
A rászoruló III. kerületi diákoknak osztanak
ingyen reggelit a Szalézi Ifjúsági Központ-
ban (Kiscelli utca 79.) 6.45-tõl 7.45 óráig.

Életünk és értékeink védelmérõl bûnmegelõ-
zési filmsorozatot vetítenek az Óbuda Tv-
ben, és lapunkban is foglalkozunk a témával.

A nyolcadikosoknak hamarosan dönteniük
kell, melyik középiskolában folytatják tanul-
mányaikat. Közöljük a felvételi szabályokat.15

Középiskolába készülõk figyelmébe

13
Kisfilmekkel a bûnmegelõzésért

XV. évfolyam 22. szám              Megjelenik kéthetente             2009. NOVEMBER 17.

11
Ingyen reggeli iskolásoknak a Szaléziaknál

A Margit híd lezárása miatti, állandósult dugók leginkább a III. kerület fõútjainak - a Szentendrei út, a Lajos és a Pacsirtamezõ utca - forgalmát
bénítja meg. Ennek fõ oka, hogy a fõváros úthálózatának Óbuda-Békásmegyerre esõ részén több fontos elem hiányzik, illetve évek óta csak a
tervezõasztalon valósult meg. (Képünkön: épül a körforgalom a Raktár utca-Vihar utca keresztezõdésében, ahol a jelenlegi kaotikus forgalmi rend
miatt gyakoriak a balesetek.) HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 7. OLDALON

A fõváros halogatja a közlekedési változtatásokat

Állandósult forgalmi dugók Óbudán

A z állami vagyonke-
zelõ továbbra is

vizsgálja, hogy a csónak-
házakkal rendelkezõ,
veszteséget termelõ Sport-
létesítmények Zrt. jelentõs
ingatlanvagyonát hogyan

lehetne gazdaságosabban
hasznosítani. A korábbi
privatizációs tender nyá-
ron megbukott, a csónak-
házak azonban továbbra is
veszélyben lehetnek. Ösz-
szesen nyolc, értékes Du-

na-parti csónakházról van
szó.

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

Továbbra is eladók a római-parti csónakházak?

MEGJELENÉSÜNK. Kö-
vetkezõ számunk de-
cember 1-jén, kedden
jelenik meg! 

M ásodik alkalom-
mal rendez Óbu-

da-Békásmegyer Ön-
kormányzata november
29-én 10 órától Civil és
Nemzetiségi Napot az
Óbudai Kulturális Köz-

pontban, ahol számos
szervezet mutatkozik
be. Az esemény szerve-
sen kapcsolódik az Óbu-
dai Egészségolimpiá-
hoz. 

PROGRAMAJÁNLÓ AZ 5. OLDALON

Civil és Nemzetiségi Nap

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A „Tiszta virágos óvoda,
Tiszta virágos iskola” elne-
vezésû 2009. évi pályázat
ünnepélyes eredményhir-
detését november 9-én tar-
tották az Óbudai Kulturális
Központban.

Idén már ötödik alka-
lommal hirdette meg

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a versenyt,
melynek hatására - aho-
gyan ezt az értékelõ zsûri-
tagok megállapították - a
kerületi oktatási intézmé-
nyek zöme jól érzékelhetõ-
en megszépült, „kivirág-
zott”. A tavaly elindított
kerületi komposztálási
program hatására az isko-
lák és óvodák többségében
a környezettudatosságra,
és így a komposztálásra is
kiemelt figyelmet fordíta-
nak, amit örömmel tapasz-
talt és értékelt a zsûri.

A korábbi évekhez ha-
sonlóan a pályázat kezde-
ményezõje, Szabó Mag-
dolna alpolgármester kö-
szöntötte a megjelenteket
és adta át a helyezetteknek
az önkormányzat által
megítélt díjakat.

A3. helyezett 150.000, a
2. helyezett 200.000, az 1.
helyezett 250.000 forint ér-
tékû vásárlási utalvány ju-
talomban részesült. Az vá-
sárlási utalványokat a
FitoLand Dísznövényker-
tészet biztosította. Az elsõ

helyezettek ebben az év-
ben is kaptak réztáblát,
melynek átvétele és az in-
tézmények falára való el-
helyezése az elmúlt évek
alatt az intézmények szá-
mára rangos elismeréssé,
büszkeséggé vált.

Az óvodák közötti ver-
seny elsõ három helyezett-
je: 1. Gyermeksziget Mon-
tessori Óvoda Mosolygó
Tagóvodája. 2. Gyermek-
világ Óvoda Vitorla utcai
épülete. 3. Pitypang Óvoda
Ürömi utcai épülete.

Az iskolák közötti
verseny elsõ három he-
lyezettje: 1. Csillaghe-
gyi Általános Iskola. 2.
Fodros Általános Iskola.

3. Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola.

Mint minden évben,
idén is több civil szervezet,
a Szalkai Kertészet, vala-
mint a COMPOSTAL Kft.
ajánlott fel hasznos és érté-

kes jutalmakat az általuk
szépnek, rendezettnek ítélt
intézmények számára. 

Afelajánlásokat köszön-
jük és gratulálunk minden
díjazottnak!

Somlói Viktória

„Tiszta virágos óvoda, Tiszta virágos iskola” pályázat eredménye

Réztábla az elsõ helyezetteknek

Szabó Magdolna alpolgármester átadja az elsõ helyezettet megilletõ réztáblát Kurilla
Györgyinek, a Csillaghegyi Általános Iskola igazgatójának

Testületi ülés
Soron következõ ülését
- a II. féléves munkaterv
szerint - november 25-
én 10 órától tartja Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete a Város-
háza tanácskozótermé-
ben.

Eladósodó 
önkormányzatok
Drasztikusan nõtt az
önkormányzatok adós-
ságállománya az elmúlt
években. Míg a teljes
önkormányzati szféra
hosszú lejáratú kötele-
zettsége 2000-ben 92
milliárd forint, a rövid le-
járatúaké pedig 83 milli-
árd forint volt, 2008 vé-
gén a bruttó önkor-
mányzati adósságállo-
mány közelített az 100
milliárd forinthoz.

Zajtérkép már van
Lezárult a „Budapest és
vonzáskörzete zajtérké-
pe” címû uniós és költ-
ségvetési projekt. Je-
lenleg a lakosságot ter-
helõ környezeti zaj je-
lentõs része a közúti
közlekedésre vezethetõ
vissza. Óriási a kritikus
módon veszélyes napi
75 decibel és éjszakai
70 decibel zajszint felet-
ti terheltek száma. Az
elsõdlegesen „veszé-
lyeztetett” zónák Buda-
pesten többek közt az
autópályák bevezetõ
szakaszai, a Hungária
körút, a Kerepesi út és
a nagy forgalmú vasút-
vonalak.

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne ráke-
rülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati
lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8596.

Idén augusztus óta jogsza-
bály írja elõ a közterüle-
ten szabálytalanul parkoló
jármûvek elszállítását. 

Az elszállításhoz a
közterület-felügyelet

közremûködõt vesz igény-
be. Az elszállított jármû-
vek a III. kerület, Pók ut-
ca 1. szám alatti tárolóhe-
lyen a nap 24 órájában át-
vehetõk, amennyiben a jár-
mû üzemeltetõje a jármû
átvételére való jogosultsá-
gát igazolta és az intézke-
dés költségét megtérítette
vagy a befizetés tényét
számlával igazolta. Érdek-
lõdni a 06-20-261-7313-as
telefonszámon lehet. 

Hol vannak az elszállított jármûvek?

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Civil és
Turisztikai Szolgáltató Irodája levelezõlistát üzemel-
tet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés ke-
retén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön
keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a ci-
vil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, szíves-
kedjenek jelezni Tófejy Éva csoportvezetõnek, a
tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek
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A2009-es esztendõ
beszámoló közgyû-

léseinek megfelelõ elõké-
szítése és lebonyolítása ér-
dekében az önkormányzat
ebben az évben is meg-
szervezi a társasházi kö-
zös képviselõk fórumát. 

Az eseményt novem-
ber 25-én 18 órai kez-
dettel tartják az Óbudai

Kulturális Központ szín-
háztermében. (Cím: San
Marco utca 81.)

A fórum témája: a
társasházi törvény mó-
dosításából fakadó tud-
nivalók, feladatok. Elõ-
adó: dr. Bék Ágnes, a
Társasházak és Társas-
házkezelõk Országos
Egyesületének elnöke.

Bús Balázs polgármes-
ter beszédében a nö-

vekvõ szociális feszültsé-

gek kapcsán a szolidaritás
jelentõségét hangsúlyozta.
Emlékeztetett arra, hogy
számos kritikát kapott
azért, hogy olyan széles
szociális ellátórendszert
épített ki a kerület, mely
ma már alig finanszírozha-
tó. Ezekre a vádakra úgy
felelt: „az emberi méltóság
nem mérhetõ pénzben”.

Nem javul a közeljö-
võben a társadalom hely-
zete, ezt jelzik a számok,
a statisztikák és tenden-
ciák. Azt mondta: „a je-
lenlegi kilátások mellett,
a jelenlegi feltételekkel
hosszabb távon nem mû-
ködhet egyetlen európai-
nak mondott ország sem.
Nem kell ahhoz politi-
zálni, hogy az ember be-

lássa, nem mehetnek így
tovább a dolgok.” 

A remélt fordulatig azt
kérte a hallgatóságtól,
hogy munkájuk révén ad-
janak reményt a rászorul-
taknak és kiszolgáltatottak-
nak.

AFischer Ágoston Óbu-
dai Szociális Díjat idén
Czöndör Istvánné kapta a
III. kerületben élõ idõsek
és fogyatékos személyek
érdekében kifejtett fárad-
hatatlan munkája elismeré-
seként.

Polgármesteri dicséretet
és az ezzel járó pénzjutal-
mat dr. Andráczi-Tóth Ve-
ronika, Honti Szilvia, Hor-
váth Valéria, Kõházi Kis
Enikõ és Tegzéné Schlotter
Ágnes kapta.

Czöndör Istvánnénak ítélte oda idén a képviselõ-testület a Fischer Ágoston Óbudai
Szociális Díjat. Az elismerést  Bús Balázs polgármester adta át

Átadták a Fischer Ágoston-díjat

Reményt ad a szociális munka

Társasházi képviselõk fóruma

Támogatta a budai villamo-
sok fonódó hálózatának ter-
vét a fõváros városüzemelte-
tési bizottsága. Eszerint ösz-
szekötnék az Óbudáról induló
17-est a 61-es, illetve a 19-
es villamossal, így átszállás
nélkül lehetne eljutni a III.
kerületbõl a Móricz Zsig-
mond körtéren át Kamaraer-
dõig. Egyelõre a fõváros és a
II. kerület egymásra muto-
gat, mivel Láng Zsolt, a vá-
rosrész polgármestere szá-
mos kifogást emelt a projekt
ellen. Közben félõ, hogy lejár
a pályázati határidõ. 

Atörténet lényege,
hogy döntõen uniós

forrásból a hatmilliárd fo-
rintos összköltségbõl öt-
milliárdot fizetne Brüsszel,
így szinte egybefüggõvé
lehetne tenni a villamoshá-
lózatot. Csakhogy úgy tû-
nik, kicsúsznak a határidõ-
bõl, mert a II. kerület még
nem adta ki a szakhatósági
engedélyeket, számos ész-
revételére ugyanis a fõvá-

ros nem adott kielégítõ vá-
laszt. Leginkább azt kifo-
gásolták, nem látják bizto-
sítottnak a parkolóhelyek
kialakítását. Szakmailag
alapjában véve támogatják
a projektet, de annak csak
olyan változatát, amely a
budai régiónak is jó, és év-
tizedekre megoldja a kör-
nyék közlekedési anomáli-
áit. Láng Zsolt polgármes-
ter elmondta: felvetéseikre
mindeddig érdemben nem
volt hajlandó válaszolni a
fõváros. Most azonban,
hogy az ügy nyilvánossá-
got kapott, hajlandóságot
mutat leülni a II. kerület
vezetésével Horváth Csa-
ba fõpolgármester-helyet-
tes és Demszky Gábor fõ-
polgármester. A II. kerület
polgármestere úgy vélte,
ha a fõvárossal közösen
tudnak új terveket benyúj-
tani a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökséghez, akkor van
lehetõség a november végi
határidõ és a mûszaki tarta-
lom megváltoztatására.  

Óbudának fontos a villamos
vonalak összekötése

Lapzártakor érkezett: családsegítõk, a hivatal szociális osztályának munkatársai,
idõsgondozók és civil szervezetek önkéntesei körében ünnepelte Óbuda-Békásmegyer
vezetése a Szociális Munka Napját november 10-én az Óbudai Kulturális Központban.
Ez alkalomból idén is átadták a Fischer Ágoston-díjat. A polgármester öt szociális te-
rületen dolgozó munkatársat részesített dicséretben.
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Nicolas Sarkozy francia
köztársasági elnök édes-
apja, Sárközy Pál régi csa-
ládi emlékek után kutatva
a múlt hónapban Magyar-
országra látogatott. A rö-
vid körutazáson Óbudát is
felkereste.

A szolnoki születésû
Sárközy Pál októ-

ber 18-án felkereste töb-
bek között édesapja egy-
kori munkahelyét, a me-
gyeszékhely polgármes-

teri hivatalát, ahol Nico-
las Sarkozy nagyapja al-
polgármesterként dolgo-
zott. Szolnokon megte-
kintette azt a két házat is,
mely a családjáé volt, és
ahol egykoron maga is
lakott. Ellátogatott a
Sárközyek síremlékéhez
a szolnoki római katoli-
kus temetõbe. 

A régi emlékek nyo-
mát követve jutott el az
óbudai Árpád Gimnázi-
umba is, ahol megtekin-

tette az egykori 7. osz-
tály naplóját. Bús Balázs
polgármester ajándék-
ként Óbuda címerét adta
át kitûzõ formában,
Gyimesi Róbert igazga-
tó pedig az Árpád Gim-
názium kitûzõjét. 

A 81 éves Sárközy Pál
tervei szerint jövõ év
februárjában újra felke-
resi hazánkat, hogy ké-
szülõ könyvéhez újabb
magyarországi archív
anyagokat gyûjtsön. 

Az Árpádba látogatott Sárközy Pál 

Jó eredménnyel zárult az
elsõ félév az önkormányzat
és intézményei pályázatai-
nak összesített eredménye
alapján. A kiírások és a
pályázatok helyzete rom-
lott, ami egyrészt a keret-
összegek csökkenését,
másrészt a pályázható té-
mák csökkenését jelenti.

A z önkormányzat ti-
zennyolc adatszol-

gáltató szervezete közül
hatnak egyáltalán nem
volt megpályázható ki-
írás.

A 2008-as évhez viszo-
nyított növekedés a szer-
vezetek aktivitását dicsé-
ri. A benyújtott pályáza-
tok száma, és az elnyert
támogatások összege is
növekedett mintegy 220
millió forinttal, azaz 50
százalékkal.

A pályázatokkal meg-
valósítható projektek
összértéke 1 milliárd
200 millió forint, mely
az éves költségvetésünk
5 százalékát jelenti fél-
évkor.

Meg kell említni az
oktatási fõosztály és ok-
tatási intézményei akti-
vitását, melyek minden
évben, így most is az
összes benyújtott pályá-
zat 61 százalékát teljesí-
tették.

A városfejlesztési fõ-
osztály és a Staccato pá-
lyázaton elnyert pályá-
zati összeg nagyságával
emelkedtek ki a me-
zõnybõl.

A 2009. évi költségve-
tésünkben, a központi
források csökkenése és a
gazdasági helyzet miatt
csak az ÖKO Plusz-
program lakossági tá-
mogatását tudtuk elvál-
lalni 50 millió forint ere-
jéig, de szeptemberi tes-
tületi határozatunkkal
55 millió forintra emel-
tük a keretösszeget.

Ezzel a benyújtási ha-
táridõ lejárt és az idei
keret ki is merült.

Az általános gazdasági
helyzethez viszonyítva
kedvezõ mértékû állami

támogatás nyerhetõ a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, a Zöld Be-
ruházási Rendszer ré-
szeként kiírt Panel-prog-
ram pályázatán.

A pályázatnak jelet
nem adtak, csak a rend-
kívül hosszú nevet:
„Iparosított Technológi-
ával Épült Lakóépületek
Széndioxid-Kibocsátás
Csökkenést és Energia-
Megtakarítást Eredmé-
nyezõ Korszerûsítésé-
nek, Felújításának Tá-
mogatása” a pályázat
megnevezése.

A kiírás a komplex fel-
újítást célozza és az ered-
mény hatékonyságát pre-
mizálja. Ennek értelmé-
ben az alaptámogatás az
elszámolható költségek
egyharmada, és ha a fel-
újítás eredményeképpen
az épület eléri a „C” ener-
getikai kategóriát (100
kWó/m2), vagy ennél job-
bat, akkor Klima-
BÓNUSZ címen további
10-27 százalék költség tá-
mogatás érhetõ el. Tehát a
támogatás a leghatéko-
nyabb energetikai ered-
mény esetén összesen 60
százalék is lehet. Az ehhez
szükséges A++ hatékony-
ság beruházási költség-
többletet is jelent. 

A kiírás szerint a ha-
táridõ folyamatos volt,
de ez évben október 30-
at jelölték meg, amit a
kiírásban is szereplõ le-
hetõséggel élve, a keret
kimerüléséig meghosz-
szabbították a benyújtási
határidõt.

