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XVI. évfolyam 22. szám
Elkészült a felsõzsolcai adományház

3

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata három
ház építését vállalta az árvíz sújtotta településen. Az elsõt november 12-én adták át.

Megjelenik kéthetente

A szerelem hozta Óbudára

14

2010. november 18.

Advent a Fõ téren

Balázs Fecó, a közismert zenész a városrészhez való kötõdésérõl beszél „Óbudai
emberek” rovatcímû sorozatunkban.

15

Meghitt, tartalmas, hangulatos szórakozás, ajándékvásárlási lehetõség november 27-tõl december 19-ig a Fõ téren.

Terhelésteszt a dunai átkelõn • Az Árpád hídon már könnyebb a haladás

Újra járható a Margit híd

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

T

erheléspróbát tartottak november 6án és 7-én a felújítás
alatt álló Margit hídon.
A szerkezetet 24 darab

30 tonnás teherautóval
terhelték, hogy megmérjék az átkelõ alakváltozásait. A teszt eredményei szerint a híd

megfelelõ, így november 15-én 22 órakor átadták a közúti forgalomnak. A munkálatok végsõ határideje azonban

nem változik, 2011 nyarán végeznek a mûemléki felújításokkal.
A villamosok november 8-án üzemkezdettõl

már a végleges síneken
közlekednek, az átadás
után ideiglenesen az autósok is ráhajthatnak a
hídra.
CIKK A 4. OLDALON

4000 pár cipõ kisgyermekeknek
Táboroztatással segített Óbuda
III. kerületi MBT dot élõ kisgyermekekdevecseri és kolontári gyerekeken A Pont Csillagvár is nek. B
7.
ÕVEBBEN A

Az óbudai székhelyû Jövõbarát Alapítvány 35 devecseri
és kolontári 10-14 év közötti gyermeket látott vendégül
november 2-tõl 6-ig Budapesten.

A

civil szervezet az
iszapkatasztrófában
mindenüket elveszített

családok tinédzsereit változatos programmal várta.
D. Horváth Piroska prog-

ramkoordinátor kezdeményezésére annyi felajánlás
érkezett, hogy végül - a
program szûkössége miatt
- néhányat igénybe sem
tudtak venni a szervezõk.
RÉSZLETEK A 2. OLDALON

csatlakozott az Aranyág
Alapítvány Gyerekláb
Jótékonysági Programjához: összesen 80 millió forint értékben osztanak szét 4000 pár gyerekcipõt rászoruló és
mozgásszegény életmó-

OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma december 2-án,
csütörtökön
jelenik
meg! Újságunk korábbi
számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.
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Testületi ülés
A képviselõ-testület soron következõ rendes
ülését november 25-én
(csütörtökön) 10 órai
kezdettel tartja a Városháza tanácskozótermében.

Önkormányzat

2010/22. szám

Táboroztatással segített Óbuda
devecseri és kolontári gyerekeken

Kulturális
tanácsnokot
választottak
A lapunkban közzétett
lista tizenkét tanácsnok
nevét tartalmazta. Azóta
bõvült a névsor, mivel
az október 29-ei testületi ülésen a képviselõk
jóváhagyták egy újabb
tisztség létrejöttét. Danis Zoltánné Havadi Elzát kulturális tanácsnokká választották.

Energia tanácsadó
iroda a Faluházban
Lakossági energia tanácsadó irodát nyitott a
Faluházban az Energiaklub november 16-án.
Beszédet mondott Puskás Péter alpolgármester. (Tudósítás következõ számunkban.)

Békásmegyeri
óvodák új néven
A békásmegyeri Bárczi
Géza utca 1. szám alatt
mûködõ óvoda felvette
az Óbudai Mesevilág
Óvoda, a 2. szám alatti
tagintézménye pedig a
Cseppke Óvoda nevet.
A névfelvételhez hozzájárult a képviselõ-testület az október 29-ei ülésen.

Értesülés friss
pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók
részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Amenynyiben 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 táboroztatást záró rendezvényt november 5-én tartották a Jövõbarát Alapítvány Pethe Ferenc téri székhelyén

Ó

budáról és több kerületbõl sok cég,
illetve vállalkozó csatlakozott a Jövõbarát Alapítvány felhívásához. A
devecseri és kolontári
diákok szállását a józsefvárosi Atlantic Hotel ajánlotta fel, a Bécsi
úti Symbol Étterem és a
Vörösvári úti Pizza Paradicsom vacsorával járult hozzá a program sikeréhez. A Nánási úti
Cziniel Cukrászda is
vendégül látta a gyerekeket, a Miklós utcai
CBA pedig hideg étkezési csomagot készített
számukra. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata mintegy 250 ezer
forinttal járult hozzá a
költségekhez.
A gyerekeket elvitték a
Westend Cinema Palace
moziba, autóbuszos városnézésen vettek részt,
láthatták a Bombasztic
táncbemutatóját és tûzzsonglõröket, „ördögbotozásban” részesültek,
óriás hamburgert ettek a
Ráday Kupolában, majd
ugyanott diszkóban táncolhattak és a Stereo2.0
csapat elõadását élvezhették. Lézer játszóházba invitálták õket november 4én délelõtt, majd a Hadik
kávéházban ebédeltek,
este a Karinthy Színházban a Süsüt nézték meg,
majd a Garden étteremben vacsoráztak. Másnap
a Parlamentben tettek lá-

togatást LL Juniorral, délután Barátok közt találkozón vettek részt és Ki mit
tud? vetélkedõn mérhették össze tudásukat, este
pedig
karaokézhattak
Jackkel egy búcsúest keretében. A november 6-ai
hazautazás elõtt még a
Gyermekvasúttal tettek
egy kirándulást.
Remélhetõleg a soksok élmény elhalványította az átélt borzalmakat és
erõt ad nekik a további
nehézségek leküzdéséhez!
Domi Zs.

Újabb férõhelyek két óvodában
Az Almáskert Óvoda Gázgyári lakótelepen mûködõ
tagintézményében 25-tel emelte a képviselõ-testület
a felvehetõ gyermekek számát az október 29-ei testületi ülésen. Ezzel összesen 105-re nõtt a férõhelyek
száma a két helyen. * Ugyanebben az elõterjesztésben 20-szal emelték a Vackor Óvoda Mókus óvodai
tagintézményében a felvehetõ gyermekek számát,
így 230 a maximális létszám az utóbbi két helyen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

NEMZETI GYÁSZNAP. Országszerte megemlékezéseket tartottak november 4-én az
1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 54. évfordulóján. A Kiscelli Múzeum fõbejáratánál (ahol 1956. november 4-8. között a harcok során elesett hõsök emlékére márványtáblát állíttatott az ‘56-os Emlékbizottság) Menczer Erzsébet és
Wittner Mária országgyûlési képviselõ, valamint Dalmadi Jenõ nyugalmazott ezredes
mondott beszédet. Az eseményen részt vett Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, országgyûlési képviselõ. Az emléktáblánál a pártok, civil szervezetek képviselõi helyezték el koszorúikat
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Önkormányzat

Elkészült a felsõzsolcai adományház

Gazdasági társaság és önkormányzat összefogásával
épül három ingatlan a nyár
eleji árvíz által leginkább
sújtott Felsõzsolcán. Az elsõ
elkészült házat november 12én adták át a Borsod-AbaújZemplén megyei városban.

E

zek a házak nagyobb
biztonságot nyújtanak
a természeti katasztrófák,
így az árvíz ellen is. A monolit vasbeton lakóház
alapkövét szeptemberben
tették le, a technológiának
és a szakértelemnek köszönhetõen pedig november
12-re az egyik beköltözhetõvé vált, és a másik kettõ
is hamarosan elkészül.
A svájci érdekeltségû
Holcim a három épület
megépítéséhez összességében 28 millió forint támogatást nyújtott. A III.
kerületi Önkormányzat 8,3
millióval segített, a Bor-

sod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat pedig
egyenként kétmillió forintos támogatást nyújtott a
házak berendezéséhez.
A jövõben biztonságban
érezheti magát az árvízkárosult három gyerekes
Dudás család Felsõzsolcán, akiknek oda lett a lakásuk 2010 júniusában.
- Nem tehetünk különbséget a nélkülözõk között
aszerint, hogy az ország
melyik településén élnek,
katasztrófa esetén a szolidaritás nem állhat meg
Óbuda-Békásmegyer határainál, ezért is éreztük
kötelességünknek, hogy
lehetõségeinkhez mérten
segítséget nyújtsunk egy
felsõzsolcai fedél nélkül
maradt családnak - mondta
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.
- A monolit vasbeton
technológia nagy elõnye

az idõtállóság és a természeti katasztrófák elleni nagyobb biztonságot adó

szerkezet. Ez az épület és a
hamarosan elkészülõ másik két monolit lakóház
például szolgálhat arra,
van tartós, masszív megoldás, s kevesebb, mint 60
nap alatt megépíthetõ hangsúlyozta
Richard
Skene, a Holcim elnökigazgatója.
Az „egy település-egy
ház” akciót a KDNPfrakció polgármesterei
kezdeményezték az árvíz
után, az ötletgazda Hoffmann Pál, Tököl polgármestere volt. Bús Balázs
(Óbuda-Békásmegyer),
Földi László (Cegléd),
Habis László (Eger),
Michl József (Tata) és
Szászfalvi László (Csurgó) polgármesterek mel-

lett Tóth Csaba (Pamuk)
és Böröcz János (Somogyvámos) polgármesterek
rögtön csatlakoztak az akcióhoz, késõbb mások is
követték õket. A KDNP a
többi frakció polgármester-képviselõit is kérte,
hogy támogassák a kezdeményezést.
Az eredeti elképzelés az
volt, hogy egy település
egy árvízkárosult családnak segítsen azzal, hogy
házukat teljes mértékben
helyrehozzák.
Óbuda-Békásmegyer
nem egy, hanem három
ház építését vállalta, közülük az egyiket adták át
november 12-én, a másik
kettõ november végére-december elejére készül el.

Módosították két
iskola felvételi körzetét
Sok egyéb mellett a Csillaghegyi és a békásmegyeri Bárczi Géza Általános Iskola felvételi körzetének módosításáról döntött a képviselõ-testület
legutóbbi ülésén.

A

z elõterjesztés értelmében, a 2009/
2010-es tanév beiskolázásánál már több elsõosztályos gyermek tartozott a
Csillaghegyi Általános Is-

kola körzetébe, mint
amennyit fogadni tudott,
míg a Bárczi Géza Általános Iskolához a nagyobb
befogadó képesség ellenére kisebb körzet tartozott.
Ez a körülmény indokolta
a két intézmény körzetének módosítását. A döntés
értelmében a Hollós Korvin Lajos utca 11-18. és a
Szindbád utca a Csillaghegyitõl a Bárczi iskolához került.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

ÉPÜL A JÉGPÁLYA A FÕ TÉREN. A képviselõ-testület döntése szerint idén is lesz jégpálya
a Fõ téren az elmúlt évek sikeres voltára tekintettel. Már épül a 18×24 méteres pálya,
melynek üzemeltetése és õrzése mintegy 15,5 millió forintba kerül. A korcsolyázók az
idõjárástól függõen, november 20 és 2011. február 28. között használhatják a jégpályát
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Békebeli hangulatú villamos
felsõvezeték-tartó oszlopok a Margit hídon
Felgyorsultak a munkálatok a Margit hídon. A pályaszerkezet kész, befejezõdött a villamos sínpálya
harmadik, azaz végsõ helyére építése is az átkelõ
közepén. A villamos felsõvezetéket míves, korhû
oszlopok tartják. Ezekbõl
állították fel az elsõ darabokat október végén.

A

Margit híd mûemléki rekonstrukciójának újabb, látványos szakaszához érkeztek a szakemberek: felállították az
elsõ díszes felsõvezetéktartó oszlopokat. A hét
méter magas, tetejükön
hét méter széles, monumentális T-formájú kovácsoltvas oszlopok a villamosvezetékeket tartják.
Az igazi békebeli hangulatot árasztó oszlopok

elõdei 1935-ig díszítették a hidat. Most felállított másaik a régi korok
szépségét és mívességét
a legmodernebb kor
technikai eljárásaival ötvözik. Összesen 39 felsõvezeték-tartó oszlop
került a Margit hídra,
melyeket nagy szaktudású öntõ- és kovácsmesterek készítettek hagyományos, kézi módszerrel.
A felsõvezeték-tartó
oszlopok három részbõl
állnak. Egy acél vázból,
a talapzatból, és a 700
kilogrammos, T alakú
„fejbõl”. Egy-egy oszlop össztömege 1,5 tonna, ezért speciális, nagy
teherbírású darukkal illesztetik a helyükre
õket. Az összes oszlop
felállítása több napot
vett igénybe, ez alatt a

Sokan igénylik a margitszigeti járatot
Mi lesz a 134-es busz sorsa?
A szakemberek szerint - mint lapunkban már
megírtuk - a járat Margitszigetre való meghosszabbítását ideiglenes jelleggel, pontos feltételekhez kötötték. Ez, hogy a 26-os autóbusz egyelõre
nem tud átmenni a Margit hídon. Amint újból elkészül a szigeti bekötõ, a járat ismét eredeti útvonalán haladhat, a 134-es vonal pedig visszarövidül
az eredeti végállomásáig, a Szentlélek térig.
Ugyanakkor a BKV-nál tapasztalják, hogy a kialakult kapcsolatra van igény, sõt többen kérték, hogy
a 134-es a reggeli csúcsidõben is közlekedjen, mert
a Sportuszodába sokan járnak abban az idõszakban. Erre azonban a BKV-nak azért nincs lehetõsége, mert a reggeli idõszakban az eredeti vonalon viszonylag sûrûn követik egymást a buszok, a mai
szûkös jármûpark nem teszi lehetõvé, hogy máshonnan legyen átcsoportosítás. Jelenleg van olyan
idõszak, hogy a 134-es sûrûbben közlekedik a szigeten, mint a 26-os. Mások a Szentlélek téren a lépcsõmászást kifogásolják, emiatt több panasz érkezett a fõpolgármesteri hivatalhoz.
Tény, hogy a 134-es szigeti szakasza a nap nagy
részében egyáltalán nem vagy kevéssé kihasznált.
Az üzemeltetõnél gondolkodnak azon, hogy továbbra is legyen a III. kerület felé közvetlen kapcsolat, de
ez elsõsorban a megrendelõn, a fõvároson múlik. A
felmerült javaslatok közül mindnek van hátránya.
Például minden második járat legyen csak hosszú
134-es, vagy csak bizonyos napszakokban járjon
be a szigetre, sõt más vonalakkal való kombinálás
is szóba került. Tény viszont, hogy a következõ hónapokban még nem lesz változás, mert leghamarabb március tájékán térhet vissza a 26-os autóbusz az eredeti útvonalára.
Kertész István

villamosok nem közlekedtek a hídon.
A 39 korhû felsõvezeték-tartó oszlop felállítását novemberben 73 díszes kandeláber elhelyezése követi. Ám nem
csak ezek újulnak meg,
hanem újraöntik a híd
másfél kilométer hosszú
korlátját is. Az eredeti,
XIX. századi míves korlát elemeit a Margitszigetre vezetõ szárnyhídról
ismerhetjük, mert a hídnak ez a része (a korláttal
együtt) a mederhíddal ellentétben épségben vészelte át az ostromot.
A szebb, díszesebb
korlátelemeket már készítik a Csepeli Öntödében, azonban csak egy
késõbbi technológiai fázisban kerülnek a helyükre. Az aluljárókat a
hídfõknél a Kisföldalattihoz hasonló Zsolnay
csempékkel burkolják,
így abban reménykedhetünk, hogy a Margit
híd rekonstrukciója a fõváros mûemlékvédelmi
sikersztorija lesz.
Az utóbbi hetekben a
rekonstrukció tovább
gyorsult: a tavaly télen
hosszában kettévágott hidat mára teljes hosszában
összehegesztették.
A
munkálatok gyorsabb
ütemét az is bizonyítja,
hogy az eredetileg tervezett két hét helyett mindössze két hétvége alatt

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

készült el a híd „összevarrása”. A kettévágásra
azért volt szükség, mert a
tömegközlekedés fenntartása mellett a híd rekonstrukcióját csak két
részben lehetett elvégezni: amíg az egyik oldalon
dolgoztak a munkások, a
másikon közlekedtek a
buszok és a villamosok.
Viszont meg kellett akadályozni, hogy az egyik
oldal hatalmas súlyú pályalemezének felbontása
miatt deformálódjon a
híd másik oldala. El kel-

lett kerülni azt is, hogy a
villamosok által keltett
rezgés lehetetlenné tegye
az aprólékos, tizedmilliméter pontosságú munkavégzést. Ezért függetlenítették egymástól a két
hídfelet, azaz vágták ketté teljes hosszában a
Margit hidat.
A villamos felsõvezeték-tartó oszlopok felállítása, a sínek középre helyezése után, már újra lehet
Combinókkal utazni a
megújuló és megszépülõ
Margit hídon.

obuda_22.qxd

2010.11.16.

