatosság fejlesz-
tése, a szemléletformálás
és az értékek közvetítése
áll. A téma minden alka-
lommal a gondolkodás fej-
lesztése. 

A felelõs állattartásról
az Elveszett Állatok Ala-
pítvány munkatársai gon-

doskodnak szombaton-
ként 10 és 13 óra között.
Megtanítják a kicsiknek,
nagyoknak, szülõknek,
nagyszülõknek, állattar-
tóknak, gondolkodóknak,
tehát gyakorlatilag min-
denkinek, amit a cicákról,
a kutyákról és egyéb álla-
tokról tudni illik: melyiket
válasszuk, és miért, mire
van szükségük, hogyan
tartsuk õket, mikor és mi-
tõl érzik jól magukat.
Minden alkalommal visz-
nek be kutyát, cicát, gö-
rényt vagy valamilyen há-
ziállatot, amellyel szemé-
lyesen is megismerked-
hetnek a résztvevõk.

A további programok
között szerepel március
7-én 17 órától a Vendég-
sarok, amelynek fõsze-

replõje Schäffer Erzsébet
író, a Nõk Lapja munka-
társa lesz.

A népi kézmûves mû-
hely a Pest-budai Kéz-
mûves és Népmûvészeti
Egyesület programja,
amelyet minden hónap
elsõ és utolsó keddi nap-
ján 16 órától rendeznek.
Tüskés Anna mûvészet-
történész tart diavetíté-
ses elõadást február 26-
án 16 órától ,,Fonható
anyagok a képzõmûvé-
szetben“ címmel. Ezt kö-
vetõen, 17-tõl 18 óráig
szalmafonó foglalkozá-
son próbálhatják ki kéz-
ügyességüket a tettre ké-
szek Tüskés Tünde népi
iparmûvész vezetésével.

Az Éder István magyar
asztrofotós csillagászati
objektumokat megörökítõ
felvételeibõl rendezett ki-
állítás március 1-tõl júniu-
sig lesz látható.

Az Origami Magyar
Origami Kör legközelebbi
papírhajtogató rendezvé-
nyét február 19-én 14.30-
tól 16 óráig tartják.

Minden hónap elsõ hét-
fõjén 11.45 és 12.45 óra
között a Bach virágterápi-
ával ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk.

A Visegrádi Négyek -
Csehország, Lengyelor-
szág, Magyarország és
Szlovákia - soros elnöke
idén ismét hazánk. Ezzel
összefüggésben a Civil
Házban fotókiállítást
rendeznek „Homony-
mus“ címmel. A képek a
visegrádi civileket mutat-
ják be - különleges szem-
szögbõl. A kiállítás feb-
ruár 22-én nyílik és már-
cius végéig lesz látható.
(A Civil Ház minden
programja ingyenesen
látogatható.) domi

Programok kicsiknek, nagyoknak, fiataloknak, idõseknek

Civil Ház a Kolosy téri piacon
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A z újonnan beszer-
zendõ jegykiadó-

automaták telepítése ré-
vén látványos változást
érzékelhetnek majd a
budapesti tömegközle-
kedés használói. Az új
készülékek ugyanis
nemcsak külsejükben és
méretükben térnek el az
eddigiektõl, hanem
funkciójukat tekintve is.
Az eddigi korlátozott
termékpaletta után a le-
hetõ legtöbb típusú díj-
termék elérhetõ lesz:
nemcsak jegyet, hanem
bérletet is vásárolhatnak
majd az utasok a nap 24
órájában mûködõ auto-
matákból. 

Fizetés 
bankkártyával 

Általánossá és teljes
körûvé válik a bankkár-
tyás fizetés lehetõsége,
minden készülék alkal-
mas lesz az érintésmen-
tes bankkártyás fizetésre
is. Emellett természete-
sen a forgalomban lévõ
összes magyar bankje-
gyet és érmét is elfogad-
ják az automaták, de az
elfogadható bankjegyek
és érmék listája a vásár-
lás összegétõl és a visz-
szajárónak szánt érmék
aktuális készletszintjétõl
függõen dinamikusan
változhat.

Az új készülékek ki-
alakítása során nagy
hangsúlyt fektetnek az
akadálymentességre, le-
hetõvé téve, hogy a moz-
gásukban vagy látásuk-
ban korlátozott utasok is
igénybe vehessék a gépe-
ket. Korszerû, érintõkép-
ernyõs felhasználói felü-
lettel, többnyelvû, intui-
tív menürendszerrel ta-
lálkozhatnak majd az

ügyfelek. Egyazon tranz-
akció keretén belül több
termék is megvásárolha-
tó lesz, ezáltal csökkent-
ve az egy vásárlásra jutó
idõt.

Strapabíró 
készülékek 

A masszív, strapabíró
kialakításnak köszönhe-
tõen látványosan javulni
fog a készülékek rendel-
kezésre állása, legyen
szó szélsõséges idõjárási
körülményekrõl, avagy
rongálókról, hiszen a
jegykiadó-automatában
található pénzmennyisé-
get, valamint a gép egyéb
alkatrészeit vandálbiztos

kialakítású burkolat védi
az idõjárás viszontagsá-
gaitól éppúgy, mint az
erõszakos behatolási kí-
sérletektõl, hasonlóan a
bankautomatákhoz. Mi-
vel az automaták infor-

matikai hálózatba kötve
üzemelnek majd, a fel-
ügyeleti szoftver segítsé-
gével állapotuk bármi-
kor, akár távolról is le-
kérdezhetõ, a központi
rendszerben ellenõrizhe-

tõ, ezáltal a meghibáso-
dott készülékek javítása
is felgyorsulhat. A köz-
ponti vezérlõszoftver
nem csupán a távfel-
ügyeletet biztosítja, de
naprakész, termékre

és/vagy idõpontra vonat-
kozó részletes statisztiká-
val is szolgál majd. Vala-
mennyi gépen biztonsági
kamerák is mûködnek
majd, míg a készülékek
belsejében lévõ folya-
dék-elvezetõ csatornák
megóvják a bennük talál-
ható elektromos berende-
zéseket a beázástól. Za-
var esetén a gépek auto-
matikusan értesítést is
küldhetnek majd, így ha-
marabb kijavíthatóak a
jelentkezõ problémák.
Az automaták akkor is
képesek lesznek arra,
hogy kiszolgálják az
ügyfeleket, ha leszakad-
tak a központi hálózatról,
és automatikusan részle-
ges üzemmódba állnak,
ha úgy érzékelik, hogy
valamelyik moduljuk
üzemképtelenné vált. 

Gyorsan 
javíthatók 

A gépek moduláris bel-
sõ kialakítása lehetõvé te-
szi a különbözõ modulok
cserélhetõségét, gyors ja-
vítását és a szükség sze-
rinti folyamatos korsze-
rûsítést. A jegykiadó-au-
tomatákból eleinte csak
papír alapú jegyeket lehet
majd vásárolni, de az
elektronikus jegyrend-
szer további ütemeinek
indulásakor a berendezé-
sek pusztán a megfelelõ
modulok cseréjével és
szoftverfrissítéssel  átál-
líthatók majd anonim
kártyakibocsátásra és
egyenleg-feltöltésre is. 

300 új, korszerû jegy- és bérletautomata 
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 300 új jegyki-
adó-automata vásárlására és üzemeltetésére írt ki nyílt
közbeszerzési pályázatot a Fõvárosi Közgyûlés tavaly
decemberi támogató döntése alapján. Ez az elmúlt évti-
zedek legjelentõsebb, az utasok kiszolgálásának színvo-
nalát, a jegy- és bérletvásárlási lehetõségek elérhetõ-
ségét javító beruházása. Az automaták üzembe helyezé-
se a tender sikeres lezárása esetén 2013 végétõl folya-
matosan, ütemezetten egy év alatt zajlik le. Az intézke-
dés az elektronikus jegyrendszer beruházással össze-
hangoltan, annak elsõ ütemeként történik. 

Az automaták megtalálhatóak lesznek minden 
metró- és sok HÉV-állomásnál, és a város összes 

fontos nappali és éjszakai közlekedési csomópontján 
– ott is, ahol jelenleg nincs jegy- és bérletpénztár,

esetleg csak idõszakosan van nyitva

A jelenlegi - átlagosan körülbelül 200 automatát magá-
ban foglaló - jegykiadóautomata-hálózat mûszakilag-
technológiailag idejét múlt, átlagos rendelkezésre állá-
sa alacsony elsõsorban a visszatérõ, konstrukciós hibák
miatt, így nem tudja fõ szerepét, a jegy- és bérletpénz-
tárak tehermentesítését, kiegészítését betölteni

A Budapesti Közlekedési
Központ társadalmi egyez-
tetésre bocsátotta a 143-
as, a 186-os és a 243-as
autóbusz útvonalának mó-
dosítását.

B ékásmegyer nyuga-
ti oldalának tömeg-

közlekedési ellátását je-
lenleg az évtizedek óta
közlekedõ 143-as és
186-os, a 2008 óta haj-
nalban és esténként köz-
lekedõ, e kettõ összevo-
násából létrejött 243-as,

valamint a szintén a
2008-as hálózat-átalakí-
táskor létrejött 160-as
viszonylat szolgálja ki.

A 143-as körforgalmi
vezetése miatt a Puszta-
dombi utca térségében
csak egy irányú közleke-
dés van, így a HÉV-állo-
mástól gyorsan és köz-
vetlenül, míg a HÉV-ál-
lomáshoz csak hosszas
kerülõvel, a Pince köz-
höz való betéréssel lehet
autóbusszal utazni. Ennél
jelenleg menetidõben

kedvezõbb a közvetlen
irányban történõ gyalog-
lás. Ezen aszimmetrikus
ellátás feloldására terve-
zik a jelenleg oda-vissza
azonos útvonalon közle-
kedõ, és a HÉV-állomás
felé a 143-assal jelentõs
párhuzamosságot mutató
186-os járatból szintén
körforgalmi jellegû vo-
nalat létrehozni. 

A 143-as és 243-as vi-
szonylat útvonal-módo-
sítása a Hõsök terén va-
ló áthaladást érinti a

szervizút melletti házak
terhelésének csökkenté-
se és a Hõsök tere jobb
kiszolgálása érdekében.

(A változtatások szak-
mai részletei, indoklása
elolvasható a BKK hon-
lapján a http://bkk.hu/
tomegkozlekedes/tarsadal
mi-egyeztetes/csillaghe-
gy-es-bekasmegyer-ejsza-
kai-kiszolgalasanak-mod-
ositasa/a-143-as-186-os-
es-243-as-viszonylat-
utvonalanak-modositasa/
címen.) 

Egyeztetésen a békásmegyeri buszvonalak 
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Az oldalpárt összeállította Klug Miklós 

Jövõre bevezethetik a bérletkártyát
A Budapesti Közlekedési Központ azt tervezi, hogy jövõ nyáron bevezeti a bérlet-
kártyákat, a metrónál és egyes HÉV-állomásokon beléptetõ kapukat létesít. Emel-
lett nemcsak a bérletek, hanem a jegyek is változnak: lesznek idõtartamra szóló
jegyek, illetve bankkártyával is fizethetõvé válna az utazás.Tervek szerint marad a
havi és az éves bérlet, az új rendszer pedig nem jelentené automatikusan a tari-
fák drágulását. Nemcsak a bérletek, a jegyek is változnának: bevezetik az idõtar-
tamra szóló jegyeket, de az még kérdéses, hogy egyórás vagy félórás jegyek lesz-
nek. 2015-216-ban tervezik bevezetni a bankkártyákkal való utazást. Sz.