Szegner László
(MDF)

alpolgármester

Pályázatok és lehetõségek: 
féléves jelentés a testület elõtt

Szülõk és törvényes képviselõk figyelmébe!
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezés ér-
telmében, az a Magyarországon élõ magyar ál-
lampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útle-
véllel vagy kártya formátumú vezetõi engedély-
lyel, köteles személyazonosító igazolványt igé-
nyelni. A kiskorú gyermekek esetében a szülõ
vagy a törvényes képviselõ dönt arról, hogy kis-
korú gyermekének útlevelet vagy személyazono-
sító igazolványt igényel.
2009. június 28-tól a 14 éven aluli kiskorúak szá-
mára is igényelhetõ személyazonosító igazolvány,
valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvá-
nyukba (lakcímigazolványba) kérelemre bejegyez-
tethetõ a szülõk, törvényes képviselõk neve és aktu-
ális telefonszáma. 
A 14 éven aluli kiskorú részére illetékmentesen le-
het igényelni személyazonosító igazolványt, ha arra
nem az elveszett, megsemmisült, megrongálódott
okmány pótlása esetén kerül sor. A 14 éven aluli
kiskorú számára illetékmentes a lakcímigazolvány
kiadása is, ha az a szülõ, törvényes képviselõ nevé-
nek, telefonszámának feltüntetése érdekében, vagy
e kérelemre feltüntethetõ adatok megváltozása mi-
att történik.
A személyazonosító igazolvány kiadása lehetõvé
teszi a kiskorú gyermekek számára is a szabad
mozgás jogának gyakorlását az Európai Unión be-
lül anélkül, hogy a szülõnek többletráfordítással
útlevelet kelljen készíttetnie a kiskorú részére.
A szülõ vagy törvényes képviselõ nevének és
telefonszámának a kiskorú lakcímigazolványá-
ba történõ bejegyzése a 14 éven aluli gyerme-
kek biztonságát szolgálja.
Ha úgy döntenek, hogy felkeresik az okmány-
irodát és kérelmezik gyermekük részére az ok-
mányokat, az ügyintézéssel kapcsolatban az
alábbiakat érdemes tudni.
Kiskorú illetve kizáró gondnokság alatt lévõ
személy kérelmét törvényes képviselõje ter-
jesztheti elõ. A megjelenés kötelezettsége alól
azonban a gondnokolt és a tizennégy év feletti
kiskorú nem mentesül. 

Újszülött magyar állampolgár részére elsõ íz-
ben szülõje, törvényes képviselõje a születés
anyakönyvi bejelentésével egyidejûleg - az
anyakönyvvezetõ felé továbbításra kerülõ - ké-
relmét a szülészeti intézetben, kórházban ter-
jesztheti elõ. Kérelméhez mellékelnie kell az új-
szülött igazolványképét.
Amennyiben újszülött részére a szülõ, törvényes
képviselõ nem kezdeményezi a személyazonosí-
tó igazolvány kiállítását, ezt a késõbbiekben bár-
mely okmányirodában megteheti személyes
megjelenéssel. Ekkor be kell mutatni a kiskorú
érvényes magyar útlevelét (ha ezzel rendelke-
zik), születési anyakönyvi kivonatát, lakcímet
igazoló hatósági igazolványát. A kiskorúról az
okmányiroda arcképmás felvételt készít. Tizen-
két év alatti kiskorú igénylõ kérelméhez, ha
megjelenése az okmányirodában nem lehetséges
egy darab igazolvány képet is csatolni kell. Ti-
zennégy év alatt a kiskorú személyazonosító
igazolványa aláírást nem tartalmaz, tizennégy év
felett viszont a kiskorú aláírása nélkül érvényte-
len. Kivéve írásképtelen személy esetében.
Tizennégy év alatti kiskorú részére az elsõ sze-
mélyazonosító igazolvány kiadása illetékmentes.
Az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, meg-
rongálódása esetén 1.500 forint. a fizetendõ illeték.
Az ügyintézés Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalának óbudai és
békásmegyeri okmányirodájában lehetséges -
elõzetes idõpontfoglalás alapján.
Okmányiroda Óbuda: 1033 Budapest, Harrer
Pál utca 9-11. Idõpontfoglalás telefonszáma: 437-
8777. Idõpontfoglalás interneten: www.magyar-
orszag.hu/okmanyiroda. Információs vonal: 437-
8832.
Okmányiroda Békásmegyer: 1038 Budapest,
Medgyessy Ferenc utca 4. Idõpontfoglalás és
információ: 454-7632. 
Ügyfélfogadási idõ (mindkét irodában)
Hétfõ: 10.00-19.00. Kedd: 8.00-14.00. Szerda:
8.00-14.00. Csütörtök: 8.00-14.00. Péntek:
8.00-12.00.

Tudnivalók a személyazonosító és a lakcímigazolvány igénylésérõl
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Továbbra is vizsgálja a
Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt, hogy a
római-parti csónakháza-
kat is birtokló Sportléte-
sítmények Zrt. jelentõs
ingatlanvagyonát ho-
gyan lehetne a jelenlegi-
nél gazdaságosabban
hasznosítani, és vannak-
e egyéb lehetõségek,
mint az állami cég el-
adása - tudatta Zicher-

mann Zsolt, az MNV
Zrt. szóvivõje. 

A vagyonkezelõ ápri-
lisban írt ki egyfordulós
pályázatot a Sportléte-
sítmények Zrt. teljes
privatizációjára, július
végén azonban a tendert
eredménytelennek nyil-
vánították. Az eladási
szándékot azzal indo-
kolták, hogy az alig 90
millió forint jegyzett tõ-
kével mûködõ, de milli-

árdos ingatlanvagyonnal
rendelkezõ állami cég
sok éve veszteséges. 

A jelentõs ingatlanva-
gyonba összesen nyolc,
értékes Duna-parti csó-
nakház van. Köztük a
Rómain található Tropi-
kál, Délibáb, Bíbic, Bé-
ke, Hattyú és Csillag,
emellett a Lidó-Csillag
nevû üdülõ-, szabadidõ-
és sportközpont is. 

A III. kerületi önkor-
mányzat már a korábbi,

végül eredménytelen
privatizációs eljárás
elõtt aggályait hangoz-
tatta, kifogásolva töb-
bek között, hogy a ten-
der kiírása elõtt a va-
gyonkezelõ Óbudával
nem egyeztetett. A kerü-
let álláspontja szerint a
Római-partot továbbra
is kimondottan vízi
sportokra kellene hasz-
nálni, nem újabb lakó-
parkokat építeni. Az ön-
kormányzat jelezte: ha

mégis végbemenne a
csónakházak privatizá-
ciója, kész akár változ-
tatási tilalmat is elren-
delni a területre. 

Ezzel kapcsolatban a
szóvivõ csak annyit
közölt, amennyiben
döntés születik a csó-
nakházakkal rendelke-
zõ Sportlétesítmények
Zrt.  jövõbeli sorsáról,
arról az MNV Zrt. tájé-
koztatni fogja a nyilvá-
nosságot.

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete szeptember
30-ai ülésén úgy határo-
zott, hogy benyújtja pályá-
zatát a KMOP-2009-5.2.2/B
„Funkcióbõvítõ rehabilitá-
ció” Budapesti integrált
városfejlesztési program -
Budapesti kerületi közpon-
tok fejlesztése elnevezésû
pályázati kiírás alapján.

Aprojekt kiemelt te-
rülete Óbuda-Újlak,

a III. kerület déli város-
részének központja, mely
Budapest városfejlesztési
koncepciójában kijelölt
rehabilitációs célterület. 

A projekt átfogó célja,
hogy a városrész gazda-
sági potenciáljának kiak-
názásához hozzájáruljon,
hosszabb távon a térség
jövedelemteremtõ kapa-
citása bõvüljön. Erõsöd-
jön a terület attraktivitása

a vállalkozások és a ven-
dégek körében egyaránt,
ugyanakkor a lakosság
életkörülményei, életfel-
tételei is javuljanak,
csökkenjenek a térség-
ben tapasztalható társa-

dalmi, gazdasági, fejlett-
ségbeli különbségek. A
projekt közvetlen célja,
hogy magas minõségû
városközponti környezet
jöjjön létre, mely gazda-
sági szempontból új

munkahelyek kialakítá-
sát generálja, az önkor-
mányzat számára közvet-
len és közvetett bevétele-
ket teremtve, társadalmi
szempontból pedig a sza-
badidõ eltöltéséhez mi-

nõségi hátteret biztosít-
va. A képzési program
biztosítja a kerület közte-
rületeinek színvonalas és
hatékony gondozásához
szükséges szakértelmet,
egyben javítja a munka-
nélküliek foglalkoztatási
esélyeit.

A projekt eredménye-
ként korszerû közmûhá-
lózat, európai színvonalú
lakó- és szolgáltatási kör-
nyezet kialakítása törté-
nik meg: forgalomcsilla-
pított és gyalogosöveze-
tek kialakításával, aka-
dálymentes, biztonságo-
san használható közterü-
letekkel. Jelentõsen nö-
vekszik a zöldfelületek
aránya, a kihelyezett ut-
cabútoroknak és díszítõ-
elemeknek köszönhetõen
a társadalmi kapcsola-
toknak, eseményeknek is
helyt adó infrastruktúra
valósulhat meg. A kije-
lölt parkolóhelyek rende-
zett parkolást eredmé-
nyeznek.

Városfejlesztési 
fõosztály 

Pályázattal Óbuda-Újlak fejlesztéséért

Városközpont magas színvonalon

Továbbra is eladók a római-parti csónakházak?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: né-
hány tízmillió forint is
elég volna, hogy egyes,
rosszul kialakított csomó-
pontot átépítsenek, ahol
csupán kisebb változtatá-
sokkal is érezhetõ javulást
lehetne elérni a kerület
közlekedésében - mondta
Szálka Miklós közleke-
désmérnök, az óbudai
székhelyû Pro Urbe Kft.
vezetõ tervezõje. Az egyik
ilyen neuralgikus pont a
Lajos utca és a Szépvölgyi
út keresztezõdése, ahol az
északról, a Pacsirtamezõ
utca felõl érkezõk és a
hegyvidék felé továbbhaj-
tani akarók miatt gyakran
az Amfiteátrumig vissza-
duzzad a kocsisor. Megol-
dást jelentene, ha a cso-
mópontot kiszélesítenék
és átszerveznék, vagy
egyirányúsítanák a Lajos
utcát és az Árpád fejede-
lem útját. Mindkettõre
régóta megvannak a ter-
vek, a Fõvárosi Önkor-
mányzat eddig mégsem
lépett - tette hozzá. 

Hasonlóan problémás
keresztezõdés a Kiscelli
utca és a Szõlõ utca talál-
kozása, ahol a III. kerületi
Önkormányzat beruházá-
sában a tervek szerint az
év végéig megépülhet a

körforgalom, hasonlóan a
Raktár utca-Vihar utca ke-
resztezõdéséhez, ahol a
mostani, kaotikus forgal-
mi rend miatt szintén gya-
koriak a koccanások, bal-
esetek. 

Az Óbudát sújtó hatal-
mas észak-déli irányú át-
menõ forgalom elsõdleges
oka, hogy az M0-ás kör-
gyûrû csak a 11-es útig
készült el, ezért a kamion-
forgalom is arra kénysze-
rül, hogy egészen a Flóri-
án térig bejõve, a III. kerü-
letet terhelve haladjon to-
vább a 10-es út felé. A
közlekedésmérnök szerint
ezért mindenképpen to-

vább kell építeni a kör-
gyûrût a 10-es útig, erre
azonban a tervek szerint
legalább a következõ évti-
zed közepéig várni kell. 

Ugyancsak a városrész
közlekedését nehezíti,
hogy a Pesthidegkútról,
Solymárról érkezõk a
Moszkva téren és a Mar-
git körúton át a III. kerüle-
ten is keresztül kénysze-
rülnek, hiszen más, gyû-
rûirányú útvonal nem áll
rendelkezésre. Ezért is
volna szükség egy alagu-
tat is magába foglaló köz-
úti kapcsolatra a külsõ Bé-
csi út és Hidegkút között.
Nemcsak „hosszában”,

kelet-nyugati irányban is
nehezen átjárható a kerü-
let, hiányzik a már emlí-
tett M0-ás körgyûrû mel-
lett az aquincumi híd és a
hozzá a vasút mellett kap-
csolódó Körvasút menti
körút, melyek évtizedek
óta megtalálhatók a fõvá-
rosi tervekben. A

Gyurcsány Ferenc és
Demszky Gábor által
2006-ban aláírt Budapest-
szerzõdésben is szerepel-
tek, amíg a fõpolgármes-
ter el nem ismerte, hogy
még az elõkészületi mun-
kákra sincs elég pénz eb-
ben a ciklusban. 

Nehéz átjutni a békás-
megyeri lakótelep keleti és
nyugati fele között is, a
HÉV-megállótól kissé dél-
re egykoron külön szintû
csomópontot terveztek,
majd a lakótelep építése-
kor takarékossági szem-
pontból egyszerûen el-
hagyták. A keresztirányú
forgalmat segíthetné, és a
Kiscelli utcát tehermente-
síthetné a Bécsi úti bar-
kácsáruház mögötti, a Re-
mete utcát a Váradi utcával
összekötõ kapcsolat, mely-
re ugyancsak régóta meg-
vannak a tervek, a fõvárosi
útépítési programból azon-
ban folyton kimarad. 

A fõváros halogatja a közlekedési változtatásokat

Állandósult forgalmi dugók Óbudán

VÍZCSÕFEKTETÉS SÁVSZÛKÍTÉSSEL. A Huszti úton vízcsövet fektetnek az út mindkét ol-
dalán. A sávszûkítés miatt óriási forgalmi dugó alakul ki idõnként. Tovább bonyolítja
a helyzetet, hogy a csövet 5 méter mélyre kell letenniük a szakembereknek, de az ár-
kokban 4 méteres a talajvíz, melyet folyamatosan szivattyúznak, hogy hozzáférjenek
a munkaterülethez

Mint lapunkban már megír-
tuk, a Margit híd átépítésé-
nek ideje alatt a Margitszi-
getre jár a 134-es autóbusz.
A reggeli csúcsidõszak után
az esti üzemzárásig a Szent-
lélek tértõl a szigeti szökõkút
melletti köröndig megy a
busz, a 26-ossal közösen. 

Két alkalommal jártam
a helyszínen, hogy

megnézzem, mennyire ki-
használt a 134-es szigeti
szakasza. 

Gyakorlatilag alig volt
utas, sõt az is elõfordult,
hogy egyedül ültem a jár-
mûvön. Többen, a korábbi
állapotot megszokva, hogy
csak egy buszjárat van a
szigeten, tévedésbõl száll-
nak fel a 134-esre, és akkor
riadnak meg, amikor az
Árpád hídon Óbuda felé
kanyarodik.

Lapunk megkérdezte a
BKV-t is. A nem hivatalos
válasz szerint napi 300-600
utast mértek a 134-esen, és
részben elismerték, hogy
az õszi-téli szezonban le-

het, hogy túlméretezett a
kapacitás. Ugyanakkor el-
mondták, hogy ezt a vonal-
hosszabbítást a fõvárosi
közgyûlés „rendelte meg”,
a Margitsziget nehezebbé
váló megközelítése miatt.
Azt is megtudtuk, több
olyan jelzés érkezett, mely
szerint inkább reggel lenne
szükség a járatra, a Sport-
uszodába járókra tekintet-
tel. A megállóhelyeken né-
hány utast megkérdezve az
a kívánság rajzolódott ki,
hogy a 26-osnak az Árpád
hídi metróállomástól meg-
állás nélkül be kellene jön-
nie a Nyugati térre, mert
csak így biztosítható a ko-
rábbi körúti kapcsolat. Aki-
nek nincs bérlete, az még
egy metrójegyet is kényte-
len váltani, ami jelentõs
többletköltséget okoz. Má-
sik megoldás, hogy a met-
róra és viszont ugyanaz a
jegy érvényes legyen. Az
átszállási kényelmetlensé-
get és idõveszteséget azon-
ban ez a megoldás nem or-
vosolná. Kertész István 

Értelmetlen vonalhosszabbítás?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A csontritkulásról
a cukorbetegek

klubjában
A korábbiaktól eltérõ
idõpontban (eddig min-
den hónap harmadik
szerdáján tartottak ösz-
szejövetelt) várják a ta-
gokat és az érdeklõdõ-
ket a Békásmegyeri Cu-
korbetegek Klubjába. A
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban november
18-án 15 órai kezdettel
a csontritkulásról tarta-
nak elõadást. (Cím:
Csobánka tér 5.)

Egy mûszak a
Tüdõgondozóban
2010. január 1-jétõl a
Tüdõgondozó Intézet
egy mûszakban mûkö-
dik. Rendelési idõ: hét-
fõn és szerdán 13-tól 19
óráig. Kedden, csütörtö-
kön, pénteken 7-tõl 13
óráig fogadják a lakoso-
kat.

Szakrendelõk
nyitva tartása
2009. december 19-én
és december 31-én
mindkét rendelõintézet
8-tól 14 óráig fogadja a
pácienseket. 2009. de-
cember 28-tól decem-
ber 31-ig a Csobánka
téri rendelõintézetben a
sebészeti szakrendelé-
sen a következõk sze-
rint módosul a rendelé-
si idõ: hétfõn 8-tól 14
óráig. Kedden 14-tõl 20
óráig. Szerdán 8-tól 14
óráig. Csütörtökön 8-tól
14 óráig.

Mobil 
ultrahangvizsgálat 
Dr. Várady Mária gyer-
mek radiológus fõorvos
ultrahangvizsgálatokat
végez csecsemõkortól;
újszülött kori szûrések,
koponya, has, csípõ 18
éves korig. Rendelési
idõ: a Vörösvári úti
szakrendelõben no-
vember 1-jétõl, kedden
8-tól 14 óráig. A Vörös-
kereszt utcában meg-
szûnik a rendelés. (A
vizsgálatok elõjegyzés
alapján történnek, beje-
lentkezés: 06-30-726-
0170 vagy email-en elo-
jegyzes@mobiluh.hu)

- Milyen panaszokkal
lehet felkeresni az am-
bulanciát?

