
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete szeptember 29-én
tartotta soron következõ ülését. 

Budapest legnagyobb kertvárosi fejlesztésé-
nek számító projekt elsõ ütemében eddig 88
telket alakítottak ki 39 hektárnyi területen.

Összeállításunkban a III. kerületben mû-
ködõ uszodák családoknak szóló szol-
gáltatásait mutatjuk be.24

Hová menjünk gyermekünkkel uszodába?

XVII. évfolyam 19. szám              Megjelenik kéthetente           2011. október 12.
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Képviselõ-testületi ülés

6
Kertvárosi fejlesztés a Harsánylejtõn

Október 21-én 17 óra-
kor a Szent Péter és

Pál Fõplébánia-templom-
nál, november 6-án 16 órá-
tól pedig a Kiscelli Múze-
um fõbejáratánál emlékez-
nek az 1956-os forradalom
és szabadságharc 55. évfor-
dulójára. MEGHÍVÓ A 9. OLDALON

É letének 76. évé-
ben szeptember

27-én elhunyt Mako-
vecz Imre Ybl-díjas,
Kossuth-díjas épí-
tész, a Magyaror-
szágért Alapítvány
Magyar Örökség Dí-
ja birtokosa és a Cor-
vin-lánc kitüntetettje,

az organikus építé-
szet nemzetközi ran-
gú képviselõje, euró-
pai és tengerentúli
szakmai szövetsé-
gek, építészeti aka-
démiák, egyetemek
tiszteletbeli tagja és
díszdoktora. 

EMLÉKEZÉS A 9. OLDALON

Ö tállomásos szabad-
idõs sportesemény-

sorozatot szervez Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Óbudai Olim-
pia néven, idén október-
tõl a jövõ évi londoni
olimpiáig, így tiszteleg-
ve az ötkarikás játékok
elõtt. A részletekrõl a
Spider Clubban tartott
sajtótájékoztatón tudhat-
tak meg többet az érdek-
lõdõk szeptember 28-án. 

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

Sztársportolókkal rajtolt az Óbudai Olimpia

ÓBUDAI FITNESS NAP. Lapzártakor érkezett: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Óbudai Olimpia néven 5 állomás-
ból álló sportrendezvényt szervez 2011 októberétõl a 2012-es londoni olimpiáig. A sportesemények elsõ állomása
október 8-án az Óbudai Fitness Nap volt, melyet kiváló sztároktatókkal rendeztek Gyurta Dániel védnökségé-
vel. A résztvevõket Béres Alexandra, Borsodi Balázs és Tatarek Rezsõ is átmozgatta sok más kiváló aero-
bikoktató mellett. Az eseményt a Folyondár Vasas Sport- és Tánccentrumban Kovács István Koko vezette 

Kedvezményes
burgonyavásár
Mint arról elõzõ, szep-
tember 28-án megjelent
lapunkban hírt adtunk, az
önkormányzat a hagyo-
mányos, kedvezményes
burgonyavásárlási akciót
október 13-án és 14-én
rendezi kilenc helyszí-
nen. TUDNIVALÓK LAPUNK ELÕZÕ

SZÁMÁNAK 2. OLDALÁN

1956-ra 
emlékeznek

Elhunyt Makovecz Imre

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma október 26-án,
szerdán jelenik meg!
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Pillanatfelvételek az Óbudai Olimpia beharangozójáról

Neves személyiségek az Óbudai Olimpia pártolói közt. Balról jobbra: Till Attila mûsorve-
zetõ, Gyurta Dániel úszó olimpikon, Görög Zita modell, mûsorvezetõ, Bús Balázs polgár-
mester, Kovács Koko István világbajnok bokszoló és Tóth Tamás paralimpikon

Az Óbudai Nagy László Általános Iskola diákjai falmászó
tudásukból tartottak bemutatót

Kokó és Zita sem riadtak vissza attól, hogy a mozgás
örömét falmászással is népszerûsítsék

Gyurta Dani és Tóth Tamás: mindenük a sport

Till Attila, az életvidám mûsorvezetõ minden résztvevõnek kedvet csinált a mozgáshoz

Görög Zitának dr. Csepeli Zsuzsanna, az Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft. ve-
zetõje, az esemény fõszervezõje ad tájékoztatást

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A sajtótájékoztatón töb-
bek közt olyan sztárspor-
tolók, televíziós személyi-
ségek is részt vettek,
mint Kovács Koko István,
Szabó Bence, a Magyar
Olimpiai Bizottság sport-
igazgatója, Tóth Tamás
paralimpikon, Balogh Gá-
bor miniszterelnöki ta-
nácsadó, Till Attila és Gö-
rög Zita mûsorvezetõk, és
természetesen Gyurta Dá-
niel úszó olimpikon. 

Sport és egészség
Az Óbudai Olimpiát

az önkormányzat mellett
több helyi vállalkozó tá-
mogatja. Az esemény fõ-
védnökségét Gyurta Dá-
niel olimpiai ezüstérmes,
világbajnok úszó vállalta
el, aki a legtöbb esemé-
nyen személyesen is részt
vesz majd, miközben a
londoni Olimpiára készül,
ám ennek ellenére is szí-
vesen vállalta a felkérést. 

- Fontos, hogy a kerüle-
tet és egész Budapestet
megmozgassuk, különös
tekintettel a gyermekekre.

Véleményem szerint az õ
életükben a tanulás mellett
nagy szerepet kell kapnia a
sportnak is, ami szükséges
ahhoz, hogy egészségesen
nõjenek fel - fogalmazott a
fiatal sportoló. 

Az Óbudai Olimpia kü-
lönlegessége, hogy a spor-
ton kívül, sok más ingye-
nes szolgáltatást nyújt
azoknak, akiknek fontos
az egészséges életvezetés
és a sportos életmód. Az
egyes helyszíneken ingye-
nes egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokat tartanak. 

Dr. Várszegi József, a
Szent Margit Rendelõinté-
zet vezetõje elmondta,
ezek a vizsgálatok preven-
tív célokat szolgálnak, me-

lyeknek rendkívül fontos
szerepe van  a betegségek
korai felismerésében.

Az öt állomás
Bús Balázs polgármester

ismertette a rendezvényso-
rozat helyszíneit, fõbb ese-
ményeit, és a sport, az
egészséges életmód fontos-
ságára hívta fel a figyelmet.
Hangsúlyozta: legfõbb cél-
nak azt tartja a közeli jövõ-
ben, hogy Óbuda-Békás-
megyer lakossága lehessen
a legegészségesebb, mely-
nek fontos kritériuma a
rendszeres mozgás. 

Ennek érdekében is ren-
dezik az Óbudai Olimpiát,
melynek elsõ állomása a
Folyondár Vasas Sport- és
Tánccentrumban volt ok-
tóber 8-án, ahol az Óbu-
dai Fitness Napon az ér-
deklõdõk egész nap fit-
ness edzéseken és aerobik
oktatáson vehettek részt.
Béres Alexandra, Borsodi
Balázs, Tatarek Rezsõ és
sok más kiváló aerobik
oktató mozgatta át a részt-
vevõket. 

A sorozat második állo-
mását Óbudai Teljesít-
ménytúra néven novem-
ber 12-én rendezik a budai

hegyekben. Ezen két táv,
huszonöt vagy nyolc kilo-
méter közül választhatnak
a túrázni vágyók. 

A másik három ese-
ményt jövõ tavasszal tart-
ják. Az óbudai Fõ téren
március 24-én a III. kerü-
let legnagyobb szabadidõs
kerékpáros napja indul
útjára, majd április 21-én
Óbudai Félmaraton né-
ven futóversenyt tartanak,
melyen a félmaratoni mel-
lett 7 és 3 kilométeres tá-
von lehet indulni. A soro-
zat utolsó állomása május
12-én lesz Óbuda a Falon
címmel az óbudai Spider
Falmászó Clubban.

A fõdíj: londoni út
Azok, akik legalább

négy eseményen részt
vesznek, megnyerhetik a
fõdíjat, mely egy kétsze-
mélyes londoni utazás,
szállással és olimpiai be-
lépõvel. 

A polgármester hangsú-
lyozta, a sport mellett a jó-
tékonyságnak is kiemelt
szerep jut. Az eseménye-
ken a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat ruhákat és
játékokat gyûjt a rászoru-
lóknak. Ezen kívül a szer-

vezõk pénzadományokat
is várnak, ezekbõl speciá-
lis sporteszközöket vásá-
rolnak majd az értelmileg
akadályozott és autista
gyermekeket nevelõ III.
kerületi Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani
Intézménynek. 

A rendezvény záróak-
kordjaként az óbudai Fõ
téren óriás kivetítõ elõtt,
együtt szurkolhatnak az öt-
próbát kiállók és az õket
biztatók, a londoni Olimpi-
ára kijutott sportolóinknak.

Szeberényi Csilla

Sztársportolókkal rajtolt az Óbudai Olimpia

A sajtótájékoztatón Till Attila és Görög Zita mûsorvezetõ, Szabó Bence, a MOB sportigazgatója, Balogh Gábor, mi-
niszterelnöki tanácsadó, Bús Balázs polgármester, Gyurta Dániel úszó olimpikon, Tóth Tamás paralimpikon úszó, Ko-
vács Koko István olimpiai és világbajnok ökölvívó, Morva Emília, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviseletében
és dr. Várszegi József, a Szent Margit Rendelõintézet vezetõje

Bús Balázs polgármester: -
Szeretnénk, ha a helyi lako-
sok lennének a legegészsé-
gesebbek az országban …

Gyurta Dániel a gyermekek mozgással, sporttal való
megkedveltetését kiemelten fontosnak tartja

A sérült gyermekek által is
használható sportszerekre
gyûjtenek adományokat,
az Óbudai Olimpia mind az
öt helyszínén

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Új alpolgármester
a testületben

A továbbiakban, a napi-
rendi pontok megvitatása
elõtt írásbeli, titkos szava-
zással, 20 igen és 1 nem
szavazat mellett alpolgár-
mesterré választották Ke-
lemen Viktória (Fidesz-
KDNP) önkormányzati
képviselõt. A politikus a
jövõben a szociális, egész-
ségügyi, lakás és civil
ügyek területén segíti a
polgármester munkáját.

Jóváhagyták 
a közoktatási tervet

A képviselõ-testület jó-
váhagyta a 2011/2012-es
tanévre vonatkozó közok-
tatási intézkedési tervet,
mely tartalmazza az in-
tézményrendszer mûköd-
tetésével, fenntartásával,
fejlesztésével és pedagó-

giai célkitûzéseivel össze-
függõ elképzeléseket. A
kerületi alapfokú, közép-
fokú valamint speciális
szolgáltatásokat nyújtó
intézmények e dokumen-
tumban foglaltak szerint
végzik munkájukat.

Jóváhagyták azt az elõ-
terjesztést, mely szerint a
jövõ évben 1 millió forint-
tal többet különítenek el a
Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Ösztöndíjra. A ren-
delkezésre álló keret így 9
millió forintra emelkedik. 

Rendezõdhet a Flórián
szoborcsoport ügye
Az önkormányzat veze-

tése és a „Braunhaxler”
Német Hagyományokat
Ápoló Közhasznú Egyesü-
let még 2003-ban megálla-
podott abban, hogy a Fo-
gadalmi oltárt-Flórián szo-

borcsoportot restauráltat-
ják, majd azt követõen új-
ból felállítják a Flórián té-
ren. Aszoborcsoport új he-
lyéül, a Flórián tér dél-ke-
leti oldalán a gyalogos
aluljáró hossztengelyével
szembeni térséget jelölték
ki. Mivel a terület a fõvá-
ros tulajdona, ezért az al-
kotás köztéri elhelyezésé-
rõl a Fõvárosi Közgyûlés
jogosult dönteni.

A Flórián szoborcso-
portként ismert Fogadalmi
oltárt Zichy Miklós gróf és

felesége Berényi Erzsébet
állíttatta 1763-ban a Vö-
rösvári út és a Szentendrei
út keresztezõdésénél. Az
oltár bal oldalán áll Szent
Flórián a tûzvész elleni vé-
dõszent, jobb oldalon néri
Szent Fülöp a földrengés
elhárításának védõszentje
látható, középen egy an-
gyallal pedig borromei
Szent Károly a döghalál el-
leni védõszentet megjele-
nítõ szobor térdel. A talap-

zatot Zichy illetve Zichy-
Berényi címerek díszítik.
A közel 4,5 méter magas
mészkõ szobor a XX. szá-
zad elején már zavarta a
forgalmat, ezért áthelyez-
ték, 1928-ban szétbontot-
ták, és csak a Flórián szob-
rot helyezték vissza a róla
elnevezett térre, de már
nem eredeti helyére. A
szobrot 1945-ben végleg
lebontották, azóta egy rak-
tárban õrzik. 

Díszpolgárra, építészre emlékeztek

Hamarosan visszaállítják a Flórián szoborcsoportot 

Egyperces néma felállással kezdte ülését az önkormányzat képviselõ-testülete a Város-
háza tanácskozótermében szeptember 29-én. A közelmúltban elhunyt Till Ottó zenetanár,
karnagy, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára és Makovecz Imre építész emléke elõtt tiszte-
legtek. Bús Balázs polgármester beszélt a neves közéleti személyiségek életpályájáról. 

Kelemen Viktória Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatá-
nak új alpolgármestere.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete, Bús
Balázs polgármester javas-
latára, a szep-
tember 29-ei ülé-
sen új alpolgár-
mestert válasz-
tott. Kelemen
Viktória 2006 óta
dolgozik a kerü-
let képviselõ-tes-
tületében, a Fi-
d e s z - K D N P
frakciószövetség tagja. Al-
polgármesterként a szociá-
lis, egészségügyi, lakás és
civil ügyek felügyeletét
látja el.

