
Az önkormányzat képviselõ-testülete de-
cember 21-én tartja az idei közmeghallga-
tást a Békásmegyeri Közösségi Házban.

Naponta több mint 150 ezer gépjármû
halad át a 60 éves Árpád hídon, melyen
1980-ban végeztek nagyobb felújítást. 

Horváth Antal rendõr õrnagy irányítja
november 16-tól a III. kerületi kapitány-
ságot.13

Új rendõrkapitány Óbudán

XVI. évfolyam 23. szám              Megjelenik kéthetente           2010. december 2.

5
Közmeghallgatás a környezetvédelemrõl

6
60 éves az Árpád híd 

Lapzártakor érkezett:
emléktáblát helyeznek
el Sinkovits Imre egyko-
ri lakóházának falán,
nem emelkednek a pia-
cok bérleti díjai, idén is
lesz karácsonyi segély
és a „Cipõs doboz” akci-
ót is támogatja az önkor-

mányzat. Vita nélkül,
többnyire egyhangúlag
döntött az elõterjeszté-
sekrõl Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
a november 25-én tartott
ülésen.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

L akossági tanács-
adó irodát nyitott

az Energiaklub a Szõlõ
utcai Faluházban no-

vember 16-án. Elsõ-
sorban azokat várják,
akik érdeklõdnek a
megújuló energiák és a

gazdaságos megoldá-
sok iránt. 

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Advent Óbudán. Meghitt, tartalmas, hangulatos szórakozás, ajándékvásárlási 
lehetõség november 27-tõl december 19-ig a Fõ téren.   Képriport a 2., programok a 15. oldalon

A korcsolyázni vágyók díjmentesen használhatják jövõ év február végéig az önkormányzat által felállított jégpályát a Fõ téren. Korcsolyabérlési
lehetõséget biztosítanak. A www.obuda.hu oldalon online kísérhetik figyelemmel a korcsolyázókat. (Nyitva tartás: naponta 8-tól 22 óráig)

Ingyenes jégpálya a Fõ téren

A 16 éves Ikarus
midibuszok he-

lyett korszerû kisbu-
szokra cserélik Bé-

kásmegyer-Ófalun a
143-as, a 186-os és a
243-as járatokat.

BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Szigorú költségvetési 
koncepció készül

Jövõre új midibuszok Békásmegyeren

Energiatakarékos, „zöld” tanácsadás a Faluházban

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma december 15-én,
szerdán jelenik meg!
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Ünnepi díszben a Fõ tér
Az adventi szombatokon és vasárnapokon ingyenes ka-
rácsonyi programok, hangversenyek, gyermekkoncer-
tek, különbözõ elõadások szórakoztatják a Fõ térre láto-
gatókat az „Advent Óbudán 2010” elnevezésû, decem-
ber 19-ig tartó eseménysorozaton.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, országgyûlési képviselõ Keresztes Il-
dikó énekesnõvel gyújtotta meg az adventi koszorún az elsõ gyertyát

A Ghymes koncerten az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola tanulói ven-
dégszerepeltek

Huzella Péter „Kócszakállú Mikulás” címmel nagy sikerû gyermekkoncertet adott 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A sajtótájékoztatót Tóth
Nelli, az Energiaklub kép-
viselõje nyitotta meg,
majd átadta a szót Puskás
Péter alpolgármesternek,
aki példaértékûnek nevez-
te azt a gyorsaságot, ami-
vel a Staccato végrehaj-
totta a ház átépítését,
megújítását. Hangsúlyoz-
ta: a Faluház a városrész
egyik büszkesége. 

Csikai Mária, a Stac-
cato project hazai

koordinátora, egyúttal az

Energiaklub munkatársa
emlékeztetett a program
kezdeteire és alapvetõ
célkitûzéseire. A tavalyi
átalakítás eredményeként
jelentõsen, közel a felére
csökkent a komplexum
energiafelhasználása. A
háztömb ezzel európai
szinten is egyedi de-
monstrációs házsorrá
vált, a beruházás minõsé-
gét pedig mi sem jelzi
jobban, minthogy nem-
rég Fenntartható Energia
Díjra jelölték. 

Réti Gyula, a ház kö-
zös képviselõje a zöld
tervek gyakorlati meg-
valósulásáról beszélt.
Elmondása szerint még
sokan nem értik, miként
lehet takarékoskodni a
közös erõforrásokkal.

Miért különleges 
az iroda?

Elsõként valósul meg
ilyen jellegû tanácsadó-
pont egy önkormányzat
és egy szakmai szerve-
zet kooperációjában.
Ezzel példaértékû kez-
deményezéssé is válhat,
mely az önkormányza-

tokat hasonló jellegû la-
kossági irodák nyitására
biztatja. Másrészt, mivel
a 886 lakásos Faluház a
közelmúltban esett át
nagyszabású komplex
energiahatékonysági
felújításon, a lakóknak
még meg kell tanulniuk
néhány praktikus fogást
ahhoz, hogy élni tudja-
nak a fûtéskorszerûsítés,
a hõszigetelés és az új
nyílászárók adta megta-
karítási lehetõségekkel.
Mindehhez elengedhe-
tetlen, hogy megkapják
a szükséges tanácsokat,
tippeket. 

Várják tehát a téma iránt
érdeklõdõ Faluházban la-
kókat, bármely más, lakó-
közösség közös képviselõ-
jét és nem utolsósorban az
iskolai csoportokat. Ki-
emelt célnak tekintik, hogy
a fiatalok körében népsze-
rûsítsék a környezettudatos
gondolkodást, életformát. 

Az irodában egyelõre
keddenként fogadják az
érdeklõdõket, a Szõlõ ut-
ca 78. szám alatt. 

(Bõvebb információ a
www.energiaklub.hu, va-
lamint a www.faluhaz.eu
honlapokon érhetõ el.)

Sz. Cs. 

Réti Gyula, a Faluház közös képviselõje és Puskás Péter
alpolgármester vágta át a nemzetiszínû szalagot a lakos-
sági tanácsadó iroda megnyitóján

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata adomány-
gyûjtést hirdet a kolontári
és devecseri iszapkataszt-
rófa károsultjainak javára.

A jótékonysági akci-
ót az „Advent

Óbudán 2010” elneve-
zésû programsorozaton

Bús Balázs polgármes-
ter indította útjára. A Fõ
téren az elsõ adventi
hétvégén nyílt Ado-
mánygyûjtõ Pontokon
az Óbudai Kulturális
Központ és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
munkatársai fogadják az
adakozókat. Az adomá-

nyok továbbítását, szét-
osztását a Szeretetszol-
gálat vállalta. Idén a ha-
gyományos adventi
bögrék eladásából szár-
mazó bevételt is a káro-
sultaknak ajánlják fel. 

A szervezõk köszö-
nettel várják a látogatók
segítségét. 

Már nem kiemelt be-
ruházás a Hajó-

gyári-szigetre tervezett
Álomsziget - a legutóbbi
Magyar Közlönyben
megjelent kormányren-
delet szerint az intézke-
dés november 17-én ve-
szítette hatályát. A beru-
házást a Bajnai-kormány

nyilvánította kiemelt jel-
legûnek, ezzel elvonva az
építési hatósági jogkört a
kerülettõl. Így ismét Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatáé az ügy.

A kormány tavaly
márciusban tette ki-
emeltté a Hajógyári-szi-
getre tervezett Álomszi-

get beruházást. A ki-
emelt státusz azt jelenti,
hogy a közigazgatási-
hatósági ügyeket egy
szinttel feljebb intézik.
Az építési engedélyt
például nem a helyi
jegyzõ, hanem a regio-
nális államigazgatási hi-
vatal adja ki.

Lekerült a listáról az Álomsziget

Adventi adománygyûjtés

Energiatakarékos, „zöld” tanácsadás a Faluházban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ fogadó-
órája megváltozott.Tisztelettel kérjük a kedves polgáro-
kat, hogy a Fidesz 3. valasztókerületi irodáján (367-
8791) egyeztessenek idõpontot, mivel a parlamenti
munka miatt a szokásos, minden hónap elsõ hétfõi fo-
gadóóra az Árpád Gimnáziumban a jövõben nem tart-
ható meg.

Könyvet házhoz
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtára, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
val együttmûködve, a III. kerületi rászoruló, fogya-
tékkal élõ - mozgásukban korlátozott, lakásukhoz
kötött - lakosok részére vállalja könyvek, hangos-
könyvek, folyóiratok házhoz szállítását (A szolgálta-
tás ingyenes. Telefon: 245-3409. E-mail:
fszek0305@fszek.hu)
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Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Egyes helyeken egyáltalán nem, másutt jó-
val az infláció mértéke alatt, mondhatni,
csak pár forinttal emelkednek jövõre a
Kolosy téri piac, valamint a békásmegyeri
vásárcsarnok és vállalkozói piac bérleti dí-
jai. A képviselõ-testület figyelembe vette,
hogy a kereskedõket is rendkívül érzéke-
nyen érintette a gazdasági világválság,
emiatt gondot okoz a költségek kitermelé-
se, többen a bérleti jog visszaadását fontol-
gatják. A Békásmegyeri Vállalkozók Pia-
cának bérlõivel kötött, év végén lejáró
szerzõdéseket 2011. december 31-ig meg-
hosszabbították. A vásárcsarnokok, piacok
és üzletközpontok létesítésének és mûkö-
désének szabályozására ugyanakkor új,
egységes szerkezetû rendelet megalkotásá-
ról határoztak a képviselõk, a régi, gyakran
módosított rendelet további alkalmazása
helyett.

A „Cipõs doboz” útra indul
A Baptista Szeretetszolgálat hagyomá-

nyaihoz híven nagyszabású karácsonyi
adománygyûjtést szervez. Ennek részeként
idén is útjára indul a „Cipõs doboz” akció,
melynek révén a magyarországi és határa-
inkon túl élõ, szegény sorsú gyermekeket
támogatják. A program csúcspontjaként
Ákos lép fel december 16-án a Papp Lász-

ló Budapest Sportarénában tartandó jóté-
konysági koncerten, ahol egy 117 férõhe-
lyes szektort foglalt le az önkormányzat
315 ezer forint értékben, a testület döntése
értelmében. A jegyeket a városrész szociá-
lis intézményeinek bevonásával rászoruló,
jól tanuló, illetve szociális tanulmányi ösz-
töndíjban részesülõ gyermekek és fiatal
felnõttek között osztják ki. 

Idén 5 ezer 500 forint karácsonyi segélyt
kapnak személyenként a rendszeres gyer-
mekvédelmi segélyben és a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatásban részesü-
lõk, az idõskorúak járadékára és a rendsze-
res szociális segélyre jogosultak. A testület
összesen több mint 10 millió forintot külö-
nített el erre a célra 2010. évi költségvetés-
ében az egyéb tartalék terhére. Az önkor-
mányzati intézmények karácsonyi rendez-
vényeinek támogatására 12 millió forint
felhasználását hagytak jóvá a képviselõk.

Támogatott Szociális Expó
A nagy sikerre való tekintettel idén má-

sodszor rendeztek Szociális Expót novem-
ber végén a SYMA Konferencia- és Ren-
dezvényközpontban. Az eseményen több
mint száz kiállító mutatkozott be, képvisel-
tették magukat idõsbarát önkormányzatok,
idõsklubok valamint számos olyan szállo-
da és fürdõ az ország minden tájáról, me-
lyeknek kiemelten fontos a nyugdíjas ven-
dégkör. A közönség ugyanakkor kedvez-
ményes üdülési ajánlat, szolgáltatás közül
válogathatott. A rendezvényen való önkor-
mányzati részvételhez 350 ezer forintot
biztosított a testület a szociális szolgáltató
fõosztály költségvetési keretének terhére.

Az expón a III. kerület szociális intézmé-
nyeinek szakmai eredményeit és szociális
szolgáltatási rendszerét mutatták be. (Cikk
„Idõsbarát szolgáltatások” címmel a 9.
oldalon.)

Új díjat alapítanának
A „Pro Óbuda-díj” alapításáról elsõ for-

dulóban tárgyalt a képviselõ-testület. A
polgármesteri elõterjesztéssel kapcsolat-
ban Kiss László (MSZP) képviselõ hozzá-
szólásában megfontolandónak ítélte a díj-
alapítás elvetését, mivel véleménye szerint
újabb elismerések létrehozása összességé-
ben azok elértéktelenedését vonja maga
után. 

Bús Balázs polgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy a díszpolgári címbõl éven-
te egy adományozható, a többi szakmai
jellegû. Sokak Óbudáért végzett munkája
maradhat elismerés nélkül, amennyiben el-
vetik a „Pro Óbuda-díj” alapítását. A testü-
let végül egyhangúlag, második fordulós
tárgyalásra alkalmasnak találta az elõter-
jesztést. 

Emléktábla Sinkovits Imrének
A mûvész halálának 10. évfordulóján,

2011 januárjában Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata emléktáblát állíttat
Sinkovits Imrének, a Kossuth-díjas szín-
mûvész egykori, Zápor utcai lakóházának
falán. A Nemzet Színésze szorosan kötõ-
dött Óbudához, a kerület kulturális életé-
ben kifejtett tevékenysége, a színház- és
filmmûvészetben nyújtott kimagasló mun-
kássága alapján postumus díszpolgári cí-
met kapott. Emléktáblát a kerületben tisz-
teletére még nem helyeztek el, a színmû-
vész mellszobra az önkormányzat fõépü-
letében található.

A mûködési költségeket
arányosan használják fel
A képviselõ-testület egyhangúlag, vita

nélkül hagyta jóvá a 2011. évi költségve-
tési koncepcióról szóló elõterjesztést, va-
lamint a költségvetés elfogadásáig a
2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendeletet. A döntés értelmében a polgár-
mesteri hivatal és a költségvetési szervek
alapfeladataik ellátására havonta maxi-
mum a 2010. évi költségvetésben meg-
szabott mûködési kiadások tizenkettedét
használhatják fel. A költségvetési szerve-
ket az eredetileg jóváhagyott önkor-
mányzati támogatásnak havi 1/12 része
illeti meg. A polgármesteri hivatalnak és
a költségvetési szerveknek továbbá be
kell szedniük saját bevételeiket, kötele-
zettséget pedig a 2011. évi költségvetés
terhére csak a képviselõ-testület felhatal-
mazása alapján vállalhatnak.

Sz. Cs. 

Nem emelkednek a piaci bérleti díjak 

Szigorú költségvetési koncepció készül

Új tanácsnoki posztot hoztak létre
Légi-zaj tanácsnoki tisztség létrehozását

hagyta jóvá a képviselõ-testület november

25-ei ülésén. A feladatkör ellátására Mihalik

Zoltánt („Itt Élünk” Egyesület) kérték fel.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatá-

nak Képviselõ-testülete
az idei közmeghallgatást
december 21-én (ked-
den) 18 órától tartja a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér
5.). A közmeghallgatás
témája a környezetvéde-
lem lesz.

Az önkormányzati tör-
vényben foglaltaknak
megfelelõen, a képvise-
lõ-testület évente leg-

alább egyszer, elõre meg-
hirdetett idõpontban köz-
meghallgatást tart, me-
lyen az állampolgárok és
a helyben érdekelt szer-
vezetek képviselõi közér-
dekû kérdéseket tehetnek
fel. A közmeghallgatás
célja, hogy a közösségi
javaslatok, illetve észre-
vételek ne csak az appa-
rátuson keresztül, hanem
közvetlenül az állampol-
gároktól jussanak el a
képviselõ-testülethez. 

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverésé-
nek 54. évfordulója alkal-
mából Óbudán, a Kiscelli
Múzeum fõbejáratánál tar-
tottak megemlékezést no-
vember 4-én, a nemzeti
gyásznapon. 

A kik akkor éltek
tudják, hogy 1956-

ban november 4-tõl 8-ig
komoly harcok folytak
ezen a helyen. Az eleset-
tek emlékére márvány-

táblát is avatott koráb-
ban az ‘56-os Emlékbi-
zottság. 

A szabadságharcosok
közül jelen volt a meg-
emlékezésen Wittner
Mária országgyûlési
képviselõ és Dalmadi
Jenõ nyugalmazott ezre-
des. Ütõ Endre, az Ope-
raház volt fõigazgatója
kisplasztikát ajándéko-
zott Wittner Máriának,
melyet a megemlékezé-
sen adott át. 

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ be-
szédében hangsúlyozta,
három évtizedig tabu volt
a forradalom, büntetés
nélkül nem lehetett iga-
zat szólni róla. Ma azon-
ban már tudjuk, hogy az
'56-os események nélkül
nem dõlt volna össze a
kommunista világrend-
szer, annak koporsójába
akkor ütötték be az elsõ
szeget.

Megemlékezés a Kiscelli Múzeumnál

Bús Balázs polgármester, országgyûlési képviselõ, Wittner Mária országgyûlési képvi-
selõ és Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ a nemzeti gyász-
napon tartott megemlékezésen

Közmeghallgatás 
a környezetvédelemrõl

A „Braunhaxler” Egyesü-
let, a III. kerületi Német,
Szlovák és Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat
december 16-án 17 órakor
német-szlovák-lengyel ad-
ventet rendez a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. 

B ús Balázs polgár-
mester megnyitója és

a közös gyertyagyújtás
után átadják a Braun-
haxler-díjat. A Szent Péter
és Pál Szalézi Óvoda né-
met csoportjának, a Szent

Kinga Kórusnak, az Elsõ
Óbudai Általános Iskola
tanulóinak, a Budapesti
Szlovák Általános Iskola
és Gimnázium kulturcso-
portjának, a „Braun-
haxler” Dalkörnek, a Pi-
lisszántói Szlovák Ha-
gyományõrzõ Pávakör-
nek és a Békásmegyeri
Énekkar Egyesületnek
adventi mûsora szerepel a
programban. Ezután kö-
zös éneklésre, beszélge-
tésre és szerény agapéra
várják a vendégeket.