15:18

Page 5

2010/22. szám

5

Önkormányzat

Díjátadás, elismerések
a Szociális Munka Napján
Lapzártakor érkezett: a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete idén az Ételt az Életért Közhasznú Alapítványnak adományozta a III. kerületben élõ, rászoruló
személyek és családtagjaik élethelyzetének javítása érdekében kifejtett áldozatos munkájáért. A díjat és a további elismeréseket Bús Balázs polgármester adta át a
Szociális Munka Napja alkalmából november 10-én.

A

z Ételt az Életért
Közhasznú Alapítványt a Magyarországi
Krisna-tudatú Hívõk
Közössége hozta létre
11 éve a rászorulók létfenntartásával kapcsolatos gondjainak enyhítésére. Közel két éve a III.
kerületben is ételt osztanak. Több száz rászoruló ember, közöttük családok, nyugdíjasok, álláskeresõk kapnak jelentõs segítséget azzal,
hogy a hét öt napján meleg ételt, kenyeret, gyümölcsöt, idõközönként
pedig nagyobb mennyiségben tartós élelmiszert biztosítanak számukra. Karácsonykor a

háromnapos ételosztási
programban a meleg
ételen kívül hidegélelmiszer-csomagot,
és
több zsák ruhát is kiosztottak a rászorulóknak.
Az alapítvány az Óbudai Családi Tanácsadó
és
Gyermekvédelmi
Központ látókörébe került rászorultaknak szervez a városrészben ételosztást, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ területén.
Dicséretek
Az
önkormányzat
pénzjutalommal járó dicséretben
részesített
olyan intézményi vezetõket, munkatársakat,

személyi segítõket és
gondozókat, akik közül
többen 20-25 éve dolgoznak szociális területen Óbudán.
Polgármesteri dicséretet és jutalmat kapott:
Balogh Illésné ápolónõ, a
Derûs Alkony Gondozó-

ház munkatársa; Bucsek
Ágnes családgondozó,
adósság-tanácsadó, az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ munkatársa;
Forján Tiborné személyi
segítõ, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkozta-

tó Központ dolgozója;
Gondi Sándorné élelmezésvezetõ, az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék
munkatársa; Hajduné
Wittmann Márta foglalkoztató, az Óbudai Gondozási Központ munkatársa; Németh Mária bölcsõdevezetõ, az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék
munkatársa, Tóth Szilvia,
a polgármesteri hivatal
szociális szolgáltató fõosztályának
szociális
ügyintézõje.

Szilaj Péterné, az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagja átveszi Bús
Balázs polgármestertõl a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat

35 millió kalóriát égettek el bringázva

Kerékpárral munkába!

H
Mint arról hírt adtunk, Kerényi Grácia 85. születésnapja
alkalmából koszorúzási ünnepséget tartott Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a III. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a Fõ téren elhelyezett emléktáblánál. Az ezt követõ emlékülésen bemutatták Csisztay
Gizella: Szerelmem Varsó; Kerényi Grácia utazásai címû
könyvét az Óbudai Társaskörben

írösszefoglaló: véget
ért az önkormányzat
által is támogatott Bringázz a Munkába! elnevezésû kampány õszi fordulója. A több mint 10 ezer
résztvevõ, összesen 122
ezer alkalommal ment ke-

rékpárral a munkahelyére.
A Magyar Kerékpárosklub adatai szerint a csapadékos idõjárás miatt a
tavalyinál kevesebben regisztráltak, ám õk arányosan többet bicikliztek. A
kampány öt hete alatt ösz-

szesen 1,5 millió kilométert tekertek a résztvevõk,
és körülbelül 32 millió forint benzinpénzt spóroltak
meg. A kerékpározók 35
millió kalóriát égettek el,
ami 135 ezer kakaós csigának felel meg.

Véleményezhetõ szabályozási terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakosságot, hogy 2010. november 22-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em. 38/A.) a
Budapest III. kerület, Bécsi út-Testvérhegyi útDomoszló útja-Forrás utca-Szilva utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv
megtekinthetõ és véleményezhetõ.
Bús Balázs
polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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December közepéig rendet tesznek az aluljárókban

Túlélõprogram hajléktalanoknak
Valódi megoldást kínálnak
a téli fagy elõl a budapesti
aluljárókban élõ, mintegy
100-120 hajléktalannak. A
Fõvárosi Önkormányzat a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és számos fõvárosi céggel, valamint a
Nemzeti Erõforrás Minisztériumának együttes munkájával vissza kívánja vezetni a normális életbe az
életvitelszerûen a fõvárosi
aluljárókban élõ otthontalanokat.

A

kaotikus állapotokat felszámolva,
rendet tesznek december 15-ig a következõ
aluljárókban: Astoria,
Blaha Lujza tér, Ferenciek tere, Üllõi út, Nagyvárad tér, Batthyány tér,
Nyugati tér, Déli pályaudvar, Keleti pályaudvar, Kelenföld, Móricz
Zsigmond körtér, Örs
vezér tere, Flórián tér.

Minderrõl Tarlós István, Budapest fõpolgármestere és Vecsey Miklós, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat vezetõje számolt be november 3-án a Városházán.
Az önellátásra képes

Téli üzem a hajléktalan-ellátásban
A fõvárosban november 1-jén elkezdõdött a hajléktalan emberek téli ellátása. A Budapesten mûködõ
éjjeli menedékhelyek már most 100 százalékos telítettséggel üzemelnek, ezért a folyamatosan mûködõ 5000 szálláshely a téli üzemmódban összesen
mintegy 500 ideiglenes férõhellyel egészül ki.

hajléktalanoknak kedvezményes lakhatási lehetõséget kínálnak, az
önellátásra képteleneknek férõhelyet biztosítanak, valamint a Nyugati
pályaudvarhoz hasonlóan, a Délinél és a Batthyány téren túlélõpontot alakítanak ki.
- Cél, hogy ezeket az
embereket visszavezessük
a társadalomba és a munkába, ezért foglalkoztatási
programot dolgoztunk ki
a fõvárosi közmû és köz-

Jótékonysági koncert

Tehetséggel a károsultakért!
Az Árpád Gimnázium is
adománygyûjtésbe kezdett az október 4-én átszakadt kolontári, devecseri vörösiszap-tározó áldozatai számára.

A

folyosókra kihelyezett ládákban és az
osztályfõnököknél összegyûlt adományokat az iskola a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz juttatta, ezzel segítve a károsultakon. A híreket, felhívásokat hallgatva sokakban felmerülhetett a kérdés, hogyan tudunk még
segíteni azoknak a honfitársainknak, akik mindenüket elvesztették, életük
munkája egy nap alatt

összeomlott. Tehetséggel
a károsultakért! - ezen a
néven hirdette meg Orosz
Erzsébet tanárnõ az október 22-ei koncertet, melyen iskolánk zenei tehetségei léptek fel, az esemény tragikus mivolta ellenére kellemes hangulatot teremtve.
A koncertet a kórus nyitotta meg, majd a gimnázium tanulói különbözõ
hangszereket szólaltattak
meg. Hallhattunk hegedût, fuvolát és az ezeknél
kevésbé ismert tekerõlantot. Iskolánk népdalénekesei is megmutatták tehetségüket, Holló Noémi
egyedül is színpadra állt.
Havasi Kristóf és Treszkai

Anett, valamint Szabó
Bence saját szerzeményeiket mutatták be. A fõként
egyetemistákból és 12.-es
diákokból álló kamarakórus elõadásában további
kórusmûveket hallhattunk, majd a mûsor vége
felé megszólalt az Árpád
Jazz Night. A koncertet felejthetetlen hangulattal a
kórus zárta.
A koncert és az azt
megelõzõ gyûjtés során
382 ezer 15 forint folyt
be, ennek több mint a fele péntek este. A teljes
összeg a Magyar Máltai
Szeretetszolgálathoz kerül, így támogatva a katasztrófa érintettjeit.
Árpád Gimnázium

szolgáltató cégeknél - mutatott rá Tarlós István. Itt
egyebek között karbantartási feladatokat végeznének, például felújítanák az
utcabútorokat vagy a nyilvános illemhelyeket üzemeltetnék.
Két éve van Magyarországon nemzeti stratégia

a hajléktalanprobléma
megoldására, ám eddig
valódi lépések nem történtek. Tavaly közel 200an fagytak meg a budapesti utcákon, idén eddig
11 fagyhalálról tudnak.
- Létezik megoldás
úgy, hogy az aluljárók
üresek legyenek, miközben a hajléktalanoknak
máshol, megfelelõ ellátást nyújtanak - hangsúlyozta Vecsey Miklós.
- Aki a felkínált humánus megoldás lehetõségét elutasítja, törvényen
kívül helyezi magát, hiszen tudatosan ellehetetleníti a budapesti aluljárókat, így ilyen esetekben kénytelenek lesznek
a hatóság emberei, a
rendõrség, a közterületfelügyelet és a polgárõrség fellépni a hajléktalannal szemben - fûzte
hozzá dr. Petõ György, a
Fõvárosi Biztonsági Iroda vezetõje.
Szabó A.

• A téli fagyban a fûtött MÁV-várókban helyet adnak
továbbra is a hajléktalanoknak, ahelyett, hogy az
aluljárókban lennének. Az aluljárók rendjének megteremtésére 30 millió forint, a kedvezményes lakásbérleti programra 50 millió forintja van a fõvárosnak.
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4000 pár cipõ
Ruha és játékgyûjtés egy mosolyért
egyeztetett idõpontban
kisgyermekeknek
hívásra házhoz mennek
Az Aranyág Alapítvány és
a Joya Hungary közösen
indította el a Gyerekláb
Jótékonysági Programot:
4000 pár Joyssy gyerekcipõt és lábtornáról, illetve
más
egészségmegõrzõ
gyakorlatokról szóló kiadványt juttatnak el rászoruló és mozgásszegény életmódot élõ kisgyermekeknek.

A

z adomány összértéke csaknem 80 millió forint. Az akció célja,
hogy felhívják a figyelmet a mozgásszervi népbetegségek megelõzésére.
A jótékonysági programhoz országszerte 27 cipõbolt is csatlakozott, akik
vállalták, hogy az Aranyág Alapítvány nevében
szétosztják a tájékoztató
füzeteket, illetve átadják a
rászorulóknak az adományokat, mivel az Aranyágnak nincsenek regioná-

lis kirendeltségei. A cipõboltok összesen 2 millió
223 ezer forint összértékû
adományt osztanak ki a
napokban.
A jótékonysági program
nagykövete Barabás Évi,
az RTL Klub mûsorvezetõje. A program fókuszában a www.gyereklab.hu
honlap található, ahol
3000 pár gyerekcipõ volt
igényelhetõ bárki számára, amennyiben elolvasta
és elfogadta a mozgásszervi megbetegedések
megelõzésérõl szóló tájékoztatókat. Az adományok szétosztása hetes
ciklusokban zajlott és regisztrációhoz volt kötve,
de bármelyik szülõ, nagyszülõ hozzájuthatott egyegy pár cipõhöz.
További 1000 pár az
Aranyág Alapítványon keresztül, közvetlenül jut el a
rászorulókhoz.
obuda.hu

Adományok nyílászáró cserére

A

Kenyeres utcában
mûködõ Budapest
Hospice Házban elengedhetetlenné vált az ablakok és az ajtók cseréje.
Ahhoz, hogy a betegek ne
fázzanak, még a tél beállta
elõtt ki kell cserélni 2 ajtót
és 22 ablakot. Mivel a
munkálatokhoz szükséges
összeg - 3 millió forint nem áll a Magyar Hospice
Alapítvány rendelkezésére, támogatók segítségét
kérik. Mivel egy neve elhallgatását kérõ közismert

személy felajánlotta, hogy
minden beérkezõ forinthoz hozzátesz még egyet,
valójában elegendõ lenne
1,5 millió forint a beérkezõ adományokból. Ezért
az alapítvány kéri mindazokat, akik tudnak segíteni, hogy az adományukat a
következõ számlaszámra
juttassák el: MKB Bank Rt.
10300002-2032905570073285. A közlemény
rovatban tüntessék fel:
„ABLAK”.
D. Zs.

Közeledik az advent, nemsokára itt a karácsony. Amikor
a frissen vágott fenyõ illatára, a bejgli ízére és a karácsonyfa alatt sorakozó ajándékcsomagokra gondolunk,
vajon eszünkbe jutnak-e azok a köztünk élõ tisztességes
családok, akik rossz körülmények között élnek és csak
nagyon szolidan tudnak ünnepelni. Tegyünk együtt értük
egy kicsit és varázsoljunk mosolyt az arcukra!

A

z „Itt Élünk” Egyesület idén újra karácsonyi ruha- és játékgyûjtést szervez. Kérjük, ha van kinõtt, megunt, de még viselhetõ
nõi-, férfi-, gyermek-,
téli vagy nyári ruhanemûje, amit mások még
használhatnak, segítsen
a rosszabb sorsú embertársainak.
Várunk használt, de a
rászoruló gyermekeknek
nagy örömet okozó nem hibás - játékokat is.
A következõ telefonszámon várjuk a felajánlá-

sokat: 06-20-663-0539.
Egyesületünk igazolással rendelkezõ tagjai november 18-a és december 9-e között elõre

Megelõzhetõ a lakásvesztés
Ingyenes jogi tanácsadás a Twist Olivér Alapítványnál lakással, lakhatással kapcsolatos ügyekben, a
lakásvesztés megelõzése céljából. Lakáscsere és
adásvétel feltételei, ügymenete; lakhatást érintõ
kérdések (adó, illeték, haszonélvezet, öröklés); lakás-eladás, -vétel, -csere buktatóinak kikerülése;
adásvételi, csere-, ajándékozási, bérleti szerzõdések véleményezése. (Telefonos tanácsadás, idõpont-egyeztetés személyes tanácsadásra hétköznap 12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-20-269-9838.)

Kézmûves vásár a vörösiszap károsultjaiért
„Óperenciás Kézmûves” vásár címmel jótékonysági rendezvényt
tartott a Márton Áron
Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata a

Kunigunda útjai intézményben november 6án. A színházteremben
a gyermekeket kézmûves foglalkozással, arcfestéssel és sok játékkal

Jótékonysági gála
a tajói tanyáért
A Csalogány Alapítvány a
San Marco utca 48-50.
szám alatti intézmény Tajón
mûködõ erdei iskolai részlege (a tanyát értelmi fogyatékos gyerekek használják) korszerûsítésére jótékonysági gálaestet rendez
november 25-én 17 órától
az Óbudai Társaskörben.

F

ellépnek: Soltész Rezsõ, Gryllus Vilmos,

Rácz Rita operaénekes,
Gál Béla hegedûmûvész,
Barbinek Péter színmûvész, Pásztor Ákos csellómûvész, Szandi, Baby
Gabi, a Csalogány Kórus
és tanári zenekar, a Salsa
Picante táncegyüttes. (Az
alapítvány számlaszáma:
10200892-3141226300000000.
A Társaskör címe: Kiskorona utca 7.)

és összegyûjtik a felajánlott csomagokat. Az öszszegyûlt ruhákat és ajándékokat karácsony elõtt
ingyenesen adjuk át a III.
kerületi családoknak. (A
kiosztás pontos dátumát
és helyszínét az Óbuda
Újság következõ számában közöljük.)
„Itt Élünk” Egyesület

várták. A nap táncházzal zárult. A vásár bevételét a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak
ajánlották fel a szervezõk.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtára, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával együttmûködve, a III. kerületi rászoruló, fogyatékkal
élõ - mozgásukban korlátozott, lakásukhoz kötött - lakosok részére vállalja
könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok házhoz szállítását (A szolgáltatás ingyenes. Telefon: 245-3409. E-mail: fszek0305@fszek.hu)

Játszócsoportok
Biztonságos és családias környezet, elsõ lépések a külvilág és a társak felé. Várják
minden délelõtt, 9-tõl 12 óráig az édesanyákat, édesapákat gyermekeikkel együtt,
közös játékra és egy ízletes ebédre az alábbi bölcsõdékbe. Kaszásdûlõn: 1033
Szérûskert utca 35. (Tel.: 388-6509). Óbudán: 1032 Solymár utca 12. (Tel.: 3689291). Békásmegyeren: 1039 Víziorgona utca 1. (Tel: 454-0948).

obuda_22.qxd

2010.11.16.

15:18

Page 8

8

2010/22. szám

Egészségügy

Egészségnevelés
az egyetemen
„Egészséged jövõje rajtad is múlik” címmel
életmódváltó programsorozat indult az Óbudai
Egyetemen.