- A páciensek hangos
horkolás, alvás közbeni
légzéskimaradás, nappali
fáradtság panasszal keres-
nek fel minket, nem ritkán
a hálótárs unszolására. A
horkolásnak két formáját
különítjük el. A primer

horkolás a felsõ légutak
valamilyen alkati, anató-
miai viszonyából adódó
hangjelenség az alvás
alatt, mely általában
egyenletes hangzású, nem
ritkán testhelyzet függõ.
Egészségkárosodást nem
okoz, hosszú távon azon-
ban antiszociális lehet, a
hálótársat rendkívül zava-
ró tényezõként szerepel-
het. A pathológiás vagy
kóros horkoláskor a légzés
idegi szabályozási zavara
miatt is a felsõ légutak va-
lamely szintjén elzáródás
lép fel, alvás közben a lég-
vétel rövidebb-hosszabb
idõre kimarad. Ez az alvá-
si apnoe. Alégvétel hiánya
miatt csökken a szervezet-

ben az oxigén szintje,
mely ébresztési reakciót
vált ki, a beteg egy hangos
horkantás után tovább
folytatja a légzést, de ez a
folyamat rendszeresen is-
métlõdik az alvás alatt. Az
alvás természetes folya-
mata ilyenkor felszabdaló-
dik, a páciens nem tudja
kipihenni magát, nappali

aluszékonyság jellemzõ, a
rossz alvás közbeni oxige-
nizáció miatt pedig nõ a
keringési rendellenessé-
gek, a szívinfarktus, stroke
és sok más betegség koc-
kázata.

- Milyen vizsgálatok
várnak a betegekre?

- Az elmúlt 8 hónapban
120 horkolás és légzéski-
maradás panasszal érkezõ
pácienst vizsgáltunk am-
bulanciánkon. Részlete-
sen kikérdezzük õket ko-
rábbi betegségeikrõl és
horkolásos panaszukról.
A páciensekkel irányított
kérdõívet töltetünk ki,
melynek pontrendszere
alapján már gyanítható,
hogy a beteg a horkolás

melyik típusától szenved.
Mindegyiküknél részletes
áttekintõ fül-orr-gégészeti
vizsgálatot végzünk, hogy
az orr, lágyszájpad, garat,
horkolás tekintetében fon-
tos eltéréseit feltérképez-
zük. A diagnosztikában
endoszkóp, valamint az
orr légátáramlásának
objektivizálására alkal-
mas rhinomanométer is
segítségünkre van. Ezt kö-
vetõen valamennyi beteg-
nél ambulánsan kivitelez-
hetõ alvásvizsgálatot vég-
zünk, mely egy hordozha-
tó készülék segítségével, a
beteg otthonában történik.
Ezzel meghatározható a
horkolási intenzitás, az al-
vás alatti légzés, a légzés-
kimaradások száma, képet
kapunk az alvás közbeni

szívmûködésrõl és oxi-
génellátottságról.

- Lehet súlyos következ-
mények okozója a horko-
lás? Hogyan lehet ezeket
elkerülni?

- A vizsgált betegeink
15 százalékánál a diag-
nosztikai vizsgálatok so-
rán nagyon súlyos alvás
közbeni légzészavar de-
rült ki. Ezeket a súlyos
kockázatú pácienseket
akkreditált alváscentru-
mokba irányítottuk, ahol
még részletesebb alvás-
vizsgálat után történt meg
a definitív ellátás: az ál-
landó levegõnyomást biz-
tosító légsín-terápiás ké-
szülék használata az alvás
közben pozitív irányú

életminõség változást ho-
zott valamennyi ellátott
esetében.

A primer horkolók,
vagy enyhe-középsúlyos
apnoes betegek egy részé-
nél, akiknél a vizsgálat so-
rán a panaszokat egyértel-
mûen rontó alkati eltérés
igazolódott, modern tech-
nológiájú, rádiósebészeti
mûtéti beavatkozást vé-
geztünk. Az alacsony szö-
veti károsodást, és a más
eljárásokhoz képest sok-
kal kisebb mûtét utáni kel-
lemetlenséget okozó rá-
diófrekvenciás beavatko-
zások során a lágyszájpad
feszesítését, a lágyszájpa-
di és száj-garat térfogat
csökkentését, az orrlégzés
javítását végeztük el. En-
nek következtében javul-
hatott az alvás alatti lég-
áramlás a felsõ légutak te-
rületén.

- Milyen eredmény vár-
ható a beavatkozástól,
van-e kockázata?

- Valamennyi operált
páciens a beavatkozásokat
az egynapos sebészeti el-
látás keretében kifejezet-
ten jól tolerálta, mûtét utá-
ni szövõdmény egy eset-
ben sem jelentkezett. A
beavatkozásokat követõ-
en a betegek 75 százaléka
egyértelmû, szubjektív ja-
vulásról számolt be. A pá-
ciensek alvását a mûtétek
után leghamarabb 6 héttel
az ambuláns alvásvizsgá-
ló készülékkel kontrollál-
juk. Az eddig kontrollált
betegek 90 százalékánál
objektivizálható volt a ja-
vulás: a horkolási intenzi-
tás, a horkolási frekven-
cia, a légzéskimaradások
száma egyértelmûen
csökkent.

A horkolás-terápia
szakambulancián történõ
kivizsgálás és mûtéti be-
avatkozás OEP által fi-
nanszírozott. 

Vörös Éva
Szent Margit 

Rendelõintézet 
Nonprofit Kft.

Horkolás-terápia
A Szent Margit Rendelõintézetben februártól mûködik új
profilként a horkolás-terápia ambulancia. A horkolás
problémával érkezõ páciensek panaszainak kivizsgálá-
sára korszerû és kényelmes diagnosztikai eljárások áll-
nak rendelkezésre, a legújabb technológiájú rádiósebé-
szeti mûtéti beavatkozásokat a Vörösvári úti intézmény-
ben, az egynapos sebészeti mûtõblokkjában végzik. Az
ambulancia mûködésérõl és eredményeirõl dr. Buda Ber-
nadett fül-orr-gégész szakorvos számol be.

A horkolás-terápia szak-
ambulancia orvosa dr.
Buda Bernadett, fül-
orr-gégész szakorvos.
Elõjegyzés a 388-8384-
es és a 388-7760-as te-
lefonszámon.
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Már hagyománynak szá-
mít, hogy Óbuda-Békásme-
gyer Védõnõi Szolgálata és
az ÁNTSZ III. kerületi Inté-
zete rendezvénnyel ünnep-
li az Anyatej Világnapját. A
szakemberek áldozatos
munkájának köszönhetõ-
en, ma már újra a szopta-
tást választják gyermekük
táplálásaként a kismamák.
Az október 30-ai rendez-
vény is ehhez nyújtott se-
gítséget, információt és
követendõ példákat a
résztvevõknek. 

- Az anyatej az elsõ táp-
lálék, mely erõt ad. Ha-
sonlóan a levegõhöz, csak
a hiányát érzik a csecse-
mõk, annyira természetes
- hangsúlyozta megnyitó-
jában Bús Balázs polgár-
mester. 

A megnyitón jutalmat
vehetett át Szabóné Cson-
gor Zsófia, Csurilla Budai
Adrienn és Tóthné Vér Ve-
ronika, mivel az Anyatej-
gyûjtõ Állomásra ez év-
ben a legtöbb nõi tejet ad-
ták le, ezzel is hozzásegít-
ve a kis súlyú, illetve be-
teg gyermekeket az anya-
tejes tápláláshoz.

Csurilláék karácsony
környékére várják a kö-
vetkezõ babát: - A család-
ban senki nem volt ilyen
szerencsés, mint én, így
nem is álmodtam róla,
hogy a fiam mellett, még
másnak is jut majd az
anyatejbõl. Azt már elõre
eldöntöttem, hogy mini-
mum fél évig szoptatni

szeretnék, s ezt sikerült
túlteljesítenem három és
fél hónappal. Végül Bo-
tond döntött úgy, hogy
elég, én még négy hóna-
pig fejtem az anyatejet,
így a többiek jártak jól. 

„Bababarát terület”
A rendezvényen adták

át az újabb négy „Bababa-
rát terület” táblát is.

- Ez év áprilisában a
Szoptatást Támogató
Nemzeti Bizottság pályá-
zatot írt ki - kifejezetten
közintézmények számára
- „Bababarát területek” lé-
tesítésére. A pályázaton
200 ezer forintot nyerhet-
tek a sikeres résztvevõk a
szoptatást segítõ helyisé-
gek berendezéséhez -
mondta Kovács Judit ön-
kormányzati fõtanácsadó.
- Akkor a Békásmegyeri
Okmányiroda és a Platán

Könyvtár kapott Bababa-
rát táblát. 

- Amikor mindez elké-
szült, felvetõdött bennünk,
hogy jó lenne, ha mindkét
okmányiroda rendelkezne
babaszobával. Kértünk
egy költségvetést a Harrer
utcaiaktól és rövidesen,
önerõbõl, polgármester úr
engedélyével ott is megva-
lósult mindez. Hasonló
volt a helyzet az Óbudai
Kulturális Központban is,
azzal a különbséggel,
hogy a San Marco utcai
központban önerõbõl már
régebben is mûködött ha-
sonló szolgáltatás, hiszen
õk többször pályáztak, de
nem nyertek. Most már
csak annyi volt a dolgunk,
hogy minden feltételnek
megfeleljünk, illetve,
hogy a másik két házban is
kialakítsuk mindezt, majd
a pályázaton kívül meg-

kértük a Bababarát táblát
az intézmények számára. 

Szakmai 
tanácsadások

Természetesen a Védõ-
nõi Szolgálat valamennyi
tanácsadó helyisége alkal-
mas arra, hogy az anyu-
kák nyugodt körülmények
között szoptathassák és
pelenkázhassák a babákat.
Ha jövõre is kiírják ezt a
pályázatot, akkor újabb
helyszínekkel gyarapod-
hatunk - hangsúlyozta.

- Arendezvényen helyet
kaptak a kisgyermekek
gondozását és egészséges
fejlõdését bemutató szak-
mai tanácsadások és be-
mutatók, valamint a csa-
lád szélesebb körét meg-
szólítva, az egészség meg-
õrzését szolgáló szûrõ-
vizsgálatok is, melyben
idén az Óbudai Egészség-

olimpia volt az együttmû-
ködõ partnerünk - muta-
tott rá Bíró Éva, a Védõ-
nõi Szolgálat intézmény-
vezetõje.

- Nagy érdeklõdés kí-
sérte a Baba-konyhánkat,
ahol könnyen elkészíthe-
tõ, egészséges ételeket
mutattak be a védõnõk,
melyeket mindenki meg-
kóstolhatott. Számos érté-
kes ajándék talált gazdára
az Anyatejes totón és a
különbözõ sorsolásokon,
és megcsodálhattuk a leg-
frissebb babatablókat is. A
baba-masszázs bemutatók
illetve a Ringató foglalko-
zások folyamatos telt ház-
zal üzemeltek, és nagy si-
kere volt az Óbudai Egye-
sített Bölcsõdék szakem-
berei által biztosított ját-
szóháznak és Pintácsi Vi-
ki mûsorának is.

Szûrések 
Volt vérnyomás-, vér-

cukor-, koleszterin-,
COPD-, In Body-test-
összetétel mérés, és váran-
dósoknak, gyermekeknek
szóló célzott táplálkozási
tanácsadás. Összesen 108
fõ regisztrált az Olimpiá-
ra, ami azt jelenti, hogy
minden állomáson - vizs-
gálaton - végigmentek. 

A visszajelzések alap-
ján a 355 résztvevõnek
nemcsak kellemes kikap-
csolódást sikerült nyújta-
niuk a szervezõknek, ha-
nem sokszínû, hasznos ta-
nácsot is.

V. M.

Telt ház a Kisgyermekes Családok Egészségnapján

Tájékoztatom Óbuda-Békásmegyer lakosságát, hogy a térítésmentes oltás be-
adásáért az oltóorvos (háziorvos, iskolaorvos) pénzt a betegtõl nem kérhet.
Ugyancsak nem kérhet pénzt az oltással kapcsolatos egyéb tevékenységéért
sem (például felvilágosításért, adminisztrációért, betegvizsgálatért).
Ugyancsak nem kérheti az oltóorvos (háziorvos) a betegtõl, hogy az oltás
(elõtt, után) a beteggel megbízási szerzõdést írasson alá.
A térítésmentes új influenza elleni oltás, a Fluval P a következõ csoportok-
nak ingyenesen jár háziorvosától: 12 hónaposnál idõsebb, súlyos betegség
kockázatának kitett, a szezonális influenza által is veszélyeztetett csoportok
(krónikus légzõszervi, szív-, érrendszeri betegségben szenvedõk, immunhiá-
nyos állapotban szenvedõ betegek, krónikus máj- és vesebetegek, anyagcsere
betegségben szenvedõk, például diabetes, kórosan elhízottak, várandós nõk,
valamint azok, akik a következõ néhány hónapban tervezik, hogy teherbe es-
nek), a 12 hónapos, vagy annál fiatalabb csecsemõkkel egy háztartásban élõk.
(Részletesen lásd a www.antsz.hu oldalon.) Kérem, hogy oltási szándékát
elõzetesen háziorvosával egyeztesse.

dr. Végh Erzsébet
kerületi tisztifõorvos

Az újinfluenza elleni oltás beadása ingyenes!

Mint arról hírt adtunk, asztalitenisz versenyt rendeztek dr.
Faragó Sándor emlékére október 17-én a Szent Margit
Rendelõintézetben, ahol ebbõl az alkalomból szûrõvizsgá-
latokon is részt vehettek az egészségükkel törõdõk
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Civil szervezetek – Pályázat

Közeledik az advent,
nemsokára itt a ka-

rácsony. Amikor a frissen
vágott fenyõ illatára, a
bejgli ízére és a kará-
csonyfa alatt sorakozó
ajándékcsomagokra gon-
dolunk, vajon eszünkbe
jutnak-e azok a tisztessé-
ges családok, akik rossz
körülmények között él-
nek és csak nagyon szoli-
dan tudnak ünnepelni. Te-
gyünk együtt értük egy
kicsit és varázsoljunk
mosolyt az arcukra!

Az „Itt Élünk” Egyesü-
let karácsonyi ruha- és já-
tékgyûjtést szervez. Kér-
jük, ha van kinõtt, meg-
unt, nõi-, férfi-, gyermek-,
téli vagy nyári ruhanemû-
je a szekrényében, amit
mások még használhat-
nak, segítsen a roszszabb
sorsú embertársainak.
Várjuk a használt, de a rá-

szoruló gyermekeknek
nagy örömet okozó - nem
hibás - játékokat is.

Ezen a számon várjuk
a felajánlásokat: 06-20-
663-0539. Egyesületünk
kitûzõvel azonosítható
tagjai november 16-a és
december 9-e között hí-
vásra házhoz mennek és
összegyûjtik a felaján-
lott csomagokat. Az ösz-
szegyûlt ruhákat és aján-
dékokat karácsony elõtt
ingyenesen adjuk át a
III. kerületi családok ré-
szére. A kiosztás pontos
dátumát és helyszínét a
következõ számban kö-
zöljük.

Ez a régi emlék tört föl
akkor, amikor tíz

éve, elõször takarítottunk
együtt a csillaghegyi utcá-
kon. Égig ért a kedvünk, a
kertben gulyás rotyogott, a
fákon madzagon régi csil-
laghegyi képek lógtak, ter-
vek születtek, kedv és vágy
lobogott mindenkiben: kö-
zösséget akarunk, érdemes
munkálkodást a lakóhely-
ért, egymásért, magunkért. 

Akkor, 2000-ben alakult
újjá az 1912-ben megala-
kult Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület. Volt vita a
név körül, igen. Mert vala-
hogy ebben a Kárpát-me-
dencébe települt édes ha-
zában, mindig magyará-
zatra szorul valami és na-
gyon össze kell kapasz-
kodni, hogy egyetérthes-
sünk. És akkor összeka-
paszkodtunk. A CSIPKE
néven emlegetett egyesület
munkálkodása nem csak a
minden õsszel és tavasszal
rendezett szemétszürettel
folytatódott. Elõadásokkal,
egészségszûréssel, ingye-
nes jogsegély-szolgálattal,
a kézmûves foglalkozáso-
kat tartó CSIPKE-
mûhellyel, gyerekprogra-
mokkal, a rászorulók ré-
szére eljuttatott karácsonyi
ajándékcsomagokkal, a
HÉV-megállóban felállí-
tott karácsonyfával, gyere-
keket megszólító Mikulás-
sal… 

És folytatódott, amikor
farsangkor kolompokkal,
kereplõvel, az égetni való
kisze-bábuval végigjártuk
az utcákat, iskolákat,
óvodákat… a kolbásztöltõ
versennyel, muzsikáló es-
tékkel. Folyatódott a kö-
zösségteremtõ Zsámboky
Pál emlékére felavatott

kereszttel, és azóta is az
ünnepi megemlékezések-
kel. És volt egy, tán az
egész Csillaghegyet meg-
mozgató helytörténeti ki-
állítás. A közösségi ház
könnyes, nevetõs találko-
zások helyszíne lett. Ott
álltak az emberek a fény-
képek és tárgyak között,
emlékeztek, meséltek,
anekdotáztak… 

Most, a Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület
szervezésében november
28-án, szombaton délután
újra megnyílik egy talán
még gazdagabb helytörté-
neti kiállítás. A Csillaghe-
gyi Közösségi Házba a
rendezõk szeretettel és nyi-
tott szívvel várnak minden
kedves csillaghegyit. És
minden érdeklõdõt. Olyan
jó lenne nemcsak a bolt-
ban, a hentesnél, a postán,

az orvosnál, a fodrásznál
vagy csak úgy az utcán kö-
szönni, találkozni. Olyan
jó lenne megint együtt len-
ni, minden pajzs és vérte-
zet nélkül… Azzal a régi
vággyal, hogy sokfélék va-
gyunk igen, de itt élünk, itt
van az otthonunk. Itt kell
és lehet tennünk valamit,
valami méltót, ahogy a ré-
giek is tették, küszködve,
vitázva, mégis elfogadón,
figyelve egymásra, össze-
kapaszkodva. Összeka-
paszkodva. Másképp nem
megy.  

Sok éve egyszer
Gyökössy Bandi bácsinál,
a felejthetetlen lelkészpszi-
chológusnál jártam. Meg-
láttam az asztalán egy ró-
zsafából faragott kis táblát.
Egyetlen szó állt rajta:
Mégis… 

Észrevette, hogy ott a
szemem. Rám nézett, mo-
solygott.