Kisebbségek adventje

Mint arról már beszámoltunk, az önkormányzat és a Óbu-
dai Széchenyi Kör dombormûves emléktáblát állíttatott
a Hajógyári-sziget 132. számú épületénél, gróf Széche-
nyi István halálának 150. évfordulója alkalmából. A
dombormûvet Fekete Géza szobrászmûvész készítette.
(Széchenyi István életmûvébõl a Nemzeti Múzeumban
látható kiállítás)

Elõzetes: a „Braunhaxler”
Egyesület idén is megren-
dezi a hagyományos krump-
libúcsút karácsony más-
napján, december 26-án
10-tõl 16 óráig a Rozma-
ring étteremben. 

A h a g y o m á n y o s ,
mindig nagysikerû

rendezvényen a sült
krumpli libazsírral és li-
lahagymával ingyenes, a
Rozmaring étterem
rendkívüli kedvezmé-
nyes árakkal várja a
vendégeket. A „Braun-
haxler” Dalkör és neves
mûvészek lépnek fel.
Ünnepélyesen választ-
ják meg 12 órakor az új
Krumplikirályt, mely a
„Braunhaxler” Egyesü-
let által alapított egyfaj-
ta népi „díszpolgári”
cím. Mindig azt a pol-

gárt illeti meg, aki az
adott évben a legtöbbet
tette Óbuda-Békásme-
gyerért. A hangulatról -
mint a korábbi években
is - a Nosztalgia Sramli-
zenekar gondoskodik. 

(A nagy érdeklõdésre
tekintettel, az elõzetes
asztalfoglalás kötelezõ
december 20-ig a fõren-
dezõnél, Tauner Tibor
ügyvezetõ elnöknél a 368-
6685-os telefonszámon.)

Krumplibúcsú a Rozmaringban

Csak az énekkar neve változott
A félreértések elkerülése végett közöljük, hogy a
„Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló
Közhasznú Egyesület nevében nem történt változás.
A névváltoztatás kizárólag az egyesületbõl 2005-ben
kivált Braunhaxler Énekkar Egyesületet érinti.

Tauner Tibor 
ügyvezetõ elnök

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállal-
kozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet,
melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss
pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail
címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Korszerû, alacsonypadlós,
EURO V-ös besorolású, lég-
kondicionáló berendezés-
sel ellátott kisbuszokat
kap a III. kerület. A Molitus
midibusz S91-esek a jelen-
leg közlekedõ, 16 éves Ika-
rus 405-ös típusú midibu-
szokat, a BKV legtöbbször
meghibásodó és fajlagosan
legdrágábban üzemeltethe-
tõ busztípusát váltják fel.

A lakosság igényei-
hez jobban igazo-

dó, korszerûbb közössé-
gi közlekedési szolgál-
tatás biztosítása érdeké-
ben a BKV Zrt. 2009-
ben közbeszerzési eljá-
rást indított közforgal-
mú autóbuszvonalak al-
vállalkozásban történõ
üzemeltetésére, 40 midi
autóbusszal. Az eljárás
bírálati szempontja a
midiautóbusz üzemelte-

tésére megajánlott kilo-
méterdíjra adott legala-
csonyabb összegû ellen-
szolgáltatás volt. Mint
ismeretes, az Orange-
ways nyerte a 40 midi-
busz üzemeltetésére ki-
írt közbeszerzési eljá-
rást.

Dorner Lajos, a Városi
és Elõvárosi Közlekedési

Egyesület (VEKE) alel-
nöke az obuda.hu-nak el-
mondta, az új midibu-
szokhoz az Orangeways
a buszvezetõket a piacról
toborozza. A nyertes
szolgáltató 2011. július
1-jétõl a BKV helyett a
Budapesti Közlekedési
Központtal (BKK), mint
megrendelõvel áll majd

szerzõdéses viszonyban.
A szolgáltatás nyáron
már egy új üzemeltetési
konstrukció alapján in-
dul. Ez azt jelenti, hogy a
BKK fizeti és ellenõrzi a
szolgáltatást, bocsátja ki
a jegyeket, bérleteket és
végzi a jegyellenõrzést
is. A jármûvek azonban a
jelenleg ismert színûek
lesznek, így az utas nem
láthatja, hogy melyik
szolgáltató jármûvével
utazik.

Az aláírásra váró (hat
évre szóló) szerzõdést
azonban a BKV három,
buszos szakszervezete
kifogásolja és azt köve-
teli a BKV-tól, hogy
vonja vissza a tender
eredményét. Álláspont-
juk szerint a közösségi
közlekedést nem szabad
versenypiaci körülmé-
nyek között mûködtetni,

hiszen a városi közleke-
désnek nem a magán-
szféra gazdasági érdeke-
it kell szolgálnia. 

A nyertes ajánlattevõ
által megajánlott díj a
BKV-nak egy év alatt
akár több százmillió fo-
rintos megtakarítást is le-
hetõvé tesz. Jelenleg a
midibuszok üzemeltetése
a 2010 elsõ féléves ada-
tok alapján 541 forintos
önköltségbe kerül a
BKV-nak kilométeren-
ként. Az új modellben ez
a költség - az új jármû rá-
osztott lízingdíja ellenére
is - 379 forintra csökken
kilométerenként. 

Az elõzetes várakozá-
sok szerint az új, korsze-
rû szolgáltatás 2011 jú-
niusában indulhat el, a
jármûvek októberig fo-
lyamatosan állhatnak
üzembe.

A képen látható midibusz típusazonos, de nem a BKV színé-
re festett

Az Árpád hidat 60 évvel ez-
elõtt avatták fel hivatalo-
san. Építése igencsak viha-
rosra sikeredett. 

Már a múlt század
elején, 1908-ban

tervezték, hogy a város
északi részén is kapcso-
latot létesítenek Buda és
Pest között. A filoxi-
avészben kipusztultak az
óbudai szõlõk, a gazdák
tönkrementek. Állást leg-
közelebb az angyalföldi
gyárakban találtak. Mun-

kába járásuk indokolta
egy híd építését. Pályáza-
tot azonban csak késõbb,
1929-ben írtak ki az
„Óbudai hídra”. Végül
1939-ben kezdték építe-
ni, de a II. világháború
miatt csak 1950-ben fe-
jezték be. A politikai vi-
szonyoknak megfelelõen
akkor Sztálin nevére ke-
resztelték, de 1958-ban
végül megkapta méltó
nevét, az Árpádot. 

Nagyobb felújítást
1980-ban végeztek rajta,

amikor a 11 méter széles
szerkezetet 35,5 méterre
bõvítették. A közelmúlt-
ban, 2008-ban pedig a
hõtágulást kiegyenlítõ
szerkezeteket cserélték
ki. Mivel ma már óriási
forgalom halad át rajta -
naponta több mint 150
ezer autó! - igazán meg-
érett egy komplex fel-
újításra is. Egyelõre
azonban csak a Margit-
szigeti lejárót hozzák
rendbe hamarosan, a ter-
vek szerint.

60 éves az Árpád híd
Hétvégi napokon, ha sok a
kiránduló, a kötelezõ jegy-
elõreváltás miatt nehéz át-
szállni Szentendrén a HÉV-rõl
a pilisi buszokra. 

Még rosszabb a hely-
zet, ha a HÉV-et bu-

szok pótolják, hiszen a me-
netirányító nem figyeli,
mikor érkezik be az erede-
tileg közlekedõ szerelvény
pótlóbusza. A Volánbusz
menetrendkönyvében
meghirdetett csatlakozó
HÉVérkezése és a busz in-
dulása között legfeljebb 6

perc van, ami sokszor nem
elég. 

A Volánbusz illetékese
szerint, ha az utas fél a le-
maradástól, induljon el az
elõzõ vonattal. A Budapes-
ti Közlekedési Szövetség
Kft. ügyvezetõ-igazgatója,
Kéthelyi József elmondta,
át kell tekinteni a jegy-
elõvásárlási kötelezettség
tapasztalatait, mert a ko-
rábbi állapot, a jármûveze-
tõnél történõ díjfizetés az
utas szempontjából rugal-
masabb volt. 

Kertész István  

Szentendrén néha nehéz
HÉV-rõl átszállni buszra

Mûemléki rekonstrukció a Margit hídon
Végre újra lehet közlekedni a Margit hídon. Csaknem
másfél év után, november 15-én birtokba vehették az
autósok is 2-2 sávon. A felújítás azért ezzel még koránt
sem ért véget: a mûemléki rekonstrukció - amely a híd
közepén felállított kandelábereket és a szintén míves
korlátokat foglalja magába - egészen nyárig tart még.

Felújítják az alagutat a Duna alatt
Elkezdték az 1936-ban épített alagút felújítását a Duna
alatt, mely Budapest mûködése szempontjából stratégiai
jelentõségû közmûvezetékeket és informatikai kábeleket
tartalmaz.A mintegy 15 méter mélyen haladó, 455 méter
hosszú járatot a II. világháború végén részben felrobban-
tották, majd vízzel árasztották el. Most fél év alatt kijavít-
ják a szigetelést, megjavítják a mûszaki felszereléseket,
eltávolítják a már korszerûtlenné vált vezetékeket.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Lapzártakor érkezett: „Húsz
éve szabadon Közép-Európá-
ban” címmel rendeztek két-
napos nemzetközi konferen-
ciát Budapesten. A tanács-
kozás második napjának az
Óbudai Kulturális Központ
adott otthont november 26-
án. Az esemény fõvédnöke
Schmitt Pál köztársasági el-
nök volt.

Visszatekintve az el-
múlt 20 évre látható,

hogy a fordulat éveiben
számos illúziót kergettünk
- fogalmazott házigazda-
ként Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere. - A vasfüggönyön túli
életbõl csak egy szeletet
láthattunk, s azt összevetve
szüleink és nagyszüleink
fiatalkori perspektívájával,
tévesen hittük, hogy vilá-
gosan kijelölhetõ az indu-
lási és érkezési pont. Már
az indulásnál hiányzott az
a cezúra, mely egy új kez-
det éles határát mutathatta
volna. Ennek a vonalnak a
meghúzására egészen a
mostani választásokig, va-
gyis 2010 áprilisáig várni
kellett. A magunk mögött
hagyott 20 évet, a tagadha-
tatlan jóléti elõrelépései,
növekvõ fogyasztása és az
emberei szabadságjogok
bõvülése mellett is olyan, a
társadalmat belülrõl feszítõ
problémák terhelik ma is,

melyek eredetét a morál
meggyengülésében érde-
mes keresni. 

Mint a polgármester el-
mondta, Óbudán a helyi
döntéshozatalban az erõ
helyett a párbeszédre he-
lyezik a hangsúlyt. A két
évtizedre visszatekintõ
konszenzusos politizálást
az teszi lehetõvé, hogy a
kerület képviselõi elsõsor-
ban lokálpatrióták, akik a
felmerülõ problémák meg-
oldásában jobban érdekel-
tek, mint a pártpolitikai
csatározásokban. A párbe-
szédre törekvésnek azon-
ban a nagypolitikában is

érvényt lehet szerezni -
hangsúlyozta a polgármes-
ter. 

Hans Kaiser, a Konrad
Adenauer Alapítvány -
mint a konferencia társ-
szervezõje - elnöke arra fi-

gyelmeztetett, hogy Kö-
zép-Európa ne legyen tü-
relmetlen. Arendszerválto-
zás elõtti diktatúrák ugyan-
is nagy pusztítást végeztek
a fejekben, s idõ kell ah-
hoz, hogy a dolgok a he-
lyükre kerüljenek. Min-
denkinek kötelessége,
hogy a rábízott szabadság-
gal felelõsséggel bánjon,
az államnak ezen felelõs-
ség tudatában kell tevé-
kenykednie. 

- A demokrácia alapelve
a vélemények ütköztetése
és a konszenzus megte-
remtése - hangsúlyozta. -
Sose bukjon le a szabad-

ság, az emberiesség és a
béke csillaga! - fogalma-
zott.

Csáky Pál, a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártja el-
nöke beszédében kijelen-
tette, hogy a rendszerválto-

zás elkerülhetetlen volt,
mivel az elõzõ rendszer
hazugságokra épült. Csak
idõ kérdése volt, mikor kö-
vetkezik be a politikai vál-
tás. 

- Aszocializmusban az a
legrosszabb, ami utána jön
- fogalmazott, utalva arra,
hogy az érintett országok-
ban nem tudták, hogyan
kell továbblépni, új, más-
fajta rendszert építeni. Saj-
nálattal állapította meg,
hogy a félelmek nem tûn-
tek el az emberek lelkébõl,
csak átalakultak: a politikai
rettegést a szociális váltotta
fel. A társadalom jobb lett,

de az ideálistól még mesz-
sze vagyunk. Igényeseb-
bek lettünk, de nehezeb-
ben élünk a kapitalizmus
keretei között. 

- Magyarország sokat
bukdácsolt az elmúlt húsz

évben. Pedig a határon túli
magyarok erõs Magyaror-
szágban érdekeltek - jelen-
tette ki Csáky Pál.

- A magyar haderõ csak
korlátozottan képes eleget
tenni a haza védelmének -
mondta Hende Csaba
honvédelmi miniszter. -
Ez fõként azért alakult
így, mert az elmúlt évtize-
dek kormányai nem fordí-
tottak elegendõ pénzt a
fejlesztésére, az átalakítá-
sára. Pedig erre - jórészt a
NATO-ban vállalt kötele-
zettségeink miatt - szük-
ség van. Ezért a jelenlegi
kormány 22,3 milliárd fo-
rinttal, vagyis 8,8 száza-
lékkal növeli a honvédel-
mi kiadásokat és jövõ ta-
vaszig új életpályamodellt
dolgoz ki a katonák szá-
mára. S mivel az elmúlt
idõszak természeti és kör-
nyezeti katasztrófái - ár-
víz, vörösiszap - világossá
tették, hogy csak a hon-
védség képes hatékonyan
fellépni ilyen helyzetek-
ben, növelik a tartalékos
katonák létszámát. A je-
lenlegi 18-ról(!) 2000-re
bõvítik a tartalékosok ál-
lományát 2011-ben. A ka-
tasztrófavédelmen túl õk
fogják ellátni a katonai
objektumok védelmét is,
amelyet eddig külsõs õr-
zõ-védõ társaságok bizto-
sítottak. Domi Zsuzsa

Húsz éve szabadon

T arlós István beszé-
dében felidézte az

1872 decemberében
kiadott egyesítési tör-
vényt, majd a fõvárosi
tanács egy évvel ké-
sõbbi megalapítását is;
a fõpolgármester pár-

huzamot vont az elsõ
polgári és a mostani
városvezetés között, s
megjegyezte, hogy sú-
lyos örökséget kaptak
- fõként a BKV és a 4-
es metró helyzetét te-
kintve. Budapestnek
minden magyar fõvá-

rosává kell válnia az
egység és a rend meg-
teremtésével.

A Fõváros Napján
Tarlós István fõpolgár-
mester átadta a díszpol-
gári címeket és számos
elismerést, köztük a Pro
Urbe-díjat.

Értékrend-teremtésrõl és az ehhez (is) szükséges példa-
képekrõl beszélt Tarlós István. A fõpolgármester a Buda,
Pest, Óbuda és a Margitsziget egyesülésének 137. év-
fordulója alkalmából november 17-én tartott ünnepi köz-
gyûlésen hangsúlyozta: Budapestnek a nemzet fõvárosá-
vá kell válnia, ehhez elengedhetetlen a rend megterem-
tése. A fõpolgármester ezután átadta a díszpolgári címe-
ket és kitüntetéseket. 

Tarlós István és Albert Flórián

Fõvárosi díszpolgárok

Grosics Gyula és Kárpáti György

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Egészségügy

- Mi a lényege a komple-
menter medicinának? -
kérdeztük prof. Dr. Hegyi
Gabriellától, a Yamamoto
Intézet igazgató-fõorvosá-
tól, tanszékvezetõtõl. 

- A KM - amerikai
szóhasználata CAM
(Complementary and
Alternative Medicine) is
elterjedt a világon -
mindazon tevékenysé-
geket magában foglalja,
amelyek kívül esnek/es-
tek az orvosi egyete-
mek, egészségtudomá-
nyi fõiskolák curricu-
lumaiból, de az egész-
ség megõrzésére, fenn-
tartására és visszaszer-
zésére irányulók. Alkal-
manként kiegészítõ, de
néha a hivatalos medici-

na helyett is alkalmaz-
ható tevékenységek
szakképzett személyek
kezében. Felosztásuk
szerint léteznek úgyne-
vezett teljes rendszerek,
például hagyományos
kínai orvoslás, ajurvé-
dikus, tibeti medicina,
homeopátia, antropozó-
fikus orvoslás, technikai

m ó d s z e r e k :
osteopáthia,
kiropraktika,
biológiai ve-
gyüle tekkel
(enzimek, táp-
lálék-kiegé-
szítõk stb.)
történõ keze-
lések, és az
úgynevezett
„mind-body-
soul” techni-

kák, melyek a „test-
szellem-lélek” egységén
alapuló egészségmegõr-
zést szolgálják. Nixon
kínai nyitása után ala-
kult meg Amerikában a
NICAM, kezdeti 15
millió dolláros tõkével,
amely ma már évi 125
milliós éves költségve-
téssel gazdálkodik. 

- Hatékonyság alap-
ján milyen sorrendet ál-
lítana fel a komplemen-
ter medicinák között?