A

Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület az Európai Unió támogatásával
és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával, a testnevelési és
sport intézet, a rektori
hivatal és a HÖK közremûködésével 2-3 napos
egészségfejlesztõ programokat szervez 2010
októbertõl 2011 májusig.
A projekt célja, hogy
hét hónapon keresztül
minél több hallgató, oktató és egyetemi dolgozó elsajátítsa az egészséges életmód kialakításához és megtartásához
szükséges alapvetõ humánbiológiai ismereteket.
A dohányzó hallgatókat dohányzásról leszokást segítõ kurzusra invitálják a szervezõk. A

túltáplálkozás következtében túlsúlyos hallgatókkal dietetikus foglalkozik. A biztonságos
szexuális életrõl, a tartós
párkapcsolatok kialakításáról külön foglalkozásokat szerveznek. Az
„Alkohol csapdájában”
címû programon szembesülhetnek a hallgatók
alkoholfogyasztási szokásaik következményeivel. Aki pedig még nem
volt illuminált állapotban, átélheti ezt az érzést egy speciális szemüveg segítségével.
A mentális egészség
„karbantartásához” a
konfliktus és stressz oldó tréningeken, a fizikai
állapot tudatos javításához fittség-mérésen vehetnek részt az érdeklõdök a vizsgaidõszak
alatt is.
A nyitórendezvényen
több mint 300 hallgatót
vonzott az a szûrõvizsgálat, amely a szív- és érrendszeri
betegségek
kockázatbecslésérõl
szólt. A Pápai Páriz

Ingyenes sérvszûrés

I

gen gyakori, mindkét
nemet érintõ elváltozás a sérv.
Mi is a sérv? A hasfal
valamely gyenge pontján,
leggyakrabban a lágyék illetve a köldöktájon a
hasûri nyomás miatt elõtüremkedés keletkezik.
Ebben a „csomóban”
hasûri szervek valamelyike, elsõsorban vékonybél
lehet. Veszélye a kizáródás, mely életveszélyes állapot, azonnali mûtétet
igényel.
Fontos tudni, hogy vane sérvünk. Ha van, választott idõben érdemes operáltatni az elváltozást, megelõzve a szövõdményeket.
A mûtéti megoldásra
igen alkalmas az Óbudán
már három éve mûködõ
egynapos sebészeti mûtõ.
Ezen idõszak alatt végzett
mûtétek száma meghaladta a háromezret.

Az egynapos sebészeten
elõzetes és alapos kivizsgálást követõen, az arra alkalmas beteg közösen
egyeztetett idõpontban kerül mûtétre. A mûtétet követõen este már családi
körben, megszokott környezetében gyógyulhat,
nincs szükség kórházi
bennfekvésre.
Hogy mindenki megbizonyosodhasson, hogy
van-e sérve, lehetõség
van ingyenes sérvszûrésre a Vörösvári úti
szakrendelõben.
Telefonos bejelentkezést
követõen novemberben
kedden, szerdán és csütörtökön 10-tõl 13 óráig dr.
Gulyás Miklós sebész fõorvos, az egynapos sebészeti
egység vezetõje megvizsgálja az érdeklõdõket és javaslatot ad a további teendõkre, esetleges mûtéti beavatkozásra.

Szakrendelések

Egészségnevelési Országos Egyesület az „Egészséged jövõje rajtad is múlik” címû életmódváltó

projektet három évig
fenntartja az Óbudai
Egyetemen.
Domi Zs.

Gyógymasszás frissülésre

A

gyógymasszázs az
emberiség õsi gyógyító eljárása. Tájékoztatjuk pácienseinket, hogy új
szolgáltatásokkal, nyugodt
környezetben, továbbra is
várjuk a gyógymasszázson frissülni vágyókat a
Szent Margit Rendelõintézetben. A szolgáltatás nem
OEP támogatott.
Szolgáltatások: 20
perc hátmasszázs 2500
Ft. * 30 perc egész testmasszázs 3500 Ft. * 60
perc egész testmasszázs
6000 Ft. Új szolgáltatások: 20 perc gyógynövénykrémes masszázs
2500 Ft. * 20 perc aromaterápiás masszázs
2500 Ft. * 20 perc talpreflexzóna
masszázs
2500 Ft. *
20 perc méregtelenítõ
masszázs
2500 Ft. *
20
perc
szõlõmagolajos és búzacsíra
masszázs
2500 Ft. *
20
perc
gyógyfüves
talpmaszszázs 2500
Ft. * 30 perc
fogyasztó
fahéjas ther-

mo masszázs 4000 Ft. *
30 perc cellulitis maszszázs 4000 Ft. Bejelentkezni Csipak Zoltán
gyógymasszõrnél lehet a
06-20-595-3057-es telefonszámon. Elõjegyzés
tel: 388-8384 vagy 3887760. A kezelés napján
a betegfelvételi irodában
kell jelentkezni. Maszszázs: hétfõn 8-tól 14,
szerdán 8-tól 14, pénteken 8-tól 18 óráig.
A jó közérzet, a fiatalosság, a kellemes külsõ, a
test-lélek-szellem harmóniája. (Helyszín: Szent
Margit
Rendelõintézet
Nonprofit Kft. Vörösvári út
88-96., földszint 007.)
Szent Margit
Rendelõintézet

Pszichológiai rendelés: a Csobánka téri
rendelõintézetben (I.
em. 41. sz.) hétfõn 8-tól
14 óráig; kedden, szerdán, csütörtökön 14-tõl
20 óráig. Bejelentkezés
személyesen vagy telefonon: 454-7529 vagy
454-7500. Rendel: dr.
Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus.
Allergológiai rendelés:
a Csobánka téri rendelõintézetben csütörtökön
14-tõl 20 óráig gyermekeknek és felnõtteknek.
Beutaló szükséges. Rendel: dr. Söjtöry Hajnalka
allergológus szakorvos
Lymphoedema rendelés: a Csobánka téri rendelõintézetben A betegség fõleg nõket érint. A
kezelést minden esetben
szakorvosi kivizsgálás
elõzi meg. A Vörösvári úti
szakrendelõben dr. Varsányi László sebész fõorvos, a Csobánka téri
szakrendelõben
dr.
Újváry Adrienne reumatológus végzi. A szakrendelésre jelentkezés háziorvosi, illetve más szakorvosi beutalóval lehetséges. A kezelések ideje
naponta 8-tól 16 óráig. A
kezeléseket
végzi:
Meszner Károly és
Benárd Éva gyógytornász. Kivizsgálás utáni
kezelésre jelentkezés naponta 8-tól 15 óráig a következõ telefonszámon:
454-7500/116 mellék,
454-7509. Kerületen kívüli betegeket is várnak.

Természetgyógyász
fórum a BKH-ban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bástyai Frigyes természetgyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). A
„Depresszió és pánik
szindróma” címû elõadásra november 30-án
várja az érdeklõdõket.
(A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.)
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Környezetünk

„Tiszta, virágos óvoda”, „Tiszta, virágos iskola”

Díjazott intézményi környezet
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete immár hetedik alkalommal, idén is meghirdette az
általa fenntartott oktatási intézményeknek a „Tiszta, virágos óvoda” és a „Tiszta, virágos iskola” elnevezésû
pályázatot. A vetélkedõn szinte kivétel nélkül lelkesen
és aktívan vettek részt a diákok és a pedagógusok. Ennek köszönhetõen az iskolák és az óvodák környezete
évrõl évre szebb, ápoltabb, gondozottabb.

A

z eredményhirdetést és a díjátadót
az Óbudai Kulturális
Központban tartották
november 8-án. Az eseményen a Százszorszép
Óvoda lila csoportja
majd az Óbudai Nagy
László Általános Iskola
diákjai mûsorral kedveskedtek a meghívottaknak. Ezt követõen
Szabó Magdolna önkormányzati fõtanácsadótól
vették át a díjakat a
gyõztesek.
Idén az óvodák közül a
III. helyezett a Pitypang
Mûvészeti
Óvoda
Gyöngyforrás Óvodája, II.
szintén a Pitypang Óvoda

Ürömi utcai telephelye, I.
pedig a Gyermekvilág
Óvoda Vitorla utcai épületének és környezetének
gondozói lettek.

Az iskolák közül a III.
helyezett a Keve-Kiserdei Általános Iskola
Keve utcai épülete, II. a
Medgyessy Ferenc Általános Iskola, I. az
Aquincum Általános Iskola.
Mint minden évben,
idén is több civil szervezet, a Guckler Károly
Te r m é s z e t v é d e l m i
Közalapítvány Kuratóriuma, az Óbudai

Sportegyesület,
az
Óbudai Kulturális Központ, a Természet- és
Környezetvédõ Tanárok Egyesülete, a Szalkai Kertészet és a Csillaghegyi Polgári Kör
ajánlott fel különdíjat
az általuk szépnek, rendezettnek ítélt intézményeknek.

A díjkiosztót a versenyben résztvevõk által készített, környezetük szebbé tételéért
végzett munkát dokumentáló ötletes, igényes tablók kiállítása
zárta, mely november
végéig tekinthetõ meg
az Óbudai Kulturális
Központban.

Graffiti az aquincumi
HÉV-megállóban

A

kaszásdûlõi HÉV-megállóhoz hasonló graffitit
festettek az aquincumi megállóba. A mûvészek a városrész
jellegzetes épületeit örökítették meg: az északi összekötõ
vasúti hidat, a múzeumot, a
Fõtáv tornyát, a Mocsárosdûlõt, a Graphisoft-parkot, az
Amfiteátrumot és a Duna-par-

tot. A városszépítõ megoldást
az Itt Élünk Egyesület kezdeményezte, majd melléjük állt a
BKV, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata és az Aquincum-Mocsáros Egyesület. A
mûvészek - ahogy ez már a
graffitiseknél szokásos - éjszaka dolgoztak…
(d. zs.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Jótékonysági
est a Váradiban
„Szülõk bálja” címmel rendeznek jótékonysági estet
december 3-án 19 órai
kezdettel az Óbudai Nagy
László Általános Iskolában a GÁT Alapítvány javára, amely az intézmény
fejlesztésére fordítja az est
bevételét. Az eseményen
fellép a Tabán Tánccsoport, a Dance Dimensions
Modern Táncmûvészeti
Egyesület, Zsapka Martin
és barátai. A belépõjegy
1500 forint, mely magában foglalja a vacsora árát
is. A támogatói jegy szintén 1500 forintba kerül. Jegyek az iskola portáján
kaphatók. A tombolát cégek segítik felajánlásaikkal. (Cím: Váradi utca
15/b.)

Román nyelvoktatás
A Budapesti Román
Egyesület, a Fõvárosi
Román Önkormányzat a
III. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzattal közösen ingyenes,
hagyományõrzõ nyelvoktatást indít felnõtt kezdõ
és haladó, gyermek kezdõ és haladó csoportoknak. A jelentkezõket a
06-20-564-8245-ös telefonszámon várják, melyen részletes felvilágosítást kapnak. A nyelvoktatás helyszíne: V. Vármegye utca 13. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19
óráig, felnõtteknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart
a nyelvoktatás. Egyéb
foglalkozások: páros héten Goblen Hímzõkör;
páratlan héten Gyöngyfa
készítés, gyöngyfûzés.

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola
idén is várja az óvodásokat és szüleiket „Varázsmûhely” nevû kézmûves, irodalmi, játékos, sportos foglalkozásaira. Témák, idõpontok: december 7. Jön a
Mikulás! 10 órakor. *
December 17. karácsonyi mûsor 10 órakor. *
2011. január 25. Apróka
tornapróba 17-tõl 18
óráig.

Page 10

Iskoláink – Oktatás

2010/22. szám

Terményünnep, õszi bál, adományés zsebpénzgyûjtés a kolontári diákoknak
A

Csillaghegyi Általános Iskola hagyományos terményünnepén vásárt rendeztek.
A zsibongóban az osztályok által összegyûjtött
zöldségeket, gyümölcsöket, a kompozíciókat
kiállították, majd árusították a gyerekek. Gyorsan fogyott az áru. Közben a legtöbb tanuló
zsebpénze egy részét is
felajánlotta. A bevételt
10 ezer forintonként
befõttes üvegekbe zárták, piros pöttyös anyaggal lekötötték. Az adománygyûjtõ zsákban
könyv, társasjáték, plüss
állat, takaró, gumicsizma és egyéb apró ajándék volt.
A gyermekrajzokkal
díszített dobozokat, meA Kerék Általános Iskola
és Gimnázium részt vett a
Nagy Vagy! országos televíziós iskolai-családi játék 2010-es õszi sorozatában. A diákokból, pedagógusokból, szülõkbõl álló
csapatok mellé a szervezõk egy-egy ismert személyiséget sorsoltak, a Kerék csapatát Damu Roland
erõsítette.

lyekbe az ajándékok kerültek, a hatalmas kosárban elhelyezett 18 befõttes üveget, a gyûjtés
történetét
bemutató
gyermekrajzokból készült albumot egy hideg
õszi napon autóba tették. Az ötletgazda Kelemenné Wolf Gabriella
tanító, egy szülõ és a három negyedik osztály
egy-egy tanulója kíséretében elindultak Ajkára,
ahol a kolontári iskola
diákjai tanultak. Nagy
volt az öröm, a gyerekek
gyorsan összebarátkoztak, boldogan bontogatták az ajándékokat.
Az összegyûjtött több
mint 170 ezer forintot
pedig a kolontári iskola
udvarán, játszótér építésére használják fel.

Benne voltak a tévében!

A

verseny feladatai
igazi kihívást jelentettek a játékosoknak,
hiszen számot kellett adniuk
ügyességükrõl,
gyorsaságukról, erejükrõl, egyensúlyérzékükrõl. Helyt kellett állniuk
vízben és szárazföldön
egyaránt. Kipróbálhatták, tudnak-e célba lõni,
autókereket cserélni. És
természetesen tudtak,
mert a kerekesek a második helyen jutottak tovább a középdöntõbe,
így számukra a verseny
folytatódik 2011. január
8-án! Hajrá Kerék!
A csapat tagjai
Diákok: Balogh Lilla,
Vitos Gergõ, Bernát
Dorina, Hodosi Dóra,
Vitos Norbert. Tartalék
játékosok: Nagy Eszter,

Nagy Ádám, Lajkó Dóra, Kenyeres Bálint.
Szülõk, pedagógusok:

Fülöp Gabriella, Markó
István, Borsos Éva,
Molnár Ákos. (Az októ-

ber 23-ai selejtezõt a
TV2 november 7-én délelõtt tûzte mûsorra.)

ÓVODAPEDAGÓGUS FELVÉTELE. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Százszorszép Óvodája (Budapest, 1032 Reménység utca 6.) az alábbi álláshirdetést teszi közzé. 1 fõ óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2011. január 1-tõl, határozott
idõre 2011. augusztus 31-ig. A munkavégzés helye: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp.,
Reménység utca 6. Pályázati feltétel: felsõfokú szakirányú végzettség. A pályázat benyújtásához szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmasság.
Bérezés: a közalkalmazotti illetménytábla szerint. A pályázat benyújtásának határideje:
a megjelenéstõl számított 15 nap. Elbírálás: 15 napon belül. Az elbírálásnál elõnyt jelent:
alapszintû angol nyelvtudás. A pályázat benyújtásának módja: 1. e-mail-en: remeny-o
@kszkiobuda.hu; 2. személyesen; 3. postai úton: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Reménység utca 6., minden esetben elérhetõség megjelölésével.
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A Magyar Tudomány Ünnepe az Óbudai Egyetemen

Tablókiállítás Széchenyi nyomában
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen novemberben rendezik a Magyar
Tudomány Ünnepe országos és egyetemi rendezvénysorozatát.

A

hagyomány alapját
a Magyar Köztársaság Kormányának 1997es döntése jelentette,
mely november 3-át a
Magyar Tudomány Napjává nyilvánította. Az Országgyûlés a 2003. évi
XCIII. törvénnyel a megemlékezést Magyar Tudomány Ünnepévé alakította. Eszerint: „Az országgyûlés november 3-át
- azt a napot, amelyen
1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós
Társaság alapításának
céljára felajánlotta, és ezzel lehetõvé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását - a
Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja.”

Határok nélküli
tudomány
A Magyar Tudomány
Ünnepe idei rendezvénysorozatát november 3-tól
30-ig az egész országban
megtartják. Az MTA elnöksége a 2010. év kiemelt napjainak témájául
az interdiszciplinaritást
választotta, „Határok
nélküli tudomány; Kihívások és lehetõségek a
tudományterületek határán” címmel.
Az egyetemen 11. alkalommal rendezett eseménysorozatot Dr. Gáti
József kancellár köszöntõjét követõen Dr. Fo-

Iskola-elõkészítõ
Ismerkedõ foglalkozásokat (iskola-elõkészítõt) tart az Óbudai
Szent Péter és Pál
Szalézi Általános Iskola
és Óvoda (Fényes Adolf
utca 10.) a 2011. szeptember 1-jén induló, 1.
évfolyamába jelentkezõk részére, november
20-tól szombatonként
9-tõl 11 óráig. (Érdeklõdni a reggeli órákban
a 388-8301-es telefonon, vagy a www.peterpal.hu címen lehet.)