- Látja, ha kétség fog el,
ez a szó figyelmeztet …  

Mégis… 
Ma, amikor annyi

minden összezavarodik
az emberben, érdemes
ebbe a szóba kapasz-
kodni. Mégis… 

És nekilátni. 
Schäffer Erzsébet

Levél Csillaghegyre

Egy fatáblácska üzenete
Valaha régen, amikor még fapados ülései voltak a HÉV-
nek, vidéki, bejáró diák voltam. Sose felejtem el, amikor
Pomáz felõl a csillaghegyi megállóba érkeztünk, valahogy
megváltozott a világ. Nõk szálltak fel kesztyûben, kalap-
ban, nem puccosak, de mégis. Emlékszem egy idõs néni-
re, minden reggel horgolt cérnakesztyût viselt, mint a te-
mesvári ómamám. És persze a fiúk! Mert leginkább õket
figyeltem. Sporttáskával a vállukon, szinte mind kézzel
kötött pulóverben szállt föl Csillaghegyen. Jó volt látni
õket. Valami otthonról hozott jó üzenet volt a horgolt
kesztyûk, a kalapok és a kötött pulóverek mögött. 

Ruha- és játékgyûjtés
egy mosolyért

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, beköltözhetõ la-
kások szociális alapú bérbeadására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgaz-
dálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbe-
adására hirdet pályázatot.
A bérletre való jogosultságnál az egy fõre jutó havi nettó jövede-
lem a bérbeadást megelõzõen nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

Pályázati úton bérbe adandó lakások

A lakbér és kapcsolódó szolgáltatások díjai önkormányzati ren-
delet, illetve a Fõvárosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsola-
tos ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei a III. kerületi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában (Bp., III. Harrer Pál utca 2.),
továbbá a CELER Kft. központjában (Bp., III Szentlélek tér 7.
fsz.) megtekinthetõk. A pályázatra történõ jelentkezéshez nyom-
tatványok 2009. november 17-tõl az ügyfélszolgálati irodában át-
vehetõk.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 4-én 12
óra. Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodája. A pá-
lyázat eredményét 2010. január 14-én függesztik ki a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodájában és a CELER Kft. központ-
jában.

CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

FENYÕT KÉRNEK. Mint minden évben, idén is fenyõ-
fát szeretne állítani karácsonykor a HÉV csillaghegyi
megállójában a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület.
Mivel szûkösek anyagi lehetõségeik, ezért azok jelent-
kezését várják, akik fenyõt tudnának adományozni a
civil szervezetnek. (csillaghegyiek@gmail.com, 06-70-
967-1493)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_22.qxd  2009.11.12.  16:13  Page 10



2009/22. szám Szociális – Egészségügy
11

Tisztelt Kerületi Polgárok!
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ rászoruló családok számára adományokat
gyûjt karácsonyra. Kérjük, hogy akinek van felesle-
ges, kifejezetten sérülésmentes játéka, meseköny-
ve, ajándéktárgya, azt hozza be a Váradi utca 9-
11., A Szentendrei út 85., vagy a Kelta utca 5. szám
alatti telephelyünkre.
Nyitva tartásunk: hétfõ 13-18 óra, kedd-szerda-csütör-
tök 9-18 óra, péntek 9-12 óra. Telefonszám: 430-0791.
Segítségüket elõre is köszönjük:

az intézmény dolgozói

Karácsonyi adománygyûjtés

Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ információját
hallva - miszerint sok az
éhezõ gyermek a kerület-
ben - a Szalézi rend kezde-
ményezésére, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányza-
tával együttmûködve, no-
vember elsõ hétfõjétõl in-
gyenes reggeli osztás kez-
dõdött a rászoruló óbuda-
békásmegyeri gyerekek
számára.

A szerzetesrend tag-
jai a hátrányos

helyzetû fiataloknak
szentelik életüket a
rendalapító Don Bosco
pedagógiáját, az úgyne-
vezett megelõzõ mód-
szert alkalmazva. A
módszer alapja az em-
pátia, a feltétlen szere-
tet, alázatosság, az ezek
jegyében történõ meg-
szólítás, teljes odafigye-
lés, játékos nevelés.

A megelõzõ elemet
elõtérbe helyezve, a reg-
geli osztás eredménye-
ként feltételezik, hogy a
gyerekek teljesítménye,
kommunikációs aktivi-
tása az osztálytársakkal,

tanárokkal javulhat, ha
nem éhesen mennek el
otthonról az iskolába.

A reggeli osztás hely-
színe: a Szalézi Ifjúsági
Központ (Szalézi Ora-
tórium), Kiscelli utca
79. Ide várják az iskolá-
sokat, minden hétköz-
nap reggel 6.45 és 7.45
óra között, diákigazol-
vánnyal. A helyszínen
ingyen biztosítanak ott
elfogyasztható enni- és
innivalót, valamint min-
denkinek egy elvihetõ
uzsonnacsomagot.

A kezdeményezés
megvalósításában részt
vesznek a közösség civil
tagjai is, december ele-

jétõl pedig bárki csatla-
kozhat az önkéntesek-
hez, aki szívügyének ér-
zi a fiatalok segítését és
ilyen módon tenne is ér-
tük. Jelentkezni a Sza-
lézi rendházban lehet. A
rendház szívesen fogad
bármilyen támogatást,
mely a jövõben is bizto-
sítani tudja majd a rá-
szoruló gyermekek ré-
szére az ingyenes regge-
liztetést. 

Ingyen reggeli iskolásoknak a Szaléziaknál
Csak attól félünk, amit nem
ismerünk! Az idõskorról, az
öregedésrõl sokféle téves,
negatív elképzelés él az em-
berek között, pedig mi tud-
juk, hogy idõsen is lehet bol-
dogan, kiegyensúlyozottan
élni. Ezt szeretnénk önöknek
megmutatni.

Látogasson el hozzánk
november 24-én 10

órától a Derûs Alkony
Gondozóházba! Pünkösd-
fürdõ zöldövezetében sze-
mélyesen is megtapasztal-
hatja, hogyan élnek ná-
lunk a ránk bízottak.
Szakképzett, elkötelezett,
lelkiismeretes szakmai
stáb gondoskodik az idõs
emberek ellátásáról.

Nyílt napunk exkluzív
vendége dr. Boga Bálint
orvos, a Magyar Geronto-
lógiai és Geriátriai Társa-
ság elnöke, az idõsödés or-
szágos hírû szakértõje. A
10.30 órakor kezdõdõ „Az

idõskor többletei” címû
elõadásra minden érdeklõ-
dõt várunk. Délután bete-
kinthet az intézmény min-
dennapi életébe, részt ve-
het az idõs embereknek
szervezett foglalkozáso-
kon. Habos kakaóval és
friss meleg kaláccsal ked-
veskedünk a látogatóknak.

(Címünk: Derûs Alkony
Gondozóház, Zipernowsky
utca 1. Gondozóházunk
megközelíthetõ a 134-es
busszal a Bálint György ut-
cai megállótól, illetve ha
autóval érkezik hozzánk,
ingyenesen parkolhat a
gondozóház elõtti parkoló-
ban. Elérhetõségeink, in-
formáció: Müller Istvánné
intézményvezetõ és Has-
kóné Alker Annamária ve-
zetõ ápoló. Telefon: 454-
7066, 454-7067, 243-
9757. E-mail: dag-
g@kszki.obuda.hu)

Derûs Alkony 
Gondozóház

Nyílt nap a Derûs Alkonyban

Az E.I.S diagnosztikai
rendszer egy korszerû,

független (hozzá kapcsolt
kötelezettség, termék nincs),
különleges számítógépes or-
vosi vizsgálóeszköz, ami né-
hány perc alatt hatalmas
mennyiségû információt
gyûjt a szervezetrõl, melyet
azonnal szövegesen, illetve
grafikusan 3 dimenzióban
jelenít meg. Tájékoztatást ad
a tüdõ, a vese, a szív, a máj,
az immunrendszer, a csonto-
zat, az érhálózat, az ideg-
rendszer, stb. állapotáról.
Elõre kimutathatók a kocká-
zatok, hogy megelõzhesse a
megbetegedéseket. 

Hogyan folyik a mérés?
Az orvos a kórelõzmény fel-
vétele után, a páciens tenyere-
it és a csupasz talpait egy-egy
fémlapra helyezi, míg a hom-
lokára felkerül 2 elektróda. Az
5 perces vizsgálat közben
semmit nem lehet érezni. Ez-
után történik a kapott eredmé-
nyek kiértékelése, elemzése.
Az egész körülbelül 1 órát
vesz igénybe. 

AMagyar Háziorvosok Or-
szágos Szakkollégiuma 2006.
áprilisi ülésén hozott határoza-
ta szerint az E.I.S.-t magyaror-
szági bevezetésre és a házi or-
vosi gyakorlatban való elter-
jesztésre alkalmasnak találta. 

Kizáró okok: pacemaker,
végtaghiány, epilepszia, ter-
hesség 6. hónap után, illetve
6 éves kor alatt. 

A vizsgálat a BioLabor®
partner-szolgáltatása, az
OEP által nem finanszírozott
fizetõs szolgáltatás. Ára:
15000 forint. 

Bejelentkezés: 06-20-364-
4226. 

Aki november 30-ig beje-
lentkezik, BioLabor Utal-
ványt kap, mely felhasznál-
ható egy díjmentes Happy
Coctail® stresszoldó, vagy
egy Maxi Vitál® fizikai fris-
sítõ kezelésre - értéke 5000
forint. (www.biolabor.hu)  

E lõzetes: a Magyar
Vöröskereszt III.

kerületi Szervezetének
szociális akcióján ked-
vezményes áron juthat-
nak ruhákhoz, lisztado-
mányhoz a rászorulók
december 3-án és 4-én
8-tól 17 óráig. Hely-
szín: Ladik utca 2-6.,
a Celer Épületfenntartó

és Szolgáltató Kft. te-
rülete. (Megközelíthetõ
a 206-os, 86-os autó-
busz Bogdáni úti végál-
lomásától, gyalog kö-
rülbelül 200 méter, a
HÉV Filatori-gáti meg-
állójától mintegy 100
méter. Érdeklõdni lehet
a 388-8530-as telefon-
számon.) 

Ruhák kedvezményesen,
lisztadomány

Új, modern, fájdalommentes szûrõvizsgálat
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2009/22. szám12
Iskoláink – Oktatás

V árják a leendõ elsõ
osztályosokat szü-

leikkel együtt a Ziper-
nowsky Károly Általá-
nos Iskolába november
19-én 17 órától egy fer-
geteges sportnapra. Ké-

rik, hogy a gyerekek ké-
nyelmes sportruhát és
tornacipõt hozzanak ma-
gukkal. (Honlapcím:
www.ziper.rasnet.hu;
cím: Zipernowsky utca
1-3.)

Csillagtanoda 
A Csillaghegyi Általános
Iskolába november 20-án
17 órára várják a leendõ
elsõ osztályos gyermeke-
ket és szüleiket. (Cím:Dó-
zsa György utca 42. Ér-
deklõdni a 368-6651-es
telefonszámon lehet.)

Iskola-elõkészítõ
szombatonként

Ismerkedõ foglalkozáso-
kat (iskola-elõkészítõt) tart
az Óbudai Szent Péter és
Pál Szalézi Általános Is-
kola és Óvoda (Fényes
Adolf utca 10.) a 2010.
szeptember 1-jén induló
1. évfolyamába jelentke-
zõk részére, november
21-tõl szombatonként 9-
tõl 11 óráig. (Érdeklõdni a
reggeli órákban a 388-
8301-es telefonszámon,
vagy a www.peter-pal.hu
címen lehet.)

Iskolanyitogató
Leendõ elsõsöknek és
szüleiknek „Iskolanyito-
gató” elnevezésû prog-
ram a Bárczi Géza Álta-
lános Iskolában, ahol is-
merkedhetnek a tanító
nénikkel és az iskolával.
Szülõi beszélgetõ kör:
november 23-án 17-tõl
18 óráig. Nyílt nap:
2010. március 1-jén (8-
tól 12 óráig). Délutáni
játszóházak: 2010. janu-
ár 29-én, február 26-án
és március 26-án 16.30-
tól 17.30 óráig.

VIZES NAPOK A VÁRADI UTCÁBAN. Az õszi szünet elõtti héten reálproject napokat tartot-
tak az Óbudai Nagy László Általános Iskolában, melynek központi gondolata a víz témája kö-
ré csoportosult. Az iskola tanulói a tanítók és a tanárok vezetésével szép alkotásokat hoz-
tak létre, melybõl kiállítás nyílt

Immár második alkalommal
rendezi a Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet (PSZI) és az
oktatási és kulturális fõosz-
tály, november 23-án 16
órától a nagycsoportos gye-
rekek szüleinek, az általá-
nos iskola elsõ osztályába
beíratandó gyermekekkel
kapcsolatos szülõi fórumot.

Rendezvényünk célja,
hogy a szülõk egy-

szerre, egy idõben tájéko-
zódhassanak a beiskolázás
módjáról, a kerületi oktatá-
si intézményekben folyó
munkáról, nyílt napokról,
az emelt szintû oktatásról,

a különbözõ tanítási mód-
szerekrõl, lehetõségekrõl. 

Az intézmények bemu-
tatkozása után Szögi
Antalné, az oktatási és
kulturális fõosztály okta-
tási referense, november
23-án 17.30 órai kezdet-
tel tájékoztatja az érdek-
lõdõket, a leendõ elsõsök
beiskolázásával kapcso-
latos tudnivalókról. 

(Helyszín: PSZI, Szérûs-
kert utca 40. Megközelíthe-
tõség: a szentendrei HÉV
Kaszásdûlõ megállójától.
Tel.: 368-9400.)

Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet

Sulibörze leendõ
elsõsök szüleinek

A leendõ elsõsöket szüle-
ikkel együtt várják a Pais
Dezsõ Általános Iskolában
egy-egy vidám csütörtök
délutánra. Az elsõ alkalom
november 19-én lesz.

A z óvodások megis-
merkedhetnek a ta-

nító nénikkel, együtt
játszhatnak, beszélget-
hetnek. Megmutathat-
ják, milyen ügyesen
énekelnek, rajzolnak,
számolnak, verselnek.
Szüleik képet kaphatnak
az intézményben folyó
munkáról.

Idõpontok, esemé-
nyek: november 19.
„Búcsúzik a gólya-
madár…” * December
17. „Betlehemi csil-
lag…” * 2010. február
18. * „Itt a farsang, áll a
bál…” * 2010. március
18. „Tavaszi szél vizet
áraszt…”

A foglalkozásokon
különféle nyomdákat
gyûjthetnek a gyerekek.
Ha nagyon ügyesek és
mind a négyet megszer-
zik, meglepetés vár rá-
juk. (Cím: Pais Dezsõ
utca 1-3.)

Vidám csütörtök 
délutánok a Paisban

• A Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola
idén is megrendezi a ta-
valy nagy sikert aratott
jótékonysági iskolabálját
november 20-án 19 órá-
tól. A bálon vacsorával,
mûsorral és élõ zenével
várják a vendégeket. (To-
vábbi információt az is-
kolatitkár ad a 367-
1429-es telefonszámon.)

• Az intézménybe idén
is várják az óvodásokat
és szüleiket a „Varázs-
mûhely” nevû kézmû-
ves, irodalmi, játékos,
sportos foglalkozásokra. 

Program: november
17-én 17-tõl 19 óráig:

õszbúcsúztató. * Decem-
ber 8-án 17-tõl 19 óráig:
téli ünnepkör. * 2010. ja-
nuár 27-én 17-tõl 19 órá-
ig: itt a farsang! * Febru-
ár 10-én 17-tõl 19 óráig:
tornatermi sportfoglalko-
zás. * Február 23-án és
24-én 7.55-tõl 9.40 óráig:
nyílt órák. * Március 30-
án 17-tõl 19 óráig: tava-
szi ünnepkör. * Április
18-án 10-tõl 12 óráig:
uszodai foglalkozás.

(Cím: Szérûskert utca
40. Tel./fax: 367-3399,
436-9365, 367-1429. E-
mail: szeruskert-a@ kszki.
obuda.hu Honlap: www.
drszent-gyorgyi.hu)

Jótékonysági iskolabál
és varázsmûhely 

Örömünkre szolgált, hogy
az Erdõalja úti II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
által szervezett ovis fog-
lalkozás iránt milyen nagy
az érdeklõdés. Gondolom
ez annak tudható be, hogy
iskolánk szép helyen, fent
a hegyen, hangulatos kör-
nyezetben található. 

K omjáthyné Ignácz
Klára és Rátkay

Judit tanító nénik várják
az ovisokat. Napközis
párjuk Till Csaba és
Jankovics Zsuzsa lesz.

Az elsõ foglalkozás,
melyet Klári néni tartott
hangulatos és kellemes

volt. Klári nénivel a kicsik
nagyon együttmûködõk
voltak. Mindenki kapott
egy mókusos névkártyát,
mogyorót, mandulát és
meleg teát. Az erdõrõl ta-
nultak egy szép dalt, majd
mesét hallgattak meg
szintén az erdõrõl. Végül
egy mókust színeztek ki,
amit haza is vihettek.

Továbbra is várjuk az
érdeklõdõket, a foglal-
kozásokba bármikor be
lehet kapcsolódni. A
foglalkozások ideje:
minden hónap második
csütörtökén 16 órától.
(Cím: Erdõalja út 5.).

Klugné Vincze Ildikó

Ovis foglalkozás az Erdõalján

Sportnap a Zipiben

A több éves hagyományokhoz híven, idén is nagy
izgalommal készültek az alsó tagozatosok a szüreti
mulatságra a Bárczi Géza Általános Iskolában. Az
osztályok a maguk által készített madárijesztõkkel
vonultak fel a tornateremben, ahol rövid mûsorral,
vidám énekléssel tették emlékezetessé a délutánt.
A gyerekek kedvük szerint válogathattak a
kézmûves foglalkozások közül, majd osztályter-
mükben elfogyasztották a friss, édes mustot.