Az utasok igényeihez iga-
zodva több, kisebb menet-
rendi módosítást léptetett
életbe februártól a Buda-
pesti Közlekedési Központ a
45-ös, 86-os, 106-os, 169E,
173E, 206-os, 907-es és a
923-as buszok vonalán.

106-os és 923-as 
A Békásmegyer H vég-

állomástól 4.05-kor induló
és Rómaifürdõ H megálló-
helyig közlekedõ, 923-as
jelzésû autóbusz Római-
fürdõ H megállóhelytõl a
106-os autóbusz vonalán
közlekedik tovább a Ró-
mai úti lakótelep, Varsa ut-
ca érintésével az Árpád híd
M végállomásig, így köz-
vetlen eljutási lehetõséget
biztosítva a hajnali órák-
ban Békásmegyerrõl az
M3-as metró kora hajnali
szerelvényeihez.

173E
A 173E esti üzemideje

az újpalotai végállomás-
tól egy többlet indulással
bõvül 23.13-kor, így ked-

vezõbb az átszállás a Kõ-
bánya-Kispest M felõl
érkezõ M3-as metróról a
Buda felé utazó utasok-
nak a Ferenciek terénél.

45-ös és 169E 
Az Örs vezér terétõl

induló 45-ös és 169E jel-
zésû vonalakon is bizto-
sítanak akadálymentes
utazási lehetõséget, ala-
csonypadlós buszok be-
osztásával a vonalakra.

86-os és 206-os
Az utasforgalmi igé-

nyekhez igazodóan válto-
zott a 86-os és a 206-os vi-
szonylatok menetrendje is.
A 86-os autóbusz vonalán
a reggeli és az esti üzem-
idõ módosul: az Óbuda
autóbuszgarázs helyett az
autóbuszok részben Ke-
lenföld garázsból állnak
forgalomba, így ezek a jár-
mûvek a Vincellér utca
megállóhelyrõl indulnak
reggel, és onnan állnak ki
a garázsba esténként. A
változás értelmében a

4.44-kor induló elsõ, és
néhány további kora reg-
geli járat a Függetlenségi
park helyett a Vincellér ut-
cai megállóból indul. Ké-
sõ este pedig a Bogdáni út-
tól 23 perccel bõvül az
üzemidõ: az utolsó járat
23.28-kor indul innen, így
biztosítva a csatlakozást az
utolsó M2-es metróhoz. A

86-os és 206-os viszonyla-
tok Bogdáni út és Margit
híd közötti szakaszon han-
golt közlekedése miatt né-
hány indulási idõpont kis
mértékben módosult a
206-os vonalon is.

907-es
Bõvítették az üzem-

idõt: a 907-es éjszakai

járat menetrendje módo-
sult, a jelenleg a Rudas
Gyógyfürdõtõl 23.52-
kor induló autóbusz a
jövõben a Kelenföldi
pályaudvarról indul
23.39-kor.

(A megváltozott menet-
rendeket a www.bkk.hu
oldalon érhetik el az uta-
sok.)

Buszmenetrendi változások februártól

Felhívás a helyi építészeti-mûszaki
tervtanácsi tagok kiválasztására

Az épített környezet alakításáról szóló, 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 4. pontja
alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tervezi
a helyi építészeti-mûszaki tervtanácsról szóló rende-
let megalkotását, és 2013 áprilisától a helyi építésze-
ti-mûszaki tervtanács mûködtetését. Várjuk azon épí-
tészmérnöki végzetséggel rendelkezõ, tapasztalt ter-
vezõk jelentkezését, akik a helyi építészeti-mûszaki
tervtanács tagjaként részt kívánnak venni a kerület te-
lepülésképének megõrzésében, javításában.
A tervtanács tagja a településtervezési és az építé-
szeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mû-
szaki szakértõi jogosultság szabályairól szóló,
252/2006. (XII. 7.) Kormányrendeletben meghatáro-
zott mesterfokozatú képzésben szerzett szakkép-
zettséggel (korábban egyetemi végzettséggel) és
legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezõ
természetes személy lehet.
Különös tekintettel várjuk a mûemléki értékek, a fõ-
városi védett és a helyi védett épített örökség vé-
delmével és tervezésével kapcsolatban magas
szakmai tapasztalattal rendelkezõ tervezõket.
A szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet a fõ-
építészi és várostervezési irodához (1033 Budapest,
Hídfõ utca 18.) kérjük benyújtani 2013. március 4-ig.
A beérkezett jelentkezéseket a városfejlesztési bi-
zottság értékeli. A bizottság javaslata alapján a pol-
gármester dönt a tervtanácsi tagok kiválasztásáról.

Bús Balázs
polgármester

Egy éve mûködik a Margit híd díszkivilágítása. Az átkelõ formája, építési sajátossá-
gai miatt a fényekkel a híd szerkezetét világítják meg, ezáltal a pillérek és a szobrok
esténként teljes pompájukban láthatók. A hídon magán, ahol a forgalom halad, korhû
lámpaoszlopok bocsátanak fényt a jármûvekre és a gyalogosokra
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Hírösszefoglaló: Az egész-
ségre káros mértékben
mutattak ki azbesztet ab-
ban a Lajos utca 160-162.
szám alatt található iroda-
épületben, ahol a Buda-
környéki Földhivatal is he-
lyet kapott. A károsanyag-
mentesítés idejére átme-
netileg más helyre költöz-
tették az intézményt és
munkatársait. 

A Lajos utcai épület
harmadik és negye-

dik emeletére a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociá-
lis Hivatal költözik be,
ezért végzik év eleje óta
az azbesztmentesítési
munkálatokat. Egyes
hírforrások szerint rég-
óta lehetett tudni, hogy a
Lajos utca 160-162.
szám alatti irodaház bi-
zonyos épületrészeiben a
födémbõl származó az-

besztszemcsék találha-
tók, amit az 1970-es
években tûzvédelmi
okokból építettek be az
épületbe. Az ingatlanban
mûködõ valamennyi bér-

lõ, így a Budakörnyéki
Járási Földhivatal irodái-
ban is folyamatosan
mérték a levegõ azbeszt-
szintjét, de az soha nem
haladta meg a határérté-

ket. Egészen néhány
héttel ezelõttig. „Biztos,
ami biztos alapon“, az
esetleges minimális
kockázatot is kizárva,
néhány hete határoztak
a Földhivatal átköltözte-
tésérõl, mely több lép-
csõben történik. Mivel a
technika telepítése, va-
lamint a megfelelõ felté-
telek kialakítása idõbe
telik, a Budakörnyéki

Földhivatal átmeneti
ideig a IX. Könyves Kál-
mán körút 12-14. alatt, a
Lurdy Házban fogadja
az ügyfeleket. Az intéz-
mény nagyjából tíz hét
múlva foglalhatja el
végleges helyét a fõvá-
ros XI. kerületében, a
Karinthy Frigyes utca 3.
szám alatt, ahol már lesz
helye az ügyfélszolgá-
latnak is. 

Új helyszínen az ügyfélfogadás
A Budakörnyéki Járási Földhivatal ügyfélszolgálata
személyes ügyfélfogadást átmenetileg a 1097 Bu-
dapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatt ta-
lálható Lurdy Házban kialakított kirendeltségen tart.
Telefonszámok: 250-2570; 388-7956. Fax.: 368-
7812. Weboldal: www.foldhivatal.hu.

Azbesztmentesítés a Lajos utcai épületben

Új helyen a Földhivatal

Tavaly harmadik alkalommal
állította össze az indonéziai
Universitas Indonesia a világ
„legzöldebb“ egyetemei
rangsorát. A környezettuda-
tosság szempontját figye-
lembe vevõ nemzetközi meg-
mérettetésben helyet kap-
tak a hazai felsõoktatási in-
tézmények legjobbjai. 

Avilágméretû UI
Green Metric Ran-

king of World Universities
felmérésben ez alkalom-
mal 49 ország 215 egyete-
me vett részt. A listára
azok a felsõoktatási intéz-
mények kerülhetnek fel,
amelyek mûködésük so-
rán érvényesítik a fenntart-
ható fejlõdés, a környezet-
tudatos intézménymûköd-
tetés szempontjait.

A környezetvédelem, a
klímaváltozás, a modern
energia- és vízgazdálko-
dás fontosságára fókuszá-
ló, folyamatosan bõvülõ
listában az Óbudai Egye-
tem másik három ma-
gyarországi egyetemmel
együtt kapott helyet. A ha-
zai rangsor élén a Szegedi
Tudományegyetem áll,
melyet a Debreceni Egye-

tem követ. Az Óbudai
Egyetem az elõkelõ har-
madik helyet szerezte meg
a rangos versengésben.

Az értékelés során a lis-
ta készítõi olyan paramé-
tereket vettek figyelembe,
mint az intézmény elhe-

lyezkedése, a zöld terüle-
tek nagysága, a zöld célo-
kat érvényesítõ egyetemi
menedzsment-módszerek
elterjedtsége, a hatékony
energia- és vízfelhaszná-
lás, valamint a hulladék-
gazdálkodás alkalmazása

az egyes intézményeknél.
Az Óbudai Egyetem in-
tézményfejlesztési straté-
giájának meghatározó ele-
me a zöld területek növe-
lése, a közösségi terek
funkcionális átalakítása a
kor követelményeinek, a
hallgatóbarát környezeti
feltételek kialakítása,
melynek jegyében újultak
meg az épületeket környe-
zõ parkok, a belsõ terek.
Kialakították a hulladékok
szelektív gyûjtési rendsze-
rét, a hulladékgazdálkodás
új rendjét.

Az épületek korszerû-
sítésének egy újabb állo-
mását jelentette az óbudai
telephely 9800 négyzet-

méter oktatási és 3200
négyzetméter kollégiumi
épületeinek hõszigetelése
és nyílászáróinak cseréje.
A beruházással a fenntar-
tási költségek csökkené-
se, a széndioxid kibocsá-
tás mérséklése, valamint
az energiaimport függõ-
ség csökkentése biztosít-
ható. A Közép-magyaror-
szági régió egyik legna-
gyobb KEOP pályázati
támogatással megvaló-
sult épületenergetikai fej-
lesztéssel megtakarítható
energiahordozó értéke
4930 GJ/év, mellyel
mintegy 25-30 millió fo-
rint/év kiadáscsökkentés
érhetõ el.