1%1%1%

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

dor János rektorhelyettes nyitotta meg november 3-án. Marx
György, 2002-ben elhunyt fizikus szavait
idézte: „Egy fõre esõ
nemzeti jövedelmünk évi
6000 dollár, szemben az
osztrák 19 000 és az
amerikai 24 000 dollárral. A magyar társadalom tudományra fordított százalékos költségvetési támogatása nemzetközi viszonylatban
nagyon alacsony; Amerikában ez a szám 2,6
százalék, Ausztriában
1,5 százalék, Magyarországon 0,8 százalék.
Ezért a magyar kutatók
hazájukban nem lehetnek olyan sikeresek,
mint külföldön. De ha
összehasonlítjuk a kutatási eredményeikre kapott hivatkozásokat, akkor az adódik, hogy egymillió dollár kutatási támogatásból a magyarok
28 hivatkozást termel-

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

nek ki, az amerikaiak
13-at, a japánok, a franciák és a németek 6-ot.
Álom: milyen szép volna, ha a XXI. században
a magyar társadalom
szintén
odafigyelne
gyermekeire, tanáraira,
kutatóira. Mert a XXI.
századot nem ágyúkkal
és atombombákkal, hanem információval és
alkotókedvvel
lehet
megnyerni.”

Elismerések,
tablókiállítás
A megnyitó után elismeréseket adtak át: Dr.
Nemcsics Ákos egyetemi tanár Az Év Kutatója
Díjat vehette át. Az Év
Hallgatói Publikációs
Díját Cseri Orsolya Eszter és Mucsi András
kapta megosztva.

Kapcsolódva a Széchenyi évhez tablókiállítás tekinthetõ meg az egyetemen, „Merjetek nagyok
lenni, melyet ti, kik jobbra
vagytok híva, születve…;
Széchenyi emlékek nyomában Európában” címmel, melyet a Magyar
Emlékekért a Világban
Egyesület bocsátott az intézmény rendelkezésére.
A hagyományoknak
megfelelõen az elõzõ évi
Év Kutatója Díjjal kitüntetett prof. Dr. Szeidl
László elõadását hallgathatták meg a résztvevõk
„Matematikai modellezés, HOSVD alkalmazások” címmel.
A karok képviselõi
bemutatták és ismertették a Magyar Tudomány
Ünnepe kapcsán rendezendõ konferenciáikat.

Szülõk önkéntes munkája

• A „Hittel Békásmegyerért Alapítvány”
köszönetet mond azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az alapítványnak
ajánlották fel. A befolyt
379 ezer 643 forintot a
Mustármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium iskolai
rendezvényeire, év végi
jutalomkönyvekre, tanulmányi kirándulásokra fordították. (Adószám: 18082793-1-41.)
• Az Elsõ Óbudai Általános
Iskola
(Erste
Altofener Grunschule)
alapítványa, a Czabán
Alapítvány köszönetet
mond
mindazoknak,
akik 2009-ben személyi
jövedelemadójuk 1 százalékával, 2 millió 804
ezer 165 forinttal támogatták a civil szervezetet. Az így kapott öszszegbõl jutalmazták a
tanulókat,
kulturális
programokat finanszíroztak és jelentõs öszszeggel járultak hozzá
a korszerû taneszközök
beszerzéshez, a kulturált környezet kialakításához.

Az Ágoston Mûvészeti Óvoda dolgozói nagy
hangsúlyt fektetnek az intézmény kulturált, tiszta
külsõ megjelenésére. A költségvetés felhasználásával folyamatosan fejlesztjük tárgyi eszközeinket,
melyek végesek. A 3. Dínó csoportba járó gyerekek
szülei tapasztalva az erõfeszítéseket, a törõdést, felajánlották segítségüket az óvodának. Az öltözõ
szekrények 33 éves, többször átfestett bútorok,
cserére szorulnának.
4 hét alatt angolul
A szülõk a novemberi hosszú hétvégét kiMiért tanulna évekig?
használva lecsiszolták, átfestették a gyerekek
Miért
költene százezreket?
öltözõszekrényét. A csoportszoba védõ burko80
óra
alatt stabil alapok,
latát is lefestették. Az összefogás példa értékû!
magabiztos beszédtudás.
Köszönjük a nevelõtestület
www.playingenglish.com
és a gyermekek nevében:
Szalontai Edit óvodavezetõ
(06-1) 322-1537
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben

ÓBUDAI SZIRÉNA

Ütközés az Árpád hídon
A

dunai átkelõ Budáról Pest felé tartó
oldalán egy nyergesvontató és egy Suzuki személygépkocsi koccant
össze november 8-án a
reggeli órákban, aminek
következtében a személyautó megpördült,
és a villamossínekre
csúszott. A személyautó
vezetõje megsérült, nem
szorult be a kocsiba, de
az ajtót a tûzoltók csak
feszítõ-vágó segítségével tudták kinyitni.
A villamosközlekedés
mindkét irányban szünetelt a mentés idején, valamint a híd Pest felé vezetõ

Gázolt
a rendõrautó
Életveszélyesen megsérült az a 30 év körüli
férfi, akit elütött egy
megkülönböztetõ jelzést használó rendõrautó a Szentendrei útBogdáni út keresztezõdésében november 10én. A járõr egy rablás
helyszínére igyekezett.
A baleset körülményeit
vizsgálják.

Baleset a 11-es út
óbudai szakaszán
Egy autó kidöntött egy
villanyoszlopot, majd
egy másik kocsinak ütközött a 11-es út III. kerületi szakaszán október 24-én. Az utas súlyos, a sofõr könnyebb
sérülést szenvedett.

Tiltott szerencsejáték szervezése miatt csaknem száz
rendõr részvételével tartottak
razziát az ismert énekes és
kártyajátékos, Korda György
nevével fémjelzett óbudai pókerklubban november 5-én.

A

z akció végére a hatóság egy nagyobb
csoportot állított elõ. A játékosokat tanúként hallgatták meg, az ügynek
egy gyanúsítottja van, aki
ellen az említett bûncse-

oldalán egy sáv volt járható az autósok számára. A
Suzuki sofõrjét a mentõk
kórházba szállították, sérü-

lései nyolc napon túl
gyógyulóak, de nem súlyosak. A teherautó sofõrje
nem sérült meg.

Szoláriumban fenyegetõzött
A BRFK bûnügyi fõosztályának rablási osztálya eljárást
folytat ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok
szerint október 27-én 21.15 óra körül egy férfi bement
egy III. kerületi szoláriumba, majd az ott tartózkodó alkalmazottat feltehetõen fegyverrel megfenyegette és a bevétel átadását követelte tõle.Az alkalmazott átadta a rendelkezésére álló készpénzt, amivel az elkövetõ elmenekült a
helyszínrõl.
Az ismeretlen tettes körülbelül 165-168 centiméter magas, vékony testalkatú férfi. A bûncselekmény elkövetésekor teljesen fekete öltözetet viselt: derékig érõ kabátot,
baseballsapkát és kapucnis pulóvert, illetve kesztyût. A
támadó egyedül az arcát takarta fehér, mintás sállal.
A BRFK bûnügyi fõosztályának rablási osztálya kéri, aki
a fenti leírásnak megfelelõ elkövetõrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik, hívja a
443-5000/32-664-es telefonszámot, illetve névtelensége
megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú” zöldszámán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

lekmény miatt indítottak
eljárást. Az idén módosított szerencsejáték szervezésérõl szóló törvényben
elõírt tíz asztalnál állítólag
több mûködött a klubban,
miközben legfeljebb tíz
helyen biztosíthat játéklehetõséget a szervezõ.
Egyes sajtóértesülések szerint a klub tulajdonosa Korda György
ugyan, de azt nem õ üzemelteti, korábban bérleményként adta ki.

Lopott kártyával próbált pénzt felvenni
Készpénzt-helyettesítõ fizetési eszközzel való visszaélés
vétsége miatt folytat eljárást
ismeretlen tettes ellen a III.
kerületi Rendõrkapitányság.

A

z elkövetõ július 25én éjfél és másnap
hajnali 4 óra között egy III.
kerületi szórakozóhelyen a
sértett táskájából eltulajdonította a pénztárcáját a benne lévõ értékekkel, készpénzzel, bankkártyával
együtt. A kártyával egy
ATM-automatánál kísérelt
meg pénzt felvenni.
A III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik, aki a képen látható nõt
felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a
bûncselekménnyel kap-

csolatban érdemleges információval rendelkezik,
hívja a 430-4700/135-ös
mellékû telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes 06-80555-111-es „Telefontanú”
zöldszámán, a 107-es vagy
a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

A

Békásmegyeri
rendõrõrs
A Medgyessy Ferenc
utca 4. szám alatti békásmegyeri rendõrõrs
telefonszáma:
2432511.

Razzia a pókerklubban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Balesetveszélyes útszakasz a Zápor utcai iskola elõtt,
ahol több kockakõ hiányzik a fekvõrendõrbõl

III. kerületi Polgárõr
Egyesület Ladik utca
2-6. szám alatti irodájában
szerdánként 15-tõl 19
óráig ügyeletet tartanak.
Várják az egyesületi
élet iránt érdeklõdõket,
jelentkezõket, fogadják
a bejelentéseket, illetve
bûnmegelõzési
tanácsokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a 06-30-621-6088as telefonszámon és a

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

A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700.
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket.
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Mikor égethetõ avar?
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében
avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásmegyer
egész területén októberben, novemberben, valamint
februárban, márciusban, csütörtökön és szombaton
10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás esetén az
égetés tilos! Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítható vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a telek használójának feladata és
kötelessége. Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot éget, vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysértést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Információs pultból csentek
Lopás miatt folytatnak eljárást a III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai, ismeretlen tettesek
ellen. Az elkövetõk augusztus 11-én 3.55 óra körül egy III. kerületi panzió
ügyfélfogadó pultjából különféle kedvezményekre
jogosító kártyákat, illetve
egy készpénzzel teli kaszszát tulajdonítottak el.

A

III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai kérik, aki a képen
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látható férfiakat felismeri,
jelenlegi tartózkodási helyükrõl vagy a bûncselekményrõl érdemleges információval rendelkezik,
hívja a 430-4700/43-184es ás a 43-140-es mellékû
telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelentést
az ingyenes 06-80-555111-es
„Telefontanú”
zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi
segélyhívószámok valamelyikén.

Még keresik az elkövetõket

Parkban raboltak
Csoportosan elkövetett
rablás miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek
ellen a BRFK Észak-budai
Bûnügyi Régiójának csoportja. A rendelkezésre álló adatok szerint a tettesek két, II. kerületi parkban beszélgetõ emberhez
léptek augusztus 20-án
23.30 óra körül. Megfenyegették, majd értékeik
átadását követelték a sértettektõl.

A

fenyegetés hatására
néhány ezer forintnyi készpénzt és a tárcájukban található bankkártyát tulajdonították el

a támadók. Ezt követõen
az egyik sértettet felszólították, hogy emelje le a
bankkártyáján rendelkezésére álló összeget, és
adja át nekik. A három
elkövetõ ezután ismeretlen helyre távozott a
zsákmánnyal.

A BRFK Észak-budai
Bûnügyi
Régiójának
munkatársai kérik, aki a
képen látható személyt
felismeri, õ és társai jelenlegi tartózkodási helyével
vagy a bûncselekménnyel
kapcsolatban érdemleges
információval rendelkezik, hívja a 457-5690-es
vagy a 457-5650/52-149es mellékû telefonszámokat, illetve névtelensége
megõrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenes
06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, a
107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Kerékcsere közben loptak az ülésrõl

L

opás miatt folytatnak eljárást ismeretlen tettes ellen a III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai. Az elkövetõ még július 12-én
19.15 és 19.30 óra között
a Bogdáni út és a Kerék
utca keresztezõdésénél
egy kerékcsere miatt leállított, nyitva hagyott
gépkocsiból tulajdonította el a sértett pénztárcáját. A benne talált bankkártyával késõbb készpénzfelvételi tranzakciót

próbált meg végrehajtani, sikertelenül.
A III. kerületi Rendõrkapitányság munkatársai
kérik, aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi
tartózkodási
helyérõl
vagy a bûncselekményrõl
érdemleges információval rendelkezik, hívja a
430-4700/135-ös telefonszámot, illetve névtelensége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az ingyenes 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöldszá-

mán, a 107-es vagy a
112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

A tûzoltók eseménynaplójából

Hol vannak az elszállított jármûvek?
Tavaly augusztus óta jogszabály írja elõ a közterületen szabálytalanul parkoló
jármûvek elszállítását.

A

z elszállításhoz a
közterület-felügyelet közremûködõt vesz
igénybe. Az elszállított
jármûvek a III. kerület,
Pók utca 1. szám alatti

tárolóhelyen a nap 24 órájában átvehetõk, amenynyiben a jármû üzemeltetõje a jármû átvételére való jogosultságát igazolta
és az intézkedés költségét
megtérítette vagy a befizetés tényét számlával
igazolta. Érdeklõdni a 0620-958-1681-es telefonszámon lehet.

VISKÓ ÉGETT A Királyok útján hajléktalanok
által lakott viskó égett
október 20-án. A raj a tüzet eloltotta, személyi
sérülés nem történt.
MOSDÓBA SZORULT A
Raktár utcában, egy III.
emeleti lakásban gyermek
szorult be a mellékhelyiségbe november 2-án. Az
ajtót csak a tûzoltóknak sikerült felfeszíteniük.
KARAMBOL A 11-ESEN
Két személyautó ütközött a Szentendrei úton
november 3-án. A raj
áramtalanított, majd a
forgalmi akadályt megszüntette.
MENTÕKET MENTETTEK
Az Óbor utcában elakadtak a helyszínre riasztott
mentõsök november 3-

án. A mentõautót a tûzol- és rövid idõn belül eloltottók vontatták ki.
ta a tüzet.
ABLAKON JUTOTTAK A LAKÁSBA
Egy idõs asszony
olyan szerencsétlenül esett el Berend
utcai otthonában november 6-án, hogy a
tûzoltóknak kellett
segítségére sietniük. Létrával jutottak
be az I. emeleti lakásba, majd kinyitották a bejárati ajtót.
VÁGÓDESZKA
ÉGETT Egy Meggyfa
utcai lakás I. emeleti
konyhájában lángra
kapott a tûzhelyen felejtett vágódeszka
november 7-én. A raj
a konyhaablakon jutott be a helyiségbe,
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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„A szerelem hozott Óbudára”
A kõfalak leomlanak. De
idõnként fel is épülnek,
mint ahogy ez Sitkén a
romtemplommal történt. S
aki mindezekért „felelõs”, természetesen nem
más, mint Balázs Fecó.
Immár évek óta õ is óbudainak vallja magát.

- Mióta is él itt?
- 1989-ben költöztem
ide. Tulajdonképpen a
szerelem hozott Óbudára. A kisfiam már itt született, 13 évvel ezelõtt.
- Hol lakott korábban?
- A Ferencvárosban
nõttem fel, utána pedig a
Lipótvárosban éltem.
Úgyhogy nagy változás
a kõrengeteg után a sok
zöld, a hegyek, a kert.
Csodálatos, amikor kinyitom az ablakot és a
madárcsicsergés betör a
szobába. Szinte ihletet
merítek a zenémhez
hangjukból. De az is
megfogott, hogy sok
olyan ember él itt, aki
harmad-negyedíziglen
tõsgyökeres óbudainak
tartja magát. Ráadásul a
zöldövezet ellenére is
gyorsan be lehet jutni a
Belvárosba, ami nem elhanyagolható
körülmény, ha az ember dol-

gozik. Tulajdonképpen
Óbuda olyan, mint város
a városban.
- Mennyire sikerült
belakni, megismerni a
kerületet?
- Kialakultak törzshelyeim, ahova rendszeresen járok. Ilyen például
a Bécsi kávézó az
EuroCenterben, a Kisbojtár, vagy a Double
Vendéglõ. Ezek közel
vannak az otthonomhoz.
És természetesen a Kórház utcai piacra is gyakran járok. A friss gyümölcsöt, zöldséget, halat innen szerzem be. És
ha már itt vagyok, nem
hagyok ki egy jó fokhagymás lángost sem.
- A 2010-es év igencsak
tartalmas volt pályája
szempontjából: megkapta

az ARTISJUS életmûdíjat
és alapított egy új zenekart, Balázs Fecó Band
néven. Mi jöhet még?
- Ami a díjat illeti, mindig jól esik az embernek,
ha odafigyelnek rá. Erõt
ad a továbbiakhoz és természetesen felelõsséggel
is jár. De azt is jelenti,
hogy lezárul egy korszak
és kezdõdik egy újabb. A
közönség
támogatása
nélkül persze nem menne
a zenélés. Õk inspirálnak
arra, hogy újabb és újabb
zenéket írjak. Az új csapatban Fischer Lászlóval
és velem három fiatal zenél, Tolmacsov György,
Kiss Zoltán, Krecsmarik
Gábor, akiktõl szintén
rengeteg inspirációt kapok. Jövõre 45 éve leszek
a pályán! Ezt új lemezzel

és egy nagyszabású koncerttel szeretném megünnepelni.
- Némi elõzetest megtudhatunk a lemezrõl és
a koncertrõl?
- A lemezen új és régi
dalok szerepelnek majd. A
koncertrõl pedig egyelõre
csak annyit, hogy mivel a
közös munka eddig kimaradt az életembõl, szeretném meghívni néhány régi barátomat, hogy végre
együtt zenélhessünk a
színpadon. Charlie-val és
Demjén Rózsival lesz egy
közös dalunk, melynek a
zenéjét én, a szövegét pedig Rózsi írja. A tervek
szerint ismét szimfonikus
zenekar kíséri a koncertet
csakúgy, mint 2006-ban a
MüPá-ban.
- A sitkei templom újjáépítése is jubileumához érkezett: jövõre lesz
25 éve, hogy elkezdõdött
a rekonstrukció. Ezt is
megünneplik?
- Természetesen! A
hagyományos koncertet
jövõre is megtartjuk, augusztus utolsó hétvégéjén, csakhogy most kétnaposra
tervezzük.
Megpróbáljuk megnyerni Presser Gábort is fellépõnek. Domi Zsuzsa

Egykori fotográfiákat a honlapra!