Kelemen Viktória szoci-
ológus, szociálpolitikus

diplomával rendelkezik.
1998 és 2007 között a XII.
kerület Hegyvidék Önkor-
mányzata Gondozási Köz-
pontjának intézményveze-
tõje volt, 2007-tõl pedig az
V. kerület Belváros-Lipót-
város Önkormányzata

népjóléti osztá-
lyának vezetõje.

A Fidesz Ma-
gyar Polgári Szö-
vetségnek 2000
óta tagja, a bé-
kásmegyeri 14.
számú választó-
kerület egyéni
képviselõje. A

III. kerületi önkormány-
zatnál külsõ szakértõként
2002 óta dolgozik, az
egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizott-
ság elnöke volt alpolgár-
mesterré választásáig.

Szakbizottságok új néven
A képviselõ-testület nemrégiben döntött a Celer Kft.
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt-vé történõ átalakításáról. A
feladatkörök is átalakultak ezáltal az önkormányzaton
belül. A tulajdonosi, városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottsághoz korábban rendelt hatáskörök átkerültek
a pénzügyi és vagyonnyilatkozat-kezelõ bizottsághoz.
Így szükségessé vált a bizottságok nevének megváltoz-
tatása. Mostantól városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottság, illetve pénzügyi, tulajdonosi és vagyonnyilat-
kozat-kezelõ bizottság néven mûködnek tovább.

Lapzártakor érkezett: a
IV. Civil és Nemzetiségi
Napon, október 9-én adta
át második alkalommal
Bús Balázs polgármester
az Év Civil Szervezete
Díjat az Óbudai Kulturális
Központban. A képviselõ-
testület idén a Csillaghe-
gyi Polgári Kör Egyesü-
letnek adományozta az
elismerést a kerület la-
kosságának összetarto-
zásáért, a közösségépí-
tésért végzett munkája, a
lokálpatriotizmus erõsíté-
se elismeréseként. A díjat Debreczeny István, az egyesület elnöke vette át.
Az eseményen a III.kerületben mûködõ civil szervezetek tevékenységével ismerkedhet-
tek meg az érdeklõdõk, akiket színes kulturális programokkal, kézmûves foglalkozások-
kal, fõzõversennyel vártak. Az eseményt egészségügyi szûrések egészítették ki.

Új alpolgármestert választottak

Az Év Civil Szervezete a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás

Budapesten az elmúlt
években nem indult

olyan átgondoltan meg-
tervezett, nagy területen
történõ kertvárosi fejlesz-
tés, mely a színvonalas
infrastruktúrát, közmûhá-
lózatot és a jogi, üzleti fel-
tételek biztonságát a valós
vásárlói árigényeknek
megfelelõen kínálná. Ezt
a piaci rést felismerve a
BIF az elmúlt 10 év egyik
legnagyobb méretû lakó-
ingatlan-fejlesztésébe
kezdett a III. kerület Test-
vérhegy Hármashatár-

hegy és Csúcshegy által
határolt részén, ahol egy
39 hektáros (körülbelül
1500 teniszpályát kitevõ)
területen több ütemben,
176 építési telket alakít ki
az elkövetkezõ öt évben,
több mint 3 milliárd forint
fejlesztési forrás felhasz-
nálásával. Az elsõ ütem-
ben a társaság fõként
1000-2000 négyzetméter
nagyságú telkeket értéke-
sít, melyek önálló családi
ház, ikerház vagy 4 laká-
sos társasház építésére al-
kalmasak.

Az elsõ ütem teljes köz-
mû- és úthálózata terv sze-
rint, szeptember végére el-
készült, mintegy 1300 mil-
lió forintos beruházásból.
Az utak aszfaltozva, köz-
világítással megépültek, a
telkekhez kapcsolódva

megfelelõ számú parkolót
és járdát alakítottak ki. 

- Nem megszokott fej-
lesztési gyakorlatnak va-
gyunk részesei, melynek
során példaértékû együtt-
mûködés alakult ki az
önkormányzat, a kivite-
lezõk, a beruházó és az
egyes szakhatóságok
közt. Nincsenek kifize-
tetlen számlák, félbeha-
gyott munkafolyamatok.
A Kertvárosban lehetõség
lesz szolgáltató, illetve ke-
reskedelmi létesítmények
építésére is, több mint 10
ezer négyzetméteres terü-
leten. A projekt következõ
üteme várhatóan 2-3 éven
belül indul - mondta Bús
Balázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere a Har-
sánylejtõ Kertváros hivata-
los átadó ünnepségén.

- A Harsánylejtõ Kert-
város fejlesztés elindítá-

sával olyan európai, kor-
szerû, fenntartható és ter-
mészet-közeli lakókör-
nyezet kialakítása volt a
célunk, mely javítja a fõ-
városi telekpiac verseny-
képességét az agglomerá-
cióéval szemben. Az át-
lagnál jelentõsen alacso-
nyabb beépítettségi szint
valódi kertvárosi feltéte-
leket biztosít. Az itt meg-
vásárolt ingatlan egyben
értéknövelõ befektetést
jelent a tulajdonos szá-
mára, aki emberléptékû
területen, egészséges kör-
nyezetben találhatja meg
számításait.  Ehhez társa-
ságunk kedvezõ, egyedi
finanszírozási ajánlattal is
hozzájárul - nyilatkozta
Angel Gábor, a Budapes-
ti Ingatlan Hasznosítási
és Fejlesztési Nyrt. vezér-
igazgatója.

Sz. Cs. 

Mintegy 1,3 milliárd forintos beruházással határidõre el-
készült a III. kerület testvérhegyi részén elhelyezkedõ
Harsánylejtõ Kertváros teljes tereprendezése, úthálózatá-
nak kialakítása és a terület közmûvesítése. A fõváros leg-
nagyobb kertvárosi fejlesztésének számító projekt elsõ
ütemében eddig 88 telket alakított ki - az összesen 39
hektárnyi területen - a Budapesti Ingatlanhasznosítási és
Fejlesztési Nyrt. (BIF), mely a tervezett összes telekszám
fele. A részletekrõl a fejlesztés elsõ üteme lezárásának
avató ünnepségén, a helyszínen tartott sajtótájékoztatón
számoltak be a társaság vezetõi szeptember 29-én. 

Távfûtési vezeték rekonstrukciós munkálatait végzik a Fõtáv Zrt. megren-
delésére Kaszásdûlõn. Felvételünk a Huszti út 37. szám elõtt készült Folytatódtak az útfelújítások. Felvételünk a Meggy utcában készült

Bús Balázs polgármester és Angel Gábor vezérigazgató vágta át a nemzeti színû sza-
lagot, és közösen elültették a leendõ lakópark elsõ fáját

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Emberléptékû kertvárosi fejlesztés a Harsánylejtõn
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Lakossági bejelentések, panaszok teljes körû

ügyintézésére, ötletek fogadására ügyfélkap-

csolati iroda nyílt az óbudai Városházán.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a kerület ve-

zetésének címzett bejelentésekkel, panaszokkal, öt-

letekkel személyesen a polgármesteri hivatalban, a

Fõ tér 3., I. emelet 36. számú irodában várják az ügy-

feleket félfogadási idõben, hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-

tól 16.30, csütörtökön 8-tól 13 óráig. Az ügyfélkapcso-

lati iroda elérhetõ telefonon a 437-8961-es, a 437-

8962-es, a 437-8963-as számon vagy faxon (437-

8987), valamint az önkormányzat honlapján, e-mailen,

az ötletládán, (www.obuda.hu/otletlada), illetve a pa-

naszládán keresztül (www.obuda.hu/panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán

A kerületben idén is
megemlékeztek az Idõ-
sek Világnapjáról. Az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban szeptember 29-
én nagyszabású ünnep-
séget rendeztek a nyug-
díjasok tiszteletére.

Több százan fogad-
ták el az önkor-

mányzat meghívását a
fogadással egybekötött
mûsoros estre. A vendé-
geket Bús Balázs polgár-
mester köszöntötte. Mint
mondta, élhetõ, barátsá-
gos kerületté vált Óbu-

da-Békásmegyer, és eb-
ben nagy szerepe van az
idõsebb korosztálynak.
Az önkormányzat min-
dent elkövet azért, hogy
folyamatosan bekap-
csolja a nyugdíjasokat a
kerület „vérkeringésé-
be”. Számos programot
szervez számukra - ki-
rándulások, tanfolya-
mok, elõadások -, hogy
ezzel is elõsegítse kö-
zösséggé kovácsolódá-
sukat. Legújabb, kifeje-
zetten számukra szerve-
zett program a Nyugdí-
jasok Akadémiája a

Zsigmond Király Fõis-
kolán (errõl „Nyugdíja-

sok iskolapad-
ban” címmel la-
punk szeptember
28-ai számának
1-13. oldalán
számoltunk be -
a szerk.). Aki
részt vesz a 12
elõadásból álló
rendezvényen,
többek közt ké-
pet kaphat a vilá-
got egyre inkább
uraló virtuális
nyelvrõl. Végül

köszönetét fejezte ki az
idõs embereknek azért,
mert életük során meg-
szerzett tudásukkal és
felhalmozott tapasztala-
taikkal segítik az utánuk
következõ korosztályo-
kat.

- Az idõskor nagyra
becsült érték társadal-

munkban - jelentette ki
Müller Istvánné, az
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény veze-
tõje, aki a rendezvény
háziasszonyi szerepét
töltötte be. - Az önkor-
mányzat pedig példaér-
tékû lehetõséget teremt
arra, hogy gazdag kultu-
rális életet élhessenek
itt, a kerületben. Az Idõ-
sek Világnapját már har-
madik éve ünneplik meg
ilyen keretek közt.

A rövid beszédek után
a Turay Ida Színház
operett gálamûsorát
tekinthették meg a ven-
dégek.  D. Zs.

Érték az idõskor

• Az Idõsek Világnapja
alkalmából ünnepséget
rendeztek október 4-én
a Hatvany Lajos utcai,
október 5-én az Õszike
utcai, október 6-án a Kis-
korona utcai és október
7-én a Víziorgona utcai
Idõsek Klubjában.

Felújították a Szél utcai bölcsõdének azt a szárnyát, amelyben eddig az Egészségügyi
Szolgálat mûködött. De nemcsak az épület, hanem a bölcsõde kertje is megszépült. Az
örömteli eseményt egy fa elültetésével is megkoronázták október 6-án. Az eseményen
részt vett Bús Balázs polgármester és Kelemen Viktória alpolgármester

Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadó-
óráját. További informá-
cióért hívja a polgár-
mesteri titkárságot a
437-8696-os telefon-
számon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ minden hónap el-
sõ csütörtökén 16-tól 18
óráig tart fogadóórát a
Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti Fidesz-iro-
dában. Idõpont-egyez-
tetés miatt a fogadóórá-
ra elõzetesen be kell je-
lentkezni a 367-8791-
es telefonszámon.

Zenéjükkel segítettek
A Kenyeres utcai székhelyû Magyar Hospice Alapít-
vány idén ünnepli életre hívásának 20. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból a Budapest Bár koncertszín-
ház jótékonysági elõadást tartott szeptember 27-én
a Mûvészetek Palotájában. Aki elment, jegye meg-
vásárlásával egy beteg ember egyheti otthon ápo-
lásának költségét finanszírozta.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A Szent Margit Ren-
delõintézet Non-

profit Kft. vezetõsége
tájékoztatja pácienseit,
hogy a rendelõ október-
ben kezdõdõ korszerûsí-
tésének, felújításának
ideje alatt a fül-orr-gé-
gészeti, ortopédiai, illet-
ve hematológiai szak-
rendelések zavartalanul
mûködnek. 

Kérjük pácienseinket,
hogy az információt ve-
gyék igénybe a kielégítõ
tájékoztatáshoz. Fogad-
ják megértéssel és türe-
lemmel a felújítási mun-
kálatokat, illetve a felújí-
táson tevékenykedõ mun-
kások és szakemberek je-
lenlétét. Vigyázzanak sa-
ját és egymás testi épsé-
gére, ha veszélyes körül-

ményt fedeznek fel, jelez-
zék az információnál. Se-
gítsék mozgásban vagy
tájékozódásban hátrányo-
sabb helyzetû társainkat. 

Reméljük, hogy a
megújuló rendelõ kár-
pótolja majd önöket az
elviselt nehézségekért. 

FORRÁS: SZENT MARGIT

RENDELÕINTÉZET NONPROFIT KFT.
WWW.SZENTMARGITRENDELO.HU

Az ortopédia rendelési ideje a felújítás alatt:
I. emelet 47. szoba (nõgyógyászati rendelõben)

Hétfõ 14-19 óráig
Kedd 15-20 óráig
Csütörtök 8-13 óráig

A fitoterápia és fülakupunktúra rendelési ideje a felújítás alatt:
I. emelet 47. szoba (nõgyógyászati rendelõben)

Szerda 8-12 óráig
A hematológia rendelési ideje a felújítás alatt:
II. emelet 17. szoba (a pszichiátriai rendelõben)

Péntek 8-14 óráig
A fül-orr-gégészet rendelési ideje a felújítás alatt 

I. emelet 137. szoba 
Hétfõ 7.30-13 óráig
Kedd 14-19 óráig
Szerda 14-19 óráig
Csütörtök 14-19 óráig

Tájékoztató a Csobánka téri rendelõ
felújításáról, a szakrendelésekrõl

Elõjegyzés a fül-orr-gégészeten
Az utóbbi hónapokban gyakori félreértéseket tapasztaltunk a fül-orr-gégészeti

rendelésre való bejelentkezéssel kapcsolatban, ezért szükségesnek tartjuk az

ismételt tájékoztatást. A Vörösvári úti fül-orr-gégészeti rendelésen a betegek

ellátása korhatártól függetlenül elõjegyzés alapján történik. Emellett biztosítjuk

sürgõs esetek ellátását is a jelentkezés napján. A rendelés nem beutaló köte-

les. Elõjegyzés kérés módja: telefonon a 388-8384-es, illetve a 388-7760-as

számon. www.szentmargitrendelo.hu

Már 18 éves az az elsõ
lombikbébi, aki a Szent
János Kórház Budai Med-
dõségi Centrumának kö-
szönheti életét. Õ Veroni-
ka, akit azóta nem keve-
sebb, mint ötezer gyerek
követett. Közülük jó né-
hányan összegyûltek azon
a találkozón, melyet 14.
alkalommal tartottak
szeptember 24-én az óbu-
dai Rozmaring Kertven-
déglõben. 