Az Óbudai Egyetem programjában kiemelt helyet
foglal el a környezet- és egészségtudatos 

társadalomszemlélet kialakítása és formálása

A világ „legzöldebb“ egyetemei között az Óbudai

Összeállította: Domi Zsuzsa

Gyógyulj C-vitaminnal!
Bár a megfázásnak számos vitamin és gyógynövény el-
lenszere van, a legismertebb még mindig a citrom, illetve
a C-vitamin. Titka, illetve rendkívüli hatásossága abban
rejlik, hogy a szervezet immunrendszerét erõsíti, s ezzel
támogatja a betegségek leküzdésében. Ám, ma már azt
is tudjuk, hogy például a csipkebogyóban vagy a savanyú
káposztában sokkal több C-vitamin rejlik, mint a citrom-
ban, illetve a többi citrusfélében. Úgyhogy, aki hatáso-
sabb „gyógyszert” keres, nyugodtan igyon csipkebogyó
teát vagy egyen savanyú káposztát. De remek gyógyító
még a hársfa, a bodza, a kamilla, a kakukkfû és a lán-
dzsás útifû.Ezekbõl mind kitûnõ teát készíthetünk, amibe
szintén csöpögtethetünk citromlevet.De vigyázzunk arra,
hogy ne a tûzforró teába öntsük a citromlevet, mert akkor
elveszíti vitamintartalmát.Várjuk meg, amíg iható hõmér-
sékletûre hûl és akkor tegyük bele a citromlevet.

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

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

A Bécsi út - Nagyszombat ut-
ca és a II. kerületi Vidra utca
közti szakasz, a 17-es villa-
mos vonala mellett a sza-
bálytalan parkolások miatt
leginkább érintett útszaka-
szok közé tartozik. Két BMW
terepjárót is el kellett szállít-
tatni a 17-es villamos útjából
február 7-én este. 

Épül Óbuda új város-
központja, a Prome-

nád, sajnos azonban van-
nak, akik nem törõdnek
bele, hogy az építkezés
ideje alatt nehezebb par-
kolóhelyet találni és a kör-
nyezõ éttermekbe, klu-
bokba tartva inkább a vil-

lamos elõtt hagyják az au-
tójukat. A terepjárók egy
kellemes vacsora teljes
idõtartamában, órákon át
akadályozhatták volna a
villamosok forgalmát -
közölte internetes honlap-
ján a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) és
több internetes lap. Ezért
két BMW terepjárót is el
kellett szállíttatni a 17-es
villamos útjából február
7-én este. 

Mint arról korábban hírt
adtunk, a közlekedést aka-
dályozó autósok okozta
probléma megoldása ér-
dekében összefogott a fõ-
város, a BKK, az FKF Zrt.

és a Katasztrófavédelem.
Tavaly december 1-jén
munkába állítottak egy
speciális gépjármûvet,
mely elszállítja a közössé-
gi közlekedést akadályozó
autókat. A környékre ér-
kezõknek nem árt tudni-
uk, hogy mindig jelen van
egy közterület-felügyelõ,
aki intézkedhet, ha sza-
bálysértést tapasztal, és

aki részletesen dokumen-
tálja az esetet. A szabály-
talanul parkoló gépjármû-
veket a BKK Közút Zrt.
Budapest, XVIII. kerületi,
Gerely u. 1/A szám alatti
telephelyére viszik. 

A szabálytalanság sok-
ba kerül. A helyszíni bír-
ság 5 ezer forinttól 50 ezer
forintig terjedhet. Eljárás
esetén a büntetés elérheti a

150 ezer forintot is. A sza-
bálysértési bírság megfi-
zetése mellett a gépjármû
tulajdonosának számolnia
kell az elszállítási költsé-
gek megfizetésével is,
amely jelenleg 20 ezer fo-
rint alkalmanként. Ehhez
a díjtételhez kapcsolódik
még a gépjármû õrzése és
tárolása, mely naponta
1200 forint.

Rendet tartanak a Promenádon

Újabb autókat szállítottak el a 17-es útjából 

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság nyo-

mozói keresik az alábbi,
fotókon szereplõ éksze-
reket, és az azokat eltu-
lajdonító betörõket. A tet-
tesek egy Tavasz utcai

ház széfjébõl lopták el az
értékes tárgyakat január
végén. A rendõrök kérik,
aki érdemleges informá-
cióval tudja segíteni
munkájukat, hívja a kapi-
tányság telefonszámát!

AMagyar Energia Hi-
vatal, mint a hazai

energiapiac szabályozó ha-
tósága, a fogyasztóknak
nem szolgáltatást értékesít,
hanem kedvezményeket
biztosít. A hivatal sem
munkatársai, sem megbí-

zott kapcsolattartók útján
nem keresi fel a fogyasztó-
kat az otthonukban, nem
kéri el számláikat egy, a je-
lenleginél kedvezõbb
konstrukciót ígérve. Senki
nem hozott olyan döntést,
amelyben ezt kérik az

energiahivataltól, illetve a
munkacsoport tagjaitól.

A munkacsoport felhívja
a lakosok figyelmét, hogy
ne engedjék be otthonaikba
azokat, akik a Magyar
Energia Hivatalra hivat-
kozva próbálnak értékesí-
teni bármilyen szolgálta-
tást! Kérik, ha visszaélést
észlelnek, azt jelezzék a 06-
80-205-386-os zöldszá-
mon. (Az információs vo-
nal ingyenesen hívható hét-
fõtõl csütörtökig 8-tól 16,
pénteken 8-tól 14 óráig.)

A Magyar Energia Hivatal felhívása

Visszaélnek a rezsicsökkentést
ellenõrzõk nevével

Ékszertolvajokat keresnek

FOTÓ: BKK/FACEBOOK.COM

A Magyar Energia Hivatal fogyasztóvédelmi fõosztályá-
hoz és a rezsicsökkentés végrehajtását ellenõrzõ mun-
kacsoporthoz több olyan lakossági bejelentés érkezett,
melyben fogyasztók azt jelezték, hogy kedvezményes
árú villamosenergia-szolgáltatást kínáló ügynökök ke-
resték meg õket a Magyar Energia Hivatalra hivatkozva.
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Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Hírösszefoglaló: két jel-
legzetes bûncselekmény-
típust mutattak be a BRFK
nyomozói. Bár az egyik ki-
fejezetten a szórakozó fia-
talokra veszélyes, a másik
pedig az egyedül élõ idõs
férfiakra, mégis van, ami
összeköti õket. Egyrészt
egyre gyakoribbá váltak
2012-ben, másrészt pedig
kellõ óvatossággal mind-
két típus megelõzhetõ len-
ne.

Az „itatós”
rablásokról 

Ezekben az esetekben
szórakozóhelyekrõl ha-
zainduló jókedvû fiata-
lokat itatnak öntudatlan-
ra az elkövetõk. Jellem-
zõen elõbb leszólítják,
majd rövid barátkozás
után alkohollal kínálják
õket, amiben korábban
Dormicumot oldottak
fel. Ez a fajta gyógyszer
vényköteles nyugtató,
alkohollal keverve öntu-
datlan állapotot, hányást
és légzési nehézségeket
is okozhat. Bár a tette-
sek célja csupán az ön-
tudatlanság elõidézése,
és a gyanútlan fiatal ki-
rablása, ennek a három-
nak a kombinációja
okozhat akár halált is.
Mint ahogy volt rá példa
tavaly márciusban is,
amikor egy fiatalt talál-
tak holtan Orczy utcai
otthonában. Elõször
nem merült fel bûncse-
lekmény gyanúja, a
boncolás végül alkohol
és Dormicum jelenlétét
mutatta ki a halott véré-
ben. A rendõrség ezután

nyomozni kezdett, és
több hasonló esetet is ta-
láltak, idén januárban
pedig letartóztatták az
elkövetõt, aki beismerte
tettét. 

A rendõrség jelenleg
négy embert gyanúsít az
eddig feltárt öt „itatós”
bûncselekmény elköve-
tésével. Viszont továbbra
is várják azoknak a fiata-
loknak a jelentkezését,
akiket tavaly raboltak ki
hasonló módon, de ak-
kor nem tettek feljelen-
tést. A nyomozók arra
kérik a szórakozni indu-
ló fiatalokat, hogy ne fo-
gadjanak el semmilyen
italt ismeretlenektõl és
ne csak a szórakozóhe-
lyeken, hanem hazafele
is figyeljenek egymásra.

„Öregezés”
A másik bûncselek-

ménytípus olyannyira

elterjedt, hogy már saját
neve is van a tolvaj-
nyelvben. „Öregezés-
nek“ hívják. A jelenség

természetesen nem új,
jellegzetességeiben a
korábbi „markecolás-
hoz“ és „gagyizáshoz”
hasonlít. 

Ezeket a bûncselek-
ményeket jellemzõen
idõs, egyedülálló férfiak
ellen követik el. A pia-
cokon és egyéb nyilvá-
nos helyeken ismerked-
nek velük össze fiata-
labb nõk, akik szexuális
együttlét ígéretével kel-
tik fel az idõs férfiak ér-
deklõdését.  A szex lehe-
tõségét általában végig
csak lebegtetik, de köz-
ben más módszerekkel
férkõznek a magányos
férfiak bizalmába: fõz-
nek, mosnak, a gondos-
kodás látszatát keltik. A
kezdeti idõszak után ha-
mar elkezdenek pénzt
kérni a férfiaktól, kez-

detben csak a kiadások-
ra, késõbb azonban már
a saját céljaikra is. Ha
nem kapnak eleget, el-
kezdenek lopni, idõvel
pedig akár erõszakkal is
elveszik azt, amit kinéz-
nek maguknak.

Az egyedül élõ, idõ-
södõ férfiaknak „érde-
mes élniük a gyanúper-
rel”, és óvatosan ismer-
kedniük a náluk 30-40
évvel fiatalabb nõkkel,
mert náluk nem biztos,
hogy a szerelem jelenti
a fõ motivációt.

A nyomozók mindkét
esetben fokozott elõvi-
gyázatosságra kérték a
lakosságot. Hogyha bár-
ki ezekhez hasonló gya-
nús jelenségeket észlel-
ne, értesítse a rendõrsé-
get!

Sz. Cs. 

Fizikai és „érzelmi kábítás” haszonszerzésbõl

Fiatalok és idõsek bûnözõi célkeresztben

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Számos bejelentés érke-
zett a Háromhegyek Köz-
hasznú Egyesülethez ku-
tyafalkák megjelenésérõl
az Aranyhegy környékén. 

A z ebek falkaként vi-
selkednek, inkább

játszva támadnak autók-
ra, gyalogosokra, a „csor-
da-szellem“ kiszámítha-
tatlansága miatt azonban
a civil szervezet lakossá-
gi kérésre felvette a kap-

csolatot Óbuda-Békás-
megyer Közterület-fel-
ügyeletével, melynek
munkatársai többször el-
lenõrizték a hegyvidéki
részen kóborló kutyákat.
Akcióik során több kó-
bor ebet befogtak, így re-
mélhetõleg nem kell tar-
tani az állatok támadásá-
tól. A kutyatulajdono-
soknak tanácsos ügyelni
arra, hogy a kóbor álla-
tok ne juthassanak be az

udvarukba, mert a házi
kedvencet a túlerõ legyû-
ri, bármilyen fajtáról le-
gyen is szó. A falkába
verõdött kutyák ápoltak,
egészségesek és jól táp-
láltak, látszik, hogy gaz-
dájuk gondoskodik ró-
luk, „csupán” arról nem,
hogy otthon maradjanak.
Érdemes óvatosnak len-
ni, mert az ebek nagytes-
tûek, erõsek és a falka
miatt magabiztosak! 