Textilbe szõtt érzések

Tisztelt Óbudai Polgárok!
„Óbuda-Békásmegyer anno…” címmel Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata régi fotográfiák bemutatásával szeretné megidézni a III. kerület egykori
arculatát, városképét.
E nemes cél érdekében kérjük Önöket, hogy segítsék elõ a kerület helytörténeti ismereteinek bõvítését
azzal, hogy a birtokukban lévõ, Óbuda-Békásmegyert ábrázoló régi fotóikat közkinccsé teszik a kerület honlapján, ily módon gazdagítva a múlt emlékeit.
Beküldés módja
A digitalizált képeket elektronikus úton kérjük eljuttatni
a következõ e-mail címre: borbely.rita@obuda.hu, a
tárgy rovatban feltüntetve: Óbuda-Békásmegyer anno. Továbbá kérjük a következõ adatok megadását is:
beküldõ neve; elérhetõsége; lehetõség szerint a küldött
kép készítésének ideje, helyszíne.
Az utókor számára összegyûjtött képek a beküldõ nevével ellátva kerülnek fel a www.obuda.hu honlapra.
(További információ Borbély Rita kulturális referenstõl kérhetõ a következõ telefonszámon: 437-8834,
illetve e-mailben: borbely.rita@obuda.hu.)
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!
Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

„Érzéseim” címmel
nyílt tárlat MaevszkaKoncz Borjana kárpitmûvész alkotásaiból a Textil
és Textilruházati Ipartörténeti Múzeumban. A
rendezvény létrejöttét
mások mellett a III. kerületi Bolgár Kisebbségi

Önkormányzat és a Textilmúzeum Alapítvány támogatta. (A kiállítás
2011. január 31-ig látogatható. Téli szünet: december 20-tól 2011. január 4-ig. Cím: Lajos utca
138. Bõvebb információ:
www.textilmuzeum.hu)

Irodalmi teadélután
Pozsgai Györgyi költõvel, esszéíróval Gyimesi
László költõ, mûfordító
beszélget november 18án 18 órától az irodalmi
teadélután elnevezésû
sorozatban a Békásmegyeri Közösségi Házban. (A belépés díjtalan.
Cím: Csobánka tér 5.)

Képírás
Ezzel a címmel látható
Árkossy Zsolt fotómûvész tárlata a Vármegye
Galériában (V., Vármegye utca 11.) november
20-ig. A kiállítást és a
hozzá kapcsolódó mûvészeti album megjelenését Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatta. (Nyitva tartás:
kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken
10-tõl 18 óráig.)

Ficzek
emlékkiállítás
„Hátrahagyott kijáratok”
címmel Keserü Katalin
mûvészettörténész nyitja meg Ficzek Ferenc
(1947-1987) képzõmûvész emlékkiállítását,
november 25-én 18 órakor a Kiscelli Múzeum
Templomterében. (Megtekinthetõ: 2011. január
9-ig, hétfõ kivételével
minden nap 10-tõl 16
óráig a Kiscelli utca 108.
szám alatt.)

Autodidakta
festõmûvészek
Czibi Róbert és Tóth
Irén autodidakta módon
tanult festõk alkotásait
tekinthetik meg a különleges mûvészi élményre vágyók a Márton
Áron
Szakkollégium
Galériájában november
25-ig. (Cím: Kunigunda
útja 35. Telefonszám:
368-8860/131.)

Õsbemutató

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Sakk - Orosz István
grafikusmûvész, filmrendezõ, érdemes mûvész filmjének õsbemutatója lesz december 1jén 18 órai kezdettel az
Óbudai Kulturális Központban. (A vetítés ingyenes. Cím: San
Marco utca 81.)
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Vendéglátás

tag, sötét függönnyel takarták el. Eme textil mögé
vittük a készségesebb lányokat ismerkedés céljából. Amíg ki nem zavartak…
Akkor most vissza a lift
elé! A felvonótól jobbra, a
fal mellett egy ruhatár volt,
kis lambériázott pulttal.

gozott ott az öregúr, ruhatáros sem volt, de a ruhatár
ugyanúgy nézett ki. A mellények évekig lógtak érintetlenül az egyik fogason.
A „kincstári” ruhadarabokat némi vívódás után az
egyik szakács ismerõsöm
nyúlta le, ezért maradt meg
emlékeimben.

lyek két oldalán egy-egy
asztal állt székekkel. Ma
igazi retró stílusúnak mondanám a helyet, mûbõr borítású forgószékeivel, oszloplábú, kerek asztalaival.
Úgy rémlik, hogy a lépcsõ mellett az önkiszolgálótól függetlenül mûködött
egy másik, más színvonalú
étterem is. Pincérekkel, étlapokkal, és mindennel,
ami kell. Talán még padlószõnyeg is volt. Egyszer
talán ebédeltünk ott erõle-

Korábban, talán ‘83 körül
egy szikár, magas nyugdíjas bácsi dolgozott ott éveken keresztül. Két kis szövetmellénye volt. Az egyik
mindig ott lógott a ruhatárban. Akkor vette fel valamelyiket, amikor munkába
állt. Erre azért emlékszem,
mert ‘89-ben már nem dol-

Ugyancsak a felsõ szinten mûködött egy presszó
is. A pultban italok, poharak, kávégép. Mintha kirakat is lett volna süteményekkel, de ebben már
nem vagyok biztos. A
presszón belül két vagy három, fényáteresztõ térelválasztó fal díszelgett, me-

vest tojással és rántott
gombafejeket.
Tehát tulajdonképpen
három vendéglátó helyiség
volt a legfelsõ szinten: önkiszolgáló, presszó, étterem, és persze a konyhák.
Hát ennyire emlékszem
Flórián-témában.
obudakocsmablog.hu

„A Flóriánba mentem…”

Alumíniumtálca, mûbõr székek és más szép emlékek
Talán még sokunk fülében cseng ismerõsen az egykori reklámszöveg. Alábbiakban most a Flórián üzletközpont felsõ
szintjén üzemelt, egykori önkiszolgáló éttermérõl olvashatnak, melyet az obudakocsmablog honlapjának szerkesztõitõl vettünk át, illetve némi változtatással adunk közre. Lapunk hasábjain többször jelentek meg az említett „blogolók” közvetlen hangvételû írásai. A sorozat folytatásaként Gábor „sajtó alá rendezett” emlékeit idézzük.

F

lórián. Hú, de régen
volt. Amire konkrétan
emlékszem, az egy családi
lakodalom volt, melyen
még óvodásként vettem
részt 1985-ben. De sajnos
a rokonságra fókuszáló
kényképeken kívül nem
maradt kézzel fogható képi
emlékem a legfelsõ szinten
mûködött önkiszolgáló étteremrõl. Utoljára pedig 17
évesen jártam ott, annak is
már húsz éve.
A Flórián felsõ szintjén
egy „mezei” önkiszolgáló,
szocreál éttermet kell elképzelni. Tolod a tálcát,
veszed a kenyeret, az eszcájgot, és a pultból kéred a
kaját. A legvégén veszel
hozzá kenyeret, ott a pénz-

táros. Fizetsz, leülsz, eszel.
Az ablakok mellõl szép kilátás nyílt a térre. Még ma
is „számban az íze” annak
a finom körömpörköltnek,
amit ott ettünk. Viszonylag
ritkán jártunk azonban a
Flóriba kajálni, mert nem
ez volt a legolcsóbb hely.
Iskola után inkább az Óbudába (most „mekdonáldsz”), esetleg az Árpádkertbe jártunk menüre,
vagy egy zóna virsli-sültkrumpli párosra.
Az önkiszolgáló étteremben vagy a mellette lévõ helyiségben mûködött
az Arató diszkó is. Ez kábé
‘86 körül volt. Odajártunk
„dizsizni”. Olyankor a pultokat és a konyhát egy vas-
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Emlékkiállítás

Több mint 700 képpel illusztrált könyv

A mágnások lakberendezõje
Megjelent Rostás Péter:
Mágnások lakberendezõje A Friedrich Otto Schmidt lakberendezõ ház története
(1858-1918) címû könyv a
Geopen Kiadó gondozásában.

S

chmidt Miksa lakberendezõt a magyar közönség fõleg mint a rejtélyes körülmények közt
megölt Mágnás Elza szeretõjét, vagy mint a Kiscelli kastély egykori dúsgazdag tulajdonosát ismeri. A
mûvészettörténet azonban
a XIX. század második fele és a XX. század eleje bútor- és enteriõrkultúrájának
egyik kiemelkedõ alakítójaként, a Friedrich Otto
Schmidt lakberendezõ ház
vezetõjeként tartja számon.
Az Osztrák-Magyar
Monarchia egyik legjelentõsebb enteriõrmûvészeti

vállalkozásának története
1858-ban kezdõdött, amikor Schmidt Miksa édesapja társával megalapította
az F. Schmidt&Sugg céget. Alapvetõen kárpitosdekoratõrként mûködtek,
de nevükhöz fûzõdik az elsõ német reneszánsz stílusú enteriõr megalkotása a
Monarchiában. A cégvezetés második generációja a
századforduló sokszínû
iparmûvészeti közéletének

fontos szereplõje volt. E
cég kivitelezte Adolf Loos
szinte valamennyi korai
munkáját 1897-1903 között és õk rendezték be a
Secession épületét Bécsben. Szoros kapcsolatban
álltak Európa legnevesebb
iparmûvészeivel: Henry
Van de Veldétõl Louis Majorellen át, Émile Galléig
és Bernhard Pankokig, a
müncheni Ludwig Bernheimer cégtõl a berlini

Hohenzollern Kunstgewerbehausig és a párizsi
L’Art Nouveau galériáig.
Eközben híressé váltak
arról is, hogy pontos bútormásolatokkal, kõ- és mûkõ
tárgyakkal történeti stílusú
enteriõröket rendeztek be a
Habsburg család tagjai és a
Monarchia fõúri rétege
számára. Abban a korszakban, amikor a lakberendezés ügye szenvedélyes
„hitviták” tárgya és világnézeti kérdés lett, a
Friedrich Otto Schmidt
cég által kínált történeti és
modern stílusegyveleg a
született és a pénzarisztokraták rétegének volt önkifejezési, önreprezentációs eszköze.
Rostás Péter több mint
700 képpel illusztrált
könyve minden bútor- és
enteriõrmûvészet iránt érdeklõdõ számára izgalmas
olvasmány.

Hagyományõrzõ német egyesület új néven
A „Braunhaxler” Német
Énekkar Óbuda-Békásmegyer Egyesület október 20án, a kisebbségi önkormányzati választások eredményeire tekintettel rendkívüli közgyûlést hívott össze.

N

apirendjén tisztújítás
és a „Braunhaxler”
Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Közhasznú
Egyesülettel való békés
együttmûködés érdekében, az 1994 óta használatos „Braunhaxler Énekkar” nevünk megváltoztatása volt.
A határozott megkülönböztetés szükségessége
miatt új nevünk: „Krottendorf” Német Hagyományõrzõ Egyesület. A névváltoztatás hivatalos eljárása
folyamatban van. Új nevünk használata a bírósági
határozat kézhezvétele
után válik törvényessé. Célunk továbbra is fõként a
békásmegyeri svábság
ének, zene és tánckultúrájának ápolása, bemutatása,
társadalmi és népi hagyományainak felélesztése, to-

vábbörökítése. A közgyûlés választása alapján az új
tisztségviselõk: Dávid Jánosné elnök, Nagy Lajos
elnökhelyettes, elnökségi
tagok: Béni Péterné, Kummer István, Munkácsi Tibor Józsefné.
A „Krottendorf” Német
Hagyományõrzõ Egyesület jelenleg mûködõ két

csoportja: énekkarunk
(Ludwig Hollós Kórus)
minden szerdán 18-tól 20
óráig; „Krottendorfer”
táncházunk minden hónap elsõ keddjén 18-tól 20
óráig tartja próbáit, összejöveteleit a Békásmegyeri
Közösségi Házban.
Bízva abban, hogy sokkal többen tartjuk jogos

21

igényünknek a szép hagyományaink, ünnepeink
felélesztését,
várjuk
egyesületünkbe a tevékenységeink iránt érdeklõdõ, összetartó, közösséget teremteni akaró hölgyeket és urakat, idõseket
és fiatalokat.
Dávid Jánosné
egyesületi elnök

A 130 éve született, 50
éve elhunyt Boromisza Tibor (1880-1960) festõmûvészre emlékeznek az
Óbudai Kulturális Központ
San Marco Galériájában
nyílt kiállítással. A tárlat
védnöke: dr.Schmitt Pálné
Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége.
(Megtekinthetõ december
2-ig, hétköznapokon 9-tõl
17 óráig a San Marco 81.
szám alatt. A belépés ingyenes.)

10 éves
a bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia
legszebb
fejezeteibõl”
címmel jubileumi (10 éve
tart a sorozat) elõadások
kezdõdnek. Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „Válogatás a
Zsoltárok könyve legszebb részeibõl” címmel
november 23-án; „Jézus
búcsúbeszédei János
evangéliumában. Mire, és
hová hív minket?” címmel
november 30-án hallhatnak elõadást. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy:
100 forint. Cím: San
Marco utca 81.)

A pokol csendõre
Az Óbudán élõ dr. Illés
György író új kötete „A pokol csendõre” címmel az
Óbudai Téglagyár történetét meséli el az 1944-es
évektõl. A fõhõsön keresztül megismerhetjük a Téglagyár brutális hétköznapjait, az innen induló halálmeneteket és szökési kísérleteket.

Bibliai
szabadegyetem

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

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

• „A Biblia az európai kultúrában” címmel elõadásokat hallhatnak a téma
iránt érdeklõdõk december 14-ig, keddenként 18
órától a békásmegyeri
Hunor Hotelben. (Cím:
Pünkösdfürdõ utca 40.
Tel: + 36-30-664- 3287.)
• Életmód Klub. Téma:
Sors-kérdések. Elõadó:
Fenyvesi Péter okleveles
kelkigondozó. November
12-tõl minden pénteken
és vasárnap 17 órától 6
héten át. (Cím: Beszterce
utca 27. Tel.: +36-30-6643287.)
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Apróhirdetés

Szolgáltatás
 Gázszerviz, cirkók, konvektorok, vízmelegítõk javítása, szervizelése. 0-24 nonstop garanciával. Tel.: +36-70-535-6071
 Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06 (20)471-8871
 Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,4039357, 06 (30)589-7542
 Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszállás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
 Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
 Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)9313686
 TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
 Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is. Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
 „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.:2432730, 06(20)997-2747
 FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes kiszállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
 Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezményekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kontenerexpress.hu
 Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, három munkanap alatt. Tel.: 370-4932
 Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
 Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párkányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
 PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes kiszállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20998-0928
 Megunt, kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06 20 956 40 84
 Víz-, gáz-, fûtésszerelés, duguláselhárítás, javítás, kivitelezés garanciával, ingyenes kiszállás. Hívják a 06(20)804-0689
telefonszámot!