Szüreti vigadalom 

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

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

Abûnmegelõzés cél-
ja, hogy a lakossá-

got valahogy megérint-
sük, figyeljenek
oda életük, érté-
keik védelmére -
hangsúlyozta
elöljáróban, majd
hozzátette: hosz-
szú évek tapasz-
talatait összegez-
ve levonható az a
konzekvencia,
hogy ha az emberek egy
picivel jobban odafigyel-
nének értéktárgyaikra, je-
lentõsen javulna a bûnözé-
si statisztika. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányságon évente
mintegy 5 ezer 300 ügy-

gyel foglalkoz-
nak, ami erõn
felüli leterheltsé-
get jelent az ott
dolgozóknak. 

- Várhatóan
több rendõrünk
nemigen lesz, és
a jelenlegi gaz-
dasági helyzet-

ben vélhetõleg hosszabb
távon valósulhat csak meg
az, hogy a városrészben
mindenütt legyen térfi-
gyelõkamera, ahol arra

szükség van. A berendezé-
sek nagy visszatartó erõvel
bírnak, addig is a bûnmeg-
elõzésre koncentrálunk -
szögezte le a kapitányság-
vezetõ-helyettes. 

Mint elmondta, ezért he-
lyeznek minden eddiginél
nagyobb hangsúlyt a bûn-
megelõzésre, melynek elsõ
és legfontosabb eleme az
emberek szélesebb körû tá-
jékoztatása. Ennek része-
ként, országos összefogás-
sal indított útjára a Szeged
és Térsége Bûnmegelõzési
és Közbiztonsági Tanács
egy bûnmegelõzési progra-
mot, melyben a leggyak-
rabban elõforduló bûncse-
lekményeket dolgozták fel,
oktatófilmek formájában.
Az „Óbuda Közbiztonsá-
gáért” Közalapítvány több
mint 250 ezer forinttal tá-
mogatta a kezdeménye-
zést, azaz a sorozat vetíté-

sét. Ehhez egy epizód,
nevesül az Internet-bizton-
ságról szóló rész elkészíté-
sét kellett kifizetni. 

Jelenleg 40 kisfilm áll
rendelkezésre, ez a szám
további települési önkor-
mányzatok hozzájárulásá-
val év végére 50-re is
emelkedhet. Mindezzel,
megfelelõ érdeklõdésre
számítva, remények sze-
rint nagymértékben köny-
nyíthetik a rendõrség mun-
káját is. Hétrõl-hétre leve-
títenek majd egy-egy részt
az Óbuda Televízióban,
mely után az egyes esetek-
rõl Feró Attilával beszélget
a mûsorvezetõ. 

A tematikában szerepel
egyebek mellett: az autólo-
pás, gépjármû-feltörés, a
betörés, rablás, zseblopás,
trükkös lopás, a házalók
kérdésköre, a családon be-
lüli erõszak, illetve a fiata-

lok sérelmére elkövetett
rablás, a tanítás után rájuk
leselkedõ veszélyek. Az
egyes részekben plasztiku-
san mutatják be, hogyan
lehet védeni életünket, ér-
tékeinket, mit tehetünk
gyermekeink megóvása
érdekében. 

- Az esetek többségében
kevés, és olyan kézenfek-
võ óvintézkedést elegen-
dõ volna megtenni, hogy a
törvénytisztelõ emberek
ne váljanak áldozattá. Aki
megnézi a kábeltelevízió
mûsorában vetített soro-
zatot, elolvassa az Óbuda
Újságban közreadott in-
formációkat, minden bi-
zonnyal meg fog lepõdni,
egyszerû lépésekkel mi-
lyen sokat tehet saját és
környezete védelméért-
tette hozzá a kapitányság-
vezetõ-helyettes. 

Sz. Cs. 

Negyven részbõl álló bûnmegelõzési filmsorozat vetítési
jogát szerezte meg a III. kerületi Rendõrkapitányság az
önkormányzat közbiztonsági közalapítványának segítsé-
gével. A lakosok ezentúl a helyi kábeltelevízió adásában
és lapunk Óbudai Sziréna rovatában tudhatnak meg töb-
bet életük és értékeik helyes védelmérõl. Feró Attila al-
ezredes, kapitányságvezetõ-helyettes tájékoztatott a
régen várt fejleményrõl. 

IDÕS EMBERT MENTETTEK A Vihar
utca egyik házának  III. emeleti lakásá-
ban megsérült egy idõs ember, aki
nem tudta kinyitni az ajtót október 14-
én. A mentõk kérésére a tûzoltók az
ablakon keresztül jutottak be a lakás-
ba, majd kinyitották az ajtót.
BUSZ ALÁ ZUHANT A Hadriánus ut-
cában egy idõs hölgy a busz alá zuhant
október 18-án. A mentõsök és a tûzoltók
kiérkezését követõen a sérültet kiemel-
ték a busz alól, majd kórházba szállítot-
ták. Sérülései súlyosak voltak.
KARAMBOLOK A Búza utcában két
személyautó ütközött október 19-én. A
jármûvek elzárták az utat, ezért a
rendõrség intézkedését követõen a
tûzoltók szüntették meg a forgalmi
akadályt. * A Monostori útnál két autó
ütközött, melynek következtében az
egyik jármû vezetõje megsérült októ-
ber 25-én. A jármûvek forgalmi aka-
dályt képeztek, melyet a tûzoltók rövid
idõn belül megszüntettek.
KÕFEJTÕBÕL EMELTÉK KI A Má-
tyáshegyi út környékén, az egyik kõfej-
tõben sérült személyt találtak, akit a

tûzoltók segítsé-
gével juttattak ki a
mentõsökhöz ok-
tóber 23-án.
GÁZ FÕELZÁ-
RÓRA PARKOLT
A Pacsirtamezõ
utcában egy személygépjármû veze-
tõje gáz fõelzáróra parkolt október 26-
án. A rendõrség kérésére a tûzoltók az
autót eltávolították a fõelzáróról.
Berendezési tárgyak égtek A Judit ut-
cában egy családi ház pincéjében októ-
ber 26-án berendezési tárgyak égtek,
melyeket a tûzoltók vízzel eloltottak.
HÁRMAS BALESET A Flórián téren
három autó ütközött egymásnak októ-
ber 28-án. A balesetben egy ember
megsérült. A tûzoltók áramtalanítottak,
a sérült gépjármû elszállításáról a
rendõrség gondoskodott.
ÖSSZEAKADT AUTÓK A Bécsi úton
két autó karambolozott november 1-
jén. Az ütközés során a két autó ösz-
szeakadt, és forgalmi akadályt oko-
zott. A tûoltók kézzel tolták félre az út-
ból a jármûveket.

A tûzoltók eseménynaplójából

Kétemeletes irodaház
tetõzete 80 négyzet-

méteren gyulladt meg a
Bécsi úton október 30-án.
A tûzoltók a tetõszigetelés-
ben tovább terjedõ tüzet a
héjazat megbontásával
tudták csak eloltani és a be-

égéseket megszüntetni. A
munkát nehezítette, hogy
egy belsõ udvaros részen
keletkezett a tûz, amit csak
a kibúvóablakon keresztül
lehetett megközelíteni. A
Bécsi út forgalmát az oltás
idejére lezárták.

Irodaház tetõzete égett

Önvédelmi technikák, egyszerû módszerek

Kisfilmekkel a bûnmegelõzésért
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Iskolanaptár
November 20.: az Okta-
tási Hivatal közzéteszi a
központi felvételit szer-
vezõ iskolák jegyzékét.
* December 11.: jelent-
kezési határidõ a köz-
ponti felvételi vizsgákra.
* December 23-31.: téli
szünet.

Iskolacsalogató 
Várják a leendõ elsõ
osztályosokat és szülei-
ket az Óbudai Nagy
László Általános Iskola
nyílt napjára, novem-
ber 17-én 8 órára. Mate-
matika, magyar és an-
gol órákat nézhetnek
meg az érdeklõdõk. *
2010. január 12-tõl szer-
dánként 16-tól 17 óráig
ingyenes iskolacsalo-
gató foglalkozásokat in-
dítanak a leendõ elsõ
osztályos tanítók veze-
tésével. (Bõvebb infor-
máció: 388-7747, 453-
2212, www.nagylaszlo-
obuda.sulinet.hu varadi-
a@kszki.obuda.hu)

Manó tanoda a
Mustármagban
Várják az iskola iránt ér-
deklõdõ szülõket és
gyermekeket a követke-
zõ alkalmakra. Novem-
ber 18-án, december 2-
án és december 9-én
16.30 órától Manó tano-
da a leendõ 1. osztályo-
soknak. * November 25-
én 16 órai kezdettel ját-
szóház az alsó tagoza-
ton. (Elérhetõségek:
Mustármag Keresztény
Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium, 1038 Bu-
dapest, Templom utca 5.
Telefon és fax: 388-8130
e-mail: mail@mustar-
mag.sulinet.hu honlap:
www.mustarmag.com-
munio.hu)

Az óbudai székhelyû  Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola
(BMF) és a Ford Közép- és
Kelet-Európai Értékesítõ
Kft. az elsõ Ford T-modell
gyártásának 100. évfordu-
lója alkalmából, a „XXI.
század Ford T-modellje”
címmel pályázati felhívást
tett közzé a Budapesti Mû-
szaki Fõiskola valamint a
Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem
hallgatói körében.

A pályázat témája a
Henry Ford és az

1901-ben, a fõiskola jog-
elõdjében végzett Ga-
lamb József által megál-
modott, a XX. század
autójának választott
Ford T-modell XXI. szá-
zadi változatának meg-
tervezése. A pályázat
célja, hogy olyan alkotá-
sok szülessenek, melyek
tükrözik az eredeti T-

modell sikerét jelentõ
jellemzõket. A pályázók
olyan forradalmian új
koncepciót dolgozzanak
ki, mely választ ad a jö-
võ kihívásaira, azaz az
autó legyen.

A beérkezett pályamû-
vek közül kettõt válasz-

tottak ki: az elsõ helye-
zett dr. Szabó Ferenc, a
Budapesti Mûszaki Fõis-
kola levelezõ gépészmér-
nöki, a második helyezett
pedig Takács Árpád, a
Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem mechatronikai

mérnöki szakának hall-
gatója. A két nyertes a
Ford vendégeként három
napos exkluzív utazáson
vett részt a szeptemberi
Frankfurti Autószalo-
non, mely a világ egyik
legnagyobb és legrango-
sabb autó kiállítása. 

Frankfurtban a „XXI. század Ford T-modellje” gyõztesei

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

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Negyedik alkalommal rendeztek társasjátékversenyt november 7-én az Árpád Gimnázi-
um aulájában. Az eseményre 5-12. osztályos diákok nevezhettek, a nap folyamán 4 já-
tékban mérhették össze tudásukat

A Bárczi iskola eb-
ben a tanévben ün-

nepli 30. születésnapját.
Az ünnepségsoro-
zat jegyében, a di-
ákönkormányzat
felhívására, az osz-
tályoknak 30 nem
élõ békát kellett
gyûjtenie. Ezeket
október elején te-

kinthették meg a diákok.
A sokszínû kiállításon a
békák oly sok formában
mutatkoztak meg, hogy
szinte számba sem lehe-
tett venni. Akadt könyv-
jelzõ béka, gumicukor
béka, szökõkút béka,
szemetesláda béka, és
még a végtelenségig le-
hetne sorolni. 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

„Békás” kiállítás

Magyarországon október
15-én elõször rendezték a
kézmosás világnapját.

A z UNICEF Magyar
Bizottsága ezzel a

világnappal szeretné ösz-
tönözni a higiénés szabá-
lyok betartását. A felhí-
vásnak aktualitást ad az
új típusú influenza meg-
jelenése és terjedése.

ABárczi Géza Általános
Iskolában ezen a napon az
alsósok délelõtt „ünnepé-
lyes kézmosást” végeztek,
majd az iskola tornatermé-
ben vehették át az UNI-
CEF képviselõjétõl a díja-
kat a világnapra meghirde-
tett rajzverseny legjobbjai.

Kézmosás 
világnapja 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alig csengettek be és már
az õszi szüneten is túl va-
gyunk. Bár a tanév vége
még messze van, a közép-
iskolába készülõknek ha-
marosan dönteniük kell a
jelentkezésrõl. Ebben kí-
vánunk segítséget nyújta-
ni az érvényes felvételi
szabályok közzétételével.

Egységes szabályok
Valamennyi képzési

formában (négy-, hat- és
nyolcosztályos gimnázi-
umok) érvényesülõ egy-
séges szabályok: jelent-
kezés a középiskolákba
az általános iskola által
kitöltött lappal (lapok-
kal) lehet. Egy tanuló
számára ki kell állítani
egy tanulói adatlapot, és
a középfokú intézmé-
nyekbe küldendõ jelent-
kezési lapot. Egy jelent-
kezési lapon egy iskolá-
nak több tagozata, kép-
zési szakja is megjelöl-
hetõ. A gyermek jelent-
kezési lapját mindkét
szülõ, továbbá - ha a
gyermek 14 éves elmúlt
- a jelentkezõ írja alá. 

Az adatlapokat az álta-
lános iskola a Közoktatá-
si Információs Központ-
nak (Gyõr), a jelentkezé-
si lapokat a középisko-
láknak küldi meg 2010.
február 19-ig. 

A felvételik lebonyolí-
tását követõen a középis-
kolák az elért eredmé-
nyek alapján ideiglenes
felvételi jegyzéket állíta-
nak össze, melyet 2010.
március 16-ig nyilvános-
ságra hoznak. 

Az általános iskolák
2010. március 18-a és
2010. március 19-e között
egy alkalmat biztosítanak
arra, hogy a tanulói adat-
lapon feltüntetett iskolák
sorrendjét a szülõk meg-
változtathassák. Az így
módosított listákat az ál-
talános iskolák 2010.
március 22-ig megküldik
a felvételit koordináló
Felvételi Központnak. 

A központ a beérkezõ
listákból kihúzza azoknak
a nevét, akiket az adatla-
pon sorrendben elõbb
szereplõ intézménybe fel-
vesznek. A középiskolák
ezen visszaküldött lista
alapján 2010. április 26-
ig a felvételi döntésrõl
írásban értesítik a jelent-
kezõ szüleit és az általá-
nos iskolájukat. 

Négyosztályos
gimnázium

Négyosztályos gimná-
zium - szabályok az álta-
lános képzésre jelentke-
zõk számára: ha az iskola
szervez írásbelit, akkor

ezek kompetencia-alapú
egységes feladatsorát az
Oktatási Hivatal állíttatja
össze, adja meg a javítási
útmutatót. Ezek megírá-
sára valamennyi írásbeli
vizsgát tartó középiskolá-
ban 2010. január 23-án
10 órától kerül sor. Ezek-
re jelentkezni 2009. de-
cember 11-ig kell a felvé-
telit szervezõ középisko-
lában. Jelentkezési lapot a
felvételt hirdetõ iskola ad
ki, vagy letölthetõ az Ok-
tatási Hivatal honlapjáról.
A felvételi dolgozatokat a
középiskola 2010. febru-
ár 11-ig kijavítja, és az
eredményrõl tájékoztatja
a szülõket. 

Nyolc- és hatosztályos
gimnázium

Nyolc- és hatosztályos
képzés - speciális szabá-
lyok: az ilyen képzést
folytató iskolák felvételi
eljárásaikat két módon
szervezhetik. 

A felvételrõl: kizárólag
a tanulmányi eredmények
alapján, vagy a tanulmá-
nyi eredmények és a köz-
pontilag kiadott egységes,
kompetenciaalapú fel-
adatlapokkal megszerve-
zett írásbeli vizsga ered-
ményei alapján dönthet. 

Ha a nyolcosztályos
képzést folytató középis-

kola a felvételi eljárásban
az általános iskolai ered-
ményt figyelembe veszi,
akkor az általános iskolai
szöveges értékelést az
adott általános iskolának
kell osztályzatra váltania.
(Közoktatási Törvény
70.§ (3) bekezdés). 

Az írásbeli kompeten-
cia-alapú feladatlapjait az
Oktatási Hivatal állíttatja
össze, adja meg a javítási
útmutatót. Ezek megírá-
sára valamennyi, írásbeli
vizsgát tartó középiskolá-
ban 2010. január 22-én
14 órától kerül sor. Erre
elõzetesen jelentkezni
kell 2009. december 11-ig
a felvételi szervezõ kö-
zépiskolában. Jelentkezé-
si lapot a felvételt hirdetõ
iskola ad ki, vagy az Ok-
tatási Hivatal honlapjáról

letölthetõ. A felvételi dol-
gozatokat a középiskola
2010. február 11-ig kija-
vítja, és az eredményrõl
tájékoztatja a szülõket. 

A szülõk a jelentkezési
lapot a középiskolába
nyújtják be 2010. február
19-ig. 

FONTOS!
A kitöltött tanulói adat-

lapot a szülõk közvetlenül
a Felvételi Központnak
küldik meg. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata három
gimnáziumot tart fenn,
ahol a fent említett kép-
zési formák mindegyike
jelen van. A képzésekrõl
részletesen az intézmé-
nyek honlapján olvas-
hatnak. 

Mindenkinek sikeres
felvételi vizsgát kívánok!  

Tamás Ilona, 
az oktatási és kulturális

fõosztály vezetõje 

Középiskolába készülõk figyelmébe

ZIPI-HÍVOGATÓ. A Zipernowsky Károly Általános Iskola idén is megrendezi hagyomá-
nyos Zipi-hívogató elnevezésû foglalkozás-sorozatát. Az érdeklõdõ gyerekek és szüle-
ik minden hónap harmadik hetében, csütörtökönként találkozhatnak a 2010-2011-es
tanévben elsõ osztályt indító tanítókkal és megismerkedhetnek az intézménnyel. Elsõ
alkalommal, október 15-én õszi karneválra hívtak minden kicsit és nagyot. (Honlap:
www.ziper.rasnet.hu Cím: Zipernowsky Károly utca 1-3.)