- Van, akinek egy jó
szó, vagy a panaszai
meghallgatása is elég ah-
hoz, hogy ráeszméljen a
megoldásra (életmód-ta-
nácsadás), de nem min-
denkinek múlik el a fej-
fájása aszpirintõl sem.
Tehát a meghallgatás-
nak, gyógyító érintésnek
is van szerepe ezen
gyógymódok hatásossá-
gában. Az ellenzõk
gyakran „placebó-ha-
tás”-nak tulajdonítják az
eredményeket, de ismer-
jük a placebó-kutatások
eredményeit, mely sze-
rint létezik azok mellék-
hatása is: hasmenés, há-

nyás, hányinger, alvásza-
var, szívdobogás, sõt im-
potencia is elõfordulhat
placebóadás után. A hit
és a placebó agykérgi ak-
tivitási területe közel van
egymáshoz. A hit is
szükséges a gyógyulás-
ban mindkét fél részérõl,
ezért kell hitelesnek len-
nie annak, aki páciensek-
kel foglalkozik. Mivel
néhány európai ország-
ban sokkal elõbb vezet-
ték be és szabályozták a
KM-et, mint nálunk, bõ-
séges tapasztalatokkal
bírnak alkalmazásukat
illetõen. Nálunk 1998-
ban és késõbb 2003-ban
is állást foglalt a Magyar
Tudományos Akadémia
orvosi osztálya a kérdés-

Kevesebb gyógyszer a komplementer medicina segítségével

M iért fontos a szív
stressz-mérése?

Mert eddig nem volt
mérhetõ. Többfélekép-
pen is megjelenik a
stressz az emberi szer-
vezetben. Leggyakrab-
ban emésztõrendszeri
problémákat okoz, vagy
nyak, váll, hát, fájdal-
mak formájában érez-
zük. A harmadik terület

a szív, ami veszélyesebb
az elõzõ kettõnél, mert
azt nem érezni, ezért
fordulhat elõ, hogy va-
laki nyugodtnak érzi
magát, mégis egy várat-
lan infarktus miatt lesz
munkaképtelen. 

A kardiológusok orszá-
gos társasága ajánlásával,
a Biolabor szervezésében
egy olyan kedvezményes

(2000 helyett csak 1000
forint) szolgáltatás érhetõ
el a lakosság számára a
Vörösvári úti járóbeteg-
szakrendelésen, mellyel
kiszûrhetõ ez a kockázat.
Mindez egy kényelmes,
fájdalommentes, két per-
ces mobil EKG berende-
zéssel. Amennyiben kor-
szerû, számítógépes, fáj-
dalommentes szûrõvizs-

gálatot szeretne, mely
meg tudja különböztetni,
hogy egy tünet szervi ere-
detû vagy idegi, és átfogó
képet ad a szervekrõl kü-
lön-külön, az idegrend-
szer állapotáról, hajla-
mokról stb., jelentkezzen
nálunk, belgyógyász
szakorvosaink várják önö-
ket teljes tanácsadással.
(Ára: 15000 forint).

Gyógyszermentes ke-
zeléseinkkel pedig az em-

bereket leggyakrabban
érintõ ( allergia,  emészté-
si, izületi, stresszoldó, al-
vászavar, migrén stb. ) te-
rületeken tudunk segíteni. 

Kezelési módszerünk
díjmentesen kipróbálható,
10 éves korig ingyenes.
(Bejelentkezés: 06-20-
364-4226.) Aki december
15-ig bejelentkezik, aján-
dék kezelést kap, értéke
6000 forint. www.biola-
bor.hu  Biolabor

Az Óbudai Egészségolimpia rendezvényein a Biolabor munkatársai rendszeresek jelen
voltak szolgáltatásaikkal 

Szakrendelések
Pszichológiai rendelés: a Csobánka téri rendelõ-
intézetben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-tól 14 óráig; ked-
den, szerdán, csütörtökön 14-tõl 20 óráig. Bejelent-
kezés személyesen vagy telefonon: 454-7529 vagy
454-7500. Rendel: dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna
klinikai szakpszichológus.
Allergológiai rendelés: a Csobánka téri rendelõinté-
zetben csütörtökön 14-tõl 20 óráig gyermekeknek és
felnõtteknek. Beutaló szükséges. Rendel: dr. Söjtöry
Hajnalka allergológus szakorvos.
Lymphoedema rendelés: a Csobánka téri rendelõinté-
zetben A betegség fõleg nõket érint. A kezelést minden
esetben szakorvosi kivizsgálás elõzi meg.A Vörösvári úti
szakrendelõben dr. Varsányi László sebész fõorvos, a
Csobánka téri szakrendelõben dr. Újváry Adrienne
reumatológus végzi. A szakrendelésre jelentkezés házi-
orvosi, illetve más szakorvosi beutalóval lehetséges. A
kezelések ideje naponta 8-tól 16 óráig. A kezeléseket
végzi: Meszner Károly és Benárd Éva gyógytornász. Ki-
vizsgálás utáni kezelésre jelentkezés naponta 8-tól 15
óráig a következõ telefonszámon: 454-7500/116 mellék,
454-7509. Kerületen kívüli betegeket is várnak.
• A Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõben a nõ-
gyógyászaton már kedden is van rendelés.Dr.Banczik
Zoltán 8-tól 14 óráig fogadja a betegeket.

Új, kedvezményes szolgáltatás
a szív stressz-mérés 

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_23.qxd  2010.11.30.  14:12  Page 8



2010/23. szám Szociális – Egészségügy
9

ben, hogy melyek azok
az ágak, amelyeket tudo-
mányosan megalapo-
zottnak és hitelesnek ta-
lál. A hagyományos kí-
nai orvoslás, a neurál-
terápia és a manuális
medicina maradt abszo-
lút elfogadható a magyar
gyakorlat számára, a töb-
bi további bizonyítást
igényel: homeopátia,
ajurvéda, antropozófikus
orvoslás, mûszeres ter-
mészetgyógyászati diag-
nosztikai módszerek,
biorezonancia. Ugyan-
akkor Angliában és Né-
metországban a homeo-
pátia, a fitoterápia elfo-
gadottan gyakorolható
ág, melynek több kórhá-
za is van, a brit királyi
család is ezt igényli évti-
zedek óta. Tehát orszá-
gonként más és más az
elfogadottság, a megíté-
lés. A berni orvosi egye-
tem most közölt egy ta-
nulmányt, mely szerint a

gyermekek felsõlégúti
fertõzéseiben a megfele-
lõen kivitelezett homeo-
pátiás kezelés gyógyu-
lást eredményezett, és
kevesebb volt a szüksé-
ges antibiotikum-fel-
használás, azaz gazdasá-
gi elõnye is volt a keze-
léseknek a nem kívána-
tos mellékhatások (bél-

flóra károsodása, rezisz-
tencia kialakulása) elke-
rülése mellett. 

- A páciensek néha
„utolsó mentsvárként”
fordulnak a komplemen-
ter medicinához. Vannak
olyan esetek, amikor
azért választják a termé-
szetes gyógymódokat,
mert azokat kevésbé vé-
lik veszélyesnek? Gon-

dolok a daganatos be-
tegségekre, emésztési
problémák megoldására,
alvászavarok kiküszöbö-
lésére.

- A KM gyógymódjai
csak szakavatott kezek-
ben veszélytelenek.
Gondoljunk a csontko-
vácsolás veszélyeire,
amit hivatalosan csak

orvosi diplomás végez-
het nálunk. Ugyanakkor
két szélsõséges álláspont
létezik a maga veszélye-
ivel, mely szerint min-
den, ami természetes, az
nem árt, a másik szerint
pedig teljesen el kell
vetni a farmakológiai
szereket, mert sok a mel-
lékhatásuk. Az igazság
mindig a józan közép-

úton baktat. A daganatos
beteg kezelése team-fel-
adat és szigorú protokol-
lokhoz kötött, ugyanak-
kor a kemoterápiás ke-
zelést követõen a beteg
hányingerét, szorongá-
sát, alvászavarát, félel-
meit más módon is csök-
kenteni lehet, de csak
komplementer jelleggel.
Mûtét helyett nem alter-
natíva a KM alkalmazá-
sa, ha az indikációt már
felállította a szakember.
Az emésztési zavarokra
is vonatkozik a kivizsgá-
lás elsõdlegessége, nem
lehet a candidákra hárí-
tani a felelõsséget egy
gyomorfájdalmakra pa-
naszkodónál. A modern
diagnosztikai lehetõsé-
gek birtokában, korrekt
diagnózissal azonban
már lehet alkalmazni a
nyombélfekélyes beteg-
nél gyógyteákat, és meg-
beszélni az életmódvál-
tozást, a megfelelõ dié-
tát.  

- A komplementer me-
dicinákat sokan alterna-
tív medicinaként alkal-
mazzák. Van amikor ez
helyes eljárás?

- A medicinának, azaz
a gyógyítás mûvészeté-
nek nincs alternatívája.
Azonban a közérzetjaví-
tást sokszor ezekkel a
módszerekkel is elérhet-
jük, mégpedig önma-
gukban is. Régen észre
vettem, hogy a páciens
szinte tálcán kínálja fel
a panaszait, és mögöttük
meg kell látni a lelki té-
nyezõket is. Egy-egy
hosszabb beszélgetéssel
kideríthetõ, hogy az
emésztõszervi panaszok
mögött nem húzódik-e
meg kiegyensúlyozatlan
párkapcsolat, vagy szo-
rongás, depresszió. És
ilyenkor, enyhébb ese-
tekben természetesen
nem a gyógyszer felírá-
sa az elsõdleges szá-
momra sem. 

Vörös Éva

Óbudai San Marco Szabadegyetem
„Létezik komplementer orvoslás” címmel prof. Dr.
Hegyi Gabriella PhD, a Yamamoto Intézet igazgató-
fõorvosa, a PTE ÁOK IOI Komplementer Medicina
Tanszék vezetõje tart elõadást december 13-án 18
órától az Óbudai Kulturális Központban. (A belépés
díjtalan. Cím: San Marco utca 81.)  

FOLYTATÁS A 8. OLDALRÓL

Idén másodszor rendezték
november 26-tól 28-ig a
Nyugdíjas Expót a SYMA
Konferencia- és Rendez-
vényközpontban. Az esemé-
nyen a III. kerület a 116-os
standon állított ki.

Anépszámlálási ada-
tok szerint ma Ma-

gyarországon közel 3 mil-
lió ember töltötte be a 60.
életévét. Ez a teljes lakos-
ság több mint 30 százalé-

ka. Sokan közülük to-
vábbra is dolgoznak, kive-
szik részüket a családi
munkából, utaznak, spor-
tolnak, nyitottak a világ
újdonságaira. Elsõsorban
nekik, de minden érdeklõ-
dõnek szólt a Nyugdíjas
Expó. 

A látogatók megismer-
kedhettek több száz szol-
gáltatóval és termékkel,
melyek az egészségmeg-
õrzés, az életminõség

megtartását szolgálják.
Kedvezményes üdülési
ajánlatok között válogat-
hattak, számtalan ötletet
találhattak a szabadidõ
tartalmas eltöltéséhez. A
rendezõk idén kiemelten
foglalkoztak az idõsbarát
szállodák, gyógyfürdõk,
vendégváró helyek bemu-
tatásával, szoros együtt-
mûködésben stratégiai
partnereikkel, az országos
nyugdíjas szervezetekkel. 

Nyugdíjas Expón a III. kerület

Idõsbarát szolgáltatások
Jótékonysági koncertet
tartanak december 11-én
19.30 órai kezdettel Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásá-
val az Óbudai Társaskör-
ben a Gézengúz Alapítvány
javára.

A z eseményen az
Óbudai Danubia

Zenekar ad hangver-
senyt, Héja Domonkos
vezényletével. Az est
házigazdája: Szalay
Kriszta színmûvésznõ.
A repertoárban Mozart,
Chopin, Brahms és
Grieg legszebb mûvei
csendülnek fel. 

* * *
A szervezet 1990-ben

kezdte mûködését dr.
Schultheisz Judit vezeté-
sével, az idegrendszeri
károsodással, fejlõdési
rendellenességgel szüle-
tett csecsemõk, gyerme-
kek gyógyításáért. A ha-
gyományos fejlesztéstõl
eltérõ igény hívta életre
az alapítványt. Holiszti-
kus szemléletükkel olyan
családbarát, korai ellátási

rendszert dolgoztak ki,
mely több oldalról köze-
líti meg és kezeli a sé-
rültségbõl adódó, össze-
tett problémát. A csecse-
mõk fejlõdési nehézsé-
geinek korai felismeré-
sén túl, pedagógiai, pszi-
chológiai, szociális segít-
séget nyújtanak, a lehetõ
legjobb eredmény eléré-
séért. Évente 2 ezer 500
gyermek családja keresi
fel az országban már
négy helyen megtalálha-
tó intézményeiket. Tevé-
kenységük 20 éve alatt
többezer gyermek korai
ellátását végezték el a tõ-
lük megszokott szakérte-
lemmel. 

A koncertjegyekbõl
származó bevételt a sú-
lyosan, halmozottan
sérült gyermekek keze-
lésére fordítják. 

(A belépõjegyek 5, 3 és
2 ezer forintért vásárolha-
tók meg. Bõvebb informá-
ció a www.jegymester.hu
oldalon. Az Óbudai Tár-
saskör címe: Kiskorona
utca 7. Telefonszám: 250-
0288.) Sz. Cs.

Koncert 
a Gézengúzokért

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Német Kultúra
Napja

A városrész legnagyobb
tanulmányi versenyé-
nek, a német vers-, pró-
zamondó és kisjelenet
játszó versenynek záró
ünnepségét tartják a Né-
met Kultúra Napján, de-
cember 3-án 16 órai kez-
dettel a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskolá-
ban, a III. kerületi Német
Kisebbségi Önkormány-
zat támogatásával. A
mûsorban a gyõztesek
és a Kincsõ Néptánc-
együttes gyermekcso-
portja lép fel. (Cím: Med-
gyessy Ferenc utca 2-4.)

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskola
idén is várja az óvodá-
sokat és szüleiket „Va-
rázsmûhely” nevû kéz-
mûves, irodalmi, játé-
kos, sportos foglalkozá-
saira. Témák, idõpon-
tok: december 7. Jön a
Mikulás! 10 órakor. *
December 17. karácso-
nyi mûsor 10 órakor. *
2011. január 25. Apróka
tornapróba 17-tõl 18
óráig.

Zenetanárok
koncertje

Az Aelia Sabina Mûvé-
szeti Iskola zenetanárai
adnak hangverseny de-
cember 16-án 18 órakor
az Óbudai Társaskör-
ben. Mûsorukon Albeniz,
Bach, Chopin, Dohnányi,
Erkel, Mahler és Schu-
mann mûvei szerepel-
nek. (Részletes mûsor a
www.ael iasabina.hu
honlapon.)

Új árnyékoló-roló
Az Ágoston Mûvészeti
Óvoda nemrégiben tel-
jesen felújított Váradi
utcai telephelyén három
csoportszoba udvari
homlokzatára árnyéko-
ló-rolót szereltettek fel a
szülõk. Ez nem csak a
nyári nagy meleg ellen
védi a kicsiket, hanem
enyhe, de  esõs idõben
is levegõzhetnek a vé-
dõtetõ alatt.

A Tudományos Ismeretter-
jesztõ Társulat, az Uránia
Csillagvizsgáló, a Planetá-
rium és a III. kerületi Peda-
gógiai Szolgáltató Intézet
(PSZI) együttmûködésé-
ben, „Nézz az ég felé!”
címmel csillagászati te-
hetséggondozó szakkör
mûködik az idei tanévtõl 5-
8. évfolyamos, természet-
tudományi érdeklõdésû ta-
nulók részvételével, térí-
tésmentes formában. 

A 10 foglalkozásból
álló, 30 órás prog-

ramsorozaton nyolcszor
a PSZI elõadótermében
találkoznak az „ifjú csil-
lagászok” Tuza Ákos
csillagásszal, aki érdek-
feszítõ, a gyermekek
életkorához és ismerete-
ihez igazított elõadásai-
val bûvöli el a diákokat. 

Az Uránia Csillag-
vizsgálóban november
12-én este, csodálatosan
tiszta idõben vizsgálhat-
ták meg hatalmas táv-
csõvel az égboltot, a
Hold és a Jupiter felszí-
nét, tudományos megfi-

gyeléseket végezhettek
a szakkör tagjai. Egy
másik alkalommal, no-
vember 24-én a Planetá-
rium elõadásán bõvít-
hették ismereteiket a vi-
lágegyetemrõl.

A foglalkozások nép-
szerûségét és élmény-
szerûségét bizonyítja,
hogy nem fordult elõ le-
morzsolódás, a gyerme-
kek várják a hétfõ dél-
utánokat, amikor továb-
bi tudást szerezhetnek a

Naprendszer égitestei-
rõl. Földünkrõl, a boly-
gókról és azok mozgá-
sáról, a csillagok világá-
ról és az azokat megfi-
gyelõ és leíró tudósok-
ról (Kopernikusz, Kep-
ler, Galilei, Newton), a
csillagászati mûszerek-
rõl, illetve a modern ko-
ri ûrkutatásról, valamint
az ûrhajózásról.

Reméljük, hogy a Pe-
dagógiai Szolgáltató In-
tézet szervezésében a jö-

võben is folytatódhat - a
TÁMOP 3.2.3. keretén
belül is - a tanórán kívü-
li nevelés ezen izgalmas,
a szülõknek anyagi ter-
het nem okozó formája.
Ezzel a PSZI megtette
az elsõ lépéseket, hogy a
Nemzeti Tehetségsegítõ
Tanács deklarált „Tehet-
ségpontjává” váljon.

Bárányosné 
Horváth Katalin 

pedagógiai elõadó
(PSZI)

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gya-

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

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

matematikából, magyarból.Lehetõség van a próbatesztek közös

gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-

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

zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár napon-

ta is. Az általános- és középiskolás diákokat minden délután és

szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a

06-20-946-2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Tehetséggondozó foglalkozások a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben

Csillagászati szakkör diákoknak

A Márton-nap jegyében,
„Gyertek hozzánk ludaink”
címmel tartotta elsõ ovis
hívogatóját a Pais iskola
november 18-án.