Nem árt az óvatosság a hegyvidéki részen 

Falkába verõdött kutyák

Ne hagyjunk értéktárgyat az autóban!
Az elmúlt idõszakban több gépkocsi-feltörés történt
az EuroCenter parkolójában. A kerületi rendõrkapi-
tányság ezúton hívja fel a lakosok figyelmét arra,
hogy bárhol parkolnak autójukkal, a vásárlás ideje
alatt se hagyjanak értékeket a gépjármûben, lehe-
tõleg a csomagtartóban sem! Az autófeltörésre sza-
kosodott tettesek ugyanis kifigyelik késõbbi áldoza-
tukat, és egy-két perc alatt visznek mindent, amit
találnak. Fokozottan figyeljenek értéktárgyaikra, a
késõbbi kellemetlen „meglepetések“ elkerülése ér-
dekében! 

A kép készítése óta a kutyák felnõttek, megerõsödtek

FOTÓ: HÁROMHEGYEK.HU
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Egészségügy

Számoljunk le a tévhitekkel – ez
volt az idei alapgondolata a febru-
ár 4-i rákellenes világnapnak. En-
nek jegyében voltak jelen a Szent
Margit Rendelõintézetben 10-tõl
16 óráig Budapest Fõváros Kor-
mányhivatala (BFKH) Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve és
Budapest II. Kerületi Népegész-
ségügyi Intézetének munkatársai.
A szakemberek a rendelõ látoga-
tóinak figyelmét hívták fel arra,
hogy mindannyiunk kezében van-
nak eszközök a daganatos beteg-
ségekkel szemben. 

- Sokan még mindig nem hiszik
el, hogy igenis tehetünk a daga-
natos betegségek megelõzése ér-
dekében. Mi támasztja alá ezt a
ma már egyre többször hangozta-
tott kijelentést? - kérdeztük dr.
Cornides Ágnest, Budapest Fõvá-
ros Kormányhivatala Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve
Egészségnevelési és szûrési koor-
dinációs osztályának vezetõjét.

- A vizsgálati eredmények,
amelyek azt mutatják, hogy a do-
hányzás mellõzése, a zöldségben,
gyümölcsben gazdag és zsírban
szegény táplálkozás, a rendszeres
fizikai aktivitás - ami legalább na-
pi fél órás tempós gyaloglást je-
lent -, az elhízás elkerülése, a leg-
feljebb mértékletes alkoholfo-
gyasztás, valamint a tartós stressz
oldása, megfelelõ kezelése a da-
ganatok kilalakulása ellen hat. Az
ilyen életmódot folytatók körében
mintegy harmadával kevesebb
daganatos betegséget észlelnek.
Nem árt tehát észben tartanunk,
hogy ugyan egészségünket fele-

részben valóban öröklött tulaj-
donságaink, környezetünk minõ-
sége és az egészségügyi ellátás
színvonala határozza meg, de a
másik felét kézben tarthatjuk, hi-
szen az már életmódunk függvé-
nye.

- A másik tévhit: a legtöbben
még mindig úgy gondolják, hogy
akinél egyszer rákot diagnoszti-
zálnak, az menthetetlen...

- Szerencsére ez az állítás sem
igaz ma már! Számos daganat
gyógyítható, illetve jól kezelhetõ.
Ennek feltétele azonban, hogy
idejében felfedezzék. Ezért rend-
kívül fontos a részvétel az ajánlott
szûrõvizsgálatokon. A 45-65 éve-
seknél elengedhetetlen a kétéven-
kénti emlõszûrés, 25 éves kortól a
méhnyakszûrés legalább három-
évente (ezekre meghívólevelet
kapnak az érintettek), és 50 éves
kor fölött a vastagbélszûrés lehe-
tõségének megbeszélése a házior-
vossal. A megelõzést segítõ élet-
mód és a szûrõvizsgálatok mellett
a harmadik védvonalunk, ha oda-
figyelünk testünk jelzéseire. A

mindannyiunk számára jól vizs-
gálható szervek rendszeres átta-
pintásával, megtekintésével (em-
lõ, here, bõr), vagy egyéb módon
észlelt elváltozásokkal (köhögés,
széklet/vizeletürítési rendellenes-
ség, vérzés, váladékozás), ha
azok két hét elteltével sem múl-
nak el, forduljunk or-
voshoz. 

- Hogyan fogadták
az emberek a figyelem-
felhívást február 4-én a
rendelõintézetben? 

- A rendelõintézetet
ebben az idõszakban
mintegy ezer látogató
kereste fel, és feltétele-
zem, hogy a földszin-
ten elhelyezett öt ta-
nácsadó helyünk közül
legalább eggyel min-
denki közelebbi kap-
csolatba került. Volt,
aki csak a tekintetét
emelte a kiállításaink-
ra, volt, akivel néhány
szót, másokkal hosz-
szabban tudtak beszél-
getni munkatársaink.

Abban bízunk, hogy sokak fejé-
ben sikerült egy pici gondolatot
elültetni: egészségéért felerész-
ben mindenki maga felelõs. Ha
valaki elõször csak egy dolgon
tud változtatni, azt ajánlom, az a
mindennapi rendszeres testmoz-
gás legyen. Domi Zsuzsa

Számoljunk le a tévhitekkel

Tudatosan a daganatos betegségek ellen 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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K arneváli hangulatban bú-
csúztatták a telet az Óbu-

dai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény klubjaiban, melyekben a
hagyományoknak megfelelõen
idén is megtartották a farsangi
mulatságokat. Január közepe
és húshagyó kedd között nyolc
idõsek klubjában és a Derûs

Alkony Gondozóházban ünne-
peltek a nyugdíjas klubtagok.
Az operett részletekbõl, ked-
velt slágerekbõl összeállított
vidám mûsort a jelmezesek
felvonulása követte, majd kö-
vetkeztek az ízletes ünnepi fa-
latok és az elmaradhatatlan
szalagos, farsangi fánk. 

Farsangi mulatságok 100 éves köszöntése

Kassai Lászlóné február 12-én töltötte be 100. életévét. Az önkormány-
zat nevében Bús Balázs polgármester köszöntötte az idõs hölgyet

Cukorbetegek klubja 
„A cukorbetegek láb szövõdményei” címmel dr. Õry Iván dia-
betológus fõorvos tart elõadást február 21-én 15 órai kezdettel a
Békásmegyeri Cukorbetegek Klubjában, a Boldog Özséb Plébá-
nia emeleti nagytermében. (Cím: Lékai Bíboros tér 8-10.)

A Vörösvári úti szakrendelõ
bõrgyógyászatára új fényte-
rápiás berendezés érkezett.
Az úgynevezett szûk spekt-
rumú UVB készülékkel a tel-
jes testfelületen végezhetõ
fototerápiás kezelés. 

Amûszer 311 nano-
méteres UV fény-

csövekkel sugarazza be a
beteg bõrfelületet. A ké-
szülék nagy elõnye, hogy
dönthetõ, vízszintesen
fektethetõ, így akár moz-
gáskorlátozott szemé-
lyeknél is eredményesen

alkalmazható. Az orvosi
berendezés terápiás célú,
barnításra nem alkalmas.

A bõrgyógyászat Kró-
nikus Bõrbetegség Ambu-
lanciája minden szerdán
10-tõl 12 óráig várja a
pikkelysömörben, atópiás
dermatitiszben és króni-
kus ekcémában szenvedõ
pácienseket, minden eset-
ben elõjegyzéssel. Ezek a
betegségek gyakran feltû-
nõ bõrtünetekkel járnak,
így akár az életminõséget
is befolyásolhatják. 2013
február közepétõl a pik-

kelysömörös és atopiás
dermatitiszes betegeknél a
gyógyszeres kezelés mel-
lett, kiegészítõ fényterápi-
ás kezelésre lesz mód az
új készüléknek köszönhe-
tõen.

A kezelés 20 alkalom-
mal történik, amelyet heti
3 alkalommal javasolnak
a páciensek számára. A
fényterápiás kezelés el-
lenjavallt fényérzékeny-
ség esetén és bizonyos
fényérzékenyítõ gyógy-
szerek szedése mellett.
Összességében a fototerá-

pia kitûnõen alkalmazha-
tó nagy kiterjedésû bõrbe-
tegségek esetén, ahol a

gyógyszeres kezelés ön-
magában már nem haté-
kony.

Új fényterápiás kezelés a bõrgyógyászaton

Elõjegyzés szakrendelésekre 
A szakrendelésekre elõjegyzés kérhetõ e-mailben
az elojegyzes@obudairendelok.hu címen, telefo-
non vagy akár személyesen is, munkanapokon 8-tól
20 óráig. Idõpontot foglalni telefonon 8-tól 20 óráig
lehet a 388-8384-es, illetve a 388-7760-as telefon-
számon mindkét szakrendelõbe. A Csobánka téri
rendelõ közvetlen elõjegyzési telefonszáma 454-
7506, amely munkanapokon 9-tõl 15 óráig hívható.

Változott a fogászati 
röntgen rendelési ideje 

Február 1-jétõl a Csobánka téri szakrendelõben
változott a fogászati röntgen rendelési ideje. Febru-
ártól hétfõn és csütörtökön 8-tól 14, szerdán 14-tõl
20 óráig fogad betegeket a fogászati röntgen a bé-
kásmegyeri szakrendelõben. Egyéb idõben, illetve
keddi és pénteki napokon a Vörösvári úti szakren-
delõben készítenek fogászati röntgenfelvételeket. A
Vörösvári úton hétfõtõl péntekig minden nap 8-tól
20 óráig van fogászati röntgen rendelés.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete februárban a következõ idõpontban és helyszí-
nen szervez véradást. Február 27-én 11-tõl 19 órá-
ig: a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de
még nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres vér-
adóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni tud a
rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.
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Foglalkozások iskolába 
készülõ nagycsoportosoknak 

• „Iskolanyitogató“ foglalkozás a Bárczi Géza Álta-
lános Iskolában. Játszóház: február 28-án 17-tõl
18 óráig. Nyílt nap: március 22-én 8-tól 12 óráig.
(Cím: Bárczi Géza utca 2. Tel.: 243-1509-es,
www.barczigai.sulinet.hu) 
• A Pais Dezsõ Általános Iskola vidám délutánja.
Idõpont: április 11-én 17-tõl 18 óráig Paff, a bûvös
sárkány - Játszani jó! (Cím: Pais Dezsõ utca 1-3.
Tel.: 243-2951. www.pais.hu)
• Ismerkedõs délután a Zipernowsky Károly Általános
Iskolában. „Nyusziváró“ tavaszköszöntõ mondókákkal,
dalokkal, kézmûves játékok március 19-én 17 órai kez-
dettel. • Az ovis nyílt napon március 21-én a szülõk bete-
kintést nyernek a leendõ elsõs tanító nénik egy-egy órá-
jába. (A programok az iskola honlapján: www.ziper.ras-
net.hu Cím: Zipernowsky utca 1-3.Tel.: 388-6556.)
• A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola „Va-
rázsmûhely“ elnevezésû kézmûves, irodalmi, játékos,
sportos foglalkozásai. Idõpontok: február 26-án 17 óra-
kor játékos mozgolódó; március 18-án 17 órakor ta-
vaszhívogató. (Elérhetõség: 367-1429/103; e-mail:
szeruskert-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.drszent-
gyorgyi.hu; cím: Szérûskert utca 40.)
• A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „Erdõaljás“
címû suliváró foglalkozása: március 13-án 16 óra-
kor. A leendõ tanító néni bemutató óráját április 10-
én 8 órától nézhetik meg. (Elérhetõség: 250-3269;
e-mail: erdoalja-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.
erdoalja.sulinet.hu Cím: Erdõalja út 5.) 
• A Dr. Béres József Általános Iskola Keve utcai
épületében iskolaváró foglalkozásokat tartanak
(szerdai napokon): legközelebb március 20-án 17
órától. Bemutató órák: március 5-én 8 órától. (Cím:
Keve utca 41. Telefonszám: 368-9220.)