Rendhagyó történelemóra
Kíváncsian gyûltünk össze a tornateremben, hiszen
egy honfoglalókori magyar nemes sétálgatott köz-
tünk a szünetben.
A felsõsök rendhagyó történelemórája izgalmas
volt, és nagy-nagy ajándék a két meghívott alsóbb
évfolyamnak is.
Csaba bácsi izgalmasan mesélte el a honfoglalást:
az akkori viseletet, fegyverzetet és rangokat. Meg-
tudtuk, hogy az alsónemû és a gomb is magyar
közvetítéssel terjedt el Európában; hogy a ruháza-
ton lévõ díszítések utaltak a rangra; hogy milyen
harci eszközöket és harci taktikákat használtak ma-
gyar õseink. Az íj kifeszítése, felajzása nem is olyan
könnyû dolog.

Ésik Blanka (4./b.) Keve-Kiserdei iskola

Ásványkiállítás
Három napig ásványkiállítás volt a Keve-Kiserdei is-
kola aulájában. Minden órában más-más osztály
hallgatott meg egy elõadást az ásványokról.
A mi osztályunk tanulói hétfõn, környezetórán néz-
hették meg a különféle ásványokat. Volt ott minden-
féle ásvány. Volt egy olyan, ami a színeit váltotta,
volt, amiben megkövesedett állat maradványát lát-
hattuk.
A cseppkõ volt a legérdekesebb számomra. Meg-
tudtam, hogy egy cseppkõ 10 év alatt nõ egy milli-
métert. Majd az elõadó feltette a kérdést: van-e a
cseppkõnek „rokona” a környezetünkben?
Bizony van, csak mi nem tudtuk rögtön a választ.
Segítségül megtudtuk, hogy az anyukák nem sze-
retik és a fürdõszobában található. Erre már min-
denki felkiáltott, hogy a vízkõ az.
Sajnos sok érdekes kõzetnek nem tudtuk meg a tör-
ténetét, mert az idõ gyorsan elszállt.
De én így is nagyon élveztem, és várom, hogy le-
gyen jövõre is ásványkiállítás.

Zsilvölgyi Levente (4./b.)

Diákok tollából

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tanítónõ babák 
különbözõ korokból
Textilbõl készült játékokból
és babákból nyílik kiállítás
december 1-jén a Platán
Könyvtárban. A tárlaton
Csekõ Etelka és Tóthné
Fábián Eta játéktervezõk
díjazott munkái láthatók. A
bemutató különlegességei
lesznek a textilbõl készült,
különbözõ korok viseleté-
be bújtatott tanítónõ ba-
bák. (A kiállítás a könyv-
tár nyitva tartási idejében
látogatható. www.platan-
konyvtar.hu, platan-szerk
@kszki.obuda.hu; Cím:
Arató Emil tér 1., bejárat
a Kadosa utca felõl. Tel.:
439-0936.)

Karácsony elõtt
a Kiscelliben

Karácsonyi kézmûves
foglalkozásra és játszó-
házba invitálják a gyereke-
ket november 28-án 10-tõl
15 óráig a Kiscelli Múze-
umba. (Részletes prog-
ram: www.btm.hu Belépõ-
jegy: 650 forint/fõ. Cím:
Kiscelli utca 108.)

A Kiscelli Múzeumban
„Forradalmi dekadencia,
külföldi mûvészek Buda-
pesten 1989 óta” címmel
nyílt kiállítás. A tárlat az
1989-es rendszerváltozás-
sal kezdõdõen tekinti át a
külföldi mûvészek szerepét
a budapesti mûvészeti élet
alakulásának összefüggé-
sében. 

Akiállítás kurátora
Maja és Reuben

Fowkes, maguk is Buda-
pesten élõ mûvészettörté-
nészek. Archívumi kuta-
tást végeztek a budapesti
mûvészeti világ tagjaival.
E kutatás a „Forradalmi
dekadencia” címû kiállí-
tásban teljesedett ki. El-
sõdleges célja, vitát ge-
nerálni a külföldi mûvész
fõvárosi jelenlétével, és a
mûvészeti színtéren be-
töltött szerepével kapcso-
latban. Az 1956-os felke-
lés forradalmi hagyomá-
nyait vizsgáló, „A forra-
dalom nem kerti party”,
illetve a „Forradalom,

szeretlek” címûek után a
mostani bemutató a záró-
akkordja a kurátorok ki-
állítás trilógiájának. 

Az egykori kolostor-
épületbe települt Kiscelli
Múzeum kiállítóterme,
mely a kortárs mûvészeti
gyûjteménynek is otthont
ad, különösen alkalmas
arra, hogy befogadja a
Forradalom dekadenciá-
ját. A tárlat darabjait, pro-
jektjeit olyan tizennégy
mûvésztõl láthatjuk, akik
az elmúlt húsz évben
hosszabb-rövidebb ideig
Budapesten éltek. A kiál-
lító mûvészek Skóciától
kezdve Brazilián át, Ja-
pánból vagy akár Moldá-
viából érkeztek. 

(Megtekinthetõ no-
vember 22-ig, hétfõ kivé-
telével naponta 10-tõl 18
óráig. A sajtófotók, a
mûvészek életrajza és to-
vábbi részletek a kiállí-
tás honlapján találhatók:
www.translocal.org/deca
dence. Cím: Kiscelli utca
108.)  

Forradalmi dekadencia

Fellegi Balázs ének- és
Neumark Zoltán zongora-
mûvész lép fel november
30-án 19 órától a Megbé-
kélés Háza Templomban.

A villághírû együttes,
a Fellegini Klez-

merGipsy Band vezetõ-
je, az énekes Fellegi Ba-
lázs, ezúttal intimebb
zenei környezetben mu-
tatkozik be. Ebben Neu-
mark Zoltán, a Dohány
utcai Zsinagóga nagy-
szabású kántorkoncert-
jeinek állandó zongoris-
ta közremûködõje lesz
az énekes partnere. A
mûsorban elhangzanak
liturgikus dallamok,
mint például az Ovinu
Malkeinu (Atyánk, Ki-
rályunk) vagy a Seyi-
bone beit haMikdash
(Aki majd újraépíti a
Szentélyt). Emellett
azonban számos világi,
humoros számot is be-

mutatnak, a mindennapi
zsidó élet, a kocsmák,
esküvõk, báltermek egy-
kori világából, vagyis:
hamisítatlan klezmerre
is számíthat a hallgató. 

(A koncert ingyenes. A
mûsorváltoztatás jogát
fenntartják. Helyszín: Bé-
kásmegyer, Újmegyeri
tér, a Hadriánus-Királyok
útja sarka, a 34-es, 134-
es busz végállomása, be-
járat az iskola felõl. To-
vábbi információ: www.
metegyhaz.hu, www.met-
bekas.extra.hu Tel.: 577-
0515 »munkaidõben« és
met_bp@uze.net)

Liturgikus dallamok
és klezmer zene

CSILLAGSZEMMEL ÓBUDÁN. Ezzel a címmel nyílt tárlat Szederkényi Norbert és Pál Dá-
niel amatõr képzõmûvészek alkotásaiból a Békásmegyeri Közösségi Házban. (A kiállí-
tás november 27-ig tekinthetõ meg a Csobánka tér 5. szám alatt.)

KARÁCSONYI ÉNEK. Ezzel a címmel jelent meg Kanizsa
József író, költõ, meseíró verses kifestõkönyve Tényi
Katalin illusztrációival. A kiadvány a Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör gondozásában jelent meg. A gyermekeknek szóló
irodalmi füzet egy-egy szép ünnepi verset és hozzá tar-
tozó, kiszínezhetõ rajzot tartalmaz

A békásmegyeri evangéli-
kus templomban decem-
berben két hangversenyre
várják a közönséget.
• Pál Diana adventi orgo-
naestjét hallhatják decem-
ber 6-án 18 órától. Közre-
mûködnek: Károly Edit
(szoprán) és Szászvárosi
Sándor (viola da gamba).
• Az A:N:S Chorus John
Dunstaple mûveibõl éne-
kel december 11-én 19
órai kezdettel. Vezényel
Bali János. Közremûköd-
nek: Koltai Katalin (gitár),
Varga Ferenc (brácsa),
Pétery Dóra (orgona).
(A belépés ingyenes.Cím:
Mezõ utca 12.)

Téli koncertek

Az Óbudai Múzeum 2010-ben az óbudai vendéglátás
témakörében idõszaki kiállítást rendez. Kérjük,
amenynyiben az óbudai éttermekkel, kocsmákkal,
bisztrókkal kapcsolatos tárgyi anyaggal, dokumentu-
mokkal, fényképekkel, vagy egyéb emlékekkel ren-
delkeznek, keressék fel múzeumunkat. Gyûjtünk to-
vábbá jellegzetes óbudai ételrecepteket is. A múzeum
a felajánlott anyagokat megõrzi, a kölcsönvett anya-
gokat pedig maradéktalanul visszaadja tulajdonosá-
nak. Felajánlásaikat elõre is köszönjük. (Kapcsolatfel-
vétel levélben, vagy személyesen: 1033 Bp., Fõ tér 1.,
Zichy-kastély.Tel.: 06-1-250-1020.) Óbudai Múzeum

Idõközi tárlat az óbudai vendéglátásról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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� Tévéjavítás azonnal garanciával! (Orion,
Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet.  1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.

� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Duguláselhárítás non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017

� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Számítógépeit otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adat-
mentés. Internet beállítás, ügyintézés. Szoft-
ver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalom-
mal: 06(20)998-0798 http://www.fmrkft.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Csempézést, padlóburkolást, kisebb kõ-
mûvesmunkákat vállalok határidõre, garanci-
ával. Tel.: 06(30)960-4525
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Szerkezet-lakatos. Lépcsõk, kapuk, kerí-
tések, korlátok, rácsok elõtetõk. Tel.:
06(30)401-7535
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-
, szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298,  szo-v: 06(30)318-5217
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Lépcsõháztakarítást, ablaktisztítást vál-
lalok számlaképesen budai kerületekben.
Tel.: 06(30)341-3423; 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkar-
tonszerelés, burkolás, parkettás munkák ma-
gánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Asztalos munkák, konyhaszekrény,
garderobe, egyéb kisbútorok, nyílászárók ké-
szítése, javítása, szigetelése. Egyedi faborítá-
sok, (WC) . Tel.: 06(70)943-1294
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Kardiológiai magánrendelésén dr. Tóth
Levente hétfõn 16-20 óra között várja betege-
it. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ u. felõl).
Elõjegyzés: 388-9406. diagnosztika, gondo-
zás, gyógyszerelés beállítása.
� Orvosi rendelõ bérleti joga átadó Szent-
endrei út elején, földszinten 27 nm. Tel.: 388-
4383
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, egy
alkalmas, 26 perces biorezonanciás terápiá-
val, 7000 Ft-ért, a Vörösvári úti és a békásme-
gyeri SZTK-ban. Szombaton is rendelünk a
Vörösvári út 97-ben. Bejelentkezés:
06(70)271-9867
� Ideggyógyászati magánrendelés a Zápor
u. 53-ban. Bejelentkezés Dr. Huszák Mária
fõorvosnál a 06(20)336-5724-es számon.

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy

egyéni foglalkozások bármely idõpontban.
Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu. Tel.: 388-1533,
06-30-933-3619.
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)959-0134

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Fejestanoda vállal matematika, fizika és
nyelvoktatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejes-
tanoda.atw.hu Tel: 250-2003; 06(70)366-6445
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Logopédiai fejlesztést, diszlexiás, díszgrá-
fiás problémák kezelését és alsó tagozatosok
tantárgyi korrepetálását vállalja tapasztalt
gyógypedagógus. Tel.: 06(30)824-0146
� Német nyelv tanítását vállalom, külkeres-
kedelmi szaknyelvet is. Rómaifürdõn. Tel.:
06(30)481-6240
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Német tanítás, korrepetálás, vizsgára ké-
szítés nagy tapasztalattal, türelemmel, Nánási
úton. Tel.: 06(30)458-2241
� Francia és orosz nyelvoktatást, tolmácso-
lást, fordítást, külföldieknek magyartanítást
vállalok. Tel.: 06(30)456-7026
� Matematika, fizikaoktatást - általános és
középiskolásoknak - vállal nyugdíjas mérnök.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269
� Francia és angol magánórák a Rómain,
felnõtteknek, gyerekeknek, délelõtt és délután
korrepetálás. Tel.: 06(70)201-0618
� Matematika tanítás, korrepetálás, felvéte-
lire, érettségire felkészítés Óbudán vagy akár
otthonában az elsõ szintfelmérõ óra ingyenes!
Tel.: 06(20)910-7517
� Biológiából egyetemre, OKTV-re felkészít
gyakorló gimnáziumi tanár. Tel.: 06(30)853-
1153, 368-1612

� Dunai panorámás prémium lakások 450e
Ft/m2-tõl, 50-120 m2 nagyságúak leköthetõk a

Ingatlan

�Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat
délelõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános
és középiskolásoknak. Tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Laborvizsgálat 24 órán belül. EKG, re-
ceptírás, magas vérnyomás, hasi panaszok,
mozgásszervi panaszok kezelése. Lázas ál-
lapotok ellátása, immunerõsítés. Dr. Bor
Márta belgyógyász magánrendelése. III. ker.
Tavasz u. 7. Bejelentkezés: 06(70)621-5323

� Fogyjon fülakupunktúrával  III. ker.
Tavasz u. 7. Tel.: 06(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: a III.ker.
Bécsi út 217. (EuroCenterrel szemben).
Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinö-
vések, értágulatok eltávolítása. Bejelent-
kezés: 06(20)543-3948

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

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

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

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

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

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

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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Rómain 30% önrésszel. Tel.: 06-20-9418-633
www.kekdunahaz.hu

� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900

� San Marco utcában 2005-ben épült, mi-
nõségi társasházban, 46 nm-es, igényesen ki-
alakított lakás, garázsbeállóval, tárolóval el-
adó. Tel.: 06(20)329-4100
� Teremfocipálya bérleti joga eladó, büfé-
vel együtt. Tel.: 06(30)625-2209
� Telket, telekrészt, bontandó házat vennék,
pici ház építésére 7 millióig, magánszemély.
Tel.: 06(20)342-6609
� Elcserélném vagy eladnám értékegyezte-
téssel Pusztazámoron lévõ tégla, kertes családi
házamat óbudai téglalakásra. Kisebb összegû
bedõlt hitelt átvállalok. Tel.: 06(70)527-3934
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,

téglalakásokat, házakat keresünk érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõ u.-ban,
51 nm-es, 2 szobás, hegyekre nézõ lakás, jó
állapotú, világos. Irányár 9,1 MFt. Tel.:
06(30)914-0686

� Kiadó Óbudán, Flórián mellett, parkra
nézõ, I. emeleti, külön bejáratú, kétszobás,
panellakás. Tel.: 240-6743,
� Békásmegyeren hegyfelõli oldalon kiadó
kétszobás, ebédlõnek használható elõszobás,
bútorozott lakás. Tel.: 06(30)921-8973

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; 06-20-575-74-35 
� Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
idõsgondozókat, babysittereket, takarítónõket
közvetítünk. „Empátia”, tel.: 06-1-336-10-94,
06-20-465-8458
� Kft. felvesz nyugdíjas bõrdíszmûvest, vagy
nyugdíjas könyvkötõt. Tel.: 250-4970
� Heti 1 alkalommal, péntek délután vagy

szombat délelõtt középkorú, megbízható, ta-
karítási gyakorlattal rendelkezõ nõ takarítást
vállal a III. kerületben, elsõsorban Óbudán.
Érd: 06(20)310-8476
� Ügyintézõt keresünk érettségivel, Temet-
kezési Iroda. Tel.: 06-202-989-477
� Egészségvédelmi termékeket forgalmazó
cég vevõszolgálati munkakörbe hirdet állást.
Feladatok: kapcsolattartás partnerekkel tele-
fonon és mintatermünkben, rendelésfelvétel,
számlázás. Fényképes önéletrajzokat a karri-
er@hungimpex.hu címre kérjük.
� Óbudai óvodapedagógusi állás. Tel.: 367-
3620; 06(20)262-2430

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

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

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

� Szentendrén több éve mûködõ étkezde
eladó. Tel.: 06(20)934-5946

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel!
Leveleket, könyveket, dip.munkákat, költ-
ségvetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� Kutyakozmetikus házhoz megy! 17 év
gyakorlattal, igényes munka, elérhetõ áron.
Tel.: 06(70)233-9386

Egyéb

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

Állás

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Közelben horgásztó. Tel.: 06-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

� Szél utcában 94 nm-es, 2,5 szobás, te-
tõtéri lakás eladó. Irányár: 25,5 MFt. Tel.:
06(30)749-4791

Pályázati felhívás önkormányzati
tulajdonú, helyreállításra szoruló la-
kások szociális alapú bérbeadására.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Szociális és Lakásgazdálkodási Bizott-
sága a tulajdonában lévõ alábbi lakások
bérbeadására hirdet pályázatot.

A lakbér, a víz és szemétátalány díjai
önkormányzati rendelet, illetve a Fõvá-
rosi Közgyûlés közüzemi díjakkal kap-
csolatos ármegállapításai alapján mó-
dosulhatnak. A pályázat benyújtásának
feltételei a III. kerületi polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati irodájában
(Bp., III. Harrer Pál utca 2.), továbbá a

CELER Kft. központjában (Bp., III.
Szentlélek tér 7. fsz.) megtekinthetõk. A
pályázatra történõ jelentkezéshez
nyomtatványok 2009. november 17-tõl
az ügyfélszolgálati irodában átvehetõk.

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. december 4-én 12 óra.

Helye: polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodája. 

A pályázat eredménye 2010. január
14-én a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodájában és a CELER Kft.
központjában függesztik ki.

CELER
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

A nagy sikerû tavaszi sátoros rendezvényhez hasonlóan ismét elfoglalták
megszokott helyüket a kiscellis metodisták. Két napon keresztül folytak a
kézmûves foglalkozások a Solymár utcai Máltai játszótéren, valamint egy
bábjáték elsõ két részét játszották a környékbeli picurok nagy örömére

Példaértékû a múzeumoknak tö-
rekvése, hogy kincseik, értékeik
széles körben, mindenki számára
elérhetõek legyenek. 