 Társasházak, Lakásfenntartó Szövetkezetek teljes körû képviselete, üzemeltetése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853
 Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József villanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06(30)940-6162
 Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zárszerelést, küszöb készítést, szigetelést, pántok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítását,
falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
 Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyeknek, társasházaknak garanciával. III kerületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
 Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)3353411, 06(30)912-9017
 Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafestés, parkettásmunkák, gipszkartonozás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)9604525 www.mindentegykezben.hu
 Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtés
szerelés, wc-k, mosdók, tartályok szifonok
cseréje. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
 Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, wc-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
 Konténeres sitt szállítás, homok, sóder,
termõföld szállítás, 4 és 8 köbméteres konténerekkel. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
 Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek javítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
 Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos mindenféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)5500269
 Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalerakást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, vízgáz-gipszkartonszerelést, csempézést, villanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
 Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
 Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kamerás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garanciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
 Vállalok kisebb javítási, szerelési és kerti
munkákat. Tel.: 06(20)426-7372
 Kandallófa, csertölgy, nyír, méretre hasogatott, 20 kg-os csomagolásban. Ugyanitt keményfa brikett. www.kandallofa.hu Tel.:
06(20)944-5442
 Ablakcsere akció! Õszi áresés, 7 légkamrás profil 5 kamrás áráért ingyenes árajánlat.
ttablakajto@gmail.com. Tel.: 06(30)5838032

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

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !
SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!
AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU
(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422,
Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13
E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu

 Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
 Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
 Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. Ingyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
 Gépi permetezés, õszi lemosó permetezést
vállalok rövid határidõre, gomba, baktérium,
rovarkártevõk ellen, árajánlat helyben térítésmentesen. Tel.: 06-(20)384-7397
 Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizsgálata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35 éves
gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812
 Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
 Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
 Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 7050511, 06(20)9424-943
 Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
 Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
tetõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660. Díjmentes
kiszállás télen is
 Helybeli kályhásmester vállal cserépkályha, kandalló, kemence tervezést, építést, javítást. Tel.: 06(30)324-0860

Egészség
 Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása, gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436
 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 magánrendelés: dr. Pardavi Ágnes. Helye: 1035
Szentendrei út 10. Ideje: hétfõ, szerda 1618 óráig, illetve igény szerint. Bejelentkezés tel.: 06(30)201-9198
 Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak.
Tel.:
06(30)921-6559
www.callantorna.hu
 Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés helye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelentkezés telefonon: 06(20)773-7565
 Csontkinövés (sarkantyú) izületi problémákra új orvosi módszer a lökéshullám terápia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és bejelentkezés: 388-9406, 388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu
 Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
 Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
 Kardiológiai magánrendelésén dr. Tóth
Levente hétfõn 16-20 óra között várja betegeit. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ u. felõl).
Elõjegyzés: 388-9406. diagnosztika, gondozás, gyógyszerezés beállítása.
 Idõs nõk számára barátságos meleg otthont, kitûnõ ellátást, segítséget biztosítunk,
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napidíj ellenében, mûködési engedélyünk
van. S.O.S. idõsek vendégháza. Tel/fax.: 0626-360-334, 06(20)488-6093, www.sosidosekvendeghaza.hu
 Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzonanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).
Békásmegyeren szombaton rendelünk. Bejelentkezés: 06-70-271-98-67
 Jóga kezdõknek! Csütörtök 18 órától a III.
kerületben. Érdeklõdni: Bóta Mónika,
06(20)257-1321
 AHA Pszichoterápiás Rendelõ, Auch für
deutschsprachige Patienten, Pók utcai Lakótelepen, Dr. Végh Miklós pszichoterapeuta
szakorvos. Módszer: személyközpontú pszichoterápia, kognitív viselkedésterápia, aktív
analízis. Tel: 06(30)507-6718. (Hétfõn: 9-12,
szerdán, 15-19 óráig)
 Empátia irodánk idõsgondozókat, házvezetõket, bébiszittereket, szobaasszonyokat
képez és közvetít. Várjuk családok és lelkiismeretes, dolgozni vágyó hölgyek jelentkezését. Tel.: 06(20)465-8458, 06(70)611-2553
 Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szemben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

Oktatás
 Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypedagógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfelügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 2765918 (NY. SZ. 01-0064-04)
 Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-95-90-134
 Matematika-, fizika- kémia-, magyartanárok korrepetálnak általános- és középiskolásokat a Vörösvári úton, minden délután és szombat délelõtt. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban.
Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.:
06-20-946-2027
 Eredményes angol nyelvoktatás gyakorlott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Pótvizsgafelkészítés. Tel.: 367-0256
 Számítógép-kezelés oktatása, igény szerinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gépén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
 Angol magánórák Csillaghegyen, nagy
nemzetközi gyakorlattal 40 felettieknek is.
Tel.: 06(20)973-3467
 Közép- és emelt szintû matematika-, fizika-, magyar érettségire készít fel két gimnáziumi szaktanár a Flóriánnál 3 fõs kiscsoportban. Óradíj: 2000 Ft/45perc/fõ.
Tel.: 06(20)211-8797
 Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcentrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
 Angolórák, üzleti angol kezdõtõl tolmács
szintig, felkészítés állásinterjúra, nyelvvizsgákra stb. Tel.: 06(30)986-5269
 Angol magánórák minden szinten, rugalmas idõbeosztással. Tel.: 240-1421;
06(70)418-6487
 Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
 Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészítést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
 Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
 Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
 Francia és olasz korrepetálás általános- és
középiskolásoknak Óbudán. Tel.: 06(30)8240146
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 Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
 Logopédia, diszlexia-terápia, mozgásterápia Óbudán. Tel.: 06(30)824-0146

Ingatlan
 Áron alul eladó Veresegyházon két napkollektoros, energiatakarékos, 120 m2-es új
családi ház. Lízingelésnél nincs felsõ korhatár, örökösödési illeték, vagyonosodási vizsgálat. A hitel 20%-a kamatmentesen felvehetõ. Kulcsrakész ár csak 16,8 MFt+áfa. Tel.:
06(30)941-3568; www.originltd.hu
 Békásmegyeri, 81 m2-es, 2+2 félszobás önkormányzati lakást cserélnék ráfizetéssel elhanyagolt, felújításra szoruló házra, telekre Budapesten vagy környékén. Telefon: 06-20-217-5117
 Panelfelújítási-programban, új nyílászárókkal, 59 m2-es (1+2 félszobás+étkezõs+erkélyes), XV. ker. Csobogós utcai lakás 10,7 MFt-ért eladó. Tel.: 06(30)5648326, 06(30)213-8911
 Õrbottyáni 102 nm-es házam, nagy kerttel, gyümölcsfákkal, III. kerületi lakásra cserélném, családi ok miatt. A ház vállalkozásra
és üzletnyitásra is alkalmas. Tel.: 06(20)5600381
 Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
kersünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
 Balatontól 200 m-re, üzletileg frekventált helyen, Balatonszemes központjában,
1320 m2-es telken, 4 szobás+2 szobás,
összkomfortos házak eladók. Iár.: 27,6
MFt. Tel.: 06(30)564-8326, 06(30)213-8911
 Keresek olcsó öröklakást a III. kerületben
1. emeletig, jó közlekedésnél, készpénzért.
Tel.: 06(70)291-2637
 Déli fekvésû, 2 szobás, felújított lakás,
nem panel eladó. Tel.: 06(30)241-6243
 III. Nánási út 1/B, Vadkacsa lp.-ban 64
nm-es fszi, kétszobás, teraszos, cirkós, ny-i
fekvésû lakás, teremgarázzsal együtt, teher-
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Apróhirdetés – Közérdekû
mentesen eladó. Ár.: 23,9 MFt. Tel.: 4073336, 06(20)200-8171
 Berend utcai 49 nm-es, 1,5 szobás lakás
téglaépítésû házban, tulajdonostól eladó.
Ir.ár.: 12,9 MFt. Tel.: 06(20)377-3185
 Csillaghegyen 530 nm-es telken régi ház
eladó 36 millió Ft-ért. Tel.: 06(20)911-9842
 Csillaghegyen Csaba utcában 1022 nm-es
telken, kétszintes+alagsor 250 nm, 8,5 szobás
családiház 62.500.000-ért eladó. Tel.:
06(30)950-4551
 Kedves Tulajdonos! Továbbra is a legjobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó, luxus házakat. Start
Ingatlan Kft. T.: 316-9408; 06(20)971-3335

Kiadó
 Kiadó Belvárosban 60 nm-es központifûtéses lakás, az Aranykéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-0525
 Kiadó hosszú távra Békásmegyer-Ófalunál, 4 emeletes panelház második emeletén,
37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított parkettás, járólapos, IKEA-konyhás, vízórás garzonlakás.
Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2 havi kaució.
Tel.: 06-30-292-2636
 Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018
 Raktárhelyiség 20 nm a Kolosy üzletházban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544
 Kiadó lakásokat, házakat keresünk! Albérletpont ingatlaniroda. Tel.: +36(70)3835004, 351-9578
 Jóga, masszõr, stb. bérlõtársat keresek tornateremként mûködõ lakásba. Tel.: 06(30)
921-6559
 Garázs kiadó Kaszásdûlõn. Tel.:
06(30)922-3156

Elad-vesz
 Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
 Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat, csillárokat, szobrokat, könyveket, bizsukat, ékszert, csipkét, kitüntetést, hangszert, kerámiát, hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-308-91-48
 Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

Régiség
 Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legmagasabb áron készpénzért. II. ker Margit krt.
51-53. (Louis Galéria). Tel.: 316-3651
 +50.000 Ft ha engem hív elsõként! Üzletekkel rendelkezõ szakképzett becsüs keres
mindenfajta régi tárgyat: bútor, festmény, óra
stb. teljes hagyaték, egyeztetés telefonon. Tegyen próbára! Tel.: 06(20)415-1536
 Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

Üzlet
 Folyamatosan üzemelõ 78 nm-es üzlet, jó

Pais-hívogatók
Tisztelt Békásmegyeri Szülõk!
Kedves Anyukák, Apukák, Gyerekek!
A Pais Dezsõ Általános Iskola szeretettel
várja tanulói sorába azokat a kislányokat,
kisfiúkat, akik a 2011-2012-es tanévben
kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.
Ha önök szeretnének megismerkedni az iskolánkban folyó munkával, kíváncsiak az
ott tanító kollégákra - köztük a reményeink
szerint jövõre elsõ osztályban oktató tanító
nénikre -, kérjük látogassanak el hozzánk
gyermekeikkel együtt.
Hagyományainkhoz híven, ebben a tanévben is négy alkalommal várjuk a „Paishívogatókon” azokat a gyerekeket és szüleiket, akikben felmerült, hogy a Pais Dezsõ Általános Iskola tanulóivá szeretnének
válni.
Elsõ alkalommal november 18-án 17 órára várjuk önöket. Aznapi foglalkozásunk
mottója: „Gyertek hozzánk ludaink!” Témánk az õsz, játszunk, énekelünk, ismerkedünk egymással. Másodszor december
9-én 17 órától szeretnénk találkozni. Mi
más is lehetne a mottója ennek a délután-

megközelítéssel, parkolással eladó. Tel.:
06(30)241-6243
 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig
 Szentendrei útra nyíló, nagy kirakatos, 21
nm-es üzlet bérleti joga olcsón átadó. Tel.:
06(30)476-3376

Egyéb
 Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Leveleket, könyveket, dipl. munkákat, költségvetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
 Idõs családtagja rendszeres vagy alkalmankénti felügyeletét vállalja középkorú,
diplomás nõ. Tel.: 06(30)972-9646

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

Állás
 Családokhoz keresünk és ajánlunk leinformálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-7435
 Új munkalehetõség! Napi 4-8 órai munkával 50-200 ezer Ft havi jövedelem. Internethozzáférés szükséges. Tel.: 06(20)323-3204

nak a karácsony-várás jegyében, mint a
„Betlehemi csillag...” Harmadízben 2011.
február 10-én 17 órától várjuk az érdeklõdõ szülõket, gyerekeket. „Itt a farsang,
áll a bál...” így álarcot készítünk, farsangi
népszokásokkal ismerkedünk. Találkozásunk mottója: „Kitalálom, ki vagy Te...”
(Ha a gyerekek ügyesek, nem biztos,
hogy könnyû lesz...) Utoljára április 14én találkozhatunk ismét 17 órától. Mindenki szeret játszani! Épp ezért ennek a
foglalkozásnak a „Paff a bûvös sárkány Játszani jó!” címet adjuk.
Míg a gyerekek játszanak, ügyeskednek,
és reméljük jól érzik magukat, addig a
szülõk szót válthatnak a tanító néniken kívül az iskola pszichológusával és fejlesztõpedagógusaival, akik bármilyen õket
érintõ kérdésben szívesen állnak az önök
rendelkezésére.
Címünk, ahol a foglalkozásokat tartjuk:
1038 Budapest, Pais Dezsõ utca 1-3. Érdeklõdésükre felvilágosítással szolgálunk
a 243-2951-es telefonszámon, valamint
meghívónkat megtalálják a www.pais.hu
honlapon.
A Pais Dezsõ Általános Iskola
vezetõsége
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Hirdetés

Pihenjen
a Hunor Hotelben!

1039 Budapest, Pünkösdfürdõ utca 40.
Tel.: 06 1 243 09 49; Fax: 06 1 24408 21
E-mail: hunor@wla.hu; www.hunor-hotel.com

Reggeli nélküli szobaár: 7000 Ft/nap
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Fodadóórák – Rendelet – Pályázat

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Lehet Más a Politika)
Czeglédy Gergõ (MSZP)
Kiss László (MSZP)
Dr. Simonka Csaba (MSZP)
Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület)
Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon.
elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.)
Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Így éltem meg a forradalmat
- 1956 az élõ emlékezetben -

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képvise-

Az Óbudai Múzeum Közalapítvány (ÓMKA) új pályázatot ír ki, kizárólag
Óbuda-Békásmegyeren, azaz Budapest III. kerületében lakók számára
„Így éltem meg a forradalmat - 1956 az élõ emlékezetben” címmel.
Pályázni lehet kézzel, géppel vagy szövegszerkesztõvel készült írásos emlékezésekkel, dokumentum-összeállításokkal, kommentált fotókkal, azaz minden
olyan alkotással, amely l956 eleven emlékezetét õrzi, szolgálja.
Terjedelmi korlát nincs, a kuratórium elsõsorban 3-20 A/4-es ívnyi pályázatokra
számít.
A pályamûveket - értékelés után - az Óbudai Múzeum és Könyvtár megõrzi. A
legjobb pályázatokat a kuratórium - a szakmai zsûri javaslatát kikérve - díjazza,
erre a célra 300.000 forintot különített el.
A pályázat jeligés. A postai úton beküldendõ pályamû mellé külön zárt borítékban mellékelni kell a jelige feloldását, azaz a pályázó nevét, lakcímét és egyéb
elérhetõségét (telefon, mobil, e-mail). A pályamûvet tartalmazó borítékra írják rá
a Pályázat szót, feladóként a jeligét tüntessék fel.
Feladási határidõ: 2010. november 30. 24 óra.
A pályamunkákat az Óbudai Múzeum Közalapítvány címére (1033 Budapest,
Fõ tér 1.) kell küldeni.
A történetírás és utódaink nemzet- és honismerete nem nélkülözheti a szemtanúk hozzájárulását a közös emlékezethez. Ossza meg velünk történeteit, és
buzdítsa erre a környezetében élõket is!
A pályázat eredményérõl a résztvevõket írásban értesítjük, az értékelést a sajtóban közzé tesszük. A díjakat (ünnepélyes keretek között) 2011. március 15éig átadjuk.
A pályázaton kívül a közalapítvány természetesen várja más korok beszámolóit is (pl.: szanálás).
Az ÓMKA Kuratóriuma

rendelete* az egyes helyi adókról szóló 49/2008.

lõ-testületének 50/2010. (XI. 2.) önkormányzati
(IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogalkotói jogkörében, d) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az egyes helyi adókról
szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következõket rendeli el:
1. § Az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 11. §
(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az adó mértéke 2011. évben 100 Ft/m2/év.”
2. § Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Kihirdetése a helyben szokásos módon, a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján való kifüggesztéssel
történik. Jelen rendeletet az Óbuda Újságban is
közzé kell tenni.
Sárádi Kálmánné dr.
jegyzõ
* Elfogadva: 2010. október 29.