Öregdiák találkozó
Az Árpád Gimnázium várja minden volt diákját a
hagyományos öregdiák találkozóra, március 5-én
18 órára. Ebben az évben a zenei élet kiválóságait
illeti a fõszerep.

1 % 1 % 1 %
• A Hittel Békásmegyerért Alapítvány Kuratóriuma
köszöni a 2011. évi személyi jövedelemadóból fel-
ajánlott egy százalékokat. A befolyt összeget a Mus-
tármag Keresztény Óvoda Általános Iskola és Gimná-
zium iskolai rendezvényeire, az oktatás színvonala-
sabbá tételére, tanulmányi kirándulások támogatásá-
ra, sportrendezvényeken való részvételre, a diákok
jutalmazására fordították. A felajánlásokat továbbra is
köszönettel várják. (Adószám: 18082793-1-41.)

Korrepetálás általános- és középiskolásoknak, 
elõkészítõk érettségizõknek

Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak februártól
általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekap-
csolódási lehetõsséggel a Thalész-Körben, a Vörösvári
úton. (A központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a
jókból a legjobbakat választja ki a középiskola.) Lehetõ-
ség van általános- és középiskolások matematika-fizika-
kémia, magyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk
felkészítését vállalják az elégséges szint elérésétõl az
emeltszintû érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukás-
megelõzés bármilyen tantárgyból a tanév végéig. A diá-
kokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscso-
portban oktatják a tanárok, a gyerekek által kért napokon
és idõpontban. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es tele-
fonszámon. További tájékoztató az interneten, a
www.obudamatek.hu oldalon.) 

A Szellõ utcai Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézményben közel 40 éve
látják el, tanítják, nevelik a
tanulásban akadályozott
gyermekeket. Dr. Gundáné
Szántó Katalin, az intézmény
igazgatója tevékenységük-
rõl, céljaikról tájékoztatta
lapunk munkatársát.

- Az intézményben gyó-
gyító-pedagógiai feladato-
kat látunk el a ta-
nulásban akadá-
lyozottak óvodai,
általános iskolai
szintjén, az értel-
mileg akadályo-
zottak óvodai,
majd általános is-
kolai tagozatán,
az autizmussal
élõk speciális fejlesztõ cso-
portjaiban. Sikerült beindí-
tani a korai fejlesztést is a
0-5 éves korú
gyermekek
számára. Eze-
ken kívül uta-
zótanári és lo-
gopédiai há-
lózatunk a ke-
rület óvodáit,
iskolát szol-
gálja - sorolta
elöljáróban az
igazgató, aki
hozzátette: - Ezeken a
szakterületeken nagyon
sok szép feladat vár peda-
gógusainkra, szakembere-
inkre, akik odaadó munká-
juk révén képesek megte-
remteni az esélyegyenlõ-
ség lehetõségét az itt tanu-
ló gyermekek életében. 

Alternatív terápiák
- Fõ célunk tanítványa-

ink adottságaihoz és korlá-
taihoz rugalmasan alkal-
mazkodó mûveltségi tar-
talmak elsajátíttatása, töb-
bek közt személyiségfej-
lesztés alkalmazásával, a
kiegyensúlyozottság, a
harmonikusság, az ered-
ményes szocializáció érde-
kében. Gyakran elõfordul,
hogy majd’ minden peda-
gógiai módszert megpró-
báltunk alkalmazni, még-

sem következett be a várt
eredmény. Ilyenkor segít
az alternatív terápiás kíná-
lat. Ezt a színes repertoárt
bõvíti a holisztikus termé-
szetes gyógymódok tárhá-
za a virágterápiától a fül
akupunktúrán, a reflex- és
színterápián át a jobb agy-
féltekés rajzolásig. 

A holisztikus egyensúly
az egész-ségben nyilvánul
meg. Az egység, az egész-

állapot megõrzé-
se a cél. A holisz-
tikus pedagógia
olyan oktató-ne-
velõ, fejlesztõ te-
vékenység, mely
az embert a maga
teljességében,
testi, szellemi és
szociális egység-

ben szemléli. Pedagógusa-
ink a gyermekeket e szem-
lélettel és szeretettel neve-

lik, fejlesztik, oktatják a fi-
zikum, a lélek és az intel-
lektus együttes figyelem-
bevételével. Nagy hang-
súlyt fektetünk az erkölcsi
nevelésre, hitoktatásra,
hon- és népismeretre, ha-
zaszeretetre, egészség és
környezeti nevelésre, vala-
mint a mindennapos test-
nevelésre, gyógytestne-
velésre.

Habilitáció, 
rehabilitáció
A habilitáció, rehabilitá-

ció az élet zavartalan mû-
ködéséhez szükséges alap-
vetõ készségekre, képessé-
gekre, attitûdökre irányul,
valamint a sérült pszichi-
kus funkciók, fejletlen
gondolkodási mûveletek
célzott, direkt terápiájára
törekszik. 

- Igyekszünk életszerû,
gyakorlatias, sokoldalú, ta-
pasztalati úton történõ ne-
velést és oktatást nyújtani,
örömteli légkört, sikerél-
ményt biztosítani gyerme-
keinknek. Távlati célunk
az egyéni képességek fej-
lettségi szintjén elérhetõ
legjobb felnõttkori adaptá-
ció és önállóság feltételei-
nek megteremtése. 

Rendszeresen úszás, lo-
vaglás és kulturális progra-
mok színesítik tanulóink
hétköznapjait. Számos
szakkör teszi örömtelivé a
diákok életét. Például faze-
kas, rajz, furulya és zenete-
rápia, sportkör, gobelin,
néptánc, fõzõ és barkácso-
ló foglalkozás, mely utóbb
kiegészült fotószakkörrel
is. 

Kiváló habilitációs, re-
habilitációs lehetõség a ku-

tyás-terápia, az
a u g m e n t a t í v
kommunikáció, a
szenzomotoros
és zenei fejlesz-
tés, a delfin-
hangterápia, me-
lyek mind a sze-
mélyiség harmo-
nikus fejlõdését,
a képességek és a
tehetség kibonta-

koztatását segítik. 
- Intézményünk elnyerte

az „Erõszakmentes, egész-
ségtudatos iskola” és az
„Ökoiskola”, 2011-tõl pe-
dig a „Családbarát mun-
kahely” címet. Közeljövõ-
beli terveink közt szerepel
egy kiemelkedõ magyar ta-
lálmány, a háromdimenzi-
ós, térbeli mozgáselemzõ-
és mérõ rendszer bevezeté-
se, mely nemcsak a diag-
nosztikus munkát könnyí-
tené meg, hanem a mozgás
és beszédfejlesztésben is
forradalmi változást idézne
elõ - tette hozzá dr. Gun-
dáné Szántó Katalin.

(Az intézmény címe, el-
érhetõségei: Szellõ utca 9-
11. Telefonszám: 388-
2144; E-mail: szello-a@
kszki.obuda.hu; www.szel-
loegymi.hu) Sz. Cs. 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kiegyensúlyozott, önállóbb
felnõtt-létre nevelnek
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A Dr. Béres József Általános Iskolában másod-
szor rendeztek szülõk bálját február 1-jén, a
tavalyi sikerén felbuzdulva. A részletekrõl
Bánhegyi Ferenc igazgató számolt be. Az eseményen, mely-

lyel most már bátran
állítható, hogy hagyo-
mányt teremtettünk, mint-
egy száz szülõ és pedagó-
gus vett részt. Rendezvé-
nyünkre eljött Tamás Ilo-
na, az óbudai járási tanke-
rület igazgatója néhány
munkatársával. A farsangi
bál elmaradhatatlan része
a vacsora és a közös tánc
mellett a tombola-sorsolás
volt. A jó hangulatot fo-
kozta a Törekvés néptánc-
együttes színes és színvo-
nalas bemutatója, mely a palotástól a kalotasze-
gin át a bagi-ig felsorakoztatta a magyar nép-
mûvészet egy-egy látványos tánctípusát.

A tantestület három vállalkozó szellemû ta-
nára énekszámokkal szórakoztatta a közönsé-
get. Azok a pedagógusok, akik nem énekeltek,

táncra perdültek, és egy szerb kólóval alapozták
meg a bál jó hangulatát. 

- Az estet képletesen szólva Szekeres Adrienn
mûvésznõ elõadása koronázta meg, aki gyö-
nyörû hangjával és országszerte jól ismert slá-
gereivel bûvölte el szülõtársait, a pedagóguso-
kat és a vendégeket. Abáli belépõk díjából és a
felajánlásokból befolyó pénzt az elmúlt évhez
hasonlóan az udvari játékok bõvítésére fordítja
iskolánk - tette hozzá Bánhegyi Ferenc.

Báloztak a szülõk 

Színes diplomák
Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyel-
mét, hogy a felsõoktatási törvény 2005.
CXXXIX tv. 65.§ (3) bekezdés szerint óvónõ-
képzõt, illetve tanítóképzõt végzett és diplomá-
ját 50 éve szerzett pedagógus arany, 60 éve
szerzett pedagógus gyémánt, 65 éve szerzett
pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pedagó-
gus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30
évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kultu-
rális fõosztályán nyújtható be. A kérelemhez
csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, el-
sõ igénylés esetén a diploma másolatát (a má-
solást és hitelesítést a fõosztályon elvégzik),
valamint a 30 év pedagógus munkakörben el-
töltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, er-
re a munkakönyv szolgál (arról is fénymásola-
tot készítenek a fõosztályon). Magasabb foko-
zatú jubileumi diploma igénylése esetén csak
az elõzõ jubileumi diploma fénymásolatát
szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket február végéig
az oktatási és kulturális fõosztályra behozni,
illetve beküldeni szíveskedjenek (1033 Buda-
pest, Laktanya utca 4. II. em.). A kérelem tar-
talmazza a kérelmezõ lakcímét, (ha van) a te-
lefonszámát, adószámát, taj-számát, vala-
mint, hogy a kérelmezõ hány évet dolgozott
pedagógusként a kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek
között történik, illetve egyes esetekben a
fõiskolákon rendezett ünnepségeken.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetle-
nül a fõiskolán, illetve egyetemen (jog-
utódján) kérhetik jubileumi diplomájukat,
nem az önkormányzaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kultu-
rális fõosztályon nyújtanak a 437-8848-as
vagy a 437-8655-ös telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
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� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû fel-
újítása, átalakítása! A legkisebb munkától a tel-
jes lakásfelújításig! Anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Tel.: 06(20)961-6153, www.mesterur.hu
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-4932