A z elmúlt években
sokat fejlõdött a

lombikbébi-program.
Olyan új technikákat ve-
zettek be, melyek még
sikeresebbé teszik a
megtermékenyítésnek
ezt a módját. Ilyen pél-
dául a lézeres embriótok
meghasítás, mely segíti
az embriók megtapadá-
sát, a fagyasztott here-
szövetbõl nyert spermi-
umokkal történõ meg-
termékenyítés, mely az
apa meddõségekor kap
különös szerepet vagy a
p e t e s e j t f a g y a s z t á s ,
melynek köszönhetõen

akár évekkel késõbb is
megtermékenyíthetõ az
anya. Ez utóbbi eljárás
alkalmazásával hazánk-
ban született meg a világ
85. ilyen bébije, mellyel
hazánk a ranglista 8. he-
lyére lépett. Közép-Eu-
rópában elõször ebben a
centrumban éltek ezzel a
lehetõséggel. 

Évente 1100 kezelést
végeznek itt. A pácien-
sek 15 évvel ezelõtt ala-
pították meg a Budai
Lombikbébi Közhasznú
Egyesületet, melynek
mintegy 1500 tagja a
program társadalmi elis-
mertetéséért, szakmai
fejlesztéséért harcol. Te-
vékenysége során új
mûszereket, eszközöket
vásárolt a centrum szá-
mára és hozzájárul a ta-
gok kezeléséhez is. Vé-
leményük szerint az el-
múlt másfél évtizedben
született ötezer gyermek
azt bizonyítja, hogy a
program sikeres, ezért a
gazdasági nehézségek
ellenére is érdemes foly-
tatni. D. Zs. 

Lombikbébik találkoztak
a Rozmaringban

Cukorbetegek klubja 
A cukorbetegek tablettás és inzulinos gyógykezelésé-
rõl tart elõadást dr. Halászlaki Csaba diabétesz szak-
orvos október 20-án 15 órai kezdettel a Békásmegye-
ri Cukorbetegek Klubjában, a Boldog Özséb Plébánia
emeleti nagytermében. (Cím: Lékai Bíboros tér 8-10.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ
civil szervezetek számára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés kere-
tén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus le-
velezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szer-
vezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.Ha igénylik az önkormányzat szolgál-
tatását, ezt szíveskedjenek jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szer-
vezetekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Egy éve, tavaly októberben
voltak az önkormányzati vá-
lasztások. Most induló soro-
zatunkban arról kérdezzük az
egyéni választókerületek
képviselõit: milyen ügyek-
ben jártak el a lakosok érde-
kében?

Elsõként Laczkó Szilvia
(Fidesz-KDNP), az 1.

számú egyéni
választókerület
k é p v i s e l õ j e ,
egészségügyi ta-
nácsnok számolt
be munkájáról.

- Az 1. számú
választókerület
a Kolosy tér-Ár-
pád-híd-Bécsi út
által határolt területet fe-
di le. S bár két nagy fej-
lesztést is tervbe vett itt a
kerület - az Óbudai Pro-
menádot és az Újlak fej-
lesztési koncepciót -,
ezek egyike sem tartozik
a hatáskörömbe - mondta
Laczkó Szilvia. 

- Amiben viszont segíte-
ni tudom a körzetemben
élõket és amivel rendsze-
resen fordulnak hozzám,
az többek közt az Árpád
fejedelem útjával szembe-
ni park, illetve az ott ta-
pasztalható viszonyok. A
környék lakói idõrõl idõre
arról értesítenek, hogy ál-
datlan állapotok uralkod-
nak az érintett területen:
hajléktalanok vernek itt ta-
nyát, még kalyibákat is
építenek ide, mintegy be-
költöznek a parkba. A há-
zakban lakó emberek pe-
dig veszélyeztetve érzik
magukat és gyermekeiket,
ezért azt kérik tõlem, lép-
jek fel az érdekükben és
tisztíttassam meg a helyet.
Szinte már bejáratott útja
vannak ilyenkor az ügy-
menetnek: továbbítom ezt
a kérést Puskás Péter al-
polgármesternek, aki szól
az illetékeseknek. A terület
megtisztítása, a hajléktala-
nok után maradt szeméttõl
a kerületre ró plusz felada-
tokat, de ennek is igyek-
szünk eleget tenni. A baj
az, hogy néhány hét múlva
visszaköltöznek a hajlék-
talanok és kezdõdik min-

den elõröl. S ez mindaddig
így is marad, amíg ezt az
össztársadalmi problémát,
a hajléktalan-kérdést or-
szágos szinten meg nem
oldjuk. 

A másik leggyakrabban
felmerülõ kérdés a körze-
temben a parkolás, illetve
a parkolóhelyek hiánya.
Komolyan megkeseríti az

itt lakók életét,
hogy nap, mint
nap meg kell
küzdeniük azért,
hogy a házuk kö-
zelében állíthas-
sák le az autóju-
kat. Különösen a
Kiskorona utca
és a Lajos utca

környékén lehetetlenült el
a helyzet. Az agglomeráci-
óból érkezõk ugyanis leg-
gyakrabban idáig jönnek
el autóikkal, majd innen
tömegközlekedéssel foly-
tatják az útjukat a város
belsejébe vagy más kerü-
letekbe. De sok az iroda-
ház is a környéken, az
ezekben dolgozók szintén
itt parkolnak. S mivel hi-
vatalosan ez közterület,
nyugodtan meg is tehetik,
csak éppen szûkítik ezzel a
kerületi lakosok életterét. 

Az önkormányzat már
régóta tervezi, hogy fizetõ
parkoló övezeteket alakít
ki Óbuda több pontján.
Ezzel nyilván kiszorítaná a
máshonnan érkezõ autó-
kat, miközben az itt lakók
ingyen parkolhatnának to-
vábbra is a lakóhelyükön.
Bár, ez a megoldás nem
könnyítené meg azoknak a
családoknak a helyzetét,
ahol 2-3 autót tartanak.

Az utóbbi idõben szá-
mos kérés érkezett hoz-
zám a Lajos utcai gázveze-
ték fektetéssel kapcsolato-
san is. Az építkezés miatt
még az eddiginél is keve-
sebb parkoló állt az autó-
sok rendelkezésére, ezért
olykor szabálytalan he-
lyekre is kénytelenek vol-
tak leállni. Mivel átmeneti
problémáról volt szó,
megkértem a polgármester
urat, hogy legyen elné-
zõbb a „vétkesekkel”
szemben. Domi Zsuzsa

Egyéni választókerületek képviselõi

Kevés a parkolóhely Belsõ-ÓbudánÓbuda-Békásmegyer Önkormányzata
meghívja Önt az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére tartandó,
koszorúzással egybekötött megemlé-
kezéseire. 

O któber 21-én 17 órai kezdettel a
Szent Péter és Pál Fõplébánia-

templomhoz, az I. Világháborús hõsi
emlékmûhöz (Lajos utca 168.).

Program
Beszédet mond: Dr. Khirer Vilmos pá-
pai prelátus, a Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templom plébánosa és 
Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere.
Koszorúzás, majd 18 órától szentmise.

Emléktábla-avató 
November 6-án 16 órai kezdettel a
Kiscelli Múzeum fõbejáratához (Kis-
celli utca 108.).

Program
Koszorúzással egybekötött emléktáb-
la avatás az 1956-os forradalom és
szabadságharc 55. évfordulója alkal-
mából.
Beszédet mond: Menczer Erzsébet or-
szággyûlési képviselõ és Dalmadi Je-
nõ nyugállományú ezredes.
(A pártok, szervezetek koszorúzási
szándékukat szíveskedjenek Borbély
Ritánál október 18-ig jelezni a 437-
8834-es telefonszámon, illetve a bor-
bely.rita@obuda.hu e-mail címen.)

Megemlékezés 1956-ról

Az organikus építészet
hazai megteremtõje

elsõ fontos munkájának a
paksi templomot tartották.
Számos templomot, köz-
épületet tervezett vidéki
városoknak, azonban Bu-
dapesten tervei közül csak
a Farkasréti temetõ ravata-
lozója valósult meg. Nevé-
hez fûzõdik a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem
piliscsabai épületegyüttese,
a Stephaneum, a makói
Hagymaház és az egri uszoda, fõ mûvének pedig az 1992-es sevillai világkiállítás
magyar pavilonját tartják. Építészete organikus, szándéka, hogy egylényegûvé vál-
jon az épület a környezettel, szervesen illeszkedjen a tájba.

Makovecz Imre tervezõirodájának, a MAKONA Stúdiónak Óbuda ad otthont. A
kerület nemrégiben felkérte egy csillaghegyi óvoda és bölcsõde tervezésére. Ennek
a felkérésnek sajnos õ már nem tehet eleget, így a Koós Károly Egyesülés vállalta
fel helyette, melynek alapító tagja volt.

A szakrális épületeit bemutató „Makovecz-templomok” címû fényképkiállítás az
Óbudai Nyár rendezvénysorozat részeként július végéig volt látható az Óbudai Kul-
turális Központ San Marco Galériájában.

Makovecz Imrét a Nemzeti Erõforrás Minisztérium saját halottjának tekinti. (A Kos-
suth-díjas építészt október 8-án helyezték végsõ nyugalomra a Farkasréti temetõben.)

Tíz budapesti közterület
kapott új nevet szeptem-
ber 28-án. A javaslatokat
ezúttal a kerületek tet-
ték, kérésüket egyhangú-
lag teljesítette a Fõvárosi
Közgyûlés. 

E gy névtelen II. ke-
rületi közpark Bibó

István nevét veszi fel. A
Margit híd budai hídfõ-
jének déli oldala Gyóni
Géza magyar költõ ne-
vét viseli ezentúl, a zug-
lói Állatkerti utat a vi-
lághírû vendéglõsrõl
Gundel Károlyra ke-
resztelik. 

Három III. kerületi
névtelen közterület Ham-
vas Béla filozófus, Tol-

dalagi Pál költõ, illetve
Pércsi Lajos õrnagy ne-
vét viseli ezentúl. 

A XVI. kerületi Ság-
vári Endre utcát ezután
Krenedits Sándornak
hívják, míg a Nagy La-
jos király útja és a Foga-
rasi út közötti névtelen
terület Pongrátz Gergely
1956-os forradalmárnak
állít emléket.

Névváltozás

Elhunyt Makovecz Imre
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a környezet-
védelmi cselekvési prog-
ramja keretében lehetõvé
teszi a társasházak és la-
kásszövetkezetek részére,
hogy szelektíven helyben
gyûjthessék a háztartá-
sokban keletkezõ papír,
mûanyagpalack, fém ita-
losdoboz hulladékot. 

A z õszi „Takarítsuk
ki Óbudát!” kam-

pány keretében ismét
felhívjuk a lakóközös-
ségek figyelmét erre a
lehetõségre. A szelektí-
ven gyûjtött hulladék
begyûjtése és elszállítá-
sa térítésmentes. Mû-
anyagpalack, illetve
fém italosdoboz gyûjtõ
edények kihelyezésére
van lehetõség, melyhez
a lakóközösségnek egy-
szeri alkalommal úgy-
nevezett telepítési díj-
jal kell hozzájárulnia.
A telepítési díj a gyûj-
tõedények árának 1/3-
a, 120 literes gyûjtõ
edény esetén 5840 fo-
rint, 240 literes gyûjtõ-
edény esetén 7080 fo-

rint. A papírgyûjtõ
konténer telepítése térí-
tésmentes.

A helyben történõ sze-
lektív hulladékgyûjtés-
hez azok a társasházi, il-
letve lakásszövetkezeti
lakóközösségek csatla-
kozhatnak, amelyek vál-
lalják, hogy

• megállapodást köt-
nek az önkormányzattal;

• megfizetik a gyûjtõ
edény telepítési díját;

• zárt helyen - például
lépcsõház, kukatároló -
tárolják a gyûjtõ edényt;

• csak a megjelölt hul-

ladékot gyûjtik a gyûjtõ
edényben, kommunális
hulladékot nem.

Azok a lakóközössé-
gek, amelyek csatlakoz-
ni szeretnének a helyben
történõ szelektív hulla-
dékgyûjtéshez, jelent-
kezhetnek a 437-8891-
es telefonszámon, vagy
a zoldobuda@obuda.hu
e-mail címen.  

A jelentkezés folya-
matos, az önkormányzat
számára rendelkezésre
álló támogatási keret
erejéig fogadják a je-
lentkezõket.