Bús Balázs
polgármester
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Az újdonság ereje - bõvülõ
kisvállalati termékskála az MKB Banktól
Újdonságnak számít a 2010. nyarán
bevezetett vámszámla, ami a raktározásban, áruforgalomban résztvevõ kereskedelmi vállalatok, speditõr, valamint raktározási cégek munkáját egyszerûsítõ és felgyorsító elektronikus
csatornaszolgáltatás. Ennek során a
bank - az áruforgalom gyorsítása érdekében - valós idejû információkkal szolgál a vámhivatalok felé az
új elektronikus csatornán keresztül. Ha ügyfelünk a vámteher és
egyéb vámeljáráshoz kapcsolódó
közterhek (például regisztrációs
adó, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj) kifizetését elingy vállalkozás indulásakor
dította, a bank az erre vonatkozó
az ügyfeleknek különösen
információt, illetve bankigazolást
fontos, hogy csökkentsék kezdeegy órán belül továbbítja az illetéti kiadásaikat. Ehhez járul hozzá
kes hivatalnak. Ezáltal az ügyfél
az MKB 1×1 Dinamika szolgálszinte azonnal hozzájuthat a vámtatáscsomag, amelyet a bank haeljárás alatt álló árujához.
vi párszáz forintos számlavezeEmellett azoknak a vállalatoknak,
tési díj ellenében kínál kisvállaamelyek
megtakarításaikból rövidlati ügyfeleinek. A csomaghoz
távon szeretnének profitálni, a banki
igényelhetõ kedvezményes válversenytársakkal összehasonlításlalati bankkártya, továbbá - stanban is kiemelkedõ vállalati betéti
dard kondíciók mellett - valakamatokat kínálunk. A bank befekmennyi, a bank által kínált elekttetési palettáját színesíti - a különöronikus banki szolgáltatás.
sen alapítványok és egyesületek,
Az 1×1 Elektronikus Szolgáltaönkormányzatok valamint ügyvédi
táscsomag - kedvezõ havidíján túl
Szabó Róbert, a bank EuroCenterben irodák körében népszerû - legújabb
- a standard feltételeknél olcsóbb
található fiókjának vezetõje
kombi termékünk, a Tartós kamatinternetes ügyintézést tesz lehetõelõny
2013 kötvénnyel kombinált 1-3-6
dinamikus
növekedést
mutatnak,
illetvé, olyan havidíjmentes szolgáltatásokkal kiegészülve, mint az MKB ve jelentõs devizaforgalmat bonyolíta- hónapos akciós betét, amelynek igényTeleBANKár, az MKB NetBANKár, az nak. Az õ igényeikre szabtuk az MKB bevételével ügyfeleink egyaránt élvezMKB MobilBANKár. A csomaghoz tar- 1×1 Flotta szolgáltatáscsomagunkat, hetik a rövid és hosszú távú forráslekötozik egy díjmentesen vezetett forint amely számos komparatív elõnyt kí- tés elõnyeit, továbbá jelentõs kamatprébankszámla, egy éves díj nélkül használ- nál. Ezek közül kiemelkedik az ingye- miumhoz is juthatnak. Ügyfeleink kisható Visa Electron bankkártya, valamint nes bankon belüli átutalás, illetve in- vállalati termékpalettánk valamennyi
havi két ingyenes ATM készpénzfelvétel gyenes devizaszámla vezetés. A Flotta elemét, komplex kisvállalati megoldásacsomagot használók havidíjmentesen ink mindegyikét elérhetik a bank teljes,
bármelyik belföldi automatából.
A viszonylag rövid ideje létezõ MKB használhatják az elektronikus banki 86 egységet számláló fiókhálózatában.
A vállalkozás elvárásaihoz és lehe1×1 Elektronikus szolgáltatáscsomagnál csatornákat, a csomaghoz biztosított,
folyamatos növekedést regisztrálunk meghatározott bankkártyákat és jelen- tõségeihez leginkább igazodó megolmind az ügyfélszámot, mind a tranzak- tõs kedvezményekben részesülnek a dás megtalálásában személyes pénzciók volumenét tekintve. Ez nem vélet- forint és deviza átutalások költségei- ügyi tanácsadóink minden érdeklõlen, hiszen a számokból kitûnik, egyre bõl. Kis- és nagykereskedelmi vállala- dõnek segítenek az MKB Bank
többen „térnek át” a bankfióki ügyinté- toknak pénztárcakímélõ megoldást je- EuroCenterben található fiókjában.
zésrõl az elektronikus csatornákra, ami lent a csomaghoz biztosított kedvez- A konstrukciókról további részletek
találhatók a www.mkb.hu honlapon.
olcsó, kényelmes és biztonságos intézé- ményes zsákos befizetés is.
Az MKB Bank a kisvállalati szolgáltatások rendkívül széles és folyamatosan
megújuló palettáját kínálja ügyfeleinek.
Az induló vállalkozásoknak kialakított
ajánlatoktól a dinamikusan fejlõdõ cégeknek szánt szolgáltatáscsomagokon,
valamint az újdonságnak számító vámszámlán át egészen a kiemelkedõ vállalati betéti kamatokig minden vállalkozás megtalálhatja a mûködéséhez leginkább nélkülözhetetlen
megoldásokat - mondja Szabó Róbert, a bank EuroCenterben található fiókjának vezetõje.

E

si módot jelent a pénzügyi tranzakció
tetszõleges idõben és helyrõl történõ lebonyolításához. A költségtakarékosságot elõsegítik a kedvezõ csomagdíjak és
az elektronikus csatornák alacsonyabb
tranzakciós, például átutalási díjai.
Azokról a vállalkozásokról sem feledkeztünk meg, amelyek eredményei
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Nagy név
- nagy gondolat
Rejtvényünkben Goethe egyik mondását olvashatják a vízszintes 1. és a függõleges 33. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés elsõ része (zárt betûk: E. A. L. N.). 13. Hõ van benne. 14. Névelõs
balhé. 15. Angol test. 16. Óvodába jár. 17. Róka
fogta, névelõvel. 19. K. A. A. 20. Éktelen mezõ!
21. Páratlan barack! 22. Amerikai háborús film. 24.
Hidrogén és nitrogén vegyjele. 25. Történések. 28.
Keleties ruhám. 29. Kis Ilona. 30. Kergess. 31.
Egyik lap rövidítése. 32. Régiesen vív. 34. T. SZ.
N. 36. Visszatolt! 38. Brit autók jele. 39. Szõlõfajta. 41. Gördülékeny a dolog. 43. Sárga angolul. 44.
Névelõs fadarabka. 46. Szelén vegyjele. 47. O. F.
B. Ö. 50. Visszakéz! 51. Opera részlet! 52. Zalai
focicsapat. 54. Angol pénzek. 56. Hint. 57. Útszakasz. 59. Szalonnát fõz. 60. … Ádám, szépségverseny szervezõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Latinos szerelem. 2. Rockénekes, Tamás. 3. Bíró teszi a vádlottal, ékezet nélkül.
4. Kukucskál. 5. Fordított kettõs betû. 6. Szemmel
mérés. 7. Motorfajta. 8. Portékám. 9. Lik van benne. 10. Svéd és belga autók jele. 11. Fájdalmas szó.
12. Oda idéz. 17. Angyalrang. 18. Egyfajta fák névelõvel. 21. Best
of, fonetikusan. 23. Bach egyik miséje. 26. Zuhanyozó. 27. Nagy
tengeri állat fogazata. 33. A mondás második része (zárt betûk:
E. R. T. E.). 35. Új angolul. 37. Tokba helyezés. 38a. Becsapódott.
40. Pihenj! utáni parancsszó. 42. Aknafajta. 45. Z. Z. Z. Z. 48. Angol hajó. 49. Magába. 51a. Férfinév. 53. Londonban enni. 55.
Edény. 65. Kén, fluor és szén vegyjele. 58. Eper része! 60. Arzén.
Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt levelezõlapon november 25-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át.
Az november 5-én megjelent, „1956 emlékei” címû rejtvényünk
helyes megfejtése: „Kiscelli kastély; Csizma tér; Corvin-köz.”.
Nyertesek: Polenák Lászlóné, Búza utca 4.; Kapi-Horváth Ferenc, Bocskai utca 8.; Dresser Ilona, Zápor utca 59.

A Megbékélés Háza programjából
• Játszani, alkotni, kézmûveskedni várják a gyermekeket és szüleiket két egymást követõ programon is a Megbékélés Házába: november 25-én csuhéjáték készítésre, december 9-én betlehemezésre invitálják az érdeklõdõket 16-tól 18 óráig.
• A Glamour Singers énekegyüttes könnyûzenei feldolgozásokkal lép színpadra capella elõadásmódban november 29-én 19 órai kezdettel. Karvezetõ: Zelencsuk Tímea. (A programok ingyenesek. A Megbékélés Háza a Hadrianus utca-Királyok útja sarkán található. Bõvebb információ:
www.megbekelestemplom.hu)

Rajzfilmes
játék

A

z óbudai székhelyû Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes játékot indít lapunkban.
Az 1. játék kérdése: Kinek az
asszisztense a képen látható figura?

Nyeremény a Magyar Rajzfilm
Kft. rajzfilmes ajándékcsomagja:
1 rajzfilmes DVD; 1 Macskafogó
képregény; 1 eredeti, kifestett cell
egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon szerkesztõségünk címére
(1035 Budapest, Szentendrei út
32.) november 25-ig várjuk. Az
ajándékcsomagot a szerencsés
nyertes itt veheti át.
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Túranap tavaszias õszben

Ismét élre úsztak
az RSE kis delfinei
A Római Sport Egyesület
(RSE) úszói idõrõl idõre bizonyítják tehetségüket. Nem
volt ez másképpen a Bécsben rendezett, Delfincup
nemzetközi megmérettetésen sem, október 23-án.

D

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A napsütéses idõ közel
1400 kirándulót csalt ki a
szabadba november 6-án,
a 3. Intersport Túranapon.
A Csillaghegyrõl a Pilis felé vezetõ ösvényeket ellepték a túracipõs, hátizsákos turisták és futók.

A

ragyogó
idõben
csodálatos kilátás
nyílt a 10, 18 vagy 29 kilométeres útvonalak kiemelkedõ pontjairól Budapestre, a Pilisre, az õszi
színekben pompázó erdõkre. Voltak olyan
résztvevõk, akik nem is
álltak meg az általuk választott táv végén, hanem
tovább túráztak, mert
olyan szépnek találták az
útvonalat és az idõt.
A Kõ-hegyi bányánál
található ellenõrzõpon-

tot mindhárom táv indulói érintették, így itt sokan cseréltek tapasztalatot a már bejárt utakról
és látványosságokról.
Az erdõben nem csak a
Nordic Walking kedvelõi ragadtak botot, de
sokan érkeztek faágból
faragott túrabottal is. A
Nagy-Kevély csúcsánál
szinte a kirándulók mellõl indultak útjukra a
paplanernyõsök, hogy
aztán sokáig elkísérjék
õket a levegõbõl. Az
„egri” várnál látható lovagi játékok idén is
megállásra késztették a
túrázókat, a bátrabbak
az íjászat rejtelmeibe is
belekóstolhattak. A viszszaúton sokan választották pihenõhelyül a Tevesziklák árnyékát.

Ezen a napon igazi közösséget alkottak a túranap résztvevõi, a visszafelé tartók folyamatosan
bíztatták a szembejövõket, hogy már nincs messze a cél, vagy az ellenõrzõpont, és felhívták a figyelmet az érdekes természeti jelenségekre is.
A versenyközpontban a
visszaérkezõket turistamenü, lilahagymás zsíros
kenyér, baracklekváros kenyér
és tea várta.
Az udvaron
felállított
kötélpályát
még a legfáradtabbak is
kipróbálták
egy csúszás
erejéig.

Bejgli-futás
a Fõ térrõl
Elõzetes: a Zöldgömb Sport Klub
és az Óbudai Futókör idén 14. alkalommal rendez bejgli futást december 26-án 11 órától.

A

résztvevõk a Fõ térrõl indulnak és a Laktanya
utca-Folyamõr utca-Matróz
utca-Harrer Pál utca érintésével oda is érkeznek vissza. Nevezni a Harrer Pál Általános Iskolában lehet aznap 9 órától
(Harrer Pál utca 7.). Az ovisoknak 300 méteres futamot
rendeznek, a 14 évesnél fiatalabbak 2 kilométeres, a 15
évesnél idõsebbek 4 kilométe-

res távolságot futhatnak, a többiek pedig 2 kilométeres gyaloglásra és botos túrára nevezhetnek be.
A nevezési díj 25 dkg bejgli illetve bármilyen karácsonyi
sütemény -, vagy 600 forint. A
kategóriák elsõ három helyezettjei érmet és ajándékot kapnak.
(Bõvebb információkat a
www.zoldgomb.hu címen találhatnak az érdeklõdõ sportemberek. A futást támogatja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.)
D. Zs.

ani Veronika, a Római Sport Egyesület
9 éves versenyzõje egy
arany- és három ezüstérmet nyert. Fantasztikus teljesítményt nyújtott, különösen 50 méter pillangón.
Az ifjú úszótehetség eltökélt szándéka, hogy olimpiai bajnok lesz.
Ugyanezen a napon, a 8
éves Szignárovics Dorina

és a 7 éves Kõhalmi Kornél székesfehérvári utánpótlás versenyen vett részt
az RSE színeiben, ahol közel 400-an indultak. Dorina 50 méter pillangón
bronzérmet szerzett, Kornél pedig saját korosztályában a legjobb eredményt
érte el 50 méter pillangón
és 100 méter gyorson.
Egyszerre tehát két helyszínen bizonyították tehetségüket a versenyzõk és
ezáltal öregbítették Óbuda
hírnevét. Az egyesület két
vezetõje, Gyepes Lajos és
fia, Gyepes Ádám méltán
büszkék tanítványaikra.
Sz. Cs.

RÖPLABDA TOBORZÓ. A Vasas SC várja a röplabdázni vágyó, sportot szeretõ, 1999 és 2003 között született lányok jelentkezését. Csatlakozz te is
Magyarország legeredményesebb, legnépszerûbb
röplabda szakosztályához, ahol a sportág legjobb
utánpótlás edzõi várnak téged. Jelentkezni minden hétköznap 15.30-tól 18-óráig lehet a Folyondár utcai sporttelepen (Folyondár utca 15.)
Benkóné Kõrös Máriánál, vagy a 06-30-954-6760as telefonszámon.
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Sportlövésben
világbajnoki bronzérmes
Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Egyetemi Központjának II. évfolyamos villamosmérnök Bsc hallgatója, Teplán László bronzérmet
szerzett a III. Sportlövõ Egyetemi
Világbajnokságon a lengyelországi Wroclawban.

A

világ összes nemzetisége
képviseltette magát a
szeptember 15-tõl 19-ig
lebonyolított rangos eseményen. Az olimpiaszintû rendezéssel bíró versenyen korlátozták az indulók létszámát, hiszen országonként minden számban csak hárman versenyezhettek.
Teplán Lászlónak és
klubsporttársainak - Szollár András, a Pannon
Egyetemrõl és Kovács
Gusztáv, a Nyugat-magyarországi Egyetemrõl a legnagyobb kihívást a
cseh- és szlovák csapat
ellenfelei jelentették. De
végül sikerült felülkere-

kedni rajtuk és a magyar csapat
remekül zárta a világbajnokságot. A 3 tagú legénység trapban
a harmadik helyen, 333 koronggal lett bronzérmes.
Jövõre Kínában rendezik a
világbajnokságot, melyre reményeik szerint eljutnak a fiúk
és újabb, fényesebb érmet szereznek.

Kirobbanó erõben
a fekvenyomó-bajnokok
A Gruber’s Gym SE volt a házigazdája
a Magyar Profi Liga nevében tartott
Scitec Raw Power Fekvenyomó Kupa
versenysorozat döntõjének, melyet a
Békásmegyeri Közösségi Házban rendeztek október 31-én.

A

z érdeklõdést a számok is
igazolják, hiszen 125 induló
nevezett középiskolás, tehetségkutató, nõi, masters és versenyzõ kategóriában. A RAW-versenyek érdekessége, hogy a szabályok tiltják a fekvenyomó (gumi alapanyagú) ruhák használatát. Anépes mezõny kirobbanó erõben és remek
hangulatban
versenyzett
Ehhez az is
hozzájárult,
hogy kiváló
volt a szervezés, illetve a
szponzor cég
minden kategória dobogós
helyezettjeinek nagy értékû táplálékkiegészítõ-utalványt ajándékozott.

A házigazda Gruber’s Gym csapata is kitett magáért, 15 versenyzõt indított. Elsõ helyen végzett
Ármay Lajos, Baranyai József,
Böjtös Vendel, Jobbágy László,
Protár István, Seres Imre, Verebi
István és Kasza László. Ezüstérmet
szerzett Antal Anikó, Vajna Gábor,
Csikós József és Bognár Sándor. A
dobogó harmadik fokára állhatott
Salfiti Menhel és Rohrmann Katalin. Kraszner Lénárt és Németh
Zsuzsa IV., Novák Péter V. lett. Az
abszolút kategória gyõztesei:
Rohrmann Katalin, Kasza László
és Seres Imre.

Szivacskézilabda-bajnokság

A Folyondár Sportközpont október
15-én hagyományteremtõ céllal
adott helyet a gyerek szivacskézilabda csapatbajnokságnak. Lányok és
fiúk küzdöttek egymással, remek
hangulatban.