A foglalkozásra sok
leendõ kisiskolás

érkezett szülei kíséreté-
ben. A kicsik színezhet-
tek, feladatlapokat tölt-
hettek ki, nézhettek báb-
jelenetet, készítettek sík-
bábot, körjátékot játsz-
hattak a leendõ tanító né-

nikkel, ismerkedhettek az
iskola épületével, az osz-
tályokkal. A foglalkozás
végén megvendégelték
õket libazsíros kenyérrel,
süteménnyel, finom sütõ-
tökkel. Minden kisgye-
rek kapott egy „váracs-
kát”, melybe összegyûjt-
hetik a négy foglalkozás
összes igazoló pecsétjét.

A legközelebbi foglal-
kozást december 9-én
17 órától tartják már az
advent jegyében.

Ovis hívogató a Paisban

Az Árpád Gimnázi-
um öregdiák talál-

kozójának idõpontja
megváltozott. Új idõ-
pont: 2011. március 8-án
18 órakor. Az idõpont
változása mellett tartal-
mában is sok újdonság-
gal várják a volt diáko-
kat. Errõl bõvebben az
intézmény az Óbuda Új-
ság következõ számaiban
ad tájékoztatást. A talál-

kozó szervezéséhez kérik
a volt diákok aktív közre-
mûködését. Amennyiben
olyan fotó, tárgy vagy a
gimnáziummal kapcsola-
tos tárgyi emléke van,
amit erre a találkozóra
kölcsön adna a találkozó
szervezõinek, várják je-
lentkezését a következõ
elérhetõségeken: tallar.
tamas@arpad.sulinet.hu;
06-30-467-4246; 388-7120.

Öregdiák találkozó
az Árpádban
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Iskolanaptár
December 10.: jelentke-
zési határidõ a központi
középiskolai írásbeli fel-
vételi vizsgára. * De-
cember 21.: a téli szü-
net elõtti utolsó tanítási
nap. * December 22-tõl
2011. január 2-ig: téli
szünet. * Január 3.: a té-
li szünet utáni elsõ taní-
tási nap.

Ismerkedés 
a számítógéppel
A „Braunhaxler” Egyesü-
let 2011. január 4-én in-
dítja a következõ, „Ismer-
kedés a számítógéppel
és az internettel; Idõseb-
bek is elkezdhetik!” címû
tanfolyamát. (Jelentke-
zés Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

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

Karácsonyi ünnepség
mozgássérülteknek 

Meghívnak minden III.
kerületben lakó mozgás-
sérültet a Veres Péter
Gimnázium (Csobánka
tér 7.) aulájában tartan-
dó karácsonyi ünnep-
ségre, mely december
13-án 15.45 órakor kez-
dõdik önkormányzati tá-
mogatással. Mûsort a
gimnázium tanulói, Csu-
ka Mónika és énekesei,
valamint két táncoslány
adnak. Minden résztve-
võ és kísérõje uzsonnát,
szerény karácsonyi aján-
dékot kap.

A TÁMOP „Hallgatói és in-
tézményi szolgáltatásfej-
lesztés a felsõoktatás-
ban” címû programban pá-
lyázati támogatással
nagyszabású fejlesztési
program indult a jogelõd
Budapesti Mûszaki Fõis-
kolán. Az Óbudai Egyetem
karait érintõ informatikai
infrastrukturális beruhá-
zás több lépcsõben, a sáv-
szélesség bõvüléssel, a
mai legmodernebb aktív
eszköz beépítésével szol-
gálja a fejlõdést. 

A z elsõ fázisban, a
2009-es tanév kez-

detére a Doberdó úti
épület teljes strukturált
hálózata elkészült, a vég-
pontok kiosztása és
üzembe helyezése meg-
történt. Ezzel a Rejtõ
Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnöki Kar
elhelyezését biztosító
épület az egyetem leg-
korszerûbb informatikai
hálózattal rendelkezõ te-
rülete lett. A 650 végpont
mindegyike alkalmas in-
formatikai vagy telefon-
szolgáltatásra, mindezt a

ma használatos 1000Mb/s
sebességgel.

A fejlesztés során a
korszerûtlen switcheket
modern, menedzselhetõ
switchek váltották fel a
megújult klimatizált
rendezõ- és szerverszo-
bákban. A fejlesztés az
egyetem valamennyi te-
lephelyét érintette.

A Bécsi úti telephe-
lyen a 10Ge sávszéles-
ség bekötését és ellenõr-
zését végrehajtották,

mellyel megteremtõdött
a feltétele a nagy adat-
mozgást igénylõ oktatá-
si módszerek bevezeté-
sének. Mindemellett na-
pi gyakorlattá válhat az
egyetem eseményeinek
online közvetítése. 

A BLADE eszköz el-
helyezése a Delta Zrt.
szakembereinek közre-
mûködésével valósult
meg, a szoftverek telepí-
tése, konfigurálása folya-
matban van. A Népszín-

ház utcai és a Tavaszmezõ
utcai telephelyeken a
megvásárolt aktív eszkö-
zök üzembe helyezése
megtörtént, folyamatos
mûködésük biztosított.

A fejlesztésekkel olyan
informatikai infrastruktú-
ra jön létre, mely utat nyit
a legkorszerûbb oktatási
formák alkalmazása irá-
nyába, és alapot ad az
adattár alapú vezetõi in-
formációs rendszer mû-
ködtetéséhez.

Informatikai fejlesztés az Óbudai Egyetemen 

A Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola meghí-
vást kapott a Millenáris
Teátrumban október 8-án
és 9-én rendezett, az Eu-
rópai Unió kezdeményezé-
sére szervezett, „Mozgás-
ban az ifjúság” címû prog-
ramra (100 szervezet, 300
esemény, 12 helyszín).

Alátogatók sok-sok
információhoz jut-

hattak a képzés, a munka,
az önkéntesség, a kultúra
területein. A mozgalom
célja, hogy jobb minõsé-
gû és vonzóbb felsõokta-
tást biztosítson Európá-
ban, több továbbtanulási
és képzési lehetõség áll-
jon a fiatalok rendelkezé-
sére külföldön, kedve-
zõbbek legyenek a mun-
kalehetõségek. Az EU ki-
tûzött célja, hogy 2020-ra

tudás és innováció alapú
gazdaságot hozzon létre.
Ebben kulcsfontosságú a
fiatalok szerepe. Évente
400 ezer állampolgárnak
(diák, kutató, tanár) ad-
nak lehetõséget arra,
hogy külföldön tanulja-
nak és dolgozzanak. Erre
biztatta a fiatalokat ez a
kampány is.

Iskolánk tizenegy éve
folyamatosan részt vesz
az „Egész életen át tartó
tanulás” Comenius
programjában. Egy kö-
zös témában több kül-
földi iskola dolgozik
együtt. A legutóbbi pro-
jektünket, melynek cí-
me „Természeti értékek
Európában” (Natural
Values in Europe), a
Tempus Közalapítvány
nívódíjra jelölte (Nem-
zetközi együttmûködés

a kultúráért Nívódíj),
mely azt jelenti, hogy
számos pályázat közül
(262) a legjobb 15-be
sorolta intézményünket. 

A Millenárison e téma-
körben végzett munkán-
kat mutattuk be a mobili-
tások tükrében. Jártunk
diákjainkkal partnerisko-
láinkban, Ceheginben
(Spanyolország), Hud-
dingében (Svédország),
Hortán (Azori-szigetek,
Portugália). Természete-
sen az élmények mellett,
melyeket diákon mutat-
tunk be, nem maradt el a
közösen végzett munka
eredményének prezentá-
lása sem: rajzos, színes
ismertetõ kártyák jelleg-

zetes növényeinkrõl, ál-
latainkról. Évente egy
magazint szerkesztettünk
(NAVALEU MAGA-
ZINE I. II.), fát ültettünk
a spanyol iskola udvarán
(COMENIUS fa), és fes-
tettünk egy nagy Aszfalt-
képet Horta kikötõjében
ottani szokás szerint. Fel-
emelõ érzés arra gondol-
ni, hogy az Atlanti-óceán
közepén, Faial szigetén
ott hagytuk kéznyomun-
kat innen, Óbudáról.

Beszámolónk, melyre
meghívtuk a mobilitá-
sokban részt vevõket és
jelenlegi diákjainkat is,
jól sikerült. Örültünk a
lehetõségnek, mivel rit-
kán adódik ilyen alka-
lom. S mint tud-
juk, a mai világ-
ban nagyon fontos
a disszemináció,
így hát éltünk ve-
le.
Heiter Krisztina,

a projekt 
koordinátora

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Külföldi iskolák együttmûködése

Mozgásban az ifjúság

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_23.qxd  2010.11.30.  14:12  Page 11
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Közel másfél év mûködést
követõen, egy hónappal ez-
elõtt megszüntették Buda-
pest bûnügyi régiók szerinti
felosztását. A III. kerületi
nyomozók rugalmasságát
mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy már az elsõ
hetekben sikerült betörõ-
ket és felfegyverkezett rab-
lót is elfogniuk. A részle-
tekrõl Feró Attila rendõr al-
ezredes, kapitányságveze-
tõ-helyettes nyilatkozott.

- Idén november 1-jé-
vel megszûntek a bûnügyi
régiók. Mûködésük alatt a
III. kerületi kapitányság a
gépjármûves ügyekkel
foglalkozott, a II. kerületi
a betörésekkel, míg a XII.
kerületi kapitányság mun-
katársai nyomoztak a rab-
lások és a trükkös lopások
ügyében. A régiók meg-
szûnésével legfontosabb
feladatunk az volt, hogy a
másik két kerület hatáskö-
rébe utalt ügyekre fóku-
száljunk. 

Nyomozócsoportjain-
kat újraszerveztük, meg-
alakítottuk a betörési és a
rablási csoportokat. Úgy
tûnik, jól sikerült a vissza-
rendezõdés, mert már az
elsõ hetekben sikerült be-
törõket és felfegyverke-
zett rablót is elfognunk.

Betörésbõl éltek
Nyomozást folytatunk

Sz. István és M. József el-
len, nagyobb értékre elkö-
vetett lopás bûntettének
megalapozott gyanúja mi-
att. A tettesek megalapo-
zottan gyanúsíthatóak az-
zal, hogy november 16-án
15.45 órakor, az  Aranyhe-
gyi lejtõn található családi
házba rácslefeszítéssel és
ablakbefeszítéssel behatol-
tak, és onnan eltulajdoní-
tottak különféle arany ék-
szereket, mûszaki cikke-

ket, valamint készpénzt,
több mint 822 ezer forint
értékben. Abetörés során a
házba Sz. István
hatolt be, M. Jó-
zsef pedig a kör-
nyéket figyelte.
Értékelõ-elemzõ
munka alapján
szerveztük akci-
ónkat az elköve-
tés helyére,
melynek során
nyomozóink észlelték a fo-
lyamatban lévõ bûncselek-
ményt. A jelzett családi há-
zat és annak környékét kö-
rülzártuk. Sz. István az el-
tulajdonított értékekkel a
ház egyik ablakán keresz-
tül próbált menekülni, ek-
kor fogták el õt és társát
nyomozóink. Sz. István a
bûncselekmény elköveté-
sét elismerte, M. Józsefnél
tartott házkutatás során le-
foglaltunk egy korábbi,
XXII. kerületi betörésbõl
származó díszpisztolyt és
dísztõrt. Az eljárás során
egyértelmûen megállapí-
tást nyert, hogy a tettesek a
fentiekhez hasonló módon
elkövetett vagyon elleni
bûncselekményekbõl tar-
tották fent magukat, ezért
hatóságunk elõzetes letar-
tóztatásukat kezdemé-
nyezte, melyet a Budai
Központi Kerületi Bíróság
mindkét gyanúsított vonat-
kozásában elrendelt. 

Fegyveres rablás
AIII. kerületi Rendõrka-

pitányság munkatársai
egyúttal nyomozást folytat
B. Zoltán ellen, fegyveres
rablás gyanúja miatt, aki
október 22-én a Veder utca
12. szám alatti élelmiszer-
boltba vásárlást színlelve
ment be, majd egy késsel
megfenyegette az alkalma-
zottat és a nyitott pénztár-
gépbõl eltulajdonított 60
ezer forintot. Az üzlethe-

lyiségben kamerarendszer
mûködik, mely jó minõ-
ségben rögzítette az elkö-

vetõt, illetve a
cselekményt. A
sajtónak, illetve
más kapitánysá-
goknak elküldött
képek alapján ál-
lampolgári beje-
lentést kaptunk,
miszerint valaki
határozottan fel-

ismerte a fenti bûncselek-
mény elkövetésével gya-
núsítható személyt és jár-
õreink kiérkezéséig szem-
mel tartotta a tettest. B.
Zoltán gyanúsított kihall-
gatása során a terhére rótt
bûncselekményt, valamint
Budapest területén további
négy hasonló módon elkö-
vetett rablást is elismert. A
bíróság elrendelte elõzetes
letartóztatását november
23-án - tudtuk meg Feró
Attila rendõr alezredestõl,
kapitányságvezetõ-helyet-
testõl. Sz. Cs.

ÉGETT A HÉV A Szent-
endrei úton, a HÉV
rómaifürdõi megállójánál
a motorvonat-vezetõ
mögötti kapcsolótábla
égett november 19-én. A
tûz a faszerkezeten a
mennyezet felé, a füst a
burkolat alatt a HÉV há-
tulja felé terjedt. A burko-
lat bontása után kézi tûz-
oltó készülékekkel elol-
tották a lángokat.

ELLENÕRZÕ GYAKORLAT
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban három egymást
követõ napon éves ellenõr-
zõ gyakorlatot
tartott az Óbudai
és Békásmegye-
ri Tûzõrség no-
vember 9-tõl 11-
ig. A feltételezés
szerint mindhá-
rom esetben a
kulturális köz-
pont színházter-
mében keletke-
zett tûz, és egy
sérült eltûnt az
épületben. A tûz-
oltók az eltüntet
mindháromszor
sikeresen meg-
találták, majd
megfelelõ gyor-
sasággal kimen-

tették az épületbõl. Ezzel
párhuzamosan az imitált
tüzet szakszerûen körülha-
tárolták és eloltották.

A tûzoltók eseménynaplójából

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Újraszervezett nyomzócsoportok

Megszûntek a bûnügyi régiók K özös gyakorlatot
tartott a Magyar

Barlangi Mentõszolgá-
lat és a Fõvárosi Tûzol-
tóparancsnokság a Pál-
völgyi-barlang kõfejtõ-
jénél november 19-én. A
próbára a közösen vég-
zett mentõfeladatok ha-
tékonyabbá tétele érde-
kében volt szükség. 

A két szervezet között
korábban megállapodás
jött létre a barlangokban,
nehezen megközelíthetõ
helyeken szerencsétlenül
járt, eltévedt, életveszé-
lyes helyzetbe került em-
berek felkutatása, szá-
mukra elsõsegély nyújtá-
sa, biztonságos helyre
szállítása érdekében.  

Barlangi mentés
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- Pályafutásomat 1989
elején kezdtem a XX-
XXIII. kerületi Rendõr-
kapitányságon. Voltam
járõr, körzeti megbízott,
majd csoportvezetõ.
Késõbb, 1993-ban
ugyanitt a bûnügyi osz-
tályra kerültem, ahol
1998 áprilisától négy
éven át alosztályvezetõ-
ként dolgoztam, fõ-
törzszászlósként. Ez
idõ alatt elvégeztem a
fõiskolát. Budafokra
2003 év elején kerül-
tem, ahol kinevezett al-
osztályvezetõ voltam.
Ezt követõen, 2005 áp-
rilisától a XV. kerületi
Rendõrkapitányságon
folytattam pályafutáso-
mat, bûnügyi osztály-
vezetõként. Zuglóban
2007 nyarán kapitány-
ságvezetõ-helyettessé
neveztek ki. A fõváros
bûnügyi régiókra osztá-
sakor az Észak-pesti te-
rület irányításával bíz-
tak meg. Budapest
rendõrfõkapitánya fel-
kérésére idén november

16-tól a III. kerületi
Rendõrkapitányságot
vezetem, beiktatásomat
a 19-ei állománygyûlé-
sen tartották meg. 

- Szakmai munkájáért
számos elismerésben ré-
szesült. Kiemelne néhá-
nyat ezek közül?

- Mondhatni sok di-
csérettel, díjjal ismerték
el munkámat. Többek
közt a „Budapest Év
Rendõre” címet kaptam
beosztottként még
2005-ben, majd ugyan-
ennek az elismerésnek a
III. helyezését elnyer-
tem idén is, de már
rendõri vezetõi kategó-
riában. 

- Mit tudhatunk meg
családi hátterérõl?

- Nõs vagyok, két
gyönyörû gyermek
édesapja. Nagylányunk
22 éves, fõiskolára jár.
A 7 éves kisfiunk na-
gyon csibész, de vág az
esze. Szüleim is Buda-
pesten laknak, egy civil
foglalkozású öcsém
van. 

- Ha jól tudom, négy
évvel ezelõtt megnyerték
akkori munkatársaival
egy kereskedelmi televí-
ziós csatorna kvíz-vetél-
kedõjét, megelõzve más
szakmák képviselõit. 