Gyûjtsük helyben és szelektíven!
A használt étolaj la-

kossági elhelyezé-
se jelenleg jelentõs kör-
nyezetterhelést ró mind
az emberi, mind pedig a
természeti környezetre.
Folyamatos gyûjtése,
környezetkímélõ ártal-
matlanítása, újrahaszno-
sítása idáig megoldatlan
volt.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a hasz-
nált étolaj be-
gyûjtõ eszközt
kifejlesztõ Pro
Naturalis Kft.-
vel közösen pró-
ba projektet in-
dít a lakosságnál
keletkezõ hasz-
nált étolaj be-
gyûjtésére. A
próba projekt-
ben való részvé-

telre III. kerületi lakókö-
zösségek jelentkezhet-
nek. 

Bõvebb felvilágosítás,
a programhoz való csat-
lakozás lehetõségei, in-
formáció: www.miku-
ka.hu; marketing@
mikuka.hu

Használt étolajgyûjtõ
eszköz igénylése: http://
www.mikuka.hu/node/add
/requirement

Használt étolaj gyûjtése 

Októbertõl égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békás-
megyer egész területén októberben, november-
ben, valamint februárban, márciusban, csütörtö-
kön és szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a
tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Párás, kö-
dös, szeles idõjárás esetén az égetés tilos. Az in-
gatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszállítás-
sal el nem szállítható vagy nem komposztálható -
kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a telek használójának fel-
adata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot
éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

Süni-mentés
A Fõvárosi Állat- és
Növénykertbe rend-
szeresen visznek sé-
rült sünöket. Jelenleg
is több mint tíz külön-
bözõ korú, más-más
sérüléseket elszenve-
dett kis tüskéshátút
gondoznak az ápolók. Ha felgyógyulnak, biztonsá-
gos területen szabadon engedik õket október elsõ
felében, hogy legyen idejük még a tél beállta elõtt
visszaszokni természetes környezetükbe. Akik pe-
dig maradandó sérüléseket szenvedtek, az állat-
kertben lelnek otthonra.

Fõdíj Pusztaszerrõl
A pusztaszeri országos természetfilm-fesztivál fõdí-
ját Török Zoltán nyerte el „Vad Magyarország - A vi-
zek birodalma” címû alkotásával.

Gyakran merül fel ez a
kérdés és a válasz egyér-
telmûen az, hogy mindket-
tõ egyszerre. A fûszerek
ugyanis egyben gyógynö-
vényként is szolgálnak és
jótékony hatást gyakorol-
nak szervezetünkre. Így ha
ételeinkbe tesszük, egy-
ben gyógyítjuk is magun-
kat - már ha egyáltalán
betegek vagyunk.

A szerecsendió példá-
ul étvágygerjesztõ

hatással is bír, tehát bete-
geknek vagy hosszabb
betegségbõl felépülõben
lévõknek kifejezetten jót
tesz. Viszont nem szabad
belõle egyszerre sokat
beleszórni az ételbe,
mert - azon túl, hogy csí-
põssé teszi - hallucino-
gén hatást fejt ki. Egyéb-
ként még közismert
görcsoldó, illetve vágy-
serkentõ hatása is.

A gyömbért gyomor-,
illetve bélrendszeri pa-

naszokra szokták java-
solni, mivel görcsoldó
és puffadásgátló hatása
van. Allergiás idõszak-
ban különösen haté-
kony, ugyanis enyhíti a
nyálkahártyák irritáció-
ját. Sokan esküsznek ar-
ra, hogy még az agyuk
is jobban forog tõle és
javul a memóriájuk. 

A koriander szintén
az emésztõrendszer pa-
naszait enyhíti, többek
között megelõzi, illetve
oldja a puffadással járó
kellemetlenségeket. Mi-
vel enyhíti a reumás tü-
neteket, sokan elõszere-
tettel fûszerezik vele
ételeiket. 

A kurkuma korunk
népbetegségére, a ma-
gas koleszterinszintre
gyakorol jó hatást.
Ezért, akinek ezzel van
problémája, bátran fû-
szerezzen ezzel a szép
sárga porral. Annál is in-
kább, mert vízhajtóként

is funkcionál. Már ezzel
az utóbbi tulajdonságá-
val is bekerülhetne a fo-
gyókúrás étrendbe, de
még ennél is többet tud:
bontja a szervezetben
felhalmozódott zsírokat.

A csillagánizs enyhíti
az ízületi fájdalmakat, to-
vábbá erõsíti a gyomrot
és csökkenti a hasi fájdal-
makat. Alighanem általá-
nos közérzetjavító hatása
miatt Kínában ezt java-
solták az embereknek a
H1N1-járvány idején.

A Cayenne-bors ko-
moly fájdalomcsillapító
hírében áll, de javítja a
vérkeringést is. A szív-
betegeknek rohamok
esetén például azt java-
solják, hogy meleg víz-
ben oldjanak fel egy te-
áskanál Cayenne-borsot
és igyák meg. Fogyasz-
tószerként is hatásos,
mivel teának megfõzve
csökkenti az étvágyat. 

D. Zs.

Fûszer vagy gyógynövény?
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Iskolanaptár
Október 14-tõl novem-
ber 25-ig: õszi érettségi
idõszak. * Október 31-
én: a középiskolák nyil-
vánosságra hozzák fel-
vételi elvárásaikat.

35 éves iskola
Ünnepi mûsort rendeznek
október 14-én 10 órai kez-
dettel a Medgyessy Fe-
renc Általános Iskolában
abból az alkalomból, hogy
az intézmény 35 éves lett.

Suliváró 
A Keve-Kiserdei Általános
Iskolába várják a leendõ
elsõ osztályos gyermeke-
ket. Szülõi értekezlet ok-
tóber 19-én 17 órától a
Keve utca 41.szám alatt. *
Suliváró foglalkozások a
Keve utcában:október 26-
án 17 órától; december
14-én 17 órától;2012. feb-
ruár 15-én 17 órától; ápri-
lis 4-én 17 órától. * Nyílt
óra: 2012. március 7-én
8-tól 8.45 óráig (Kiserdõ);
március 8-án 8-tól 8.45
óráig (Keve).

Számítógépes 
tanfolyam idõseknek
A „Braunhaxler” Egyesü-
let várja az érdeklõdõket a
október 25-én induló, „Is-
merkedés a számítógép-
pel és az internettel; Idõ-
sebbek is elkezdhetik” cí-
mû tanfolyamára. (Jelent-
kezés Neubrandt Olginál
a 06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Mûvészeti oktatás
Csillaghegyen

Felnõttek, diákok jelentke-
zését várják a SZÍNKÖR
mûvészeti csoportba. Be-
kapcsolódhatnak felvételi-
re készülõ diákok, alkotni
vágyó felnõttek kezdõ, ha-
ladó szinten. A 7-8. osztá-
lyos általános iskolások
felkészülhetnek képzõmû-
vészeti középiskolába. A
csoport 8 éve mûködik a
Fodros iskola rajztermé-
ben. Számos csoportos
kiállításuk volt a kerület-
ben és azon kívül. A régi
tagok sok egyéni kiállítást
is rendeztek. (Érdeklõdhet
Varga Ágnes kör vezetõ-
nél a 06-30-324-9819-es
telefonszámon vagy a
honlapon: H. Varga Ág-
nes.)

Digitális táblával gazda-
godott a Veres Péter Gim-
názium. Az oktatás színvo-
nalát jelentõsen emelõ
berendezést a Raiffeisen
Bank ajándékozta az isko-
lának. 

Az eszköz szeptem-
ber 28-ai ünnepé-

lyes átadásakor Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere kö-
szönetét fejezte ki a pénz-
intézetnek az újbóli tá-
mogatásért. Mint mond-
ta, az ajándék az önkor-
mányzat és a bank évek
óta tartó jó kapcsolatának
köszönhetõen jutott el az
iskolába. Reményét fe-
jezte ki, hogy ebben a ne-
héz idõszakban, amikor
sem az önkormányzatok,
sem a bankok nincsenek
könnyû helyzetben, a jö-
võben is mindig lesz
mód segíteni az arra ér-
demes intézményeknek,
és nemcsak az oktatás te-
rületén.

A Raiffeisen Bank ta-
valy a Medgyessy Fe-

renc Általános Iskolá-
nak adományozott 30
számítógépet. Kemény-
né Koncz Ildikó ügyve-
zetõ-igazgató ott látta
meg az interaktív táblát,
amely annyira megtet-
szett neki és munkatár-
sainak, hogy felajánlot-
ták: idén ilyet vásárol-
nak az arra legérdeme-
sebb iskolának. S mivel

a Veres Péter Gimnázi-
um diákjai éppen egy
ilyet kértek levélben az
önkormányzattól, egy-
értelmû volt, hova kerül
a tábla.

- Projektorokat már
eddig is használtunk a
tanítás során, de ez a di-
gitális, interaktív tábla
még többet tud - közölte
Papp György, a gimná-

zium igazgatója. - En-
nek segítségével sokkal
pergõbbé, színesebbé és
ugyanakkor szemlélete-
sebbé tehetõ egy-egy
óra. Olyan teremben he-
lyeztük el, ahol bármi-
lyen óra megtartható,
így bármelyik tantárgy
oktatásakor használhat-
ják tanáraink és diákja-
ink. domi

Digitális tábla a Veresnek

Az Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskola Tehetségpont,
konzorciumban a Hétpettyes
Óvodával, 2009-ben sikere-
sen pályázott a Társadalmi
Megújulás Operatív Prog-
ram, „Iskolai tehetséggon-
dozás” (TÁMOP-3.4.3-08/1-
2009-0012) címû pályázatá-
ra. A projekt zárónapját,
„Generációk találkozója”
címmel szeptember 29-én
tartották.

Akét intézmény az
uniós támogatású

projekt másfél éve alatt
sok sikeres fejlesztést va-
lósított meg: fejlesztõ
eszközök beszerzését, pe-
dagógusok továbbképzé-
sét és a tehetséggondo-
zással kapcsolatos mód-
szertani anyagok kidol-
gozását. Az elméleti
munkák mellett közel
430 tanuló tehetségdiag-
nosztizálása történt meg,
és 95 tehetségígérettel hét
tehetségterületen külön-
bözõ tehetséggondozó
mûhelymunkák kezdték
meg a mûködésüket. 

A „Generációk találko-
zója” a másfél év színvo-
nalas és ünnepélyes lezárá-
sa volt. A konferencián
Szvetelszky Zsuzsanna, az
ELTE TTK kutatójának a
„Tehetségek és hálózat”,
valamint dr. Dávid Mária
(Eszterházy Károly Tanár-

képzõ Fõiskola) „Szülõk
szerepe a tehetséggondo-
zásban” címû elõadásai
hangzottak el. 

Az egyes tehetségterü-
letek ifjú palántái dél-
után mutatkoztak be,
megmutatva, hogy gon-
dos irányítással milyen

csodálatos eredményeket
érhetnek el az érdeklõdõ
gyermekek. 

Aprojekt ugyan lezárult
ezzel a nappal, de a mû-
helymunkák és a szemlé-
let, a tehetségek szem
elõtt tartása folytatódik a
Harrerban.

Generációk találkozója 

Szem elõtt tartott tehetségek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Aquincum iskola tavaly
elnyerte az ÖKOiskola cí-
met. Ez feladatot is rótt az
intézményre: a fenntartha-
tóság elvének megismer-
tetését a gyakorlatban.

A z éves program ré-
szeként meghirdet-

ték a könyvbörzét, a
csere-berét, mellyel az
elõbb említett célon kí-
vül az olvasóvá nevelést
is megcélozták. Az ese-
mény az alsó tagozato-
soknak szólt, de a sike-
ren felbuzdulva az isko-
la vezetése a felsõsök-
nek is meghirdette a

szórakoztató és hasznos
eseményt.

„Már elolvastad? Ket-
tõt kaptál belõle? Fújd le
róla a port, s hozd el
az iskolába! Egy Fa-
batkát megér! De mit
vehetsz egy Fabatká-
ból? Természetesen
egy másik könyvet.”

Ez a felhívás hoz-
ta lázba az iskola
kisdiákjait: szeptem-
ber 30-án a könyv-
börzére ki egy, ki
több könyvvel érke-
zett. A hosszas néze-
lõdés, válogatás után
minden könyv meg-

találta új gazdáját. Vagy
fordítva?

A lényeg, hogy egy
Fabatka se maradt a zse-

bekben. A börze után
csak könyvekbe bújt
gyerek-buksikat lehetett
látni. Az olvasmányok
attól is izgalmasak vol-
tak, hogy a maguk ked-
vére választották.

Könyvet könyvért az Aquincum iskolában

Az Árpád Gimnáziumban a
2011-2012-es tanévben is
ingyenes tehetséggondozó
szakkört indítanak az 5.
osztályosoknak.

A tehetséggondozó
szakkörre azok je-

lentkezését várják, akik
szeretik a matematikát,
és játékos formában to-
vább szeretnék fejleszte-
ni tudásukat. A tehetsé-
ges gyermekek rendsze-
resen, hétrõl-hétre talál-
kozhatnak egymással,
megtapasztalhatják az
együttgondolkodás él-
ményét és fejleszthetik
is ezt a képességüket. A
megszerzett tudással a

különbözõ versenyeken
még nagyobb eséllyel
érhetnek el jó ered-
ményt, melyre iskolájuk
és szüleik mellett õk is
büszkék lehetnek.

A foglalkozásokat
csütörtökön 14.30-tól
15.30 óráig Számadó
László tartja az Árpád
Gimnáziumban (Nagy-
szombat utca 19.). A
szakkör munkájába év-
közben is be lehet kap-
csolódni.

Csillagtanoda
A Csillaghegyi Általános
Iskolába iskolanyitogató
foglalkozásokra várják az
érdeklõdõ szülõket és jö-
võ tanévben elsõ osztályt
kezdõ gyermekeiket.