A

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

szivacslabda könnyen kézbe,
marokba fogható, így lényegében minden technikai elem elsajátítására alkalmas. A szivacskézilabdázás, melyet 2003-ban vezettek be hazánkban, a gyermekek elsõ, versenyélményt is nyújtó találkozása a labdával.
A labda varázsával kelthetõ fel
legkönnyebben a testnevelés, a
rendszeres sportolás iránti vágy. A

kicsik gyorsan utánozzák az idõsebbeket, és máris kezdõdhet a
gólgyártás. Ez a sport két reménynek ad esélyt. Egyrészt felkeltheti
a mozgás, a rendszeres sportolás
iránti vágyat, másrészt kezdeményezhet valamely sportjáték iránti
érdeklõdést, jelesül a kézilabdázás
megkedvelését.
Ezután zumba táncra perdültek a gyerekek és láthatóan
széles mosoly kerekedett az arcokra. Kezdetét vette a zumba
maraton, mely különleges hangulatát a dél-amerikai zenék
ritmusa, a pergõ konga dob és a
magyar, külföldi oktatók élvezetes elõadása garantálta.
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Polgármesteri
fogadóóra
Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ elõzetes
bejelentkezés alapján
tartja fogadóóráját. További információért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-8696os telefonszámon.

Országgyûlési
képviselõk
fogadóórái
• Menczer Erzsébet önkormányzati és országgyûlési képviselõ fogadóórája megváltozott. Tisztelettel kérjük a kedves
polgárokat, hogy a Fidesz
03. valasztókerületi irodáján (367-8791) egyeztessenek idõpontot, mivel a
parlamenti munka miatt a
szokásos, minden hónap
elsõ hétfõi fogadóóra az
Árpád Gimnáziumban a
jövõben nem tartható
meg.
• Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden páros hét péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyeztetésére is mód van:
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

2010/22. szám

Gyermeki öröm képekben
gyermekek élethelyzeteinek azonosságait, illetve a társadalmi szemléletformálás a koraszülöttek és a születési sérültek élethelyzetérõl alkotott elképzelésben. A
központi téma a „Cseppek öröme” volt, a gyermeki örömrõl és a természet örömteli pillanatairól várták a képeket.
A rögzített, jól elkapott
pillanatok csodálatosan
érzékeltetik, hogy a
gyermeki örömben eltûnnek a határok.

Nagy sikerrel zárult az óbudai székhelyû Gézengúz
Alapítvány által kiírt „Cseppek öröme” címû fotópályázat. Több száz kép érkezett, melyek között számos
igen magas színvonalút talált a Keleti Éva, Prima
Primissima-díjas fotómûvész vezette szakmai zsûri.

A

fennállásának 20.
évfordulóját ünneplõ Gézengúz Alapítvány célja az volt a pályázattal, hogy bemutassa a sérült és egészséges

KÉKESDI L. GYULA: RITKA PILLANAT

Polgári Esték Csillaghegyen A Célpont kulisszatitkairól

A

Fidesz 4-es választókerülete „Fórum
Székelyföld autonómiájáról” címmel tartja következõ rendezvényét
november 21-én 15 órától a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.) a
Polgári Esték Csillaghegyen elnevezésû so-

rozatban. Vendég: Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke és dr.
Kincses Elõd ügyvéd.
Közremûködik a Kincsõ Együttes. Mûsorvezetõ: Kövér Tamás, a
Katolikus Rádió munkatársa. A rendezvény
alatt könyvárusítás is
lesz.

K

rakkó Ákos, a Fidesz
parlamenti frakciójának sajtófõnöke, és egykori „Célpontos” kolléganõje, Kovács Andrea volt
a Fidesz és a Fidelitas által
szervezett Polgári Esték
november 3-ai rendezvé-

nyének vendége. A telt házas esten többek között a
„Célpont” címû közkedvelt HírTV-s mûsor kulisszatitkairól halhattak az
érdeklõdõk, majd a közönség kérdéseire válaszolt a két újságíró.

Rajzfilmes szakkör Óbudán
A Kerék utcában indul rajzfilmes szakkör 6-17 éveseknek, szombatonként 9-tõl 12 óráig. A gyerekek rajzfilmkészítést tanulnak, elkészíthetik rajzfilmjüket, melyet
CD-lemezen hazavihetnek. (Információ a 250-1355-ös
telefonszámon. E-mail:
clarus-tax@t-online.hu;
www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html)

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a
3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb december 1-jén) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást
tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.:
367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége Javításáért ÓbudaBékásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) folytatja közérdekû tanácsadási szolgáltatását.

minden hónap elsõ hétfõjén (legközelebb december 6-án) 17-tõl 19 óráig a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.), minden hónap második hétfõjén (legközelebb december 13-án) 17-tõl 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden
hónap harmadik szerdáján (legközelebb december 15-én) 16-tól 19 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ
utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ö

n társasház vagy
lakásszövetkezet
lakóközösségében tulajdonosként, illetve bérlõként él és érdeksérelem
érte? Vitája támadt a közös képviselõvel, vagy a
lakóközösséggel? Kérdései vannak a fûtéskorszerûsítéssel, az ÖKOplusz program tényszerû
tapasztalataival kapcsolatban, a pályázható támogatások lehetõségeirõl érdeklõdne? Kérdé-

sei vannak, melyekre
nem kap választ? Nem
ismeri jogait, lehetõségeit, segítséget szeretne? Ingyenes tanácsadást biztosítunk, ahol
gyakorló társasházi és
lakásszövetkezeti tisztségviselõk válaszolnak
kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, november 29-én 17-tõl 19
óráig, Csobánka tér 5.,
közösségi ház.
2. Belsõ-Óbuda, november 30-án 17-tõl 19
óráig, Vörösvári út 17.,
lakásszövetkezeti iroda.
(Elõzetes bejelentkezés:
367-8689.)
LÉJÓBE
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POLI-D
DENTIST KFT.
ÓBUDAI FOGORVOSI RENDELÕJE
III. Lajos utca (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig
minden szombaton 9-15 óráig
Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

Minden új páciensnek
INGYEN fogorvosi felmérés terv készítéssel! (rtg nélkül)
ZIRKON KORONA 65.000.-Ft
Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK december 18-ig érvényesek!
- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- Implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- dentalhigienikusi napon (pénteken) a fõgkõlevétel (50%-os)
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20%
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, digitális
tomograph röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõeltávolítással, jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt FOGTECHNIKAI HÁTTÉRREL RENDELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

A CSILLAGHEGYI CSIGAHÁZ ALAPÍTVÁNY (adószám:
18106730-1-41) ezúton mond köszönetet azoknak, akik a 2008. évi
adójuk 1 %-át, 219.819 Ft-ot alapítványunk részére ajánlották fel.
A fenti összeg tartalékolásra került, késõbbi felhasználás céljából.

Az Óbudai Múzeum és Könyvtár nyilvános,
egyfordulós pályázatot hirdet az Óbudai
Múzeum „Kastély Kávézó”-jának üzemeltetésére
Helyszín
1033 Budapest Fõ tér 1. Az Óbudai Múzeum új, Szentlélek téri bejáratánál lévõ kávézóhelyiség.
Leírás
A kávázó területe 27 m2. A vendégtér kb.
15 fõ egyidejû tartózkodására alkalmas.
Tavasztól õszig lehetõség van asztalok és
székek kihelyezésére a Szentlélek térre, kb.
50 m2 területre.
A kávézó vendégtere és konyhája bebútorozott, az üzemeltetéshez szükséges eszközökrõl (pl. kávégép, hûtõk, stb.) a pályázónak kell gondoskodnia.
A kávézó nyitva tartása a múzeum nyitva
tartási idejéhez igazodik, esetenként alkalmazkodva az intézmény egyéb programjaihoz. A kávézó takarítását, tisztítását az
üzemeltetõ végzi.
Az üzemeltetõ kizárólag a múzeum által
megadott ("Kastély Kávézó") elnevezést
használhatja. A kiíró elvárja a kávézó meg-

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179.
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porcelán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési
lehetõség, bankkártyás fizetés és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medicina,
MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk,
Talizmán, Egészségért, Budai, Kardirex, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér,
ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez
személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu
jelenésének egységességét, annak illeszkedését az Óbudai Múzeum arculatához, többek között a mûködtetõ személyzet egységes öltözetét.
Az üzemeltetés során a kávézó vendégkörének bõvítése az üzemeltetõ feladata is,
melynek érdekében a kiíró ajánlja a galériakénti mûködtetést és különféle programok szervezését.
Üzemeltetési díj
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bérleti díj
ajánlatot (Ft/hó), mely tartalmazza a rezsi
(fûtés, villany, víz) költségeket is.
A pályázaton való részvétel feltétele
A pályázaton minden jogi személy és jogi
személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt vehet, aki, illetve amely társaság
gazdasági tevékenység folytatására jogosult.
Az ajánlathoz mellékelni kell: a kávézó
üzemeltetésének részletes üzleti tervét, különös tekintettel a mûködés profiljára, termék- és szolgáltatáskínálat megjelölésére,
a vendégkör kiépítésének ösztönzését szolgáló eszközök megjelölésére, kitérve az
egyes árkategóriákra is.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét; cég esetén 30 napnál nem
régebbi eredeti, vagy közjegyzõ által hitelesített cégkivonatot; aláírási címpéldányt,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll
végelszámolás alatt, nincs ellene csõd- vagy
felszámolási eljárás folyamatban; nyilatkozatot, hogy nincs ellene folyamatban végrehajtási eljárás; 30 napnál nem régebbi
APEH igazolás; 30 napnál nem régebbi

Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által kiadott igazolás; a pályázó
vendéglátó tevékenységének végzéséhez
szükséges érvényes hatósági és igazgatási
engedélyek (pl.: mûködési engedély,
ÁNTSZ engedély, stb.); a „Kastély Kávézó”
üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket.
A pályázat lebonyolításának idõrendje
A pályázat meghirdetésének kezdete:
2010. október 20.
A pályázat beadási legvégsõ határideje: 2010. november 30.
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban, postai úton az Óbudai
Múzeum és Könyvtár, 1033 Budapest
Fõ tér 1. címre kell eljuttatni „Kastély
Kávézó” tárgymegjelöléssel.
A pályázat eredményhirdetése: 2010. december 15.
Az üzemeltetés tervezett kezdete: legkésõbb 2011. január 1.
A pályázati eredményhirdetést követõen a
kiíró 2 éves üzemeltetési szerzõdést köt a
nyertes pályázóval.
A pályázat elbírálásának szempontjai
A pályázat elbírálásánál kiemelkedõ szempontok: a pályázat kreativitása, illeszkedése az Óbudai Múzeum arculatához, valamint a havi bérleti díj összege.
Információt kérhet
Jelen pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Gálfi Ágnes
gazdasági igazgatótól az agnesg@
obuda.hu e-mail címen. A pályázati kiírás
a www.obudaimuzeum.hu oldalon is
megtalálható.
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Irodalmi est Mikszáthról
„Keresztül-kasul Mikszáthtal a Kárpát-medencében” címmel irodalmi estet rendeznek november
18-án 19.30 órai kezdettel a Balassi Bálint Intézet
Márton Áron Szakkollégium Könyvtárának Brassai
termében, az író halálának 100. évfordulóján. Az
esten dr. Praznovszky Mihály tart elõadást: az
egyes mûvek erdélyi, felvidéki és kárpátaljai helyszíneinek a regényekben történõ megjelenítésérõl
beszél a hallgatóságnak. (A rendezvény ingyenes.
A Márton Áron Szakkollégium címe: Kunigunda útja 35.)

A békásmegyeri könyvtár programjából
• Az adventi készülõdés jegyében Tündérnaptárat
készíthetnek a gyermekek és szüleik Horváth Adrienn kézmûves mesterrel november 22-én 16.30
órai kezdettel.
• „Mackók és Bencék" címmel Tóthné Fábián Eta és
Csekõ Etelka iparmûvészek alkotásai tekinthetõk
meg az év utolsó napjáig a gyermekkönyvtárban.
(A Szabó Ervin Könyvtár békásmegyeri, Füst Milán
utcai könyvtára a 26. szám alatt található. Bõvebb
információ a 245-3409-es telefonszámon kérhetõ.)

Huncut hópihék
a Mezei Mária Szeretetszínházban
Kitekintés: tizenharmadik évadját kezdi a Mezei
Mária Szeretetszínház a VI. kerületben, a Nagymezõ utcához közel, a Lovag utca elején. A Kilin Ildikó
színmûvész vezette társulat gyermek- és ifjúsági
darabokat is mûsorra tûz. Például A kis herceget,
vagy december 3-án 15 órai kezdettel bábjátékos
és bûvész részvételével a Huncut hópihéket. Továbbra is játsszák a nagysikerû „Te jó év!” címû varietémûsorukat, melyet november 20-án 19 órától
láthat a közönség. (Telefonszám: 06-20-362-4758.)

Mikulás túra
A Budapesti Természetbarát Sportszövetség és a
III. kerületi Természetbarát Bizottság Mikulás túrát
szervez december 4-én. Cél a III. kerületi pihenõház, a Menedékház utca 22. szám alatt. Ajánlott túra útvonal: Hûvösvölgy-Határnyereg-Erdõalja útMenedékház út. Távolság: 8 kilométer. Szint: 100
méter. Az erdei Mikulás 11-13 óra között várja a
gyermekeket a pihenõháznál. (Megközelíthetõ a
137-es busz Erdõalja úti fordulójától, az úton egyenesen az erdõn keresztül, a Menedékház utcáig.)

Mi a Rajz?
Erre a kérdésre próbál választ adni a Budapest Galéria Kiállítóházának legújabb tárlata, mely a rajzmûvészet legújabb tendenciáira, aktuális jelenségeire mutat rá. Csáky Marianne, Fischer Judit, Fukul
Yusuke, Háy Ágnes, Horváth Tibor, Koleszár Ferenc, Magyarósi Éva, Mécs Miklós, Navratil Judit,
Szabó Eszter, Szíj Kamilla, Szûcs Attila, Tarr Hajnalka, Lakatos Renáta, Tibor Zsolt és Vécsei Júlia
nem papír alapú munkái december 5-ig tekinthetõk
meg (Lajos utca 158.), hétfõ kivételével minden nap
10-tõl 18 óráig.

Ennivaló könyvlapok
Igazi sikertörténet volt az
október utolsó hétvégéjén
rendezett Kóstoló fesztivál a Symbol étteremben.

Õ

szy-Tóth Gábriel
író-producer és felesége, Balla Ibolya „Így
fõznek a borászok” címû
könyve ugyanis megelevenedett a tányérokon és
a fesztivál vendégei anynyit kóstolhattak meg a
81 fogásból, amennyi
beléjük fért. A finom falatokhoz nemes nedû dukált, így vált valódi
gasztronómiai élménnyé
az esemény. A habot a
tortán az Óbudai Kulturális Központ szervezte
mûsor jelentette, hogy a
szellem se maradjon
éhesen. Fellépett a Buda-

pest Ragtime Band és a
Váczi Eszter Quartet,
majd az Óbudai Danubia
Zenekar vonósnégyese,
valamint a borászok alkalmi kórusa szórakoztatta a vendégeket. Arról,
hogy a tömérdek látni és

enni-inni való között eligazodjanak a vendégek
a fesztivál házigazdája
Rókusfalvy Pál gondoskodott. A rendezvény
rangját emelte, hogy a
védnökséget Bús Balázs
polgármester vállalta.

Nagy vagy! TV2 vetélkedõ
Szurkoljanak a Harrer iskolának!

A

televíziós adás idõpontja: november 21-én, vasárnap 10
órától. Az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola sikeresen vett részt a TV2
szervezésében megvalósuló, „Nagy
vagy!” címû országos ügyességi sportvetélkedõn. A versenyen 48 csapat in-

dul az ország minden részérõl. Az
óbudai csapat családok bevonásával,
két felsõs, négy alsós diákból és négy
felnõttbõl állt. A vetélkedõn híres személyiségek is szerepelnek: a III. kerületi iskolával Gyenesei Leila fiatal öttusázó tehetség versenyzett.

Társasjátékverseny az Árpádban
Ötödik alkalommal rendezik december 4-én a Társasjáték Határok Nélkül elnevezésû játékversenyt
az Árpád Gimnáziumban.

KIPUFOGÓ
KLINIKA
Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

É

vrõl évre diákok és felnõttek ülnek asztalhoz az iskola aulájában, hogy táblák, lapkák, korongok és bábuk segítségével szórakoztató órákat töltsenek el egymás társaságában. Az idei versenyen Catan, Wizard, Callisto, Wikinger, Keltis, Funkenschlag, Alhambra, Puerto Rico és Pislog nevû játékból választhatnak a nevezõk. A kiemelkedõen szereplõ versenyzõket a Piatnik Kft. által felajánlott társasjátékokkal jutalmazzák a szervezõk.
(Nevezési lehetõség és további információ:
www.tarsasjatek.csztkft.hu.)

Freecikle - meghosszabbítva
A kerékpár kultúrtörténetét bemutató „Freecikli
Budapest” címû kiállítást 2011. január 9-ig meghosszabbították a szervezõk a Kiscelli Múzeum
Oratóriumában a nagy érdeklõdésre való tekintettel. (A Kiscelli Múzeum címe: Kiscelli utca 108.)

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése
garanciával. BRUTUS kipufogók,
ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.
(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356
http://www.kipufogo.hu
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