- Valóban, amikor a
XV. kerületi kapitánysá-
gon dolgoztam, a bûn-
ügyi osztályról többen
jelentkeztek erre a bizo-
nyos „Az ország teszt-
je” címû mûveltségi ve-
télkedõre. A csapathoz
csatlakoztak vidéki kol-
légák is, majd a felvétel
elõtt néhány nappal
megkerestek azzal, nem
vállalnám-e a csapat ve-
zetését. A rendõrök köz-
ti egyéni megmérette-
tésben nekem sikerült
legjobban a teszt, az or-
vosok, taxisok, ügyvé-
dek és más foglalkozást
ûzõk mellett pedig a
második helyen végez-
tem. Rendõrcsapatunk a
képzeletbeli dobogó
legfelsõ fokára állha-
tott. 

- Visszatérve az erede-
ti vonalra, milyennek
látja a városrész közbiz-
tonságának színvonalát,
elõdei munkáját?

- Rövid idõ telt el be-
iktatásom óta, azonban
igyekeztem ez idõ alatt
minél átfogóbb képet
szerezni e téren. Látvá-
nyos a közbiztonság ja-
vulása Békásmegyeren,
köszönhetõen az ön-
kormányzat által kiala-

kított térfigyelõ kame-
ra-rendszernek. A prog-
ram folytatása szeren-
csés lenne, nyilván
mindez anyagiak függ-
vénye. A közbiztonság
általánosságban véve
nem rossz a városrész-
ben, munkánk azonban
lesz még bõven. Amit
határozottan állíthatok,
jól mûködõ kapitánysá-
got vettem át, melyet
ha lehet, szeretnék még
jobbá tenni. Egy sport-
ból vett példával élve,
szeretek csapatban ját-
szani. Sokáig futballoz-
tam, úgyhogy igazán
fontosnak tartom a jó
együttmûködést. Mun-
katársaimmal, beosz-
tottaimmal egymásra
leszünk utalva. Hogy
mást ne említsek, utcai
járõreinktõl közvetlen
információkat kapunk,
melyek kihagyhatatla-
nok a jó munkához. A
közrendvédelem és a
bûnügyi terület nem
szétválasztható. Az in-
formációáramlás gyor-
sasága, a kommuniká-

ció minõsége egymás
közt, a lakosokkal, kép-
viselõkkel, civil szer-
vezetekkel egyaránt
nélkülözhetetlen. Szo-
ros kapcsolat fenntartá-
sát tartom helyesnek a
helyi polgárõrséggel,
közterület-felügyelet-
tel.

- Milyen célokat fo-
galmazott meg, mikor
elvállalta a kapitányság
vezetését?

- Legfontosabbnak a
lakosságot leginkább ir-
ritáló elkövetéseket, így
a betörés, lopás, rablás,
gépjármûvekkel kap-
csolatos bûncselekmé-
nyek visszaszorítását
tartom. Elsõ helyen szá-
momra a közbiztonság
színvonalának emelése
áll. Ezt szolgálja a pre-
ventív munka, melyet a
sérülékeny fiatal, illetve
idõs korosztály körében
végzett ismeretterjesz-
tés szolgál leginkább.
Az iskolák környékén
dolgozó rendõrök a
közlekedésbiztonság
fenntartása mellett fi-
gyelmet fordítanak arra,
hogy a gyerekek köze-
lében ne bukkanjanak
fel olyan személyek,
akik finoman fogalmaz-
va nem odavalók, ve-
szélyt jelenthetnek rá-
juk nézve.

A kapitányság, csak-
úgy mint bárhol az or-
szágban küzd a létszám-
hiánnyal, korlátozottak
anyagi lehetõségei,
azonban bizakodó va-
gyok a pozitív irányú el-
mozdulásban, minden
téren. 

Szeberényi Csilla

Bemutatjuk a városrész új rendõrkapitányát

„Szeretek csapatban játszani”
A III. kerületi Rendõrkapitányság vezetésével Horváth
Antal rendõr õrnagyot bízták meg dr. Markó Attila távo-
zását követõen november 16-tól. Az új rendõrkapitány a
pályán töltött több évtized alatt végigjárta a ranglétrát,
több fõvárosi kapitányságnál szerzett tapasztalatát
ezentúl Óbuda-Békásmegyeren kamatoztatja. Határozott
elképzelései vannak a közbiztonság színvonalának eme-
lésére, elsõ számú céljának a lakosságot leginkább irri-
táló bûncselekmények visszaszorítását tekinti. Azt sze-
retné, ha minél kevesebb csirkefogó járná a kerület ut-
cáit. Horváth Antalt arra kértük, idézze fel pályája fõbb
állomásait.

Rongálás megalapo-
zott gyanúja miatt

folytatnak eljárást a III.
kerületi Rendõrkapitány-
ság munkatársai. A ren-
delkezésre álló adatok
szerint az ismeretlen tettes
szeptember 25-én 17 és
17.30 óra között a békás-
megyeri Zsirai Miklós ut-
ca egyik lépcsõházában, a
bejáratnál elhelyezett ka-
merákat megrongálta. 

Kérik, aki a képen lát-
ható férfit felismeri, je-

lenlegi tartózkodási he-
lyével vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban
érdemleges információ-
val rendelkezik, hívja a
430-4700-as telefonszá-
mot, illetve névtelensége
megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén.

Kamerarongáló

A III. kerületi Polgárõr
Egyesület Ladik utca

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

Várják az egyesületi
élet iránt érdeklõdõket,
jelentkezõket, fogadják
a bejelentéseket, illetve
bûnmegelõzési taná-
csokkal látják el a hoz-
zájuk fordulókat. 

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

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

Polgárõr ügyelet és elérhetõség
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Öltögetõk
A Csillaghegyi Öltöge-
tõk és a Kelenfolt Cso-
port közös tárlatát de-
cember 6-ig tekinthetik
meg a Békásmegyeri
Közösségi Házban. A
két csoport tagjai kará-
csonyig még elkészít-
hetõ foltos technikákat
mutat be: karácsonyfa-
díszek, foltos trükkök,
használati tárgyak.
(Jegyár: 600 forint. Cím:
Csobánka tér 5.)

Kiskarácsony 
- Nagykarácsony
A Krúdy Gyula Irodalmi
Kör december 9-én
16.30 órakor a kará-
csonyról, Jézusról tart
megemlékezést „Kiska-
rácsony - Nagykará-
csony” címmel. Az em-
lékesten Fenyves Mária
Annunziata elõadását
hallhatják. Házigazda:
Tárkányi Imre és Szé-
nási Sándor István
szakosztályvezetõk.
(Helyszín: a Kéhli ven-
déglõ Krúdy Szalonja.
Cím: Mókus utca 22.).

Széchenyi-emlékek
nyomában Európában
A fenti címmel nyílt tár-
lat a Széchenyi emlék-
évhez kapcsolódóan a
Balassi Bálint Intézet
Márton Áron Szakkollé-
gium könyvtár-galériá-
jában. Megtekinthetõ:
december 20-ig. (Cím:
Kunigunda útja 35.) 

Mûvésztanárok
alkotásai

A Képzõ- és Iparmûvé-
szeti Szakközépiskola
m û v é s z t a n á r a i n a k
munkái december 9-tõl
2011. január 16-ig lát-
hatók a Budapest Galé-
ria Kiállítóházában. A
tárlatot Fekete György
belsõépítész, az iskola
volt igazgatója nyitja
meg december 9-én 17
órakor. A megnyitón
Dresch Mihály és Bede
Péter zenél. (A kiállítás
hétfõ kivételével min-
den nap 10-tõl 18 óráig
tart nyitva. Cím: Lajos
utca 158.)

Aki látta már a siófoki vagy
a paksi templomot, emlék-
szik a sevillai expó magyar
pavilonjára, járt már a
piliscsabai Stephaneum-
ban, nem felejti el. Közös
nevezõjük, hogy Makovecz
Imre tervezte ezeket az
épületeket. S mivel annyi-
ra eltérnek a megszokot-
tól, könnyen megjegyzi
õket az ember. Az alkotó -
akinek tervezõ irodája
Óbudán van - november 20-
án ünnepelte 75. születés-
napját.

V iszonylag fiatalon
elkezdték díjazni a

munkáit. Az Ybl Mi-
klós-díjat már 1969-ben
megkapta, majd követte
ezt a SZOT-díj, a Kos-

suth-díj, A Magyaror-
szágért Alapítvány Ma-
gyar Örökség Díja, a
Corvin-lánc, a Príma
Primissima és a Steindl
Imre-díj. Közben persze
a híre a határokon kívül-
re is elszállt. Tisztelet-

beli tagjává választotta
az Amerikai Építészek
Szövetsége, a Skót Épí-
tészszövetség, a Brit
Építészszövetség, dísz-
doktorává a Dundee-i
Egyetem, és Nagy
Aranyérmet adományo-

zott neki a Francia Épí-
tészeti Akadémia. 

Olyan nagy magyar
építészek méltó leszár-
mazottja, mint Lechner
Ödön és Kós Károly.
Organikus építész híré-
ben áll, aki egyszerre
modern és egyszerre ré-
gies. Gyönyörûen ötvö-
zi a réges régi hagyomá-
nyokat a modern építé-
szeti eljárások kínálta
lehetõségekkel. Ettõl
lesz minden munkája
egyedi és másokéval
összetéveszthetetlen.

Még sok szép munkát
kívánunk neki - és ma-
gunknak is, hogy legyen
miben gyönyörköd-
nünk.

D. Zs.

Makovecz Imre 75 éves

Gála mûsorral zárult az
idõsek mûvészeti feszti-
válja november 25-én a
Békásmegyeri Közösségi
Házban.

Azokat a színpadi
produkciókat láthat-

ták, melyeket az elõzetes
meghallgatáson a zsûri a
legjobbnak ítélt. A kerület
nyugdíjas profi és amatõr
elõadói egyéni valamint
csoportos formában mu-
tatták be elõadásukat.
Vers, próza, zenés színpa-

di összeállítások, népda-
lok, slágerek, vidám jele-
netek váltották egymást.
A fesztiválon az Óbudai
Gondozási Központ klub-
tagjai és nem klubtagok
egyaránt lehetõséget kap-
tak a bemutatkozásra.

Idõsek mûvészeti fesztiválja

A Kiskorona utcai idõsek klubjának színjátszó csoportja Móra Ferenc: A didergõ király
címû mesejátékát adta elõ nagy sikerrel

2 010 õszén-telén há-
rom orgonaestet

szerveznek, melyeken
három kiváló, nemzet-
közileg is elismert ma-
gyar orgonamûvész mu-
tatkozik be elsõ alka-

lommal a békásmegyeri
evangélikus templom-
ban. A közönség nem-
csak a klasszikus orgo-
nairodalom remekmû-
veibõl, hanem a rögtön-
zés mûvészetébõl is íze-

lítõt kaphat a hangverse-
nyeken.

A három hangverseny-
bõl álló sorozat utolsó
koncertje „Advent plusz”
címmel december 5-én
18 órakor kezdõdik. Ki-

rály Csaba Liszt-díjas or-
gona- és zongoramûvész
Bach, Franck és Liszt
mûveit szólaltatja meg,
valamint adventi dalla-
mokra improvizál. (A be-
lépés díjtalan. Cím: bé-
kásmegyeri evangélikus
templom, Mezõ utca 12.) 

Orgonahangversenyek 

Ficzek 
emlékkiállítás
„Hátrahagyott kijáratok”
címmel Ficzek Ferenc
(1947-1987) képzõmû-
vész emlékkiállítása a
Kiscelli Múzeum Temp-
lomterében látható. (Meg-
tekinthetõ: 2011. január 9-
ig, hétfõ kivételével 10-tõl
16 óráig a Kiscelli utca
108. szám alatt.)

Textilbe szõtt
érzések

„Érzéseim” címmel nyílt
tárlat Maevszka-Koncz
Borjana kárpitmûvész al-
kotásaiból a Textil és Textil-
ruházati Ipartörténeti Mú-
zeumban. A rendezvény
létrejöttét mások mellett a
III. kerületi Bolgár Kisebb-
ségi Önkormányzat és a
Textilmúzeum Alapítvány
támogatta. (A kiállítás
2011. január 31-ig látogat-
ható. Téli szünet: decem-
ber 20-tól 2011. január 4-
ig. Cím: Lajos utca 138.
Bõvebb információ: www.
textilmuzeum.hu)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

Az Óbudai Egyetem kezde-
ményezésére, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata és a
felsõoktatási intézmény kö-
zött együttmûködési megál-
lapodás jött létre, mely több
területre terjed ki környezet-
védelemi témában. A szerzõ-
dést Prof. Dr. Rudas Imre
rektor és Bús Balázs polgár-
mester írta alá.

Aszerzõdõ partnerek
számára kiemelt je-

lentõséggel bír a környe-
zettudatosság és fenntart-
hatóság eszméjének ter-
jesztése, a jövõ generáció-
ja gondolkodásának ez
irányú alakítása, gyakor-
lati ismereteinek gazdagí-
tása, így az egyetem és az
önkormányzat közösen
megalapította az Óbudai
Zöld Szabadegyetemet.
Havi egy alkalommal

olyan témákról hallhat-
nak, melyek a környezet-
tudatos energiatermelés és
felhasználás elõmozdítá-
sát segítik elõ.

Az elsõ elõadás a szél-
erõmûvek témáját dolgoz-

ta fel Dr. Kádár Péter, az
Óbudai Egyetem docense
és Dr. Tóth Péter, a Szé-
chenyi István Egyetem
docense, a Magyar Szél-
energia Társaság elnöke
tolmácsolásában szeptem-

ber 16-án. 
A máso-

dik elõa-
dást októ-

ber 21-én tartották. Dr.
Dinya László, a Károly
Róbert Fõiskoláról és
Kovácsné Benkó Zsuzsa,
a gyöngyösi Városgaz-
dálkodási Zrt.-tõl a bio-
massza felhasználásáról
tájékoztatta az érdeklõ-
dõket.

Dr. Nemcsics Ákos, az
Óbudai Egyetem pro-

fesszora és Herbert Fe-
renc, a Sol Kft. munkatár-
sa november 18-ai elõ-
adásában a napelemek fel-
használásáról beszélt
(képünkön). A napele-
mes villamosenergia ter-
melés költségessége elle-
nére is rohamléptekkel
terjed. Ahallgatóság meg-
ismerkedhetett a foto-
elektromos energiaátala-
kítás alapjaival, az alkal-
mazott technológiai ele-
mekkel, a hálózati és szi-
getüzemû berendezések-
kel. Bemutattak több ha-
zai alkalmazást, illetve is-
mertették a lakosság által
is alkalmazható háztartási
kiserõmûvek mûködését. 

Az idei utolsó elõadás
december 16-án lesz a
„Napkollektorok alkalma-
zása” címmel. Dr. Patkó
István, az Óbudai Egyetem
Rejtõ Sándor Könnyûipari
és Környezetmérnöki Ka-
rának dékánja és Domokos
László tart elõadást.

Az Óbudai Zöld Szabadegyetem idei elõadásai

Hogyan alkalmazhatók a napkollektorok?

Hagyományos õszi takarítási na-
pot tartott november 13-án az
Óbor-kör Kulturális és Környezet-
védõ Egyesület a helyi lakosokkal
összefogva. 

N emcsak szemetet szedtek,
hanem árkot is tisztítot-

tak, fákat ültettek Békásmegy-
er-Ófaluban a gondozásukba
vett zöldterületen, majd a nap
végén meglepték magukat egy
nagy bogrács pulykagulyással.
A fákat Császár Zsolt adomá-

nyozta, a szemeteszsákokat az
önkormányzat biztosította. 

Kisbalázs Erzsébet így foglal-
ta össze a napot: évek óta érez-
zük, hogy kezdeményezéseink
valódi közösségformáló erõt je-
lentenek Ófaluban, egymás felé
egyre nagyobb bizalommal, se-
gítõkészséggel, tenni akarással
fordulunk, és jó példát mutatunk
a gyermekeinknek is. Egy ilyen
sikeres napnak a legfontosabb
üzenete talán az lehet, hogy
együtt tényleg könnyebb!

Õszi takarítás Ófaluban

A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti
hulladék égetése Óbuda-Békásmegyer egész területén októberben,
novemberben, valamint februárban, márciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások be-
tartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás esetén az égetés tilos!
Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szál-
lítható vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállíttatása az in-
gatlantulajdonos, illetve a bérlõ, valamint a telek használójának felada-
ta és kötelessége. Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot
éget, vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítására vonatkozó elõ-
írásokat megszegi, szabálysértést követ el, mely cselekményért
30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Blanka, Domonkos és
a kis Csabi a lehetõ

legtermészetesebben vi-
selkedik, mialatt édesany-
juk interjút ad az újság-
íróknak. A gyerkõcöket a
biztonság kedvéért Szan-
di férje, Bogdán Csaba te-
relgeti. A helyzetbõl adó-
dóan az énekesnõt elsõ-
ként arról kérdeztük, mi-
ért tartja fontosnak, hogy
gyermekeit is magával vi-
gye a különbözõ jóté-
konysági fellépésekre?
(Az énekesnõ 2000 máju-
sában Göncz Árpád akko-
ri köztársasági elnöktõl
Ezüst Érdemrendet kapott
jótékonysági tevékenysé-
géért. A szakmai díjakat
felsorolni is képtelenség
lenne - a szerzõ.) 

- Pontosan azért hoz-
zuk magunkkal õket,
hogy értékeljék a saját kis

életüket. Azt, hogy egész-
ségesek és minden lehe-
tõségük adott a boldog-
ságra. Ugyanakkor fon-
tosnak tartjuk, hogy elfo-
gadásra, szociális érzé-
kenységre neveljük õket.
Mint ahogy nekünk, szá-
mukra is természetes,
hogy az emberek nem
egyformák, ellenérzések
nélkül, nyitottan kezelik
az ilyen és ehhez hasonló
helyzeteket. 