L átássérültként lássák, hal-
lássérültként hallják, moz-

gássérültként végigjárhassák,
értelmi sérültként megérthes-
sék sérült társaink is a mûvé-
szetek rejtelmeit, szépségeit. 

Ebben az akadálymentesítés-
ben segíti a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum Ok-
tatási és Képzési Központját az
óbudai ÉNO csapata.

Második alkalommal vettek
részt a napközi otthon tagjai a

múzeumpedagógusok képzésé-
hez kapcsolódó bemutató fog-
lalkozásokon a Skanzen terüle-
tén. Nagy kedvvel, teljes oda-
fordulással mutatták be október
7-én, az év egyik utolsó szép
õszi napján az ország több mú-
zeumából összegyûlt szakem-
bereinek, hogy milyen módon,
módszerekkel tudnak megis-
merkedni az õszi, házkörüli pa-
raszti munkákkal, játékokkal,
néphagyományokkal. 

A foglalkozást a Skanzen
munkatársai, Hegyi Füstös Ilo-
na, Csesznák Éva és Onódi Ág-
nes, az óbudai ÉNO gyógype-
dagógusa vezette.

ÉNO-sok segítettek a Skanzenben

A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõsport SE (CSMSZ SE) a
2009/2010-es idényben folytatja munkáját a szabadidõ és a ver-
senysport területén. Várják az 1996-2004 között született, labdarú-
gást, teniszt és asztaliteniszt szeretõ gyerekek jelentkezését. Heti 2-
3 edzés korosztálytól, igénytõl függõen, egész szezonban. Óvodás
csoport is indul a labdaszeretõ gyerekeknek. Hatékony edzésmód-
szerek, jó hangulat és a mozgás öröme. (Helyszín: CSMSZ SE sza-
badidõpálya, Római-part, Királyok útja 178.; Békásmegyer, Pais De-
zsõ Általános Iskola. Érdeklõdni lehet Kelen Balazsnál a 06(70)314-
0021-es számon. Weblap: csillaghegysport.hu)

Foci, tenisz, asztalitenisz Csillaghegyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Tulajdonosi és
Közbeszerzési Bizottsága egy-
fordulós pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában
álló, nem lakás céljára szolgáló,
üres helyiségek bérbeadására.
A pályázatot zárt borítékban
2009. november 30-án 16
óráig lehet benyújtani a
CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiséghasz-
nosítási Csoportjánál.
A pályázónak a pályázatában
nyilatkoznia kell a megajánlott
bérleti díjról, a pályázati feltéte-
lek elfogadásáról, ezen kívül meg
kell adnia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos meg-
nevezését, vállalkozói igazol-
ványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolni.
A külön engedélyhez kötött tevé-
kenység végzésére való jogosult-
ságát a pályázat mellékleteként
benyújtott vállalkozói igazol-
vánnyal, illetve cégkivonattal
kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pá-
lyázati kiírásban meghirdetett
funkcióval lehet pályázni.

Nem adhat be pályázatot az a
magánszemély és cég, akinek -
amelynek - az állandó lakása, il-
letve székhelye szerinti önkor-
mányzattal szemben adó vagy
adók módjára behajtható köztar-
tozása van.
A helyiség vonatkozásában a pá-
lyázónak vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a
bérleti jog megszerzésének ellen-
értékeként elõírt - megszerzési díj
- önkormányzat felé történõ meg-
fizetését. A megszerzési díj a pá-
lyázó által megajánlott bérleti díj
három havi összege.
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ
összegû óvadék megfizetését a
bérbeadó részére. A nyertes által

befizetett bánatpénz összegét az
óvadékba beszámítják.
• határozott idejû, 5 év idõtarta-
mú bérleti szerzõdés megkötését.
• szükség szerint a helyiségbe
önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését.
Abérbeadó a bérleti díjat minden
tárgyév elején az elõzõ évi inflá-
ció KSH által közzétett mértéké-
vel emeli. A pályázat értékelésé-
nél a megajánlott bérleti díj alap-
ján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázat
benyújtásának határidejéig a bér-
leti jog biztosítására a bánatpénzt
befizetik. Abánatpénzt a CELER
Kft. pénztárában (1033 Bp.,

Szentlélek tér 7. félemelet) kész-
pénzben kell letétbe helyezni. A
bánatpénzt helyiségenként kell
letenni.
Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem nyertes
pályázóknak a bánatpénzt vissza-
fizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyi-
ben nem tesz eleget a pályázati
kiírásban elõírt valamennyi felté-
telnek. Az érvényesen benyújtott
pályázatokat az önkormányzat
tulajdonosi és közbeszerzési bi-
zottsága 2009. december 15-ig
elbírálja, és annak eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti. A
pályázat kiírója fenntartja a jogát,
hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel

a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson, il-
letve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez
kulcs kérhetõ a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiséghasznosítási Csoportjánál
(Bp., III. Szentlélek tér 7. fszt.12.
Telefon: 430-3468 és 430-3469),
félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl
19, szerdán 8-tól 16, csütörtökön
8-tól 12 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet
kérni a fenti telefonszámokon
és címen.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának Vagyon-
hasznosítási Osztálya egy-
fordulós pályázatot hirdet a
tulajdonában álló üres, te-
hermentes, nem lakás céljá-
ra szolgáló helyiségek tulaj-
donjogának értékesítésére.

A helyiségek vonatkozásá-
ban az ajánlattevõnek vállal-
nia kell szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektromos és
mellékvízmérõk kiépítését. A
helyiségekre külön-külön le-
het ajánlatot tenni, melynek
tartalmaznia kell a helyi-
ség(ek) vételárát, a fizetés
módját és feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a be-
nyújtási határidõtõl számított
60 napig köteles fenntartani. A
pályázaton azok az ajánlatte-
võk, vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az
önkormányzat letéti számlájá-
ra, számlaszám: Raiffeisen
Bank Rt. 12001008-
00140645-00100001, és a be-
fizetési bizonylatot 2009. de-
cember 3-án 12 óráig a va-
gyonhasznosítási osztályon
bemutatják (cím: 1033 Bp., Fõ
tér 1. I/19.). A pályázatot zárt
borítékban 2009. december 7-
én 12 óráig lehet benyújtani a
Budapest, III. kerületi Önkor-
mányzat (Budapest, Fõ tér 1.
I/19.) Vagyonhasznosítási

Osztályán. A érvényesen be-
nyújtott pályázatokat az önkor-
mányzat tulajdonosi és közbe-
szerzési bizottsága 2009. no-
vember 30-ig elbírálja annak
eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat ki-
írója fenntartja jogát, hogy a

legjobb ajánlatot tevõkkel a
tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson,
illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintésé-
hez kulcs kérhetõ a Celer Épü-
letfenntartó és Szolgáltató Kft.

Helyiséghasznosítási Csoport-
jánál (1033 Bp., Szentlélek tér
7. fsz. 12. telefon: 430-3468 és
430-3469, ügyfélfogadáskor
h: 14-18 óra, sze: 8-16.30 óra,
cs: 8-12 óra között). A pályá-
zatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást ad a 437-8643-

as telefonszámon és szemé-
lyesen az önkormányzat va-
gyonhasznosítási osztálya
(1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.) 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási 

Osztálya
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Mi a hidrokultúra?

A hidrokultúra a hidro-
ponikus növénytermesztés és
növénytartás egyik formája.
A hidrokultúrás növények
életük során nem találkoznak
földdel. Agyaggranulátum-
ban nevelik õket évekig vagy
akár évtizedekig is, ebbe a nö-

vény gyökere erõsen kapasz-
kodik, és képes szilárdan tar-
tani a föld feletti részeket. A
dísznövények 95 százaléka
alkalmas a hidrokultúrás tar-
tásra.

Az agyaggranulátum ma-
gas hõmérsékleten kiégetett,
granulált agyag. Égetéskor az
eredetileg apróbb darabkák
víztartalma hirtelen elpárolog,
így a szemek pattogatott ku-

korica-szerûen felfúvódnak,
porózus szerkezetû könnyû,
közömbös kémhatású anyag
keletkezik belõlük. Ez az
anyag nem veszít térfogatá-
ból, nem tömörödik össze, így
a gyökér mindig megfelelõ
mennyiségû nedvességhez és
oxigénhez jut.

Anövény egy kívülrõl nem
látható betétcserépben van.
Ebben alakították ki a vízmér-
ce helyét, amelyben egy úszó
jelzi a vízszintet. Az aktuális
szint bármikor leolvasható:
minimum, optimum és maxi-
mum jelzéseket láthatunk.
Minimum szintnél szükséges
a víz pótlása. Amérce segítsé-
gével elkerülhetjük a túlöntö-
zést is. Amérce tetején a tápa-
nyagutánpótlás ideje is beál-
lítható. 

Mikro-granulátum formá-
jában olyan lassan és egyenle-
tesen lebomló mûtrágyát ad-
hatunk a növényeknek, ami
körülbelül hat hónapon át biz-
tosítja az optimális tápanyag-
utánpótlást. Az eljárás fél-
évente megismételhetõ. 

Öntözés nélkül
akár 2 hétig

A valóban látszó cserép
(takarócserép) olyan kaspó,
melybe a betétcserép belefér.
Anyaga, formája, színe sza-
badon választható. Lehet mû-
anyag, kerámia, üveg, fém. A
növényhez és a környezethez
illõen választjuk. Áruházaink
a legdivatosabb takarócsere-
pek hatalmas választékával
várják az olvasókat.

Ahidrokultúrás növénytar-
tás a lakásban megkönnyíti
szobanövényeink ápolását. A
mérce mindig jelzi, hogy a
növénynek mennyi vízre van
még szüksége. Ha hosszabb
idõre elutazunk, lehetõség
van arra, hogy elõre sok vizet
töltve a növény alá, akár két
hétig is egészségesek legye-
nek öntözés nélkül. 

Hidrokultúra
házilag

Természetesen otthon is
meg lehet próbálni a földes
növény „átalakítását” hidro-
kultúrássá. Erre nem minden
fajta alkalmas! Olyan növé-

nyekkel érdemes kipróbálni,
melyek levágott részei vízben
jól gyökeresednek: például a
szobafutóka (Scindapsus
vagy Epipremnum), a nyílle-
vél (Syngonium), a törpebors
(Peperomia), a fikusz (Ficus)
vagy a dracéna (Dracaena). 

Elsõ lépésként, a cserép el-
távolítása után, a lehetõ legkí-
méletesebben le kell morzsol-
ni a gyökerekrõl az összes föl-
det/tõzeget. Majd a kereske-
delemben kapható hidrokul-
túrás nevelõ cserépbe kell be-
ültetnünk a csupasz gyökerû
növényt oly módon, hogy a
föld helyett agyaggranulátu-
mot használunk. Ez az eljárás
a növény számára igazi tortú-
ra, mivel a gyökérzet finom
szerkezete, aktív része meg-
semmisül, és annak újra kell
képzõdnie. 

Van tehát egy roncsolt gyö-
kérzetû növényünk, melynek
párologtató felülete változat-
lan. Meg kell akadályozni,
hogy szöveteinek vízkészletét
leadja, ezért félárnyékos,
mesterségesen magasan tar-
tott páratartalmat kell biztosí-
tani és lehetõleg „talp mele-
get” a gyökeresedés elõsegí-
tésére. 

Ne várjunk gyors ered-
ményt, és fokozottan fi-
gyeljünk rá, hogy átmeneti-
leg se száradjon ki a gyö-
kérzóna! Szerencsésebb a
vízben már meggyökerezte-
tett részeket beültetni, hi-
szen ezek már „mûködõké-
pes” gyökérzettel rendel-
keznek. Ezek a növények
jól tûrik az átmeneti kiszá-
radást, de továbbra is kerül-
jük, hogy a vízszint hosz-
szabb idõn keresztül a víz-
mérce maximum jelzésénél
magasabban legyen. Ta-
pasztalataink szerint a helyi
adottságok ismeretében,
hozzáértéssel megválasztott
növények idõvel még szeb-
bek lesznek. Az egyetlen
rendszeresen elvégzendõ
feladat az öntözés, amit 7-
14 naponta kell ismételni,
amikor a vízmérce mutatója
a minimum jelzés alá kerül.

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök

Forradalmian új technológia 
a szobanövények egyszerûbb ápolására

HIDROKULTÚRÁS NÖVÉNYEK 
ÉS KIEGÉSZÍTÕK VÁSÁRA
Az akció keretében most 20% kedvezményt bizto-
sítunk hidrokultúrás termékeink árából! Amennyi-
ben a vásárlásnál bemutatja ezt a hirdetést, úgy
fenti termékekbõl további 10% kedvezményt kap!
• az akció 2009. november 23-ig,

ill. a készletek erejéig érvényes;
• a kedvezmény a hirdetés bemutatása mellett, és  
• egyszeri alkalommal történõ vásárlásnál vehetõ igénybe; valamint 
• a kedvezmény pénzben nem váltható meg, és más kedvezménnyel nem vonható össze.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövénykertészet, Bp., III. ker. Bécsi út 387.
Nyitva: minden nap, hétköznap: 8-20, hétvégén: 8-18 óráig.
További szezonális ajánlatainkat, kertészeti tanácsainkat keresse a www.fitoland.hu
weboldalon.

Nálunk mindent megtudhat 
a hidrokultúrás növénytartásról!

Mint arról lapunkban felhívást közöltünk, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata idén is
meghirdette a lakosság részére a veszélyes hulladékok ingyenes begyûjtését. A kerület
északi felén október 10-én, a déli részen pedig október 17-én jelöltek ki begyûjtõ ponto-
kat, ahol a lakosok leadhatták elromlott háztartási gépeiket és a veszélyes hulladékokat

A hagyományos beültetések-
nél, a föld (illetve a ma szinte
kizárólag használt tõzeg ala-
pú földkeverék) szerkezete
idõvel leromlik, veszít a térfo-
gatából, csökken a víztartó
képessége, aminek következ-
tében a beültetett növények
„dülöngélni” kezdenek. Az
ásványi sók idõvel a felszínre
vándorolva elszínezik a föl-
det, a talaj elsósodik, és néha
még gombák vagy tõzegle-
gyek is megjelennek. Ennek a
földnek tápanyagszolgáltató
képessége gyenge. A földes
növények kipusztulásának
oka rendszerint a túlöntözés.
A legtöbb dísznövény az át-
meneti kiszáradásnál is ke-
vésbé tûri a túl sok vizet a
gyökérzónában.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata egy-
fordulós pályázatot
hirdet a tulajdonában
lévõ, alábbi ingatlanok
értékesítésére.

A z ajánlatoknak tar-
talmaznia kell a pá-

lyázó adatait, a vételárat,
a fizetés módját és ide-
jét. A pályázó ajánlatát a
pályázat benyújtásától
számított 60 napig köte-
les tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot be-
fizetik az önkormány-
zat letéti számlájára,
számlaszám: Raif-
feisen Bank Rt.
12001008-00140645-
00100001. A pályázati
biztosíték befizetését
igazoló bizonylatot
2009. december 3-án
12 óráig, a pályázatokat
zárt borítékban 2009.
december 7-én 12 óráig
lehet benyújtani a Bp.,
III. kerületi Önkormány-
zat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033.
Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása
2009. december 7-én 12
órakor közjegyzõ je-
lenlétében a Bp., III. ke-
rület, Fõ tér 1. I./19. a
vagyonhasznosítási osz-
tály hivatalos helyiségé-
ben történik. A pályáza-
ton résztvevõket levél-
ben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat ered-
ményérõl. A pályázat ki-
írója fenntartja jogát,
hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást
követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet
tartson, illetve a pályá-
zatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyil-
vánítsa.

A pályázatokkal kap-
csolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a
Bp., III. kerületi Önkor-
mányzat Vagyonhaszno-
sítási Osztályán, a 437-
8646-os és a 437-8639-
es telefonszámon. 

III. kerületi
Önkormányzat

Vagyonhasznosítási
Osztálya
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Erzsébetre
Rejtvényünkben Erzsébet királyné elõtt egy Magyar-
országgal foglalkozó versével tisztelgünk. Bekülden-
dõ az idézet, mely a vízszintes 4. és a függõleges 30.
sorokban olvasható. 
VÍZSZINTES: 1. Becézett Ibolya. 4. Az idézet elsõ so-
ra (zárt betûk: R. Á. P.). 14. A zenében azt jelenti: ked-
vesen. 15. Állapota. 16. Prímszám. 17. Világháborús
gépfegyver neve volt. 19. Nem csak tegnap. 20. Brit au-
tók jele. 21. Cselekedet. 22. Zrí betûi keverve. 24. G. R.
Z. 25. Regényszerzõvé. 27. Shrek kedvese. 29. Egymás
utáni magánhangzók. 30. Három oroszul. 31. Hegy a
Zempléni-hegységben 33. Uruguayi és német autók jele.
34. Róka egynemû betûi. 36. Belül megaláz! 37. Lángol.
38. Római kilencvenöt. 39. Verdi egyik operája. 42. Su-
li. 43. Romániai autók jele megfordítva. 45. Visszafelé
mérgelõdik. 46. Szunyálsz. 49. Angol Hold fonetikusan.
51. R. O. R. 52. Operabeli herceg. 53. Bácsi viccesen.
54. Ennivaló. 56. F.L.Y.M. 57. Angol köd. 58. Japán
fényképezõgép márka. 60. Jogi egyetemi anyag. 
FÜGGÕLEGES: 1. Épphogy régiesen. 2. USA felderítõ-
mûhold volt. 3. I. A. Y. 4. Fordított szénmonoxid. 5. Ilyen le-
mez van a számítógépben 6. Iktatás. 7. Karel …, cseh éne-
kes. 8. Az ittrium és lantán vegyjele. 9. Aden egynemû be-
tûi. 10. Babahang. 11. Rólam némán! 12. Gumitömlõ. 13.
Afrikai állam. 18. Névelõs állatkert. 21. Angolul lake. 22. Szögeken
fekszik, fordítva. 23. Visszaélni! 26. Sír. 27. Szerencsejátékos teszi. 28.
Megkevert agy! 30. Az idézet második része (zárt betûk: D. É. Ö.
N.). 32. Mezõgazdasági munkagép. 34. Nyelvtani fogalom. 35. Vegy-
jele: Cl. 38. Szökõkútféle. 40. Manapság angolos üzlet. 41. Bokorfaj-
ta. 42. Apró rész. 44. Titán-oxid. 47. Felesleges holmivá. 48. Némán
sír! 50. Neon, kálium és kén vegyjele. 52. Való. 55. K. O. Z. 56. Fel-
író egynemû betûi. 57. Fluór, oxigén és szén vegyjele. 59. Nagy Gyu-
la szignója. 60. Keresztül. 61. Janó egynemû betûi.      Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon november 24-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között Óbudai Egészségolimpia ajándékcsomagot sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A november 3-án megjelent, „Halottak napja” címû rejtvényünk
helyes megfejtése: „Dobjuk el a tettetõ álcát, ma gyásznap van,
ma sírhatunk”.
Nyertesek: Vikukel Józsefné, Selyemfonó utca 2.; Thomann Ágnes,
Kiscelli köz 22.; Gombos Andrásné, Õszike utca 8.