Programok
Október 14-én 17 órától:
az iskola bemutatása a
szülõknek, közös játék a
gyerekekkel. * Novem-
ber 18-án 17 órától: Me-
seiskola! Mese bábozá-
sa, eljátszása (dramati-
zálás, rajzkészítés). *
2012. február 17-én 17
órától: Játsszunk iskolá-
sat! „Tanítási óra” az ovi-
sok bevonásával. * Már-
cius 21-én 8 órától: nyílt
órákon (1-2 óra) a taní-
tók tanórai munkájának
megismerése.
(További információ a
368-6651-es telefon-
számon, illetve az isko-
la honlapján: csillagh-
bp3.sulinet.hu. Cím:
Dózsa György utca 42.)

Matek szakkör 

BOGRÁCSFESZTIVÁLNAK adott otthont a Bárczi
Géza Általános Iskola udvara szeptember 24-én. A
diákok és szüleik a fõzésen kívül sportprogramokon
vehettek részt, kézmûves foglalkozásokkal múlat-
hatták az idõt, vetélkedõn mérhették össze ügyes-
ségüket és elsõsegély-bemutatón tanulhatták meg
a segítségnyújtás legfontosabb elemeit.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztá-
lyos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban
és idõben matematikából, magyarból.Lehetõség van a próba-
tesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetá-
lás matematika-fizika-kémia-magyar és történelem szakos ta-
nároknál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik
tantárgyból, akár naponta is. Az általános- és középiskolás di-
ákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoport-
ban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon egész nap. www.obudamatek.hu) Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

A teljesség igénye
nélkül megemlí-

tünk néhány olyan foglal-
kozást, programot, ami
részben új, részben fel-
eleveníti a ko-
rábban mûködõ,
az évek során el-
sorvadt, de hasz-
nos tevékenysé-
geket.

A Keve-Kis-
erdei Iskolában a
2011-2012. tan-
évben az elsõtõl
a nyolcadik év-
folyamig van
angol nyelvok-
tatás. Az iskola minden
alsó tagozatos, azaz mind

a 15 osztályában bevezet-
ték a néptánc oktatást, he-
ti 1 órában.

A korábban jól mûködõ
vízi sportot, az evezést is

szeretnék újra
meghonosítani a
Duna-partján élõ
gyerekeik köré-
ben. Ezt nyáron
egy evezõs tábo-
rozással fejez-
nék be, ami jól
kiegészítené a
már több mint
két évtizede
mûködõ, nép-
szerû gyalogos

vándortábort. Nem feled-
keznek meg a téli idõszak-

ról sem, amikor a sítábort
újra meghirdetik a Keve
és a Kiserdõ tanulóinak. 

A szülõkre nagyon
számítanak, amikor a
farsangi idõszakban szü-
lõk bálját, majd május-
ban az alapítványi gálát
szeretnék megvalósítani.
Ezek az új rendezvények
a szülõk helyét és fontos
szerepét jelzik az iskola
és a család együttmûkö-
désében. 

Méltóképpen szeretnék
megünnepelni nemzeti
ünnepeiket, amikor az
egész iskolát megmozgató
interaktív programot szer-
veznek ezekre a napokra. 

A nemzeti összefogás
programja mellett a tan-
év kiemelt feladata lesz
a környezetvédelem, a
sport legkülönfélébb
rendezvényeinek szer-
vezése, és az azokon va-
ló részvétel.

Az országjárók és a
túrázók az idén sem pi-
hennek sokat, mert rend-
szeresen szerveznek év-
közben hazánk szép tá-
jaira, és nyáron a Kár-
pát-medence magyarok
lakta területeire vándor-
tábort és baráti találko-
zókat. Cél többek közt
az is, hogy kiépítenek
testvériskolai kapcsola-
tot a határon túli iskolák
valamelyikével. Sz. Cs.

„Kevés” évkezdés sok programmal
A Keve-Kiserdei Általános Iskola igazgatója és helyet-
tese - Szumega Rudolf és Somogyi Józsefné - huszon-
egy éven keresztül vezették a római-parti iskolát, de
az idén nyugdíjba mentek. Az új, megbízott igazgató és
helyettese nehéz feladat elõtt áll. Szerencsére egy
összeforrott, tenni akaró tantestület fogadta el azt a
programot, ami remények szerint nem okoz törést az
iskola életében. A Keve és a Kiserdõ iskola ötven pe-
dagógusa aktívnak ígérkezõ, sok új feladattal teli tan-
évet tervezett meg.

Hagyományõrzõ napot rendeztek a Keve-Kiserdei Általános Iskolában szeptember 23-
án és 24-én. Az elsõ nap programjában jurtaállítás, fegyverek, eszközök bemutatása
szerepelt. Másnap fõként kézmûves foglalkozásokon (nemezelés, csuhébaba készí-
tés, gyöngyfûzés, ostor- és pajzskészítés, üvegfestés, agyagozás, tarsolylemez dom-
borítás, minta égetése fába) vettek részt a diákok

Az iskola megbízott
igazgatója, Bánhe-
gyi Ferenc

A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában szeptember 16-án, a Nobel-díjas tudós
születésnapján emlékeztek névadójukra. A Szent-Györgyi Iskolanapon vehették át az
arra érdemesek a „Jó tanuló, jó sportoló” iskoladíjat. Ezt követõen interaktív foglal-
kozásokat tartottak. A nap sikeréhez a III. kerületi Rendõrkapitányság bûnmegelõzé-
si elõadással, beszélgetéssel és rendõrautó bemutatóval, kipróbálásával járult hozzá.
Köszönik Nagy Anna fõhadnagy, Kardos Zsolt fõtörzszászlós és Péterfalvi Norbert õr-
mester segítségét

Óvodapedagógus felvétele
A Napraforgó Mûvészeti Óvoda pályázatot hirdet
1 fõ óvodapedagógusi munkakör betöltésére. Hatá-
rozott idejû közalkalmazotti jogviszonyra (2013.
szeptember 15-ig), teljes munkaidõs álláshelyre.
A munkavégzés helye: 1039 Budapest, Pais De-
zsõ utca 2.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
alapján. A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
hangszer használat, kézmûvességben jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes önéletrajz; végzettséget igazoló oklevél má-
solata; erkölcsi bizonyítvány, 3 hónapnál nem régebbi;
egészségügyi alkalmasság. Jelentkezni lehet: postai
úton (Napraforgó Mûvészeti Óvoda: 1039 Budapest,
Pais Dezsõ utca 2.). E-mailen: pais-o@kszki.obuda.hu
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. októ-
ber 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2011.
november 2. A munkakör a pályázatok elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla

A tûzoltók kiérkezé-
sekor már mindhá-

rom helyiség égett, a fo-
lyosó füsttel telítõdött. A
tûz oltásával párhuzamo-

san folyt a lakók kimen-
tése, egy részüket a lép-
csõházon keresztül, lég-
zõkészülékben hozták le,
néhányukat - azok közül,

akik a tetõre menekültek
a füst elõl - kosaras létrá-
val. A nyolcadik, kilen-
cedik és tizedik szintet
teljesen kiürítették. A la-
kók csak a lépcsõház tel-
jes füstmentesítése után
térhettek vissza lakásaik-
ba. Személyi sérülés sze-
rencsére nem történt. 

Paneltûz a Pünkösdfürdõ utcában

Egy tízemeletes panelház nyolcadik emeleti, háromszo-
bás, körülbelül 50 négyzetméteres lakásában csaptak
fel a lángok október 2-án délelõtt a békásmegyeri lakó-
telepen, a Pünkösdfürdõ utcában. 

Az immár hagyományos Óbudai Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyt a Laborc utcai
Barátság Szabadidõ Parkban rendezték szeptember 29-én. A diákoknak különbözõ ál-
lomásokon, különbözõ feladatokat kellett végrehajtaniuk. Idén is a célbalövés volt a
legnépszerûbb 

K issé visszabontot-
ták az építõk egy

már majdnem elkészült
óbudai áruház tetõszer-
kezetét szeptember 29-
én, mert a fõvállalkozó
nem fizette ki a nekik já-
ró pénzt. A tartozás érté-
ke nem kevés: 83,5 mil-
lió forint. 

A Vállalkozások Ér-
dekvédelmi Szövetsége

(VÉSZ) által kezdemé-
nyezett akció eredmé-
nyeként legalább már a
tárgyalások megkezdõd-
tek a fõ- és az alvállal-
kozók között a tartozás
kiegyenlítésének módjá-
ról. Amint sikerül meg-
állapodniuk, az építõk
természetesen azonnal
helyreállítják az áruház
épületét. 

K ábellopás miatt
pótlóbuszok szállí-

tották az utasokat az 5-
ös (szentendrei) HÉV
vonalán Kaszásdûlõ és a
Batthyány tér között. Is-
meretlen tettesek egy
úgynevezett betápláló
kábelt loptak el a Tímár
utcai állomásnál szep-

tember 23-án délelõtt. A
BKV szerint szervezett
bûnözõk állhatnak a 3,5
millió forint értékû ká-
bellopás mögött. A köz-
lekedési cég azt közölte,
hogy tavaly 224 millió,
idén eddig 76 milliós
kárt okoztak a kábel-
tolvajok a BKV-nak.

Ellopták a kábelt, nem járt a HÉV

Tiltakoznak az építõk

Huligán? Bûnözõ!
Szeptembertõl szigorúbban sújt le a törvény a futball-
huligánokra. Akár két évre is börtönbe küldhetik azo-
kat, akik randalíroznak a lelátókon, illetve az oda- és
hazavezetõ utakon. A sportrendezvényekrõl pedig tel-
jesen ki is tilthatják ezeket a személyeket a rendezõk.
A fegyelmezett magatartásra szoktatás érdekében a
szurkolókat bármikor igazoltathatják a meccseken, to-
vábbá vállalniuk kell, hogy kép- és hangfelvétel ké-
szülhet róluk a késõbbi bizonyítási eljárás érdekében.A BRFK III. kerületi

Rendõrkapitánysá-
ga õrizetbe vett egy 33
éves és egy 39 éves férfit
október 2-án a reggeli
órákban, mert megalapo-
zottan gyanúsíthatók az-
zal, hogy betörtek egy III.

kerületi drogériába, és in-
nen 26 darab parfümöt tu-
lajdonítottak el. Az elkö-
vetõket a rendõrök a hely-
szín közelében fogták el. 

Új helyen a kerületi közterület-felügyelet
Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet el-
költözött a Ladik utca 2-6. szám alól. Az ügyfélfoga-
dás új címe: 1033 Budapest, Szõlõkert utca 6.

Polgárõr ügyelet a Kaszásdûlõ utcában
A kerületi Polgárõr Egyesület ügyeletesei új helyszí-
nen, a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti polgárõr iro-
dában fogadják a hozzájuk fordulókat, a már meg-
szokott idõben, szerdánként 15-tõl 19 óráig.
Itt tájékozódhatnak az egyesületi életrõl, a belépés
feltételeirõl, bûnmegelõzéssel kapcsolatos tanácso-
kat kaphatnak, illetve javaslataikat is meghallgatják.
Kapcsolattartási lehetõségek:telefonon a 06-30-621-6088-
as számon, valamint a polgaror.obuda@gmail.com elekt-
ronikus címen. Az egyesület honlapja a www.polgar-
orobuda.hu címen látogatható. (Terjedelmi korlátok
miatt az egyesület 2010. évi közhasznúsági jelenté-
se a honlapon tekinthetõ meg.)

Parfümtolvajok
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Hosszúra nyúlt a szeptemberi jó
idõ, egész október elejéig tartott.
A napsütésben hétvégenként na-
gyokat kirándulhattunk, élvezhet-
tük a borfesztiválokat, szüretel-
hettünk kedvünkre. Ilyenkor a
kertben is kellemes a munka.

E z szükséges is, ugyanis az õsz
az év második legfontosabb

idõszaka a kertalakítás, ültetés
szempontjából. A több csapadék és
a hûvösebb idõ miatt nem szárad-
nak ki az új növények. A fás szárú-
ak (fák, bokrok, fenyõk, örökzöl-
dek) már befejezték idei növekedé-
süket, egy részük lehullajtja lomb-
ját, de jól elültetve még képesek a
biztonságos begyökeresedésre.

Ilyenkor telepíthetünk virágjuk-
kal díszítõ lombhullató cserjéket.
Ezekhez tartozik az aranyfa, a
jezsámen, a törpeorgona, a rózsa-
lonc, a gyöngyvesszõ. Ezek már
megtalálhatók konténeres vagy
földlabdás kiszerelésben. 

A konténerben forgalmazott növé-
nyeket úgy ültessük, hogy a megfele-
lõ méretre ásott gödröt (cserjék:
50x50x50 centiméter; fák: 1x1x1
méter) temessük vissza úgy, hogy
maradjon üresen a gyökérlabda ma-
gassága +10 centiméter. Húzzuk le a
konténert a gyökérlabdáról, bontsuk
szét, és sugarasan rendezzük el a gyö-
kereket a gödör alján. Így stabil gyö-
kérzet alakul ki, ami védve van az el-
fagyástól vagy a kiszáradástól is.

Ha a kerítésünkön bekukucská-
lást szeretnénk egész évben meg-
akadályozni, ültessünk legalább
1,8 méter magas sövényt. Ehhez
az ilyenkor megtalálható földlab-
dás örökzöldek: tuják, borókák,
hamisciprusok sok fajtája közül
válogathatunk. A smaragd tuja  a
legelterjedtebb örökzöld fa. Öt-
hat méterre megnövõ, keskeny
kúposodó alakja miatt kiváló ma-
gas, szabályos nyíratlan sövény
telepítésére. Kevés gondozást igé-
nyel, ezért egyre népszerûbb a
smaragdhoz hasonló oszlopos tu-
ja: ez 4-5 méter magas, oszlop
formájú koronát nevel. Nyírott
sövénynek még mindig a leyland
ciprus a legjobban használható
fajta. 