Szívesen és elég gyak-
ran lépek fel különbözõ
jótékonysági célra rende-
zett esteken, és nem csu-
pán azért hogy azok be-
vételét nemes célokra
fordítsák. Köztudott a ze-
ne terápiás hatása, gyó-
gyító ereje. Küldetésem-
nek tartom, hogy szerete-
tet hirdessek. A szakmá-
ban sokan panaszkodnak,

hogy pusztán ze-
nélésbõl ma már
aligha lehet meg-
élni. Talán nem
szerénytelenség
a részemrõl, ha
azt mondom, fo-
lyamatosan be
vagyok táblázva,
egyik fellépésrõl
megyek a másik-
ra. És az átlag
havi tíz fellépés-
bõl egy jótékony
célú. Csabival
úgy tervezünk,
hogy szánunk
idõt a közönség-
re. Nem roha-
nunk el a mûsor
után sem. Be-
szélgetünk, kö-
zös képeket ké-
szítünk. Éreztet-
jük, éreztetem
velük, hogy mi is köszö-
nettel tartozunk azért,
amiért eljöttek. Azt hi-
szem, érzõdik, hogy szí-
vem-lelkem beleadom
minden egyes elõadá-
somba.

- Sokfelé jártok az or-
szágban. Ennek tükrében
milyennek látod a város-
részt, ahol éltek?

- Ahogy hazaúton átlé-
pek a kerület határán, már
érzem, itthon vagyok. So-
kan természetesnek vesz-
nek egy-egy fejlesztést,
pedig látható hogy idõrõl
idõre gyarapodik, szépül
Óbuda-Békásmegyer.
Különösen szembetûnõ
ez egy országot járó em-
bernek. Háromgyerme-
kes anyukaként elegendõ
talán kiemelnem a játszó-
terek rendbetételét, de
számos dolgot fel tudnék
még sorolni.

- Egy-egy év alatt kör-
bejárjátok az országot, sõt
a határokon túl is számos
koncertet adsz, lemezfelvé-
teleid sikert arattak többek
közt Japánban, Dániában,
Dél-Afrikában. Bizonyára
másutt is boldogultál vol-
na, talán anyagi értelem-
ben magasabb színvona-
lon is. 

- Nincs okunk panaszra.
Ugyanakkor közhely, de
az anyagi jólét nem min-
den. Legalábbis számunk-
ra biztosan nem. Minden a
városrészhez köt. Az em-
lékek sem engednének in-
nen. A gyerekekkel gyak-
ran elmegyünk a lakóte-

lepre, ahol kiskoromban
laktunk, ahová Fenyõ Mi-
ki hazahozott autóval a
koncertek után, nehogy
bajom essen. Ehelyütt, a
pályafutásom kezdete
kapcsán feltétlenül meg
kell említenem Karalyos
József nevét (többek közt
az Óbuda Újság lapigaz-
gató-fõszerkesztõje - a
szerk.), aki a pályám indu-
lásától kezdve készített ró-
lam profi fotókat. ACsabi-
val készült elsõ közös ké-
pünket is õ adta közre még
1992 júliusában, a Hello
Magazinban. 

Az emberi kapcsolatok-
nál maradva, mérhetetlen
ûrt hagyott maga után An-
tal János atya, akit pótpa-
pámként szerettem. 

A jelenrõl szólva, a gye-
rekek ide járnak óvodába,
iskolába, a bevásárlásain-
kat is többnyire itt intéz-
zük. Számomra nagy bol-
dogság, hogy itt él anyu-
kám és testvérem Viki is,
három gyermekével. Min-
den évben fellépek Békás-
megyeren vagy éppen a
Fõ téren. Mindezeken túl
mindennapi életünkben
legfontosabbnak azt a
mikroközösséget tartom,
melynek tagjaival jóban,
rosszban osztozunk. 

Sz. Cs. 

Szandi az elfogadásról és a hely „szellemérõl”

„Itt vagyok otthon”
Kire is mondjuk, hogy igazi lokálpatrióta? Arra, akit áthat
a haza és a lakhelye iránt érzett szeretet. Szandiról, a fia-
tal kora ellenére több mint húsz éve ismert és népszerû
énekesnõrõl köztudott: ezer szállal, érzéssel, lényének tel-
jes gazdagságával kötõdik otthonához és Óbudához. Itt él
férjével, Bogdán Csabával, az Elsõ Emelet zenészével és
három gyermekükkel. A „kis” család apraja-nagyja együtt
érkezett a Csalogány Alapítvány jótékonysági estjére, me-
lyet az Óbudai Társaskörben tartottak az értelmi fogyaté-
kos gyermekek erdei iskolájának rendbetétele érdekében
november 25-én. 

Már kapható a könyves-
boltokban a fenti címmel
megjelent, az Óbudán élõ
Koncz Dezsõ fotóival il-
lusztrált, valódi zenészle-
gendákat felsorakoztató
kötet. 

Az albumban olyan
elõadók szerepel-

nek, akik az elmúlt évti-
zedekben a legtöbbet tet-

tek le a hazai zenei élet
„asztalára”, népszerûsé-
gük mögött valódi telje-
sítmény áll, nem botrá-
nyaik és a média révén
váltak ismertté. A teljes-
ség igénye nélkül, néhá-
nyan a névsorból: Babos
Gyulától, Dés Lászlón át
Szikora Robiig, közel fél-

száz elõadó szerepel az
exkluzív kiadványban.
Ráadás ajándékként egy
CD-t rejt az album, me-
lyen Cserháti Zsuzsa Král
Gábor kiadatlan szerze-
ményét, a „Kamasz szere-
lem” címû dalt hallhatják.
(Bõvebben a sztarokessz-
torik.hu weboldalon.) 

Új felállásban várja decem-
ber 4-én rajongóit az Ice-
Cream Blues Band a Békás-
megyeri Közösségi Házban. 

Az est filmvetítéssel
kezdõdik 19 órakor,

21 órától pedig a zenéé
lesz a fõszerep: Eric
Clapton munkásságát kö-
veti végig a banda, a
bluestól a reggaeig, min-
den stílusban. Az új felál-
lásban játsztó zenekar
tagjai: Felkai Miklós
(ének, szólógitár), Muck
Ferenc (szaxofon), Né-

meth Károly (billentyûk),
Makó Béla (gitár, ének,
szájharmonika), Fodor
Dávid (dob), Glantz Ist-
ván (konga), Török Péter
(basszusgitár). Vendégek:
Kalmus József (ének) és

Priskin Georgina (ének,
vokál). 

(Belépõ: 2 ezer forint,
mely tartalmaz egy pohár
forralt bort is. További
információ: www.ice-
creambluesband.hu)

10 éves a bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia
legszebb fejezeteibõl” címmel jubileumi (10 éves a
sorozat) elõadásokat tartanak. Az érdeklõdõket ked-
denként várják az ÓKK-ba. „Az örök élet leírása a
Jelenések könyve 21-22. fejezetében” címmel decem-
ber 7-én hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Sztárok és sztorik

Eric Clapton est az IceCreammel
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� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.: 06 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� 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.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� PC-, laptopszerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06 20 956 40 84
� Kerületben élõ víz-gáz fûtésszerelõ mester
várja megrendelésüket. Tel.: 314-11-11, 06-
30-343-33-90

� 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
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettás-
munkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-
4525 www.mindentegykezben.hu
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Kandallófa, csertölgy, nyír, méretre haso-
gatott, 20 kg-os csomagolásban. Ugyanitt ke-
ményfa brikett www.kandallofa.hu Tel.:
06(20)944-5442
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, wc-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ablakcsere akció! Õszi áresés 7 légkam-
rás profil 5 kamrás áráért ingyenes árajánlat.
ttablakajto@gmail.com. Tel.: 06(30)583-
8032
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Klíma telepítés, gáztöltés, karbantartás.
Tel.: 06(30)962-4483

� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660. Díjmentes
kiszállás télen is.
� Asztalos vállal:  ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést,  szigetelést,  pán-
tok, zsanérok  cseréjét,  polc készítést javítá-
sát,  falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-
6703
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Dr. Ugrin Tamás ügyvédi iroda székhelye
megváltozott: 1033 Budapest Laktanya u. 4.
sz. Tel.: 302-6533 www.ugrin.hu E-mail:
ugrin@ugrin.hu
� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtés
szerelés, wc-k, mosdók, tartályok szifonok
cseréje. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Konténeres sitt szállítás, homok, sóder,
termõföld szállítás, 4 és 8 köbméteres konté-
nerekkel. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terá-
pia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és beje-
lentkezés: 388-9406, 388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).

Békásmegyeren szombaton rendelünk. Beje-
lentkezés: 06-70-271-98-67
� AHA Pszichoterápiás Rendelõ, Auch für
deutschsprachige Patienten, Pók utcai Lakó-
telepen, Dr. Végh Miklós pszichoterapeuta
szakorvos. Módszer: személyközpontú pszi-
choterápia, kognitív viselkedésterápia, aktív
analízis. Tel.: 06(30)507-6718. (Hétfõn: 9-12,
szerdán, 15-19 óráig.)
� 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.
� Gyógymasszõr-hölgy vállal többféle
masszázst, köpölyözést. Budapest, III. ker.
Tel.: 06(70)356-2985
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Empátia irodánk idõsgondozókat, házve-
zetõket, bébiszittereket, szobaasszonyokat
képez és közvetít. Várjuk családok és lelkiis-
meretes, dolgozni vágyó hölgyek jelentkezé-
sét. Tel.: 06(20)465-8458, 06(70)611-2553
� 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
� Orvosi Gyógymasszázs a Szépség Völgye
Szépségszalonban 1036 Budapest, Szépvölgyi
út 3/a. Idõpont-egyeztetés: 06(30)436-2567
� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi út
217-ben. (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövések,
értágulatok eltávolítása.  Bejelentkezés:
06(20)543-3948

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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
� Ajándékozzon nyelvtudást! A Kerék Nyelv-
iskolában ajándékutalványok kaphatók 5000 és
10.000 Ft értékben, melyek bármelyik tanfolya-
munkra beválthatók! III. Kerék u. 6. 1/5. Tel.:
06(70)212-8164, info@kereknyelviskola.hu

� Matematika tanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� 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

� Közép- és emelt szintû matematika-, fi-
zika-, magyar érettségire készít fel két gim-
náziumi szaktanár a Flóriánnál 3 fõs kis-
csoportban. Óradíj: 2000 Ft/45perc/fõ.
Tel.: 06(20)211-8797

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

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

Oktatás

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

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

Egészség

� Víz-gáz-központifûtés szerelés, javítás,
biztonságtechnikai és energetikai felülvizs-
gálata, tanácsadás, megoldások. Iparos, 35
éves gyakorlattal. Tel.: 06(20)423-5812

� Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
javítás,  kivitelezés garanciával, ingyenes
kiszállás. Hívják a 06(20)804-0689 tele-
fonszámot!

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

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: +36-70-535-6071

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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� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� A Kerék Nyelviskola folyamatosan indítja
angol-német-spanyol tanfolyamait. Heti 5x4,
2x2, 1x4 óra. Nyelvvizsga felkészítés, korre-
petálás, kismamáknak gyermekfelügyelettel!
Akció! Ajándék tankönyv! III. Kerék u. 6. I/5.
Tel.: 06(70)212-8164, info@kereknyelvisko-
la.hu

� Áron alul eladó Veresegyházon két nap-
kollektoros, energiatakarékos, 120 m2-es új
családi ház. Lízingelésnél nincs felsõ korha-
tár, örökösödési illeték, vagyonosodási vizs-
gálat. A hitel 20%-a kamatmentesen felvehe-
tõ. Kulcsrakész ár csak 16,8 MFt+áfa. Tel.:
06(30)941-3568; www.originltd.hu
� Szuper áron ingatlan eladó! III. Nánási
úton 1998-ban épült, 310 nm-es, jó állapotú,
szeparált ikerház 140 nöl kertben extrákkal
eladó. 63,9 MFt. Tel.: 06(20)9350-018
� Karácsony elõtt kiadhatja házát!  Piacve-
zetõ céghez érkezõ  ügyvezetõnek keresünk
luxus családi házat 3000-5000 euro bérleti
díjért. Start Ingatlan: 316-9408 
� Elcserélném óbudai, téglaépítésû, 3 szo-
bás önkormányzati lakásom kisebbre, érték-
egyeztetéssel. Érd.: 06(30)244-9115
� Pilisszántón 1400 nm telek eladó, víz, vil-
lany, gáz van. Tel.: 06(30)955-2235
� Berend utcai 49 nm-es, 1,5 szobás lakás
téglaépítésû házban, tulajdonostól eladó.
Ir.ár.: 12,9 MFt. Tel.: 06(20)377-3185
� Óbudai elõkertes 35 nm, önkormányzati

tulajdonú lakásomat, Gázgyári lakótelepi, 60
nm körüli, szintén elõkertes lakásra cserél-
ném, természetesen értékegyeztetéssel. Fel-
újítandó és elmaradásos is érdekel. Tel.:
06(20)981-6703
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� XII. ker. fás, elõkertes társasházban 62
nm-es m.fszti, egyedi fûtésû lakás eladó! Tel.:
06(70)597-9640
� Keresek olcsó öröklakást a III. kerületben
1. emeletig, jó közlekedésnél, készpénzért.
Tel.: 06(70)291-2637
� III. Római lakótelepen 53 négyzetméteres
panellakás tulajdonostól eladó. Tel.:
06(20)956-1391
� Csillaghegyen Csaba utcában 1022 nm
telken, kétszintes+alagsor 250 nm, 8,5 szobás
családiház 62.500.000-ért eladó. Tel.:
06(30)950-4551
� III. Nánási út 1/b. Vadkacsa lp.-ban 64
nm-es, fszi, kétszobás, teraszos, cirkos, ny-i
fekvésû lakás, teremgarázzsal együtt, teher-
mentesen eladó. Ár: 23,9 MFt. Tel.: 407-
3336, 06(20)200-8171
� Õrbottyáni 102 nm-es házam, nagy kert-
tel, gyümölcsfákkal, III. kerületi lakásra cse-
rélném, családi ok miatt. A ház vállalkozásra
és üzletnyitásra is alkalmas. Tel.: 06(20)560-
0381

� Iroda kiadó 26000/hó. Jó közlekedés,  par-
kolás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-
9619
� Garázs kiadó Békásmegyer Juhász Gyula
utcában. Telefon este: 394-3889
� Raktárhelyiség 20 nm-es a Kolosy üzlet-
házban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Garázs kiadó Kaszásdûlõn. Tel.:
06(30)922-3156

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

� Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legma-
gasabb áron készpénzért. II. ker. Margit krt.
51-53. (Louis Galéria). Tel.: 316-36-51
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot, Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-
308-91-48
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� +50.000 Ft ha engem hív elsõként! Üzle-
tekkel rendelkezõ szakképzett becsüs keres

mindenfajta régi tárgyat: bútor, festmény, óra
stb. teljes hagyaték, egyeztetés telefonon. Te-
gyen próbára! Tel.: 06(20)415-1536

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35
� „C” nyugdíjas vagyonõrök fegyvervizs-
gával, porta telephelyszolgálatot vállalna.
Tel.: 06(70)220-3333, 06(30)468-1977

� Füst-, lopásmentes szobák harminchéteze-
rért „konyhával” és harmincötezerért. Tel.:
388-2056

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

� Hajdúszoboszlói üdülés igényes, fürdõ-
közeli panzióban! Ár: 15600 Ft/fõ Tartalmaz:
7 éj szállást, 7 reggelit, 6 vacsorát. Érd.:
06(20)935-0457

Üdülés

Társkeresõ

Albérlet

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

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

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

Kiadó

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

Ingatlan

K özeledik az advent, nemsokára itt a kará-
csony. Amikor a frissen vágott fenyõ il-

latára, a bejgli ízére és a karácsonyfa alatt so-
rakozó ajándékcsomagokra gondolunk, vajon
eszünkbe jutnak-e azok a tisztességes, köz-
tünk élõ családok, akik rossz körülmények kö-
zött élnek és csak nagyon szolidan tudnak ün-
nepelni. 

Tegyünk együtt értük egy kicsit és varázsol-
junk mosolyt az arcukra! Az „Itt Élünk” Egye-
sület idén újra karácsonyi ruha- és játékgyûj-
tést szervez. 

Kérjük, ha van kinõtt, megunt, de még vi-
selhetõ nõi-, férfi-, gyermek-, téli vagy nyári
ruhanemûje, amit mások még használhatnak,
segítsen a rosszabb sorsú embertársainak.
Várunk használt, de a rászoruló gyermekek-
nek nagy örömet okozó - nem hibás - játéko-
kat is. A következõ telefonszámon várjuk a
felajánlásokat: 06-20-663-0539. Egyesüle-
tünk igazolással rendelkezõ tagjai november

18-a és december 9-e között elõre egyezte-
tett idõpontban hívásra házhoz mennek és
összegyûjtik a felajánlott csomagokat. Az
összegyûlt ruhákat és ajándékokat december
20-án 16 órától ingyenesen osztjuk szét a
Veres Péter Gimnáziumban (1039 Bp.,
Csobánka tér 7.) a III. kerületi rászorulók ré-
szére. Önt is várjuk!

Ruha és játékgyûjtés egy mosolyért

AZ ÁLMOK MEGBOCSÁTANAK. Csehi Péter grafikusmûvész kiállítása december 12-ig tekint-
hetõ meg a békásmegyeri evangélikus templomban. A Csillaghegyi Evangélikus Egyházköz-
ség mindazokat várja, akik elkötelezettek a kortárs magyar mûvészet iránt. (Cím: Mezõ ut-
ca 12., tel.: 368-6118.)