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Gyógypedikûr! Egészségügyi végzettség-
gel, többéves szakmai tapasztalattal, szakte-
rületem a speciális elváltozások szakszerû ke-
zelése (tyúkszem, gombás-benõtt körmök,
szemölcs végleges megszûntetése, cukorbe-
teg lábápolás). Szentendrei út 6. Tel.:
06(70)324-6770
� 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
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)
994-7726
� Kertápolás, kertépítés szakszerûen, ker-
tésztechnikustól 17 év szakmai tapasztalattal.
Móricz Gábor: 06(30)495-9862
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu

� S.O.S. vízszerelés, dugulás-elhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Lakások, intézmények, társasházak, ma-
gánlakások felújítása, festés, burkolás, kõmû-
ves munkák, tetõjavítás, hõszigetelés, gépé-
szeti munkák egyéb építõipari munkák.  Tel.:
781-4021; 06(70)547-2584; 06(70)391-8976
� Ezermester a ház körül! Villanyszerelés,
bútorösszerakás. Hívjon bizalommal!  Tel.:
06(20)422-5254
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Villanyszerelés, javítások, felújítások, bõ-
vítések, tetõelszívók javítása, átvezetékezés,
biztosítótáblák cseréje, egyéb. Tel.: 06(30)
970-6257
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.: 06(30)
212-3308
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, javí-
tást, zárszerelést, küszöb készítést, szigete-
lést, pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést
javítását,  falfúrást, Tel.: 251-9483;
06(20)381-6703
� Villanyszerelõ gyorsszolgálat! Hibaelhá-
rítás, villanybojler javítás, érintésvédelem,
EPH szerelés. Tel.: 06(20)976-0005
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, gyepesítés, bozótirtás, terepgondo-
zás, kerítés építése, javítása, térkövezés, beto-
nozás, homlokzat szigetelése, garanciával –
reális áron! Tel.: 06(70)547-2584; 781-4021;
06(70)391-8976
� Irodák, intézmények, társasházak magán-
lakások teljes körû napi és nagytakarítása,
szõnyeg-, kárpit-, ablaktisztítás. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 781-4021;06(70)547-2584;
06(70)391-8976

� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség, jo-
gi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Duguláselhárítás. Falbontás nélkül! Le-
folyók, csatornák tisztítása garanciával. Ka-
merás csatornavizsgálat. Tel.: 06(20)943-
8262; 06(26)302-821

� Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.bkwsu.org/hungary
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-
kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559 www.callantorna.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és lé-
zerterápiás rendelését. Dunamed, 1036 Kisko-
rona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szükség
esetén háznál is kezel
� Fogyjon fülakupunktúrával. Orvosi álla-
potfelmérés. Személyre szabott program. III.
ker. Vörösvári út 29. II/5. Bejelentkezés:
06(20)481-4646
� Akupresszúra, talpreflexológia, lymph-
drainage, gyógy, sport, keleti, wellness masz-
százsok. Tel.: 06(70)356-2985
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyula
ortopéd-traumatológus fõorvos magánrendelé-
se: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ: kedd
14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-5613.
Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegségek ke-
zelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a kör-
nyéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Lézerterápia, reumatológia, akupunktúra,
fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, csontrit-
kulás, csípõ- és térdkopás kezelése, fejfájásellá-
tás, lumbágó ügyelet, üzemorvosi vizsgálatok.
Tel.: 368-6349; 06(20)968-6886

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
�Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a  Kórház ut-
cai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Házhoz megyek. Matematika, angol, né-
met, fizika. Érettségi, nyelvvizsga felzárkóz-
tatás. Tel.: 06(20)973-6467
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� 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
� Német-angol nyelvtanítást vállal tanárnõ.
Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, társal-
gás. Tel.: 06(20)285-0713
� Angoltanítás, beszédcentrikus, érettségi,
nyelvvizsga, korrepetálás, nagy tapasztalat.
Házhoz megyek! Tel.: 06(20)439-6410
�Angol, olasz, orosz, hatékonyan, diplomás ta-
nárnõnél Flóriánhoz közel. Tel.: 06(30)587-8329

� Ingatlanközvetítõ iroda nyílt! Békásme-
gyeren a Madzsar J. u. 1.-ben. Tel.:
06(30)480-9584; 06(20)399-6416
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakásokat, háza-
kat keresünk leendõ és meglévõ érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben (EuroCenternél). Gyermek-felnõtt
bõrgyógyászat. Bõrkinövések, szemölcsök el-
távolítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

�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

�Masszázs és edzés egy otthonos kis magán-
stúdióban. www.masszazsravagyok.freewb.hu
Tel.: 06(30)855-3696

Egészség

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felõli oldalon, postával szemben).
Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

Szolgáltatás

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák. Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Ne-

gatív: + 20%. Elhelyezési felár: + 20%. Tervezési díj: + 10%. Apróhirdetés árak: 10

szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy

hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.
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� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-
4154
� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
csillárt, hangszert, könyveket, bizsukat, csip-
két, írógépet, varrógépet, rádiót, szõrmét, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással. Tel.:
06(30)308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Budai üzletembe készpénzért vásáro-
lok: bútorokat, festményeket, órákat, por-
celánokat, bronz dísztárgyakat, hagyaté-
kot. Kiszállás díjtalan! III. Lajos u. 38.
(Kolosy piacnál) Tel.: 06(20)563-1491;
308-8237

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

mítógépe karbantartását, javítását, telepítését.
Nagy Gábor. Tel.: 06(30)213-8232
� Laptop, PC, monitor javítás, szerelés! Szá-
mítástechnika Szerviz. www.medcomp.hu,
tel.: 06-1-242-0412

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Friss nyugdíjas labor asszisztensnõ, álta-
lános ápolónõ állást keres. Tel.: 240-2178;
06(70)220-7754; csikoskati@mailbox.hu
� Átlag feletti jövedelmet, kötetlen munka-
idõt biztosítunk! Önálló munkavégzést, szá-
mítógépes ismereteket kérünk! Napsugár In-
gatlaniroda értékesítõket felvesz magas juta-
lékkal. Jel.: napsugar@ingatlan-hitel.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai
elõkészítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Személyiségközpontú, igényes társkeresõ
a XII. kerületben. Társkeresés Ausztria  és
Németország felé is. R. Zsuzsanna,
06(30)602-0094
� Elég a magányos estékbõl? Mi megtalál-
juk Társát. Budai Társközvetítõ Óbudán. Tel.:
06(30)555-8444

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

Az Óbudai Kulturális Központ ingyenesen látogatható kiállítással tisz-
teleg El Kazovszkij emléke elõtt. A kiállítást Gaál József festõmûvész
nyitotta meg. Az érdeklõdõk február 22-ig tekinthetik meg Kazovszkij
képeit a San Marco Galériában (Nyitva: hétköznaponként 9-tõl 16 órá-
ig. Cím: San Marco utca 81.)

El Kazovszkij emlékkiállítás

Csillaghegytõl Vácig, Békásmegyertõl Esztergomig
Új turista- és szabadidõs térkép jelent meg a Pilis-, Visegrádi-
hegységrõl. A csatolt füzetben Rómaifürdõ és Békásmegyer kör-
nyékének nagyított térképe is szerepel, abc sorrendben olvas-
hatjuk a turisztikai nevezetességek rövid leírását. A kiadványban
a turistautak hosszát szakaszokra bontva is megtaláljuk, a kerék-
párutak és a teljes tömegközlekedési hálózat az összes megál-
lóhellyel megtalálható benne. (Megvásárolható a Budai Térkép-
boltban, XI. ker. Villányi út 52.) K. I.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

A meghirdetett ingatlanokra a
nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI törvény értelmében a Ma-
gyar Államot minden más jogosul-
tat megelõzõ elõvásárlási jog illeti
meg.

A helyiségekre külön-külön lehet
ajánlatot tenni, melynek tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a vétel-
árat, a fizetés módját és idejét, va-
lamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt felté-
telek elfogadására.

A pályázó ajánlatát a benyújtástól
számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biz-
tosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001.) A pályázati
biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt boríték-
ban 2013. március 18-án (hétfõn)
12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési Osz-
tályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./20.). 

A pályázati ajánlat benyújtása for-
manyomtatványon történik, mely
személyesen átvehetõ a fenti címen
vagy letölthetõ a www.obuda.hu
honlapról.

A pályázat bontása 2013. márci-
us 18-án 12 órakor a Bp., III. kerü-
let Fõ tér 1. I./20. szám alatt, az ér-
tékesítési osztály hivatalos helyisé-
gében történik. A pályázaton részt-
vevõket levélben vagy telefonon ér-
tesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a ten-
derbontást követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson, illetve, a
pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.  A
vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat
kell fizetnie a 23/1995.(XII.28.) Ör.
9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint.

A pályázattal kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást lehet kérni, illetve
a helyiségek megtekintéséhez idõ-
pont egyeztethetõ az értékesítési
osztályon a 437-8639-es, a 437-
8899-es vagy a 437-8679-es telefon-
számokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az
Óbuda Újságban, felkerült a
www.obuda.hu honlapra, valamint a
következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának  értékesítésére
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Óbuda Kultúrájáért Díj 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2003-ban Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított,
melynek odaítélését és átadását rendeletben szabá-
lyozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevé-
kenységet kifejtõ személyeknek, csoportoknak, akik
Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez ki-
magasló teljesítményükkel vagy életmûvükkel hozzájá-
rultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képvi-
selõ-testület - rövid indoklást is tartalmazó - minõsített
többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a nyil-
vánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban
évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal: Seres János szobrászmûvész „Oszlopok” címû
kisplasztikája; díszoklevél és bruttó 600.000 Ft összegû pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton, május 4-én adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai pol-
gárok, civil szervezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat
zárt borítékban, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Társadalmi Kapcsolatok
és Kulturális Csoportjának címezve postai úton (1033 Budapest, Fõ tér 4.), „Ja-
vaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására“ megjelöléssel 2013. márci-
us 8-ig kérik eljuttatni.
(Bõvebb információ Borbély Rita kulturális és turisztikai referensnél kérhetõ.
Tel.: 437-8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu).

Sakknagymester ária- és dalestje 
Az Óbudai Széchenyi Kör Portisch Lajos (basszbariton)
nemzetközi sakknagymester, olimpiai bajnok, a Nemzet
Sportolója magyar ária- és dalestjére várja február 20-án
18 órakor az érdeklõdõket. Közremûködik: Zöld Ildikó
(szoprán) és Hegedûs Valér (zongora).Az elõadás ingye-
nes, de az Óbudai Szalézi Rendház gyermekétkeztetési
programjának támogatására adományt köszönettel fo-
gadnak. Helyszín: Óbudai Társaskör (Kiskorona utca 7.).

Népek napja - Észtország
A Csillaghegyi Közösségi Házban tartott Népek napja
rendezvénysorozat következõ vendége Észtország
lesz február 23-án 14-tõl 19 óráig. A programban észt
dallamok csendülnek fel, népmesék tárják a vendégek
elé az észt nép lelkivilágát, táncház pezsdíti vérüket,
filmvetítés és fotókiállítás során pedig történelmi vilá-
gukba engednek bepillantást. Az észt konyha nálunk
kevésbé ismert ízeibõl is lehet majd kóstolni. A rendez-
vény ingyenes. (Cím: Mátyás király út 11-15.)