A földlabdás növények telepíté-
sénél fontos, hogy a földlabda ne
sérüljön, mert akkor a mikrogyö-

kerek is elszakadnak, és a lassan
kiszáradó örökzöldeken csak fél év
múlva látjuk az óvatlanság követ-
kezményét. Az ültetéshez kiásott
gödröt úgy temessük vissza, hogy
a növény gyökérnyaka talajszint-
be, vagy 2-3 centiméterrel a fölé
kerüljön. Ha a földlabdát elbomló
anyaggal csomagolták, azt nyu-
godtan rajtahagyhatjuk: bontsuk
le, és terítsük szét a gödör alján.
Ha a csomagolóanyag nem bomlik
el, akkor mindenképpen távolítsuk
el a földlabdáról. 

Ne feledkezzünk el a trágyázás-
ról és a beöntözésrõl sem!

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök
FITOLAND KFT.

WWW.FITOLAND.HU

Miért ültessünk õsszel fákat, cserjéket, fenyõket?

Egyre többször felmerül a kér-
dés: milyen mértékben pusztítjuk
saját környezetünket, az egész
Földet? Lesz-e még utódainknak,
gyermekeinknek, unokáinknak
élhetõ tere? 

Akérdésfelvetéssel párhu-
zamosan egyre több szó

esik arról, és ami még fonto-
sabb, egyre több gyakorlati lé-
pés is történik, amely arra irá-
nyul, hogyan tudjuk megõrizni,
sõt némiképpen visszaállítani a
természet egyensúlyát, hogy le-
gyen elég tiszta levegõnk, iható
vizünk és jól termõ földünk a
jövõben is. Az ökogazdálkodás
éppen a természet kizsákmá-
nyolását hivatott megszüntetni.
Ma már ez is önálló tudomány-
nak tekinthetõ, hiszen egyre
több tapasztalat áll a rendelke-
zésünkre azzal kapcsolatban,
hogyan érhetõk el a legna-
gyobb terméseredmények a nö-

vények egymásra hatásának
köszönhetõen, vegyszerek,
mûtrágyázás nélkül. 

Somogyvámoson, a Krisna-
völgy ökofaluban már 18 éve
folytatnak sikeres ökogazdál-
kodást. Ennek köszönhetõen az
egykor intenzíven mûvelt szán-
tóföldek és kopár legelõk he-
lyén ma mozaikos tájszerkezet
és virágzó biogazdaság találha-
tó, amely már biztosítja az itt la-
kó 150 ember önellátását. A ha-
tékonyságot mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy a mérések
szerint a Krisna-völgy ökológi-
ai lábnyoma csak 42 százaléka
a magyarországi átlagnak. A jö-
võ agrárszakemberei ma már
különbözõ egyetemekrõl is ide-
járnak a módszer tanulmányo-
zására. Kit tudja: talán ez a jövõ
útja, talán éppen az ökofalvak
tapasztalatai szolgálnak majd
mintaként a fenntartható világ
megvalósításához. Domi Zs.

Ökológiai lábnyomunk
A tehergépjármûvek behajtási korláto-
zását környezet- és zajvédelmi szem-
pontok figyelembevételével 2008. ja-
nuár 1-jén kiterjesztették Budapest
teljes területére. 

Idén júliusban egy mobilkamerás
próbaellenõrzés során azonban ki-

derült, hogy a díjköteles zónában
közlekedõ teherautók üzemeltetõinek
csupán 19 százaléka váltotta ki a
szükséges behajtá-
si hozzájárulást.
Ezzel nem csupán
az általuk okozott
környezeti károk
költségeit hárítják
át a fõvárosra, ha-
nem versenyhát-
rányt is okoznak a
szabálytisztelõ pi-
aci szereplõknek. 

Ez a helyzet a
jövõben nem tole-
rálható, különö-

sen, hogy a teherforgalom környeze-
ti ártalmait a budapestiek szenvedik
el, és az õ védelmüket szolgálja a jól
mûködõ behajtási rendszer. A jogkö-
vetõ magatartás kikényszerítésére -
egyéb intézkedések mellett - szep-
tember 19-tõl december 16-ig há-
rom hónapos szigorított ellenõrzési
kampányt szervez a Budapesti Köz-
lekedési Központ és az ellenõrzésért
felelõs Parking Kft.

Fokozottan ellenõrzik a teherautókat 
a fõvárosi díjköteles zónákban 
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Kultúra – Helytörténet

A fõváros 1000 éve
Budapest történetérõl
szóló új állandó kiállítás
nyílt a Budapesti Történe-
ti Múzeum Vármúzeumá-
ban. A „Budapest - Fény
és Árnyék” címû tárlat a
fõváros 1000 éves törté-
netét mutatja be a kor leg-
modernebb eszközeivel.
A tárlat 917 négyzetméte-
ren látható, ebbõl szep-
tember 30-án az elsõ
ütemben 517 négyzetmé-
tert adtak át. A további
400 négyzetméteren he-
lyet foglaló második sza-
kasz elõreláthatólag jövõ
tavaszra készül el.

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „Jézus
példázatai” címmel folyta-
tódik a közkedvelt soro-
zat. Az érdeklõdõket ked-
denként várják az ÓKK-
ba. „A magvetõ” címmel
október 18-án; „Konkoly a
búza között” címmel pe-
dig október 25-én hallhat-
nak elõadást. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy:
100 forint. Cím: San Mar-
co utca 81.)

Álompárok
Sinkó István képzõmû-
vész fenti címû kiállítá-
sát október 18-ig láthat-
ják a Symbol Art Galéri-
ában. (Nyitva: naponta
12-tõl 19 óráig a Bécsi
út 56. szám alatt.)

Emlékkiállítás
Weintrager Adolf emlékki-
állítása október 28-ig lát-
ható az Vécsei János Kol-
légium Art Galériában.
(Nyitva: hétfõtõl péntekig,
10-tõl 19 óráig a Szél utca
11-13. szám alatt.)

Fémtárgyak 
a múzeumban
Mint azt már korábban
megírtuk, kerületünkbe köl-
tözött a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari
Múzeum (Dugovics Titusz
tér 13-17.).Az új helyszínen
az elsõ idõszaki kiállítás
„Szoc Deko - Metalika”cím-
mel látható november 6-ig,
hétfõ kivételével minden-
nap 10 és 18 óra között. A
kiállítás a Design Hét Buda-
pest 2011 eseménysorozat
hivatalos része.

A Kiscelli Múzeum október 4-
én nyílt legújabb kiállítása az
Óbudai Kísérleti Lakótelep
egyes épületeit, korabeli la-
kásait, lakóit mutatja be ere-
deti dokumentumok, építé-
szeti tervek, fényképek,
hangfelvételek segítségével. 

Az 1960-as évek ele-
jén felépült modern

lakóházakba tervezett kis-
lakások a lakberendezés
területén is sok újdonsá-
got hoztak. Méretük miatt
csak könnyû, kisméretû
szobabútorokkal, beépí-
tett szekrényekkel voltak
bebútorozhatóak, az itt
megépült kis alapterületû
konyhákhoz tervezték az
elsõ beépített típuskony-
habútort. Abeépített búto-
rok alkalmazása és késõb-
bi elterjedése új fejezetet
nyitott a lakberendezés
történetében.

A kiállítás leglátványo-
sabb eleme a Kiscelli Mú-
zeum Templomterében
eredeti méretben felépített
típuslakás, mely beren-
dezési tárgyaival átélhetõ-
en modellezi a lakótelep
egyik jellegzetes otthonát.

A lakók élettörténetét
felelevenítõ beszélgeté-
sek, a lakótelep megnyitá-
sáról és az azt megelõzõ
lakáskiállításról készült
rövidfilmek szintén to-
vábbi érdekes informáci-
ókat kínálnak a teleprõl és
a korról egyaránt.

A két hónapon át, de-
cember 4-ig nyitva tartó
kiállítás elõadássorozat-
tal, a témához kapcsolódó
filmvetítésekkel, a kiállí-
táson és a lakótelepen tar-
tott speciális tárlatvezeté-
sekkel kínál változatos
programokat a látogatók
számára. (Lapunk elõzõ
számában közöltük az ak-
tuális kísérõ-rendezvé-
nyeket - a szerk.)

Kísérõ-rendezvények
Október 22-én 11-tõl

14 óráig: Térélmények -
kreatívan kislakásban
(családi nap).

A családokkal az élet-
nagyságban felépített

óbudai mintalakás felfe-
dezése során összehason-
lítják a mai bútorokat a ki-
állítottakkal, beszélgetnek
funkcióról, kényelemrõl,
designról. A kiállítás
megtekintése után lehetõ-
ség nyílik az ‘50-es, ‘60-

as évek mára már elfele-
dett társasjátékainak ki-
próbálására: szülõk és
gyerekek együtt fedezhe-
tik fel újra a Takarékos-
kodj! illetve Gazdálkodj
okosan! társasjátékokat és
egyéb korabeli játékokat,
míg a kisebbekkel retro-
mintás kitûzõt, illetve
hûtõmágnest készítenek.
Korabeli frissítõként mál-
naszörpöt, pogácsát kínál-
nak.

November 4-én 14-tõl
16 óráig: Milyen volt a
kísérleti lakótelep? (Az
idõsebb generáció számá-
ra szervezett program).

A kiállítás közös bejá-
rása után régi fotókra, el-
beszélésekre és emléktár-

gyakra alapozva idézik
fel a korabeli budapesti
hangulatot. Milyen is volt
az 1960-as évek minden-
napi élete Budapesten?
Milyen volt a szomszé-
dokkal való viszony? Mi-
lyen volt a munkahelyek
hangulata, vajon tényleg
stresszmentesebb volt az
akkori élet? A közös be-
szélgetés után az érdeklõ-
dõk egy korabeli klasszi-
kus, Herskó János: Két

emelet boldogság címû,
1960-ban készült filmjét
tekinthetik meg. Egy teá-
ra és süteményre minden-
kit vendégül látnak.

November 5-én 15 órá-
tól: Távol és közel  belsõ-
építészet a háború után, az
1950-es évek bútorterve-
zése - Somlai Tibor belsõ-
építész elõadása.

November 12-én 11-tõl
14 óráig: Térélmények -
kreatívan kislakásban (csa-
ládi nap).

A családokkal az élet-
nagyságban felépített
óbudai mintalakás felfe-
dezése során összehason-
lítják a mai bútorokat a ki-
állítottakkal, beszélgetnek
arról, ma mennyire állan-
dó egy lakóközösség ösz-
szetétele, mennyiben vál-
tozott szomszédainkhoz
való viszonyunk, milyen
lehetett mindez a ‘60-as
években. A vállalkozó
kedvû családokról kora-
beli hangulatú vagy na-
gyon is mai fotót készíte-
nek az enteriõrben, amit
kinyomtatva és bekere-
tezve hazavihetnek. Krea-
tív foglalkozásként pedig
korabeli újságok, mintás
papírok felhasználásával
mindenki elkészítheti
retro képeslapját. Korabe-
li frissítõként málnaször-
pöt, pogácsát kínálnak.

(Cím: Kiscelli Múzeum,
Templomtér, Kiscelli utca
108. Nyitva: december 4-
ig,  októberben keddtõl
vasárnapig 10-tõl 18 órá-
ig. November 1-jétõl:
keddtõl péntekig 10-tõl 16
óráig, szombaton és va-
sárnap 10-tõl 18 óráig.)

Kísérleti Lakótelep Óbudán

Modern lakóházakban kislakások

A közelmúltban je-
lent meg az Óbu-

dán élõ Kis-Tóth József
visszaemlékezése, „Két
és fél év az õshazában”
címmel; „- A hadifog-
ságról másként -” alcím-
mel. A háború idején
egy év frontszolgálat
után került hadifogság-
ba, melyet az Ural és a
Mongol határ között töl-

tött. Ez az a terület,
ahonnan hazát keresõ
õseink elindultak, itt
vándoroltak végig, egé-
szen a Kárpát-medencé-
ig, ahol végül leteleped-
tek ezer évvel ezelõtt.
Akit érdekel a szárma-
zásunk és az érintett he-
lyeken élõ népek, külö-
nösen pedig egy katona
visszaemlékezéseinek

tükrében, feltétlenül ol-
vassa el a könyvet. A hadifogságról másként
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A Nyírben, október végén
Körülbelül erre a kérdésre felel

meg az az agárverseny, amelyet a
Szabolcs megyei Agarász Egylet
a következõ héten Nyíregyházán
rendez; õsi szokás szerint napok-
ra terjedõ programmal fûszerez-
vén, garnírozván, ízesítvén azt az
egyetlen délelõttöt, amikor a
nyíregyházi határban az agárver-
senyt tartják. Így mondják a
Nyírben: 

- Mert voltaképpen akkor kez-
dõdtek a sok mindenféle bajok,
amikor már a háború elõtti idõk-
ben kezdtük elhanyagolni apá-
ink, õseink mulatságát: az agár-
versenyt; valamint az agárte-
nyésztésre nem fordítottunk itt
kellõ gondot, hogy már szinte
megelõztek bennünket a szolno-
kiak, a hevesiek, a bácskaiak -
már Bihar is számítani kezdett
valamit a világon, amikor végre
észbekaptunk mi, régi szabolcsi
urak, és megint csak beengedtük
a szobákba agarainkat, amelyek-
nek csak a tornácon volt szabad
ásítozniok. 