Bejgli-futás a Fõ térrõl
A Zöldgömb Sport Klub és az
Óbudai Futókör idén 14. alkalom-
mal rendez bejgli futást december
26-án 11 órától. (Bõvebb informá-
ciókat a www.zoldgomb.hu címen
találhatnak az érdeklõdõ sportem-
berek. A futást támogatja Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Postánkból – Pályázat – Hirdetés

Köszönet a fitness parkért 

Tisztelt Önkormányzat!
Engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki a

Laktanya utcai sportpályán (a Harrer Pál utcai Ál-
talános Iskola mögötti zöld területen) létrehozott ke-
rületi fitness parkért. Nekünk idõseknek, de a fiata-
labb korosztálynak is nagyon hasznosak,
egészségvédõek a sporteszközök.

Köszönettel:
egy kis nyugdíjas csapat

�� Postabontás ��

A Váradi utca-Vörös-
vári út sarkán talál-

ható Lipóti pékségnek
szeretnénk köszönetet
mondani mindennapos
adományaikért. A pék-
ség tulajdonosai önzet-
len módon segítenek az
Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ szolgáltatásait
igénybe vevõknek. 

Elsõ megkeresésünkre

kaptunk tõlük adományt,
és azóta is a megmaradt
árukészletükkel folyama-
tosan hozzájárulnak a
Családok Átmeneti Ott-
honában, illetve Gyerme-
kek Átmeneti Otthonában
lakók megsegítésére. 

Az intézmény keretében
Békásmegyeren mûködõ
RING olyan fiataloknak
nyújt elfoglaltságot, akik-
nek a szülei szinte egész

nap dolgoznak, ebbõl
aódóan nehezen oldják
meg gyermekük felügye-
letét. A nyári nyitva tartás
alatt szinte egész nap itt
tartózkodnak. A sok finom
péksütemény és kenyérkü-
lönlegesség pillanatok
alatt elfogy játék közben. 

Köszönjük a segítsé-
get, kívánunk további
munkájukhoz sok sikert.  
Óbudai Családi Tanácsadó 

és Gyermekvédelmi 
Központ

Péksüteménnyel segítenek

Rajzpályázat óvodásoknak
„Decemberi örömök” címmel rajzpályázatot hirdet 3-7 éves gyerekeknek a

Vízililiom Egyesület és a Bárczi Óvoda Vízi tagóvodája.

Pályázni lehet otthon, óvodában készített, legfeljebb A/3-as méretû rajzolt, fes-

tett vagy vegyes technikával készült képpel. Az alkotások készülhetnek egyéni-

leg vagy kollektíven. A kép elején szerepeljen a mû címe, az alkotó neve,

életkora. A kép hátulján legyen feltüntetve a gyermek elérhetõsége.

Az alkotásokat szakmai zsûri bírálja el. Három korosztályban egyéni és kollek-

tív kategóriában I., II., III. díjat és különdíjakat osztanak ki, melyekrõl a közön-

ségszavazatok döntenek.

Az alkotásokat 2010. december 10-ig kérik eljuttatni a Bárczi Óvoda Vízi

tagóvodája címére (1039 Víziorgona utca 2.). Regisztrációs díj: 100 forint.

Szavazni a regisztrációkor kapott 3 darab lebélyegzett szavazócédulával lehet

a kép címének és alkotója nevének feltüntetésével december 13-ig.

Eredményhirdetés: december 15-én 10 órai kezdettel a Vízi Óvoda (Víziorgona

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

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

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

TANÁCSNOKOK Beruházási: Bulla György. Civil kapcsolati: Laukonidesz Lilla. Egészségügyi: Laczkó Szilvia. EU-s: Czeglédy
Gergõ. Fõvárosi küldött és fõvárosi kapcsolatért felelõs: Désiné Németh Éva. Idõsügyi: Horváth László. Ifjúsági: Csapó Harold Gá-
bor. Környezetvédelmi: Béres András. Közbiztonsági: Szanyó Miklós. Oktatási: Kiss László. Sport: Török Ferenc. Turisztikai: Bau-
mann Irén. Kulturális: Danis Zoltánné Havadi Elza. Légi-zaji: Mihalik Zoltán.

A képviselõ-testület állandó bizottságai
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Turisztika – Szabadidõ

Az Óbuda feletti Csúcshegy
oldalában, ott, ahol az erdõ
egykor szántóföldekkel és
hegyi rétekkel találkozott,
ma meg a beépített terület
határa van, állt a csúcshegyi
dr. Gyõzõ Dezsõ turistaház. 

Ahárom Óbuda kör-
nyéki turista-mene-

dékház közül ez volt a ke-
vésbé ismert, hiszen a Hár-
mashatár-hegyi, illetve a
Pálvölgyi-barlangnál lé-
võk, turisztikailag frekven-
táltabb helyeken létesültek.
Igaz mindegyik az 1920-as
években épült, mégsem
hasonlítottak egymásra. A
csúcshegyi ház kifejezet-
ten szép, manzárdos, villa-
szerû épülete nyáron még
az üdülni vágyókat is ide-
csábította, így nem csoda,
hogy a természet barátai-
nak táborában ez a ház volt
a három közül a legnép-
szerûbb. Autóút nem volt,
komoly gyaloglás kellett
ahhoz, hogy valaki eljus-
son ide. A Kevély-hegy és
a Pilis felé nyíló szép pa-
noráma, minden látogatót
rabul ejtett, és akkor még
nem említettük a telenként
benépesült, a házat kör-
nyezõ jó síterepeket.

A turistaszállót a Buda-
pesti Turista Egyesület

építette 1925-ben, a hiva-
talos avatót azonban csak
a következõ év májusában
tartották. Ekkor az óbudai
villamosok végállomásá-
tól jelzett turistajelzés is
létesült, ami az 1950-ben
megindult 37-es autóbusz,
majd a rá néhány évre lé-
tesült Erdõalja úti 37/E vi-
szonylat beindulásával is
még sokáig fennmaradt.
Az egyesületnek koráb-
ban már volt egy turista-
háza a Szentendre melletti
Ókútnál, ami egy elha-
gyott vadászház bérlete és
az egyesület által fából
hozzáépített veranda volt.
Az 1913 június végén

nagyszámú érdeklõdõ je-
lenlétében felavatott házat
nem sokáig élvezhették a
turisták. Nem sokkal az I.
világháború befejezése
után Szentendre városá-
nak szûklátókörû vezetése
visszavonta a bérleti jo-
got, így annak közjóléti
célja megszûnt. Az elke-
seredett turisták lebontot-
ták az általuk épített ve-
randát, hogy azt majd va-
lahol, valamikor egy saját
tulajdonukban álló házhoz
építsék vissza. A BTE dr.
Gyõzõ Dezsõ vezetésé-
vel a budai Csúcshegyen
találta meg az új épület
telkét és hihetetlen ener-

giával fogott hozzá az
építkezéshez. A ház lé-
nyegében már 1925-re
elkészült és birtokba ve-
hették a kirándulók. Kö-
zös és külön hálószobák,
állandó üzemû étterem,
társalgó, posta-ügynök-
ség, telefon, sõt még sívi-
aszoló kamra is várta a
látogatókat. 

A ház elõtt, annak tel-
kén, 1929 szeptember kö-
zepén avatták fel az egye-
sület I. világháborús áldo-
zatainak emlékoszlopát. 

A II. világháború után a
legtöbb turistaházat, így a
csúcshegyit is viszonylag
hamar helyreállították,

majd köztulajdonba vet-
ték, ami hosszú ideig a
megmentésüket jelentette.
Az államosítások nem
minden esetben voltak ne-
gatívumok, így a turistahá-
zak esetében sem. Pont ab-
ba ment tönkre szinte az
összes hazai turistaház,
hogy már az elõzõ rend-
szerben "piacosítani" akar-
ták õket, ugyanakkor a ki-
jelölt új kezelõk, a
vendéglátóipari vállalatok,
szinte semmit sem költöt-
tek a nyereséget nem igen
termelõ házakra. 

Acsúcshegyi ház kézen
közön tûnt el, mára  kibo-
gozhatatlanná vált az
ügymenet. Egy ideig még
mûködött oldalában egy
kis büfé, majd késõbb
már az sem. Az 1990-es
évek elsõ felében a terület
új tulajdonosa az egész
házat lebontotta és sokkal
nagyobb, ide nem illõ
méretût emelt a helyére.
Az I. világháborús emlék-
oszlop tábláját beépítette
a kerítésbe. 

Még ma is feltûnõen
sûrû a turistaút hálózat a
környéken, hiszen itt
valamikor egy igen fon-
tos úti cél, a csúcshegyi
turistaház állt.

Kertész István  

A csúcshegyi turistaház igaz története

Hétvégén már advent máso-
dik vasárnapja lesz, közeleg
a karácsony. Ilyenkor egyre
több a tennivaló, a készülõ-
dés. Tájékoztatónkkal segí-
teni szeretnénk abban, hogy
a karácsony jelképe, a kará-
csonyfa minél tovább lehes-
sen dísze otthonának, majd
az ünnepek elmúltával - ha
földlabdás vagy konténeres
fenyõt vásárol  - kertjébe ki-
ültetve örökíthesse meg az
elmúlt karácsony emlékét. 

Elsõ lépés, hogy mi-
lyen fenyõfát akarunk

karácsonyfának lakásunk-
ba. A kedvelt vágott fe-
nyõk esetében egyszerûbb
a dolgunk. Luc-, ezüst-
vagy nordmanfenyõ? Dön-

tésünk itt leginkább pénz-
tárcánk függvénye. Az ol-
csóbb lucfenyõ, mely ke-
vésbé tartós, de mellette
szól az az érv, hogy erõs az
illata. Az ezüstfenyõ már
tartósabb, tovább megtart-
ja a tûleveleit, de kevésbé
illatos. Anordmanfenyõ az
utóbbi évek sláger vágott
fenyõje. Ezt azzal érde-
melte ki, hogy mély zöld
színû tûlevelei laposak, így
kevésbé szúrnak, illetve
akár vízkeresztig is meg-
tartják lombjukat. 

Mire ügyeljünk a vásár-
lásnál? Szakszerû helyen,
faiskolában javasoljuk a
vásárlást. Ennek oka, hogy
segítséget kapunk a kivá-
lasztásban, ápolásban. Egy

kis trükkel, mi is megálla-
píthatjuk, hogy egészsé-
ges-e a fenyõ. Fogjuk meg
az egyik ágát és húzzuk
végig rajta ujjainkat, ha
sok tûlevél marad a ke-
zünkben, nézzünk más fe-
nyõ után. Vásárlás után
nem vigyük be azonnal a
lakásba, az ünnepekig sza-
badban vagy fûtetlen, hû-
vös helyen tartsuk.   

Hogyan tartsuk a föld-
labdás és konténeres fe-
nyõt ünnepek alatt a lakás-
ban? Karácsony estéjére
díszbe öltöztetjük a fát. A
kiültetésre szánt fát az ün-
nepek alatt a fûtõtesttõl le-
hetõ legtávolabbra helyez-
zük el. Mindig legyen ned-
ves a föld/földlabda, és

permetezõvel párásítsuk a
szoba légterét vagy helyez-
zünk el párologtatókat. Le-
hetõség szerint kettõ hét
múlva már bontsuk le a ka-
rácsonyfát és a fenyõt vi-
gyük hûvös helyre. 

Mit csináljunk a fenyõ-
vel a karácsonyi ünnepek
után? Fagymentes idõben
ültessük ki a fenyõt. Az ül-
tetõ gödör a fenyõ földlab-
dájának duplája legyen
mélységben és szélesség-
ben egyaránt. Agödör aljá-

ra tegyünk szerves trágyát,
majd jó minõségû földet.
Ügyeljünk arra, hogy a
gyökérnyak egy szintben
legyen a talajjal. Alaposan
öntözzük meg, majd lomb-
bal takarjuk be körülötte a
talajt. (Segítünk! Dísznövé-
nyekkel kapcsolatos kérdé-
seit írja meg a
grof@fitoland.hu e-mail
címre.)

Gróf Mária
FitoLand Kft.

(www.fitoland.hu)

Kertészkedjünk!

Fenyõfa vásárlási tanácsok
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Szent Miklósra
Rejtvényünkben Mikulás alkalmából egy ked-
ves vers soraiból olvashat. Beküldendõ a víz-
szintes 6. és a függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Gustav …, osztrák zeneszerzõ volt
(1861-1911). 6. Az idézet eleje (zárt betûk: S. Á. N.).
12. Észak-amerikai tó. 13. Bukszában van! 15. Háztartá-
si réztisztító anyag. 16. Ósdi sör. 17. Juttass. 19. Megke-
verve lop! 20. Svéd és vatikáni autók jele. 21. Szobrá-
szat, szobrászmûvészet. 24. Visszaad régiesen, fordítva.
25. Tíz visszája. 27. Kuruc hadvezér volt. 29. Alak az
egyiptomi mitológiában. 31. Tréfás történet. 32. A. A. D.
34. Amerikai elnök volt, Gerald. 36. LG! 37. Skandináv
pénz volt. 38. Egyik kutya fajtája. 41. Repülõ lény. 42.
Gépkocsitartozék. 45. Fejünkön van. 46. Néma düh! 48.
Verdi egyik operája. 49. Személyes névmás. 50. Kisebb
csapat. 52. Puccini szerezte. 53. Tõlünk keletre lévõ fej-
fedõ. 54. Többes számban Arany János írta. 57. Néma
Lázár! 58. Suta társa. 59. Ilyen dinnye is van.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt
betûk: L. L. E.). 2. Gogol egyik színmûve. 3. Új-
ságban szerepel. 4. Alulra. 5. Budai gyógyfürdõ. 6.
Felszeletelt. 7. Kettõs betû. 8. Szakirányú végzettség
adja. 9. Duplázva édesség. 10. Illeték. 11. Kálium,
oxigén és palládium vegyjele. 14. Aratnak vele. 17.
Albán, spanyol és zambiai autók jele. 18. S. T. T. O.
22. E napi névelõvel, fordítva. 23. Az ábécé legeleje. 26. Lefolyó-
tisztító márka. 28. Idegen egyenleg. 30. Mosdó része! 33. Dél-bako-
nyi hegy Veszprém megyében. 35. Higany és kripton. 36. Lead be-
lülrõl nézve! 38. Vajon régiség? 39. Névelõs oduféle. 40. Csökkent.
41. Marokkói, uruguayi és osztrák autók jele. 43. Azonos magán-
hangzók. 44. Kambodzsai, német és Costa ricai autók jele. 47. Töl-
tött süteményfajta. 51. J. Z. R. 53. Egyenes, tisztességes. 55. IIII. 56.
Mutatószó. 58. Fordított elõd! Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon december 8-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. Az november 18-án megjelent, „Nagy név, nagy
gondolat” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „A helyes válasz
olyan, mint egy szeretetteljes csók”.
Nyertesek: Gróf László, Szentendrei út 8.; Baranyai Attiláné, Am-
fiteátrum utca 18.; Thomann Ágnes, Kiscelli köz 22.

A z óbudai székhelyû Ma-
gyar Rajzfilm Kft. rajzfil-

mes játékot indított lapunkban. 
A 2. játék kérdése: Mi a ked-

venc eledele Gombóc Artúr-
nak?

Nyeremény a Magyar Rajz-
film Kft. rajzfilmes ajándék-

csomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1
Macskafogó képregény; 1 ere-
deti, kifestett cell egy magyar
rajzfilmbõl. 

A megfejtéseket nyílt levele-
zõlapon szerkesztõségünk cí-
mére (1035 Budapest, Szent-
endrei út 32.) december 8-ig

várjuk. Az ajándék-
csomagot a szeren-
csés nyertes itt vehe-
ti át. 

* * *
Az elõzõ szá-

munkban feltett kér-
désre a helyes vá-
lasz: Dr. Bubóé. 

Az ajándékcsoma-
got Rozgonyi Attila
nyerte.

Rajzfilmes játék

Animációsfilm-rajzoló képzés
A Magyar Rajzfilm Kft. animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzést indít.
Szeretné megtanulni, hogyan készül a rajzfilm? Rajzfilmkészítõ
szeretne lenni, esetleg érdekli az animáció vagy felvételi elõtt áll?
Itt a lehetõség! 10 hónap alatt megtanulhatja az animációs szak-
mát. Rajzfilmrendezõk oktatnak. Nyílt napon betekinthet az okta-
tásba. Tudását hasznosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógé-
pes munkáknál is. (Tekintse meg a stúdió web-oldalát, melyen
ízelítõt kaphat a hallgatók munkáiból. www.magyarrajzfilm.hu/fel-
nottoktatas.html; Tel.: 250-1355, 250-0432. Cím: Kerék utca 80. E-
mail: clarus-tax@t-online.hu)
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47 érem
a Magyar Kupán
Az Óbudai Wellness és
Diáksport Egyesület
aerobik szakosztálya a
l e g e r e d m é nye s e bb
évet zárta. A Magyar
Kupa versenysorozatán
összesen 47 érmet sze-
reztek a sportolók.

Szegedi siker
A Szegedi Kézilabda
Fesztiválon sikeresen
szerepeltek az Óbudai
Kézilabda Sportiskola
csapatai. Az 1999-es
korosztály az elsõ, az
1997-es korosztály a
második, a 2000-es
korosztály pedig a har-
madik helyen végzett.

Érmes akrobatikus
utánpótlás tornászok
A Fradi Tornacsarnoká-
ban rendezték nemrégi-
ben az Akrobatikustorna
XII. Utánpótlás Kupát. A
Budai Akrobatikus Sport
Egyesület (BASE) négy
nõi hármas egységet in-
dított. Újonc kategóriá-
ban Bõr Angéla, Kovács
Luca, Laczi Dóra ezüst-
érmet, gyermek kategóri-
ában Gombos Nikolett,
Laczi Dóra, Tóth Sára
ezüstérmet szerzett. A
serdülõ II. egység, Far-
kas Dorottya, Farkas Re-
gina, Zab Zsófia aranyér-
mes lett. A serdülõ I. csa-
pat, Lukács Luca, Mester
Zita, Palotás Júlia arany-
érmet vehetett át.