Felvétel a Dalkörbe 
A „Braunhaxler“ Dalkör soraiba vár énekelni szere-
tõ hölgyeket és urakat. Felvételi meghallgatás a
Dalkör próbáin: február 25-én, március 11-én, már-
cius 18-án, március 25-én 17.30-tól 18.30 óráig az
Elsõ Óbudai Általános Iskolában.

Török Ádám és a Mini 
A népszerû zenész, Török Ádám a Mini Együttessel
ad koncertet Csillaghegyen február 28-án 18.30
órai kezdettel az Attila Nagykirály Hotel rendez-
vénytermében. (Cím: Csillaghegy, Attila utca 20. Te-
lefonszám: 240-3373.) 

Grafikák az Ökollégiumban
Szomolányi Karola grafikus mûveibõl nyílt kiállítás
az Ökollégium Art Galériában. A képek február 28-
ig tekinthetõk meg a Vécsey János Leánykollégium
épületében. (Nyitva: hétköznaponként 10-tõl 18
óráig. Cím: Szél utca 11-13.).

Bútormûvészet Magyarországon
A Kiscelli Múzeum igazgatója, dr. Rostás Péter szer-
kesztésében jelent meg a „Bútormûvészet Magyaror-
szágon, 1800-1850“ címû könyv. A kötetet a Budavári
Palotában dr. Sisa József, az MTA BTK Mûvészettörté-
neti Intézetének igazgatója mutatta be a közönségnek.

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai kérdé-
sek“ címmel folytatódik a bibliai elõadás-sorozat. Az ér-
deklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Mit csinálsz
itt, Illés?“; „Milyen az Isten hangja“ címmel február 26-
án; „Ti is el akartok-e menni?“; „Isten teljesen szabad-
nak teremtett?“ címmel március 5-én; „A kilence pedig
hol van?“; „Miért hiányzik sokszor a hála az életünkbõl?“
címmel március 12-én hallhatnak elõadást. Elõadók:
Kecskeméti János, Filep György. (Kezdés:18.30 órakor.
Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Hírek a Térszínházból
Csurka István utolsó drámája, az „Írószövetségek
harca“ címû darab õsbemutatóját február 23-án 19
órai kezdettel tartják a Térszínházban. Rendezõ:
Bucz Hunor. A további elõadások: február 24., 26.,
27. és 28. • Tavaly év végén egyébként megújult a
Térszínház társulata: 24 új tagot választottak
soraikba. Róluk is találhatnak képeket és ismertetõt
a színház honlapján (www.terszinhaz.hu).

Makovecz Anna festõmû-
vész tíz éve tanít felnõtte-
ket a rajzolás és a festés
fortélyaira. Korábban a
Mûcsarnokban évekig ve-
zetett kurzusokat, majd a
Hegyvidék Galériában, ta-
valy október óta pedig már
Óbudán, a Csillaghegyi
Közösségi Házban is tart
tanfolyamot, vagy ahogy õ
nevezi „festõiskolát“. 

J árhat ide bárki, min-
denféle elõképzett-

ség nélkül. Még eszkö-
zöket sem kell vinnie,
csak önmagát és a tudás-
vágyát, a kötelezettsé-
gek kényszere nélkül. Itt
nem kell semmit elérni,

csak - az örömzenélés-
hez hasonlóan - amo-
lyan örömfestést gyako-
rolni. A festõmûvész sa-
ját bevallása szerint az
annyira kínzó teljesít-
mény központúság el-
lenpontjaként indította
az iskolát. Véleménye
szerint éppen elég, ha
boldoggá teszi a részt-
vevõket a festés. Imp-
resszionista mesterek
mûveit másolják. - Ko-
moly tehetségekkel is
találkoztam munkám
során - állítja.

Õ maga Finnország-
ban járt egyetemre és ott
is kezdett tanítani. Leg-
utóbb egy hajléktanokat

ellátó alapítvány is meg-
kereste azzal, hogy in-
tegrálja néhány jobb
sorsra érdemes tagját.
Örömmel vállalná a fel-
adatot, ha találna érdek-
lõdõ személyt a soraik-
ból. 

Körülbelül kétévente
mutatja be saját munkáit
a nagyközönségnek.
Legközelebbi kiállítását
Finnországban, Helsin-
kiben rendezik a Ma-
gyar Intézetben. A húsz
képbõl, szökõkútból és
hímzett szövegekbõl ál-
ló installáció március-
ban nyílik és április vé-
géig lesz látható.

mizsu

Festõiskola felnõtteknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat – Felhívás

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény értel-
mében a Magyar Államot minden más jogo-
sultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulaj-
donban lévõ vagyontárgyak önkormányzati tu-
lajdonba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII. tör-
vény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot
elõvásárlási jog illeti meg.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati
felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A
pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától szá-
mított 60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormány-
zat letéti számlájára, számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001. A
pályázati biztosíték befizetését igazoló bizony-
latot és a pályázatokat zárt borítékban 2013.
március 18-án (hétfõn) 12 óráig lehet benyúj-
tani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./20.).

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány

letölthetõ a www.obuda.hu honlapról, vagy
személyesen átvehetõ a fenti címen.

A pályázat bontása 2013. március 18-án 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./20. szám
alatt, az értékesítési osztály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályázaton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon értesítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A vevõnek szer-
zõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározot-
tak szerint. 

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni az értékesítési osztályon a
437-8646-os és a 437-8639-es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra, vala-
mint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Megváltozott jogszabályok 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét arra,
hogy 2013. január 1-jétõl az építésügyi
igazgatás rendszere, valamint az építés-
ügyi hatósági eljárások menetét, módját,
helyét  érintõ valamennyi jogszabály
megváltozott. Részletes tájékoztatást a
www.e-epites.hu oldalon találhatnak a
megváltozott jogszabályokról, ügyintézési
módokról és az elektronikus építésügyi
igazgatásról - az ÉTDR rendszerrõl - is.
Az engedélykérelem benyújtásáról és az
ahhoz tartozó építészeti mûszaki tervdo-
kumentáció formai és tartalmi követelmé-
nyeirõl az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenõrzésekrõl,
valamint az építésügyi hatósági szolgálta-
tásról szóló, 312/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet rendelkezik.

Az építési ügyosztály 
felhívása
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Így élünk
Rejtvényünkben egy nagy igazságot olvashat. Meg-
fejtés a vízszintes 1. és a függõleges 31., valamint a
vízszintes 42. és a függõleges 43. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. A beküldendõ sor eleje (zárt betûk: O.
A. Ö. S. H. Z.). 13. Ilyen a lúg. 14. Parafizikusunk, György.
15. Bûvöl. 16. Üreg. 18. Régi mûsorszervezõ iroda, rövidít-
ve. 20. Fizikai fogalom. 21. Római ötszázegy. 22. Belga és
román autók jele. 24. Tortán van. 26. Élõd. 27. Gyújtózsi-
nór. 29. Macskafajta. 31. Színésznõnk, Eszenyi. 33. Mobi-
lon küldhetõ. 35. Szálkamentes hal, névelõs. 37. Gyógyvíz.
38. Egyfajta köret. 40. Névelõs rész. 41. Bírósági törvény-
gyûjtemény. 42. A fõmegfejtés harmadik része (folytatás
a függõleges 43-ban). 44. Nõi név. 45. Urbán …, színész-
nõnk. 47. Zuhanyozik. 49. Erbium, fordítva. 51. Angyal-
rang. 53. Házikó. 54. Fél mozi. 55. Ismert krimis utca. 57.
Lyuk tájszóval. 59. Nóta. 60. Kunyerált. 62. Valamikori
csehszlovákiai ûrhajós. 64. Egyik állatövi jegy.
FÜGGÕLEGES: 1. A másik helyre. 2. Sivatagi folyóme-
der ékezet nélkül 3. Portéka. 4. Görög betû. 5. Szelén. 6.
Önmaga. 7. Nagysikerû focistánk. 8. Efféle fordítva. 9. Ket-
tõs betû. 10. Giga egyik fele. 11. Fordított névelõ. 12. Ebbõl
lesz a võlegény. 17. Nemecsek … 19. Cukros városunk
volt. 22. Gyalogos katona. 23. Két oxigén. 24. Idéz, régie-
sen. 25. Majdnem bezabál! 27. Görög mitológiai alak. 28.
Fizikai szerkezet. 29. Test váz. 30.  Dél-dunai helység. 31.
A második sor (zárt betûk: E. E. T. T.). 32. Szegecs. 34.
Rámkeverve! 36. Régi súlymérték. 38. Csomag. 39. Gyul-
lad, régiesen. 42. Amikorra. 43. Avízszintes 42. folytatása.
46. Rádium vegyjele. 48. Indíték. 50. Ellángol. 52. Angol
idõ. 54. Rendezõnk, Károly. 56. M. R. Y. 57. Talál. 58. A ló egyik be-
tegsége. 59. Német névelõ. 61. Varró szerszám. 62. Nagy cég típusa,
rövidítve. 63. Kicsinyítõ. 64. Bór és nitrogén vegyjele. Ipacs László

A február 4-én megjelent, „Tél van“ címû rejtvényünk 
megfejtése: „Csönd lesz, hideg lesz nemsokára, 

sátrat ver a hideg a domb aljára“.
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Civil szervezetek – Sportakadémia

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel
azonban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek
munkáját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásme-
gyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg civil szer-
vezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

NE LEGYEN MIND1!
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M egkapó látványt nyújtott
a jégkorong palánták

edzése. Náluk ismeretlen foga-
lom a sétafikálás, vagy a lötyö-
gés, az egyórás gyakorlás alatt
szinte megállás nélkül szágul-
dozott mindenki. Ez a hozzáál-
lás egyébként minimális elvá-
rás korongos berkekben, így
kötelezõ érvényû a Gepárdok
minden játékosa számára. A
szuper mini (4-8 évesek), mini
(8-10), elõkészítõ (10-12), kö-
lyök (12-14) és serdülõ (14-16)
korosztályos csapatok felkészí-
tésében a korszerû edzésmód-
szereket alkalmazzák az edzõk.

Minél több játék
Doór András (egyben a klub

elnöke), Péter Róbert, Hege-
dûs Zoltán és Váradi Csaba
alaposan ismerik a szakmát, já-
tékos múltjuk és eddig szerzett
tapasztalatuk révén garanciát
jelentenek a minõségi munká-
ra. Mivel a jégkorong mozgás-
anyaga meglehetõsen bonyo-
lult összetevõkbõl áll, igen ala-
pos, sokoldalú képzés szüksé-
ges a szilárd alapok megterem-
téséhez. A gyermekek elõször a
korcsolyázást tanulják, csak
utána vehetik kezükbe az ütõt.

Az edzéseken kiemelten keze-
lik a technikai elemek tanulá-
sát, de a gyakorlást rengeteg já-
tékkal teszik színesebbé, von-
zóbbá. A bajnokságban szerep-
lõ csapatoknál - a serdülõk ki-
vételével - például nem is rög-
zítik az eredményt,
nem vezetnek tabel-
lát, hagyják, hogy a
gyermekek csak a
játékra figyeljenek,
minél több játékru-
tint szerezzenek. Az
országos bajnoksá-
gon való részvétel
sok utazással jár, he-
tente, kéthetente ját-
szanak mérkõzése-
ket, ami nagyban se-
gíti fejlõdésüket.