Október végén a Nyírben már
körülbelül nincsen aktuálisabb té-
ma az agárversenynél. A szüre-
tekkel elkészültek mindenfelé.
(„Közepes, gyenge közepes” -
mondják a napkoriak, akik a leg-
jobb borokat termelik.) A préshá-
zak felõl õszi ködbe veszõ kalim-
pálással viszik az utolsó mustos
hordókat a terhes szekerek a pin-
cék felé. Varjú kíséri már a szõlõ-
pásztort a füttyös rigó helyett.
Melankolikusan hangzik az utol-
só dióverés hangja, amelyet azok-
ra az öregasszonyokra szoktak
bízni, akik egyébként a világon
már semmire nem alkalmatosak. 

Útitársam tovább panaszolja a
hibákat, amelyek az agarászatok
körül a múltban történtek. 

- Az öreg Kállay Andrásnak volt
az a mondása, hogy a magyar ne-
mességet szeretni kell. Hát ebbe a
mondásba belemagyarázható az
is, hogy a magyar agarakat is sze-
retni kell, mert õ volt a nemes em-
berek kutyája, akinek helye volt a
Kúria belsejében, akár a gondjaiba
merült gazda lábánál, akár pedig a
kályha mellett. Atöbbi kutya, vizs-
la, komondor, kuvasz, házõrzõ: az
udvaron tanyázott, ahol maga volt.
A farkaskutyát most sem nagyon
ismerjük és szeretjük ezen a kör-

nyéken, bár némely más vidékrõl
ide kommandírozott katonatiszt
hozott belõle mutatványt. Csak
maradjon meg a kutya kutyának.
A farkas farkasnak. 

- Ama sok mindenféle cél kö-
zött, amely õseinket erre a lapá-

lyos, szelíd területre vezette: bi-
zonyára bennefoglaltatott az aga-
rászat célja is. Kutyával urak va-
dásznak, akik adnak valamit arra,
hogy különb állatuk legyen, mint
a parasztoknak. De hát a háború,
de már a háború elõtti világ sem
kedvezett az úri tempóknak. Az
lesz az igazi nagy magyar író, aki
biztosan megírja annak a magyar
nemesembernek a történetét, aki-
nek az apja még kúriában lakott,
a fiából pedig demokrata lett,
mert más nem lehetett többé Ma-
gyarországon. Nem adtak neki
máshol helyet, csak Vázsonyiék.
Igaz, hogy már a régi független-
ségi világban is voltak itt, Sza-
bolcsban egyesek, akik mindig a
népet emlegették. Ámde akkor
olyan kuruc korszak volt, hogy a
vármegye csupa függetlenségi
követet küldött az országgyûlés-
be. A miniszterbeiktató Nyíregy-
háza lett hûtlen elõször a függet-
lenségi elvekhez, amikor az öreg
Benyiczki Miksával szemben a
kormánypárti Ferlicska Kálmán-
nak adta a mandátumot. Egyik
olyan tirpák, mint a másik - vi-
gasztalgattuk magunkat mi, me-
gyei urak, és nem sok jelentõsé-
get tulajdonítottunk a dolognak. 

A Sóstó felé visz el utunk, ahol
a mai Nyíregyháza modern vá-
rosnegyedét építgeti. 

- Hát hol is hagytuk el? - mond
útitársam. - Hát agártörténetében
kicsinyben benne van Magyaror-
szág története, mint ahogy a víz-
csöppben a mindenség. Az agár-
nak fénykorát tévesen mondják a
múlt század elejére, a Recsky
Bandik, a Józsa Gyurik és más or-
szágos hírû urak idejére. Az agár-
nak fénykora véleményem szerint
a szabadságharc utáni idõben volt
Magyarországon, amikor min-
denfelé alakulgatni kezdtek az
agarászegyletek. A Bach-korszak-
ban az volt az osztrákok gyanúja,
hogy nemzeti összeesküvések pa-
lástolására gyülekeznek egyletek-
be az agarászok. Annál nagyobb
kedvet kaptak uraink az efféle
egyletekbe való belépésekhez.
Mert hiszen ha már Kufsteinban
nem szenvedhetett mindenki az
imádott hazáért - igyekezett leg-
alább itthon annyit vállalni a ba-
jokból, amennyit elbírt. Az öreg
Podmaniczky Geyza, az aszódi
ágból volt az agráregyletek alapít-
gatója, négy lóval járta be
Szabolcsot, a Bácskát, Hevest,
hogy mindenütt agáregyleteket
alapítson, amelyeknek aztán õ lett
az országos elnöke. (Voltak ilyen
szervezõ tehetségek a múlt szá-
zadban - például az öreg József fõ-
herceg is, aki az önkéntes tûzoltó-
kat szervezte meg Magyarorszá-

gon, csak a cigánysággal nem bírt,
pedig õ volt a legfõbb patrónusuk.)
Hát a mi szabolcsi egyletünk tán a
legrégibb Magyarországon. Min-
dig volt - ha nem is mûködött. 

Megnézzük most azt a nyír-
egyházi fogadót, a Magyar Koro-
nához címezve, ahol az agará-
szok napokra tervezett összejö-
vetele tervbe van véve. Bizony,
más az, mint a Régi Nap, amelyet
Jókai Mór írt regényében. Mo-
dern, nagyvilági szálló ez - még
csak istálló, kocsiállás sincs ben-
ne. Vajon hová teszik az agará-
szok a fogataikat, amelyekkel
büszkélkedni szokás a verseny-
hez való felvonuláskor. Útitár-
sam elmereng:

- Hiszen bizonyosan sikerülni
fog az idén is minden, mert jó ke-
zekben van a rendezés. Jó a ven-
déglõs, tûrhetõ a cigány. A szol-
noki agarak megint csak kikap-
nak, ha ide merészkednek a sza-
bolcsi homokra. Hátrább az aga-
rakkal! - szokták mondani a szol-
nokiaknak. De hát hol van példá-
ul Gencsy Berti, aki nyolcvan-
négy esztendõs korában is lóra
ült, és úgy vezette ki az agarászo-
kat a verseny színhelyére. Hol
van Gencsy Berti? 

- Tán meghalt - vetem fel bá-
tortalanul.

(1927)

Krúdy Gyula:

Hátrább az agarakkal, Szolnok!
Kié a legjobb agár 1927-ben Magyarországon?

A zongoramûvész, író, rendezõ,
mûsorvezetõ ezúttal költõi mun-
kásságáról tett bizonyságot az
Óbudai Társaskörben. 

A z október 1-jei (a Zene Vi-
lágnapja) ünnepi esten köz-

remûködött Máry Szabó Eszter
énekmûvész, Szarka Andrea ka-

marazenész, tanár, Merényi Judit
elõadómûvész és a Budapesti Vo-
nósok Botvay Károly vezetésével.
Aköltõvel Baranyi Ferenc beszél-
getett. A könyvhétre megjelent
visszapillantó verseskötetet (80
nyár) és a hasonló címû DVD-t a
helyszínen megvásárolhatták, de-
dikáltathatták a szerzõvel. 

Czigány György 80 éves

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ! TV (hagyományos, LCD,
plazma, projekt. LED) monitor (LCD, LED)
HIFI és háztartási gép javítás. Kiszállás in-
gyenes. Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401.
(Nagy István)
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� 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
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Hajhosszabbítás és dúsítás bevezetõ áron,
csúcsminõségû, európai hajból. (Keratinos,
hõillesztéses.) Tel.: 06(30)419-1908
� 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

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Regisztrált gáz-, víz-, fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06(30)343-
3390, 314-1111

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943

� Gázkészülék gyors javítása, gázszivárgás
és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Tamási
József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zárszer-
kezetének cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, víz-gáz, kõmûves, asztalos,
csempézés garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Kapu, kerítés, korlát, lépcsõ, redõny,
gipszkarton, víz-villanyszerelés. Tel.:
06(70)278-1818
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Duguláselhárítás, vízszerelés, új kialakí-
tás és javítás is. www.hoger.hu Tel.:
06(20)943-7075, 06(30)251-8862
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Nyári akció! Mûanyag nyílászárók megfi-
zethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� Lakásfelújítás A-Z-ig, anyagbeszerzéssel
is, garanciával, rövid határidõre. www.hoger.hu
Tel.: 06(30)251-8862; 06(20)943-7075
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-
3308
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak
készítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés építé-
se. Tel.: 06(70)422-9445;786-5872
� Bádogos munkák, vízvezeték-szerelés, csa-
pok WC-ék cseréje, tetõfelújítások, pala-cse-
rép javítások. Tel.: 06(20)391-5982; 291-9239
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Ajtók-ablakok javítása, passzítása, átala-
kítása, zár-kilincs, küszöbök cserék stb.. Bú-
torok javítása, átalakítása. Év végéig 20 %
kedvezmény. Tel.: 06(20)979-3042
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� KLIMA szezonvégi kedvezménnyel! „A”
kategóriás hûtõ-fûtõ klímaberendezés besze-
relve 110.000 Ft. Tel.: 06(30)864-5544;
www.annauklima.hu

� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206

� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000Ft). A békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten szombaton
is kezelünk, Bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-
9867
� 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
� 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.
� Allergológia, immunológia, belgyógyá-
szati magánrendelés. Dr. Bor Márta III. ker.
Vörösvári út 31. Bejelentkezés: 06(20)481-
4646, www.bormarta.hu
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Pánik, depresszió kezelése, életve-
zetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó. Tel.:
+36(30)213-8052 www.drscodnik.hu
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06-20-388-
8308

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Gyerek angol 5-15 éveseknek Békásme-
gyeren. Tanítási és anyanyelvi tapasztalattal,
diplomával, kedvezõ áron. gyerekangol@
yahoo.com, (20)-442-8577
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek! Tel.: 06-20-9590-134
� Számítástechnikai oktatás/korrepetálás
(Windows, MS Office, HTML, ECDL felké-
szítés) az Ön otthonában. Telefon: 06-30/274-
9690

� Angol, olasz, orosz magánórák minden
szinten hatékonyan, szórakoztatóan. Tel.:
06(30)587-8329
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Akkreditált nyelvvizsgahelyen vizsgázta-
tó, diplomás, Angliában élt tanárnõ vállal
minden szinten angol tanítást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést a Lajos utcában.
Érd.: 20/7737-512, katvarszegi@gmail.com
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� 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
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2x36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Külföldi munkára készülõknek gyors gya-
korlati nyelvoktatás német-angol-spanyol nyel-
veken. Óbuda, Szõlõ u. Tel.: 06(30)915-3131
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angoltanítás, Békásmegyeren beszédcen-
trikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga, 20
éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Angoltanítás Aquincumnál, beszédcen-
trikus órák, nyelvvizsga felkészítés, tapasz-
talt, diplomás tanártól. Tel.: 06(30)991-2024
� Matematika, fizika Békásmegyeren, kor-
repetálás általános iskolásoknak. Házhoz is
megyek! Tel.: 06(20)439-6410
� Biológiából emeltszintû felkészítés 30
éves gyakorlattal, természettudományi tago-
zat tanáránál. Tel.: 06(30)853-1153
� Angol, német nyelvórák a Pók utcai lakó-
telepen, diplomás tanárnõtõl. Tel.: 06(20)489-
0502

� Egyszobás, komfortos, téglaépítésû lakást
keresek Óbudán megvételre. Tel.: 06(20)463-
2570
� Bogdáni út közelében, (Matróz u.), dupla
garázs fele eladó (16,5 nm). Irányár:
1.500.000 Ft. Érdeklõdni lehet: 06(20)914-
9230
� Lakás eladó! Berend utcai 50 nm-es lakás
eladó. Érd.: 06(30)309-9875 telefonon.
� Óbudai fõútvonalon nagymértékben be-
építhetõ ingatlan 72 millióért, belvárosi lakás
alkalmi áron eladó. Tel.: 06(20)511-5610
� Eladó! Ürömön, Szadove dûlõben, zárt-
kerti ingatlan, 32 nm-es téglaházzal, 17 nm-es
pincével, 334 nm-es megosztott telken. Ér-
deklõdni: 367-8272
� Óbuda központjában eladó egy 51 nm-es,
két egyenértékû szobás saroklakás. Ir.ár:
10,25 MFt. Tel.: 06(20)383-6367
� Csillaghegyi Forrásliget lakóparkban,
bruttó 200 nm-es, kétszintes, kétgenerációs,
2. emeleti lakás, beépített bútorokkal, zárt,
parkosított kertben eladó! I.á. 47,7 MFt. Tel.:
06(30)992-4813
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó, (v. csere), III. kerületben, csendes,
szép részen, 121 nm-es, belsõ kétszintes lakás
extrákkal. Terasz, garázs, tároló, udvar is van.
I. á: 49 MFt. Tel.: 06(30)932-2637
� Keled u.-ban, Aquincumi HÉV-tõl 10
percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es Jitka faház-
zal, fákkal eladó. Víz, villany van. Tel.: 365-
8929 (18-tól)

Ingatlan

� Francia-angol korrepetálás, szinten-
tartás, iskolai vizsgákra felkészítés, üzleti-
diplomáciai, nyelvi gyakorlattal, Óbudán.
ingyenes próbaóra, középiskolásoknak díj-
kedvezmény. Tel.: 06(30)992-0570

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

Oktatás

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

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

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
bútormozgatással. Tavalyi árak, minõségi
munka! Tel.: 06(70)325-2885

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

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

�� www.komplettologia.com

Szolgáltatás
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� Eladó a Gyógyszergyár utcai 4 em.házban,
2. em.-en felújított amerikai konyhás, tera-
szos, tehermentes , tömbfûtéses, 68 nm-es la-
kás, 3 nm-es tárolóval. Tel.: 06(20)310-8476
� 2,5 szobás lakás eladó Rómain, a Pók ut-
cai lakótelepen, cseréptetõs házban. Tel.:
06(30)244-9271
� Óbudai összközmûves telek exkluzív he-
lyen eladó. Örökpanorámás, teperrendezett.
Tel.: 06(20)943-8180
� Eladó III. Szél u. 34 nm irodának is alkal-
mas, földszinti, 1 szoba-félkomfort, tégla,
gázfûtés, felújítandó, tehermentes lakás. Tel.:
359-1269

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728

� 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
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 18 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
�Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron, bú-
torokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, hangszert,
bizsukat, kitüntetést, könyveket, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-308-9148

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
� Tört arany és tört ezüst felvásárlás. Arany:
4600 Ft-tól 5600 Ft-ig. Ezüst 80 Ft-tól 120 Ft-
ig. Tel.: 06-20-590-52-84. Cím: V. ker. Kígyó
utca 4-6. fszt./1.