Mikulás túra
A Budapesti Természet-
barát Sportszövetség és
a III. kerületi Természet-
barát Bizottság Mikulás
túrát szervez december
4-én. Cél a III. kerületi pi-
henõház, a Menedékház
utca 22. szám alatt.
Ajánlott túra útvonal:
Hûvösvölgy-Határnye-
reg-Erdõalja út-Mene-
dékház út. Távolság: 8
kilométer. Szint: 100 mé-
ter. Az erdei Mikulás 11-
13 óra között várja a
gyermekeket a pihenõ-
háznál. (Megközelíthetõ
a 137-es busz Erdõalja
úti fordulójától, az úton
egyenesen az erdõn ke-
resztül, a Menedékház
utcáig.)

A Vasas Sport Club nõi
röplabda-csapata hat gyõ-
zelemmel és egy vereség-
gel a „háta mögött” küzd
tovább a bajnoki címért.
Fördõs Lászlót, a szakosz-
tály elnökét arról kérdez-
tük, hogyan vélekedik ed-
digi szereplésükrõl.

- Amit elképzeltünk
megvalósult, azonban
figyelembe kellett venni
a bajnokság elején,
olyan csapat állt össze,
amelyik még soha nem
játszott együtt, ennek el-
lenére kijelenthetjük,
hogy jó az együttes. A
rájátszás tavasszal kez-
dõdik, a lányoknak ad-
digra kell összecsiszo-
lódniuk. Bátran kijelent-
hetjük, ha a sérülések el-
kerülnek minket, akkor
az év végén ott lesz a
helyünk a dobogón.
Idén különösen fontos,
hogy a csapat jól szere-
peljen, hiszen most lesz
100 éves a Vasas Sport
Club. 

- Milyen nehézségek
hárultak a vezetésre a fi-
atal játékosok miatt?

- Sokan idén érettsé-
giznek, ez okoz némi
gondot. Jól kell vizsgáz-
niuk, hiszen ettõl függ
továbbtanulásuk. A röp-
labdát és a tanulást ösz-
szeegyeztetni végtelenül
nehéz. Minden nap
edzés van, szombaton és
vasárnap meccseket is
játszanak. 

- Mik az elképzelések
a jövõre nézve?

- Legfontosabbnak azt
tartom, hogy a csapat

együtt maradjon. Van,
ami rajtunk múlik, és
akad, ami nem. Ha a ten-
gerentúlról érkezik meg-
keresés, azzal nem tu-
dunk, de nem is akarunk
szembeszállni. Sportoló-
ink tanulnak négy-öt évet
Amerikában, diplomát
szereznek, és emellett
még egy világnyelvet is
tökéletesen elsajátítanak.

- Minek köszönhetõ,
hogy ilyen nívós a Va-
sasnál az utánpótlás-ne-
velés?

- Szerintem az ország
legjobb szakemberei dol-

goznak nálunk. Ennek kö-
szönhetõen sokan itt sze-
retnének elkezdeni röplab-
dázni. A Vasasnál sportoló
lányok szeretnek nálunk
lenni, nagyon jó a kapcso-
latunk velük és a szüleik-
kel is. Nagy szaktekinté-
lyû fiatal vezetõedzõnk
van, jól cseng neve a szak-
mában. Az elsõ helyen
mindig vezetõedzõnk,
Jókay Zoltán nevét emlí-
tik. Külön büszkeség,
hogy õt nevezték ki a nõk
mellé szövetségi kapitány-
nak, így már az ország vá-
logatottjáért is õ felel. Ajö-
võt illetõen a legfonto-
sabb, hogy ez a szakem-
bergárda, Jókay Zoltán ve-
zetõedzõ, Kõnig Gábor
másodedzõ, junioredzõ,
Hõnig László és Benkóné
Kõrös Mária utánpótlás-
edzõ itt maradjon.

- Számtalan problé-
mát említett már, mi a
helyzet a támogatókkal?

- Nem véletlenül nem
beszéltem még eddig a
szponzori hálózatról. A
röplabda csodálatos sport-
ág, és amíg a világon min-
denhol tömegek nézik, ad-
dig sajnos ezt nálunk nem
lehet elmondani. Emiatt
nincs igazán sajtóvissz-
hangja sem. Ezek után
joggal kérdezhetjük, hogy
mibõl lehet fenntartani ezt
a sportágat. A csapat évek
óta ugyanabban a szerelés-
ben játszik, ezek lassan el-
használódnak. Sokba ke-
rülnek az utaztatások és
minden, ami a sporttal
összefügg. A szakosztály-
nak közel 100 labdára len-
ne szüksége egy év alatt.
Egy-egy labda 15 ezer fo-
rintba kerül. Ez egy évben
1,5 millió forint kiadást je-
lent, és akkor még csak
egy tételrõl beszéltünk. Bí-
zom benne, hogy megol-
dódnak anyagi gondjaink,
melyhez idõ kell, de opti-
misták vagyunk... 

(Az interneten megje-
lent interjú rövidített
változata.)

100 éves a Vasas Sport Klub

Dobogós helyre számít 
a bajnokságban a nõi röplabda-csapat

A Csillaghegyi Álta-
lános Iskola diák-

lányaiból álló Hajnal-
csillag nevû csapat 19
induló csoport között
arany minõsítést szer-

zett az I. Solti Mazsorett
Fesztiválon, melyet Du-
naújvárosban rendeztek
november 6-án. A meg-
mérettetésre Somogyiné
Gál Hajnalka készítette

fel a tavaly októberben
alakult formációt. A
Hajnalcsillag hosszú
évek óta együtt dolgozó
csapatokat elõzött meg
teljesítményével.

Arany minõsítés a Hajnalcsillagoknak
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A z Ozsvár András által ve-
zetett Óbudai Judo Club

sportolói változatlanul „hoz-
zák” formájukat. 

Kolozsvári Zoltán a serdülõ
országos bajnokságon III., La-
katos Rita a diák B országos
bajnokságon I. lett az október
eleji versenyeken. * A regioná-
lis diák csapatbajnokság arany-

érmét Kolozsvári Zoltán vihet-
te haza október 14-én. * A
Linzben október 17-én rende-
zett nemzetközi versenyen is
remekeltek. Ausztriában I. he-
lyen végzett Kóczián Norbert,
Kolozsvári Zoltán, Lendvai
Szilvia. Bronzéremmel tért ha-
za Püspöki Ádám és Lakatos
Rita. 

DIÁK FITNESS NAP ÓBUDÁN. Gúlatorna, tánc, kung-fu és harcmûvészeti be-
mutatóval, egészségügyi szûrésekkel, dietetikus tanácsadással, kézmû-
ves foglalkozással, számos fitness programmal, asztalitenisz versennyel,
evezõpados kerületi diákolimpiával várták a mozogni vágyó fiatalokat a
Kunigunda útjai Márton Áron Szakkollégiumba november 13-án

Az aranyos lányok: Lendvai Szilvia és Lakatos Rita

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Tisztelt sportbarátok és
természetjárók!

A Rokon Baráti Kör 2011-
ben is egynapos, buszos kirán-
dulásokat szervez a szomszé-
dos Ausztria csodálatos sípara-
dicsomaiba.

Idõpontok és úticélok:
• 2011. január 9.: Semmer-

ing/Stuhleck.
• 2011. január 23.: Semmer-

ing/Stuhleck.
• 2011. január 30.: Lam-

meralm.
• 2011. február 13.: Semmer-

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

ing/Hirschenkogel.
Találkozás az indulás napján

5.30 órakor az I. kerületi Batt-
hyány térnél (Duna oldal, a 86-
os busz megállója elõtt).

Indulás 6 órakor. Visszaérke-

zés a Batthyány térre este kb.
21.30-22 órakor.

Jelentkezni a sítúra napját
megelõzõ csütörtökig lehet sze-
mélyesen, a Rokon Sportszer-
boltban. (Hétköznap 10-tõl 18
óráig, szombaton 9-tõl 14 óráig.)

Részvételi díj: 
Felnõtt: 5500 Ft/fõ/oda-vis-

sza busz út.
Gyerek (14 éves korig): 3500

Ft/fõ/oda-vissza busz út.
Túráinkra szeretettel várjuk a

téli sportok szerelmeseit és a jó
levegõre vágyó kirándulókat
egyaránt!

(További felvilágosítást szí-
vesen adunk a 06-20-450-
3010-es és a 0620-450-8050-es
telefonszámokon, illetve még
részletesebben itt olvashatnak
a programról: 

www.rokonsport.hu)

A lányok is bedobták magukat

Ismét remekeltek 
az óbudai dzsúdósok

Egynapos sítúrák a Rokonnal
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a

3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-

ján 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában.

(Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd

minden hónap elsõ hétfõjén (legközelebb december 6-án) 17-tõl 19 óráig a

Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.), minden hónap má-

sodik hétfõjén (legközelebb december 13-án) 17-tõl 19 óráig a Békásmegye-

ri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden

hónap harmadik szerdáján (legközelebb december 15-én) 16-tól 19 óráig a

Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem

szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ

utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-

házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-

meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-

adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-

ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

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

„Fórum Székelyföld autonómiájáról” volt a címe annak a rendezvénynek a Polgári Esték Csillaghegyen elnevezésû so-
rozatban, melyet november 21-én tartottak a Mátyás király úti közösségi házban. Az eseményen a témához kapcsoló-
dó könyveket is vásárolhattak az érdeklõdõk 

Az Óbudai Múzeum új, állandó kiállítása interaktív elemekkel gazdagított tárlat, mely Óbuda
történetének három jelentõs korszakát, a középkori királyi, királynéi székhelyet; a Zichy kor-
szaktól a szanálásig tartó idõszakot; a városrész mai arcát, a panelvilágot eleveníti meg. 
(Nyitva tartás: keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig, hétfõn zár-
va. Cím: Fõ tér 1.)

Ötödik alkalommal ren-
dezik december 4-én a
Társasjáték Határok Nél-
kül elnevezésû játékver-
senyt az Árpád Gimnázi-
umban. 

É vrõl évre diákok és
felnõttek ülnek asz-

talhoz az iskola aulájá-
ban, hogy táblák, lap-
kák, korongok és bábuk
segítségével szórakozta-
tó órákat töltsenek el
egymás társaságában.
Az idei versenyen
Catan, Wizard, Callisto,
Wikinger, Keltis, Fun-
kenschlag, Alhambra,
Puerto Rico és Pislog
nevû játékból választ-
hatnak a nevezõk. A ki-
emelkedõen szereplõ
versenyzõket a Piatnik
Kft. által felajánlott tár-
sasjátékokkal jutalmaz-
zák a szervezõk.

(Nevezési lehetõség és
további információ:
www.tarsasjatek.csztk-
ft.hu)

Társasjátékverseny
az Árpádban 

Állás 
Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermek-
védelmi Központ Vízior-
gona utcai telephelyére
takarítónõt keresnek.
Az önéletrajzokat az
1039 Budapest, Vízior-
gona utca 7. címre kérik
eljuttatni. (Érdeklõdni a
06-20-403-2243-es te-
lefonszámon lehet.)

S zülõk bálja címmel
rendeznek jótékony-

sági estet december 3-án
19 órai kezdettel az Óbu-
dai Nagy László Általá-
nos Iskolában a GÁT ala-
pítvány javára, amely az
intézmény fejlesztésére
fordítja az est bevételét.
Az eseményen fellép a
Tabán Tánccsoport, a
Dance Dimensions Mo-

dern Táncmûvészeti
Egyesület, Zsapka Mar-
tin és barátai. A belépõ-
jegy 1500 forint, mely
magában foglalja a va-
csora árát is. A támogatói
jegy szintén 1500 forint-
ba kerül. Jegyek az isko-
la portáján kaphatók. A
tombolát cégek segítik
felajánlásaikkal. (Cím:
Váradi utca 15/b.)

Szülõk bálja a Váradiban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Magyar Vöröske-
reszt III. kerületi

Szervezete szociális ak-
cióját a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató
Kft. területén, a Ladik
utca 2-6. szám alatt tart-
ja: december 9-én és
10-én (csütörtökön és
pénteken). Csütörtökön
8 órától 17 óráig, pénte-
ken 8 órától 13 óráig. 

Megközelíthetõ: a 6-
os, 86-os autóbusz óbu-
dai végállomásától gya-
log, kb. 200 méter, vagy
a Filatori-gát HÉV meg-
állótól kb. 100 méter.

(Érdeklõdni lehet a 388-
8530-as telefonszámon.)

Szociális akció
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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

A Budapesti Román Egye-
sület, a Fõvárosi Román

Önkormányzat a III. kerületi
Román Kisebbségi Önkor-
mányzattal közösen ingyenes,
hagyományõrzõ nyelvoktatást
indít felnõtt kezdõ és haladó,
gyermek kezdõ és haladó cso-
portoknak. A jelentkezõket a
06-20-564-8245-ös telefonszá-
mon várják, melyen részletes
felvilágosítást kapnak. A
nyelvoktatás helyszíne: V. Vár-
megye utca 13. Gyerekeknek
pénteken 17-tõl 19 óráig, fel-
nõtteknek pénteken 15-tõl 17
óráig tart a nyelvoktatás. Egyéb

foglalkozások: páros héten
Goblen Hímzõkör; páratlan hé-
ten Gyöngyfa készítés,
gyöngyfûzés.

Román nyelvoktatás

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

Freecikle
- meghosszabbítva

A kerékpár kultúrtörténetét
bemutató „Freecikli Bu-

dapest” címû kiállítást 2011.
január 9-ig meghosszabbítot-
ták a szervezõk a Kiscelli Mú-
zeum Oratóriumában a nagy
érdeklõdésre való tekintettel.
(A Kiscelli Múzeum címe: Kis-
celli utca 108.)
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Kézmûvesség és játszóház
Karácsonyi kézmûves foglalkozásra és játszóházra várják a gye-
rekeket szüleikkel együtt december 4-én 10-tõl 13 óráig a Kiscelli
Múzeumba. (Belépõjegy: 650 forint/fõ. Bõvebb információ:
www.btm.hu Cím: Kiscelli utca 108. Tel.: 430-1076.)

Karácsony fényei 
a békásmegyeri könyvtárban

Mesés betlehemes játékkal és kézmûves foglalkozással várják
az érdeklõdõket a december 11-én 11-tõl 14 óráig tartandó csa-
ládi szombatra a békásmegyeri könyvtárba. A programot Hor-
váth Adrienn iparmûvész vezeti. (A Szabó Ervin Könyvtár békás-
megyeri könyvtára a Füst Milán utca 26. szám alatt található.)

Mûsoros est a rendelõben
Hagyományos módon, karácsony elõtt dr.Katona Ilona háziorvos mû-
soros estet szervez páciensei számára. December 15-én rendelés
után, a csillaghegyi HÉV-megállónál található orvosi rendelõ várójá-
ban várják az érdeklõdõket. A mûsort Tüttõ Edit zenetanár vezeti.

Szandai tárlat
Szandai Sándor (1903-1978) alkotásaiból nyílt kiállítás a Kassák
Múzeumban. (Megtekinthetõ 2011. január 30-ig, szerdától vasár-
napig 10-tõl 17 óráig.)

Fotókiállítás
Az Óbudai Múzeum és Könyvtárban 2011. január 31-ig tekinthe-
tõ meg az ÉP-ARC kiállítás, melyen Sárospataki Györgyi fotóit
láthatják az érdeklõdõk. * A múzeum egy másik kiállításnak is
helyet ad: „Óbudai anzix” címmel az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium  szakképzõs diákjainak munkái láthatók hétfõ kivéte-
lével minden nap 10 és 18 óra között. (Cím: Fõ tér 1.) 

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

Az Óbudai Gondozási Központ Kiskorona utcai idõsek klubjában, az
idõsek mûvészeti fesztiválján rendezték a nyugdíjas alkotók kiállítá-
sát. A számos mûvészi értékû alkotás közül Terjéki Zsuzsanna nyugdí-
jas pedagógus mézeskalács utcaképe osztatlan sikert aratott. Az
ügyes kezû alkotó régi szép emlékeit idézte fel mûvével. A „mézes
kuckó” makettjét Párdányi Jenõ készítette

Nyugdíjas alkotók kiállítása

Utcakép mézeskalácsból

Hazai és határon túli magyar iskolák részvételével tartották november
27-én a matematikából és magyarból meghirdetett Bolyai Tanulmányi
Verseny matematika országos döntõjét. Az eredményeket a Veres Péter
Gimnázium aulájában hirdették ki, ahol a díjakat is kiosztották

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete decem-
berben az alábbi idõpontban és helyszínen szervez véradást.
December 2-án 14-tõl 17 óráig: a Szent Margit Kórházban (Bé-
csi út 132.). * December 17-én 14.30-tól 18 óráig: az Auchan
Óbudánál (Szentendrei út 115.), a véradó kamionban.
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a
60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy
segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Szemé-
lyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Erre a kérdésre próbál vá-
laszt adni a Budapest Galéria
Kiállítóházának legújabb tárla-
ta, mely a rajzmûvészet leg-
újabb tendenciáira, aktuális je-
lenségeire mutat rá. Csáky
Marianne, Fischer Judit, Fukul
Yusuke, Háy Ágnes, Horváth
Tibor, Koleszár Ferenc, Mag-
yarósi Éva, Mécs Miklós,
Navratil Judit, Szabó Eszter,
Szíj Kamilla, Szûcs Attila, Tarr

Hajnalka, Lakatos Renáta, Ti-
bor Zsolt és Vécsei Júlia nem
papír alapú munkái december
5-ig tekinthetõk meg (Lajos ut-
ca 158.), hétfõ kivételével min-
den nap 10-tõl 18 óráig

Mi a Rajz?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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