Bíztató 
jövõkép

A GJE-ben fokoza-
tosan javulnak a mû-
ködés feltételei, Hege-
dûs Zoltán viszont
már a jövõt is rózsa-
színû szemüvegen át látja: - A bi-
zakodás alapját elsõsorban a TAO
pályázaton szerzett többmilliós
támogatás jelenti, melynek segít-
ségével megépül egy  60×30 mé-

teres jégcsarnok Óbudán. Az ön-
kormányzat által biztosított telken
épülõ jégpálya mérföldkõ lehet az
egyesületünk életében, hiszen
sokkal jobb körülmények között
tudjuk oktatni-nevelni a fiatalo-
kat. Asaját nagypályát kellõen ki-
használva megsokszorozódik az
edzésidõ, így akár négyszeresére
is emelkedhet a szakosztály lét-
száma.  Edzõtársaimmal már kör-
bejártuk a kerületi általános isko-
lákat és azt tapasztaltuk, hogy a

gyermekek szívesen kipróbálnák
a hazánkban is egyre népszerûbb
sportágat.

A Kalap utcai sátorban na-
ponta döng a palánk, csattognak
az ütõk, a szûkre szabott (30×15
méteres) jégfelületen 15- 20 fõs
csoportok gyakorolnak.  Ha fel-
épül az új csarnok, a dupla
nagyságú pályán kétszer annyi
apró hokis palánta sajátíthatja
majd el a sportág alapjait.
Kép és szöveg: Lovas Albert

Jégkorong

Már harapnak a gepárdkölykök
Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók! A Rokon Baráti Kör
2013-ban is egynapos ausztriai, buszos sítúrákat szervez.
Idõpontok, helyszínek: február 24-én Semmering/Hirschen-
kogel; március 3-án Semmering/Stuhleck. Találkozás: a túra
napján 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány téren, visszaérkezés
kb. 22 órakor. Részvételi díj: 5900 Ft/fõ, 14 éves kor alatt 3900 Ft.
Bõvebb felvilágosítás: Rokon Sportszerbolt, 1039 Bp., Mátyás
király út 6. Tel.: 250-3038 vagy 06-20-450-3010.

Szeretettel várunk mindenkit!
www.rokonsport.hu 

Ausztriai sítúrák a Rokonnal

A Budapesti Természetbarát
Sportszövetség Gyalogtúra, Ver-
seny és Rendezvény Bizottsága és
a III. kerületi Természetbarát Bi-
zottság huszonegyedik alkalom-
mal rendezi a Budai Trapp téli tel-
jesítménytúrát február 23-án a
Budai-hegységben. 

I ndítás helye, ideje: Piliscsaba
vasútállomás 7.30-tól 9.30

óráig. Útvonal: Piliscsaba-
Nagyszénás-Nagykovácsi-
Vörös-pocsolyás-hát-Fekete-
fej-Hárs-hegyi körút-Hûvös-
völgy-Vadaskert-Határ nyereg-

Újlaki-hegy-Virágos nyereg-
Menedékház utca 22. Csúcshe-
gyi Vendégház. Táv: 30 kilomé-
ter. Szintemelkedés: 1100 méter.
Szintidõ: 8 óra. Nevezési díj:
1400 forint. MTSZ és TT tagok-
nak: 700 forint. Csomagszállí-
tás: 50 forint/csomag. A túrát
teljesítõk kitûzõt, emléklapot
kapnak, a célban forró teával és
virslivel várják a beérkezõket.
(Információ: BTSSZ Gyalogtú-
ra, Verseny és Rendezvény Bi-
zottsága szerdai napokon 16-tól
18 óráig. Cím: V. Curia uta 3.,
másfél emelet. Tel.: 266-5924.)

Budai Trapp téli teljesítménytúra 

ASZTALITENISZ MINDENKINEK! A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ
Sportegyesületnél az asztalitenisz iránt érdeklõdõ gyermekek, szüleik,
valamennyi korosztály jelentkezését várják. Utánpótlás- és szabadidõ-
sport egyaránt ûzhetõ, érdeklõdés szerint. Iskolai helyszínek: Váradi,
Medgyessy, Bárczi. (Jelentkezni lehet Kelen Balázsnál a 06(70)314-
0021-es telefonszámon és a csmsz.sport@gmail.com e-mail címen.)

Ügyesek, szorgalmasak, fegyelmezettek. A Gepárdok Jégkorong Egyesü-
let (GJE) óbudai telephelyén naponta döng a palánk, csattognak az ütõk,
a Kalap utcai könnyûfém vázas jégsátorban több mint száz apró hokis pa-
lánta igyekszik minél magasabb szinten elsajátítani a sportág alapjait.
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb már-
cius 5-én)17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Má-
tyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legköze-

lebb február 21-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentke-
zés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerület-
ének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-
fonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-

lebb március 7-én) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társas-
házi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-
9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-

niel (Jobbik Magyarországért

Mozgalom) országgyûlési képvise-

lõ fogadóóráját minden hónap elsõ

péntekén 16 órától tartja a Kabar

utca 11. szám alatti Jobbik irodá-

ban, illetve külön idõpont egyezte-

tésére is mód van a z.karpat.daniel

@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos or-
szággyûlési képviselõ fogadóórát tart.
Az érdeklõdõk a +36/20-770-6593-as
telefonszámon vagy a lajos.olah@par-
lament.hu e-mail címen jelentkezhet-
nek idõpont-egyeztetés céljából. A kö-
vetkezõ fogadóóra témája:a felsõokta-
tás szétverése, ellehetetlenítése. A té-
mához kapcsolódó megjegyzéseit,
észrevételeit megküldheti a fenti elér-
hetõségek valamelyikére.

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja közér-
dekû tanácsadási szolgáltatását.

Ö n társasház vagy lakás-
szövetkezet lakóközössé-

gében tulajdonosként, illetve
bérlõként él és érdeksérelem
érte? Vitája támadt a közös
képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel, netán az önkor-
mányzattal? 

Kérdései vannak, melyekre
nem kap választ? Nem ismeri
jogait, lehetõségeit, segítséget

szeretne? Ingyenes tanács-
adást biztosítunk, ahol gyakor-
ló társasházi és lakásszövetke-
zeti tisztségviselõk válaszolnak
kérdéseire.

Idõpont és helyszín: 
1. Békásmegyer, február 27-

én 17-tõl 19 óráig, Békásme-
gyeri Közösségi Ház (Csobán-
ka tér 5.).

2. Belsõ-Óbuda, február 28-
án 17-tõl 19 óráig, Lajos utca
113., földszint, északi oldal, la-
kásszövetkezeti iroda. (Elõze-
tes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás
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Hahota
A férj hazatér a munkából.
- Éhes vagy? - kérdi a felesé-
ge.
- Ettem odabent.
- Kérsz inni?
- Ittam odabent.
- Lehetnél egy kicsit kedve-
sebb!
- Az voltam odabent!

* * *
Tóth bácsinál csöng a telefon:
- Uram, ön máris nyerhet öt-
százezer forintot, ha nemmel
válaszol az elsõ kérdésemre!
Készen áll?
- Igen!

* * *
- Mekkora sebességgel halad
a fény? - kérdezi a tanár a
gyerekektõl.
- Azt nem tudom - felel Pistike
-, de az biztos, hogy regge-
lenként túl gyorsan ér ide!

* * *
- Apu, képzeld, ma kihívott a
tanító néni a táblához!
- Remélem, nem vallottál szé-
gyent!
- Ugyan már! Ki nem tud letö-
rölni egy táblát?!

* * *
- Kisfiam, hol a bizonyítvá-
nyod?
- Kölcsönadtam a barátom-
nak.
- Miért?
- Meg akarja ijeszteni a szüleit.

* * *
A páciens beállít a pszichiá-
terhez:
- Doktor úr, engem semmibe
se vesznek az emberek!
- A következõt!

* * *
- Miért rohant ki a mûtõbõl? -
kérdezi a nõvér a beteget.
- Mert hallottam, hogy a mû-
tõsnõ azt mondta: „Mitõl fél ez
csak egy vakbélmûtét!”
- Na és!
- Nem nekem mondta, hanem
a sebésznek!

* * *
Történelemórán kérdezi a ta-
nárnõ a gyerekeket:
- Mirõl volt híres Kolumbusz
Kristóf?
- Hogy vízum nélkül eljutott
Amerikába! - feleli Karcsi.

* * *
- Szerinted hány éves lehet a
mamám? - kérdi Zsuzsi a ba-
rátjától.
- Drágám, én zenetanár va-
gyok, nem régész!

* * *
- Mi az abszolút étvágytalanság?
- Amikor az embernek már
azok az ételek sem ízlenek,
amelyektõl eltiltotta az orvos.

A Nemzet Rozmárja, civil nevén
Schirilla György sikeresen teljesítette
a Nagy zajlás nevû országos turnéjá-
nak óbudai állomását, és a Hajógyári-
sziget „K” hídjánál idén is átúszta a
Duna mellékágát. Mindezt hóesésben
és mínusz öt fokos hidegben! 

Az ezer szállal Óbudához kö-
tõdõ jégember bemutatóját

nagyban nehezítette a Duna ma-
gas vízállása, melynek következ-
tében öreg fák törzsei között kel-
lett a vízbe ereszkednie. Biztonsá-
gára tûzoltóhajó és búvárok vi-
gyáztak. A túlparton ismerõsök,
óbudaiak fogadták, akiknek el-
mondta, hogy valamikor régen
édesapja is - akinek a hagyomá-
nyát immár tizenkét éve folytatja -
a Duna ezen szakaszán készült fel

legendás téli úszásaira, amit Õ
„edzõként“ kísért figyelemmel.

Az úszást megelõzõ közös
örömfutáson óbudai fiatalok kí-
sérték el egy körre a sportolót a
Hajógyári-szigeten. Ráhangolás-
ként a kerületben mûködõ sport-
egyesületek - a Welldance S. E., a

Medgyessy Ferenc Általános Is-
kola mozgásmûvészeti csoportja,
a Dance Factory és a GildaMax -
növendékei szórakoztatták a kö-
zönséget az Audi Centrum Buda-
pest autószalonjában. A progra-
mot Kelemen Viktória alpolgár-
mester nyitotta meg. (d)

Darus kocsi szakított le egy konzolt a Flórián térnél

Ismét átúszta!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Órákon át tartó óriási dugó alakult ki a Vörösvári és a Szentendrei úton, illetve a Pacsirtamezõ utcában az
Árpád híd felé, mert a Flórián térnél egy darus kocsi leszakította a jelzõtáblákat tartó egyik konzolt február
4-én, a reggeli csúcsforgalomban. Csak araszolni tudtak a jármûvek, míg a tûzoltók elhárították az akadályt.
Több autóbusz is módosított útvonalon közlekedett, az 1-es villamos egy szakaszán pótlóbuszok szállították
az utasokat. A forgalmi rend délután állt helyre. Személyi sérülés szerencsére nem történt
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