38

41

49
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Ingyenes Nordic
Walking oktatás
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel, folytatódik az
ingyenes Nordic Walking
oktatás a Laborc utcai
Családi és Szabadidõ-
parkban lévõ Fogarasi
Síiskolában (Farkastorki
út 23.). Ideje: vasárna-
ponként 9 és 10 órakor
(találkozás a síháznál).
Felszerelést és oktatót
biztosítanak az óbudai la-
kosok részére.

Atlétika
A III. kerületi TUE pályán
(Kalap utca 1.) várnak
minden atlétikát kedvelõ,
tanulni és kipróbálni vá-
gyó fiút és leányt 7 éves
kortól. Edzések idõpont-
ja: hétfõn és csütörtökön
15-tõl 17 óráig. (Bõvebb
információ Hoffmann Te-
réztõl a 06-30-658-2330-
as telefonszámon.)

Dzsúdó
a Bárcziban

5 és 13 év közötti gyere-
keknek tartanak dzsúdó
edzést a Bárczi Géza
Általános Iskolában
(Bárczi Géza utca 2.).
Edzõ: Németh Endre,
„Bandibá”. (Jelentkezni
és érdeklõdni lehet a
helyszínen, vagy telefo-
non a 06-20-932-6075-
ös számon.)

Török Ferenc, a sport-
bizottság elnöke nyi-

totta meg a tornát. Beszé-
dében utalt az ‘56-os for-
radalom eseményeire, ki-
emelve annak lengyelor-
szági vonatkozásait és a
két nép évezredes törté-
nelmi barátságát. 

Kell a sok mérkõzés
- Ebben a korosztályban

kiemelt jelentõséggel bír-
nak a mérkõzések, elsõsor-
ban a tanulásban betöltött
szerepük miatt. Az óriási
élményen túl a mérkõzése-
ken tanulják meg a gyere-
kek a játékot, ott építik be
mozgásukba az edzésen
gyakorolt technikai, takti-
kai elemeket - hangsúlyoz-
ta a torna jelentõségét Tö-
rök Ferenc. - Ezért sok-sok
mérkõzésre van szükség,
ahol az edzõn nincs gyõ-
zelmi kényszer, ahol nyu-
godt körülmények között,
felszabadultan lehet gya-
korolni, tanulni. Elsõsor-

ban ezért szerveztük ezt a
tornát, másodsorban pedig
szeretnénk jó kapcsolatot
kialakítani testvérváro-
sunkkal és más lengyel és
hazai csapatokkal is. Játé-
kosaink nemcsak egy szá-
mukra szokatlan kosárlab-
da kultúrát, más játékstílust
ismerhettek meg, de sike-
rült baráti kapcsolatot is ki-
építeni vendégeinkkel.
Örülünk, hogy a korosztá-
lyos bajnok Vasas elfogad-
ta a meghívást és részvéte-
lével emelte a torna szín-
vonalát. Már most tudjuk,
hogy 2010. június 4-én, 5-
én és 6-án a Kaszások két
korosztállyal is részt vesz-
nek Przemyslben egy
nemzetközi versenyen és
valószínûleg a varsói csa-
pattal sem most találkoz-
tunk utoljára. 

Színvonalas torna
- igényes szervezés

A tornán résztvevõ hat
csapat körmérkõzéses

rendszerben döntött a he-
lyezések sorsáról. Már az
elsõ napon világossá vált,
hogy a Vasas fiataljai ki-
emelkednek a mezõnybõl.
Igazolták jó hírüket, csak a
Kaszások Sárgák tudták
õket megszorítani (86:67),
a többi mérkõzéseiket és
végül a tornát is nagy fö-
lénnyel nyerték. Az Óbu-
dai Kaszások tervszerû és
rendkívül szervezett kere-
tek között zajló utánpótlás
nevelésének eredménye-
képpen nagyon sok tehet-
séges gyermek szerepel
ebben a korosztályban.
Hevér Ferenc szerint ta-
nulságos volt játszani a
bajnok Vasas ellen, hiszen
így pontosan látható az a
szint, ahova nekik is fel
kell fejlõdni. A házigazdá-
kat dicséret illeti a gondos
szervezésért, az elsõ nem-
zetközi versenyük sikere
érdekében apait-anyait be-
leadtak. 

Még egy rövid városné-
zést is szerveztek a lengyel
gyerekeknek. A vezetõség
köszönetet mond a Gyer-
mek I-es csapatban kosara-

zó játékosok szüleinek,
akik mélyen a zsebükbe
nyúltak, továbbá nagyra
értékelik a Budapesti Ko-
sárlabdázók Szövetségé-
nek és a szövetség elnöké-
nek, Cziffra Mihálynak
nagyvonalú támogatását.

A torna 
végeredménye

1. Vasas (edzõ: Besenyõi
Andrea). 2. Kaszások Sár-
gák (edzõ: Hevér Ferenc).
3. UKS GIM Baskets 2
Przemysl (edzõ: Krzysztof
Mlot). 4. Kaszások Feke-
ték (edzõ: Hevér Ferenc).
5. Kaszás Dûlõ (edzõ: Tiba
János). 6. Warszawa Be-
movo (edzõ: Pawel Mali-
nowski).

A csapatok legjobb játé-
kosai az edzõk szavazata
alapján: Pusztai Petra (Va-
sas), Korompai Zsolt (K.
Sárgák), Emilian Skoczy-
las (UKS), Vígh Marcell
(K. Feketék), Kalanovics
Zoltán (K. Dûlõ), Pytel
Filip (Warszawa).

A torna legértékesebb
játékosa (MVP): Virág
Marcell (K. Sárgák). L. A.

Kaszások nemzetközi gyermek kosárlabdatorna
Kerületünk legnagyobb sportegyesülete, október 23-ai
nemzeti ünnepünk tiszteletére kosárlabdatornát szervezett
a 12 éves korosztály számára. A háromnapos mérkõzés-so-
rozaton három hazai csapat (Sárgák, Feketék, Dûlõ), az el-
múlt évi bajnok Vasas, a lengyel Varsó Bemowo kerületé-
nek (Óbuda testvérvárosa) válogatottja és a Przemysl UKS
GIM Basket 2 együttese mérte össze tudását.

OVIS FOCI. A III. kerületi TUE Labdarúgó Szakosztálya várja azokat a nagy mozgásigé-
nyû, 2002-ben és 2003-ban született fiúk jelentkezését, akik szeretik a labdát és a já-
tékos foglalkozásokat. Az óvodás csoport edzéseit Lilik József vezetõedzõ és segítõi
tartják. Az edzések helye: Váradi utcai általános iskola tornaterme, kedden és szer-
dán 16 órától. (Érdeklõdni Lilik Józsefnél lehet a 06-70-866-7812-es telefonszámon,
illetve a TUE sportirodában: 454-1260) Harc a labdáért a K. Sárgák- Przemysl mérkõzésen

Török Ferenc, a sportbizottság elnöke különdíjat ad át a
Warszawa játékosának

FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Az egyesület idén kiskamasz kor-
ba lépett, a Futókör több kiváló
sportolója pedig a hosszútávfutás
országos elitjébe. Tizedik szüle-
tésnapját idén nyáron ünnepelte
az Óbudai Futókör, mégpedig -
stílszerûen - futással és verseny-
rendezéssel, Csillaghegyrõl a Pi-
lisbe vezetõ csaknem 50 kilomé-
teres „8 Bucka Futással és Telje-
sítménytúrával”. 

M íg a családok vakációju-
kat töltötték, a Futókör

sportolói az õszi nagy kihívá-
sokra készültek: szeptember-
ben a Nike Félmaratont 14 ver-
senyzõ, októberben a Plus
Maratont 10 futó mellett a Fu-

tókör öttagú váltócsapata is tel-
jesítette. 

Sportolóink közül 10 kilomé-
tertõl a maratoni távig Ladányi
Tímea és Gál Katalin az orszá-
gos élmezõnyhöz tartoznak, de
a férfiaknak sem kell szégyen-
kezniük, sõt… Barakonyi Lajos
egy hét alatt hétszer futott mara-
tont Görögországban. Bajcsi
Sándor most a nyáron a Bala-
tont szaladta körbe, ráadásként
október 19-e és 23-a között már
ötödik alkalommal teljesítette a
Bécs-Pozsony-Budapest Szu-
permaraton 320 kilométeres
távját. 

Továbbra is az aktív életvitel,
az egészséges életmód és a szer-
vezett felkészülést igénylõ sza-
badidõsportok elkötelezettje kí-
ván maradni a Futókör. Várunk
minden sportolni vágyót Óbuda-

Békásmegyerrõl, de akár a kerü-
let határain túlról is. Miután a
régi elnökség megbízatása le-
járt, új vezetõket, vezetõséget is
keres, sportmenedzseri tapaszta-
latokkal, sportszakmai, önkor-
mányzati és szponzori kapcsola-
tokkal, olyan vezetõket, akik
szívesen vennének részt nem-
csak a közös edzések irányításá-
ban, hanem az egyesület szerte-
ágazó tevékenységének mene-
dzselésében is. 

Az érdeklõdõk jelentkezését az
obudaifutokor@citromail.hu
email címen, vagy a 06-20-464-
6281-es telefonszámon várja az
egyesület képviseletében: 

Nagy Gábor Ádám

Az egészséges életmód jegyében

10 éves az Óbudai Futókör

H uszonegyedik idényét
kezdte szeptember elején a

Krúdy Gyula Általános Iskola
alsó tagozatos labdarúgó csapa-
ta. A Magyar Gyermek Labda-
rúgó Szövetség keretein belül
heti két alkalommal edzenek a
gyerekek: szeptemberben és ok-
tóberben az intézmény mûfüves
pályáján, novembertõl a tornate-

remben. Az iskola labdarúgó
csapatai részt vesznek a kerületi
diákolimpián, indulnak a külön-
bözõ meghívásos tornákon, és
számos edzõmérkõzést is játsza-
nak. (A fényképen az elsõ osztá-
lyos focisták láthatók edzõjük-
kel, Pártos Péter testnevelõ ta-
nárral. A képrõl hiányzik Rehus
Csongor).

Krúdysok rúgják a bõrt

A holland Vaassen városkájában
mûködõ Regio '72 nevû korfball
klub további 80 gyerekméretû
mezzel segíti az óbudai korfball
utánpótlás-nevelést. A mezeket az
iskolai bajnokságba nevezõ óbudai
csapatok játékosai kapják. A mez-
adomány jelentõs gondot vesz le
az óbudai sportklub válláról.

- Két éve kaptunk egy garnitúra
mezt holland korfballos támogató-
inktól. Azóta jelentõs változások
történtek, utánpótlással foglalkozó

klubtagjaink tevékenységének kö-
szönhetõen bõvült a lelkes gyere-
kek száma. A gyorsan száradó
holland lila mezek nagyon jókor
jöttek, mert nemsokára indul a
sulikorfball bajnokság, valamint a
középiskolai és általános iskolai
bajnokságokban is követelmény
az egységes mez - mondta lapunk-
nak Molcsán Gábor, az Óbudai
Korfball Klub elnöke. 

(A korfball iránt érdeklõdõk a
http://obudaikorfball.extra.hu/ ol-
dalon jelentkezhetnek.)

80 gyerekmez ajándékba 

Martinus, Anjo, Gerrie, Marleen, Thomas, Ronald, Bernadette és
Jochem a holland Regio ‘72 játékosai és önkéntesei átadják a mezado-
mányt az óbudai korfballosoknak
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

Donáth László, a 4.

számú választókerület

(Békásmegyer-Csillag-

hegy) országgyûlési

képviselõje, minden hó-

nap elsõ szerdáján, 17-

tõl 19 óráig várja foga-

dóórájára a lakosokat a

Békásmegyeri Közös-

ségi Házba (Csobánka

tér 5.).

Dr. Orosz Sándor, az

óbudaiak országgyûlési

képviselõje, az ország-

gyûlés ülésezésének

idõszakában, minden

héten csütörtökön, 17-

tõl 19 óráig fogadóórát

tart. Helyszín: Magyar

Szocialista Párt III. ke-

rületi irodája, a Mókus

utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as

parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb december 2-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodá-
jában. * Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb november 18-án) adó-
tanácsadás van. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom november 19-én, majd december
3-án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Változás! A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb november
18-án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-
20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám
alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés
munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
december 3-án), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás szeptembertõl minden
páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Kedves nemzettár-
sunk, keresztény testvé-
rünk!

Szeretettel meghívjuk
Önt és családját a Jobbik
Magyarországért Moz-
galom rendezésében tar-
tandó kettõskereszt szen-
telésre. Az ünnepeink
teljesen kiüresedtek, a
fogyasztói társadalom
embereszménye maga

alá gyûrte azok eredeti
üzenetét. Így van ez a
karácsonnyal is. Célünk,
hogy a vásárlási lázban
felhívjuk a figyelmet a
valódi lényegre, a szere-
tetre, a Megváltóra és az
összetartozásra. A köz-
területeken álló keresz-
tek egy-egy felkiáltójel
szerepét is betöltik, me-
lyek mellett egy pilla-
natra megállhat az em-
ber.

Idõpontok: november
28. 14 óra - Flórián tér
(Vörösvári út); november
28. 16 óra - Békásmegyer,
Heltai Jenõ tér (vásár-
csarnok). Programunkat
bõvebben megtalálja hon-
lapunkon, illetve irodánk-
ban is felvilágosítást nyúj-
tunk róla. Honlapcím:
http://obuda.jobbik.hu.
Iroda címe: Kabar utca
11. Nyitva tartás: héfõn és
szerdán 15-tõl 18 óráig.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseire emlékeztek november 4-én a Kiscelli
Múzeum fõbejáratánál. Menczer Erzsébet képviselõ asszony és Dalmadi Jenõ nyugal-
mazott ezredes köszöntötte az egybegyûlteket

Meghívó

A Lakóközösségek Életmi-
nõsége Javításáért Óbuda-
Békásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) folytatja közérdekû
tanácsadási szolgáltatását.

Ön társasház vagy lakás-
szövetkezet lakóközös-

ségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem
érte? Vitája támadt a közös
képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel? Kérdései vannak a
fûtéskorszerûsítéssel, az
ÖKO-plusz program ténysze-
rû tapasztalataival kapcsolat-
ban, a pályázható támogatá-
sok lehetõségeirõl érdeklõd-
ne? Kérdései vannak, melyek-
re nem kap választ? Nem is-
meri jogait, lehetõségeit, segít-
séget szeretne? Ingyenes ta-
nácsadást biztosítunk, ahol
gyakorló társasházi és lakás-
szövetkezeti tisztségviselõk
válaszolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín 
1. Békásmegyer, november

24-én 17-tõl 19 óráig: Cso-
bánka tér 5., közösségi ház.

2. Belsõ-Óbuda, novem-
ber 24-én 17-tõl 19 óráig:
Vörösvári út 17., lakásszövet-
kezeti iroda. (Elõzetes beje-
lentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás

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

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

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

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

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

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994 óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.atw.hu 

www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, 

évforduló, keresztelõ, ballagás…)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes *

1027 Budapest, Margit krt. 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 061-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel max. 3 gyermeknek ingyenes

ALAPVETÕ BIBLIAI FOGAL-
MAK. Elõadássorozat kedden-
ként az Óbudai Kulturális Köz-
pontban: „Az evilági múlandóság,
a halál, az örök élet bibliai megvi-
lágítása” címmel november 24-
én; „A végidõ fogalma, a földi tör-
ténelem lezárulása. (Mit jelent a
titokzatosnak beállított „Arma-
geddon” kifejezés?)” címmel de-
cember 1-jén. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 100 forint.
Cím: San Marco utca 81.)
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Fórum Offices Óbuda néven új iroda-
házat adtak át november 3-án a Bé-
csi út és a Zay utca keresztezõdésé-
ben. 

Az összesen 5.800 négyzetmé-
teres, korszerû, „A” kategó-

riás, négyszintes létesítmény föld-
szintjén 100 személy befogadásá-
ra alkalmas étterem-kávézót, a
másik oldalon kereskedelmi illet-
ve szolgáltató funkció számára al-
kalmas helyiséget alakítottak ki.
Az épületavatón Sütõ Zoltán, a
Grinvest Property Investment

ügyvezetõje elmondta:  az I. és II.
emeleti szintek alaprajzilag egy el-
tolt nagy „H” betût formáznak, a
két szárnyban egy-egy elkülöní-
tett, önállóan is bérelhetõ iroda-
egység, a kettõ között a lépcsõház
és két személylift található. A III.
és IV. emeleti irodákhoz zöld tera-
szok kapcsolódnak. Apincében 75
férõhelyes teremgarázs szolgálja a
dolgozók és ügyfelek kényelmét. 

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

Új irodaház a Bécsi úton

Afenti címmel nyílt fotó-
tárlat a 2006-os rendõri

erõszakról az Óbudai Kultu-
rális Központban. 

A Barakonyi Szabolcs fel-
vételeibõl összeállított kiál-
lítást Balog Zoltán, az Or-
szággyûlés Emberi Jogi Bi-
zottságának elnöke nyitotta
meg. 

Túlkapások

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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