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331

� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-
málható bébiszittereket, idõsgondozókat, házve-
zetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280, 06(20)528-
4852, 06(1)413-1536, www.micimacko.net
� Fodrász, kozmetikus pedikûrös helyek ki-
adók, szép szalon, frekventált hely! Tel.:
06(70)371-3121
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)287-4269
� Ismeretségi körben végezhetõ, hoszú
távú, nem ügynöki munka diplomával, érett-
ségivel! Tel.: 06(20)329-2946
� Kereskedelmi cég gyakorlott pénzügyi asz-
szisztenst keres szentendrei munkahelyre. Pénz-
ügyi végzettség elõny, precíz munkavégzés, alap-
követelmény. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal,
fizetési igénnyel a kulcsember@gmail.hu címre

�Gépelés számítógépen: levelek, könyvek, táb-
lázatok, dipl. munkák, költségvetések, kéziratok-
ból, rövid határidõvel. Tel.: 06(20)505-2410
� Varrás, javítás, átalakítás, foltozás stb.
Katika új címen, Kaszásdûlõn. Tel.: 240-
5368; 06(30)493-3067
� Ebédbefizetés díjtalan ételkiszállítással
Pomázról Békásmegyerre a Harmadik Mû-
szak Vendéglõbõl. Változatos, házias ételek-
kel. Menü 790 Ft. Tel.: 06(30)701-3846. Cím:
2013 Pomáz, Bihari J. u. 1.

� Békásmegyeri élelmiszerbolti mûködési en-
gedéllyel rendelkezõ 22 nm-es utcafronti üzlet-
helyiség bérleti joga eladó. Tel.: 06(30)9-543-906
� Békási piacon 12 nm-es üzlethelyiség el-
adó. Tel.: 06(20)943-8180

� Vörösvári úton, piacnál 28 nm-es kiraka-
tos üzlethelyiség bérleti joga átadó. Tel.:
06(70)633-5418

� Pók u-i lakótelepen, iskola, óvoda, böl-
csõde mellett 25 éve mûködõ trafik üzlethe-
lyiség bérleti joga bt.-vel, 1,5 MFt-ért +
árukészlet átadó. Érd.: 06(30)681-6359

� Önvédelmi oktatás ovisoknak, gyerekek-

nek, kamaszoknak! Folyamatos tagfelvétel!

Kedd-csütörtök. Tel.: 06(70)228-2266

� 65 éves, zenekedvelõ értelmiségi nõ part-

nert keres kulturális programokhoz. Tel.:

06(20)386-7828

Társkeresõ

Sport

Üzlet

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

� Kiadók a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, 60 nm-es, kétszobás, igényesen
berendezett lakások, az Aranykéz utcai
parkolóházban. Tel.: 267-0525/18-as mel-
lék munkaidõben (8-16 óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Király utca 30-32.
társasház (Király Udvar) mélygarázsában,
havi 31.250 forintért. Tel.: 267-0525/18-as
mellék munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

FORMÁLD ÁT ÉLETED 

MEDITÁCIÓVAL!

Ingyenes meditációs tanfolyam.

2011. október 18-tól 

december 6-ig,

keddenként 18 órától 20 óráig.

Helye: 

SKRM Meditációs Központ

Budapest, III. ker. 

Raktár utca 31.

(bejárat a Berend utca felõl)

Jelentkezés: 06(30)475-1554

O któber 13-án 10-tõl
11.30 óráig: Óbuda utca

6., Védõnõi Tanácsadó. Októ-
ber 21-én 10-tõl 11.30 óráig:
Csobánka tér 6., Védõnõi Ta-
nácsadó.

A bemutatón különbözõ
babhordozót és annak hasz-
nálatát lehet megismerni.

Óbudai programok
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Fókuszban a kerületi uszodák

Csillaghegyi Uszoda és Strandfürdõ 
A fõváros legrégebbi „vizes” létesítménye.

Az 1800-as évek második felétõl már mûkö-
dött és 2000-ben nyerte el mai formáját. Sátor-
tetõ alatt télen is üzemel, szauna is van, illetve
a Római Sport Egyesület Gyepes Lajos veze-
tésével úszásoktatást tart a gyermekeknek. So-
kan kedvelik, ez a városrész egyetlen közuszo-
dája. Fenntartója a Fõvárosi Gyógyfürdõi és
Hévízei Zrt. Nincs akkora tömeg, mint más
nagy uszodákban, egy picit olcsóbb is a többi-
nél. (A lakosság tiltakozása ellenére a zrt. ve-

zetése évrõl évre be akarja záratni a létesít-
ményt, annak veszteségességére hivatkozva. A
helyi önkormányzat vezetése folyamatosan tá-
mogatja a sátorállítás költségeit, hogy ez ne
történjen meg. Lapzártánkig úgy tudjuk, mind-
ezek ellenére december 31-ével végleg bezár-
nák az uszodát - a szerzõ.) 

Az úszómedence 33 méter hosszú, 4 pályás,
mellette pancsoló található a kisebb gyerme-
keknek.  Az úszómedence vize 25, a pancsoló
30 Celsius-fokos. Zárható öltözõszekrények és
hajszárító is a vendégek rendelkezésére áll.
Nyitva tartás: hétköznap 6-tól 20, vasárnap 6-
tól 17 óráig. 

(A felnõtt belépõdíj hétköznap 1700, hétvé-
gén 1800 forint. Gyermekeknek, diákoknak,
nyugdíjasoknak 1200, illetve 1250 forint. Zá-
rás elõtt 2 órával kedvezményes belépõk. Cím:
Pusztakúti út 3. Telefonszám: 242-0754.)

Szérûskert utcai Tanuszoda 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

fenntartásában mûködõ létesítmény. Ideális
hely az oktatásra, a tandíjak megfizethetõk.

A 90-tõl 140 centiméterig mélyülõ medence
biztonságérzetet ad az úszni még nem tu-
dóknak is. A 25 méteres, 4 sávos medence
vize 30 Celsius-fokos, akárcsak az uszodaté-
ré. Napközben testnevelés órákon tartanak
tanfolyamokat iskoláknak, mely esetekben a
díjat az önkormányzat finanszírozza. 

Az elmúlt években, több részletben újí-
tották fel az uszodát: új a világítás-techni-
ka, megújult a vizes blokk, melyben új a
csempe, a csapok, a nyílászárók, a hom-
lokzati üvegfelület. 

A lakosok, azaz a „nagyközös-
ség” elõtt mindennap reggel 6-tól
7.30-ig, majd 19-tõl 21 óráig,
szombaton 9-tõl 17 óráig áll nyit-
va az uszoda. A jövõben elképzel-
hetõ, hogy vasárnap is lehetõség
nyílik az úszásra. 

Van központi hajszárító, saját
hajszárítót ingyen használhatnak
a vendégek, és bérlésre is adott a
lehetõség. 

A heti két alkalmas tanfolyam-
bérlet, mely 8x60 perces órákból
áll, 7 ezer forintba kerül. Kísérõi
belépõdíjat nem kell fizetni. A

12 alkalmas uszodabérlet felnõtteknek 6,
diákoknak és a nyugdíjasoknak 5 ezer fo-
rint. Egy alkalmas belépõ felnõtteknek 800
forint, nyugdíjasoknak, diákok-
nak 600 forint. A gyerekjegy 8
éves korig 400 forint. Családi
belépõ két felnõttnek két gyer-
mekkel 2 ezer forint. 

A tanuszodában mûködik a
Güttler-Ágh Úszóiskola, ahol az
úszó olimpikonok tartanak tanfo-
lyamokat babakortól, minden kor-
osztálynak, kezdõ szinttõl. Az
anyukák Aqua-fitness órákon pi-
henhetik ki fáradalmaikat. 

(A tanuszoda a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola
tagintézménye. Cím: Szérûskert
utca 40. Bõvebb információ a 387-3141-es
telefonszámon. A Güttler-Ágh Úszóiskola
elérhetõségei a  www.uszosuli.hu honla-
pon találhatók.) 

Római Teniszakadémia 
A Római-parton található az

ország egyik legrangosabb te-
niszközpontja, a létesítmény elõt-
ti közvetlen parkolási lehetõség-
gel. A sportcentrumban számos
más sportolási lehetõség mellett
modern, minden igényt kielégítõ
uszoda is található, wellness-rés-
zleggel, melyet bárki igénybe ve-
het. Emellett minden korosztály-
nak tartanak úszásoktatást, víz-
hez szoktatást, gyermekeknek,
kezdõ, középhaladó és haladó
szinten.

A havi bérletek árai: kisvizes 6 ezer fo-
rint 4 alkalomra, 12 ezer forint 8 alkalom-
ra. Mélyvizes: 5 ezer forint 4 alkalomra,
10 ezer forint 8 alkalomra. Testvéreknek
10 százalék kedvezményt biztosítanak. 

A tanmedence 90 centiméter mély, hõ-
mérséklete 33 Celsius-fokos. 

Míg a gyermekek úszni tanulnak, a szü-
lõk kikapcsolódhatnak, vagy akár õk is
megtanulhatnak úszni, ha még nem tud-
nak. Egyéni és felnõttoktatást is biztosíta-
nak idõpont-egyeztetés alapján. 

A 25 méteres, feszített víztükrû, fûtött,
vízforgatós, 150 centiméter mély, 27 Cel-
sius-fokos úszómedence fontos kiegészí-
tõje az egészséges kikapcsolódásnak. Ak-
tív oxidos tisztítási eljárás biztosítja a
mindenkori kifogástalan vízminõséget.
Az uszoda mellett pezsgõfürdõ, szauna is
a vendégek rendelkezésére áll. A létesít-
ményben az értékmegõrzõ és a hajszárító
természetes része a szolgáltatásnak. 

Árak: gyermekbelépõ 600 forinttól, egy-
szeri 2 órás belépõ szauna használattal
1800 forint. Kedvezményes belépõt bizto-
sítanak klubtagoknak, bérleteseknek, szau-
na használattal. Kedvezményes, 20 alkal-
mas úszóbérletet nyújtanak 7-tõl 9 és 19-
tõl 21 óráig. Az uszoda tehát 7-tõl 21 órá-
ig mindennap nyitva tart. A sportcentrum

tulajdonosa Márky Jenõ. (További infor-
mációk a recepción, a 240-3895, a
+36/70-933-6370-es számokon. Cím: Ki-
rályok útja 105.) 

„Csalogány” Központ 
Az intézmény a San Marco utcában talál-

ható, középsúlyos értelmi fogyatékos gyer-
mekek ellátását biztosító, fõvárosi fenntar-
tású közoktatási intézmény. A központ „vi-
zes részlege” nem közuszoda, azonban né-
hány egyesület bérbe veszi úszás oktatás
céljából a Fõvárosi Önkormányzat hozzá-
járulásával akkor, mikor a módszertani
központ nem tart éppen órákat. Az uszoda-
térben magas a hõmérséklet, hogy ne fáz-
zanak a gyermekek. A vízhõfok 28-30 Cel-
sius-fokos. A többsávos medence 25 méter
hosszú, 90-tõl 150 centiméterig mélyül. 

Úszási lehetõségek, tanfolyamok a városrészben

Hová menjünk gyermekünkkel uszodába?

FOLYTATÁS A 25. OLDALON
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szérûskert utcai Tanuszoda
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(A „Csalogány” intézmény címe: San
Marco utca 48-50. Bõvebb felvilágosítás a
225-0450-es telefonszámon.) 

Vízmûvek uszodája 
Fenntartója a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. A

békásmegyeri lakótelephez közeli Duna-

parti szakaszon található a közismertebb
nevén „Vízmû strand”, õsztõl késõ tava-
szig fedett uszoda. Itt a békásmegyeri la-
kótelep, lenne tehát igény az uszodára. Ám
erre nincs mód, nem lehet szélesebb kö-
zönség elõtt megnyitni az uszodát, ugyan-
is a Vízmûvek szerint a sporttelep külön
védelem alatt álló, biztonsági kockázattal
rendelkezõ terület, ahová csak külön enge-
déllyel lehet belépni. Többen az itt oktató
edzõk közül úgy vélik, a Vízmûvek uszo-
dájának fenntartását hosszabb
nyitva tartással vagy az uszoda
szélesebb közönség elõtti meg-
nyitásával lehetne gazdaságo-
sabbá tenni. 

A helyi önkormányzat vezeté-
se több estben hangsúlyozta:
Óbuda nem tud anyagi áldozatot
hozni a létesítmény téli üzemel-
tetéséért, azonban az önkor-
mányzat is abban érdekelt, hogy
a téli úszási lehetõség megma-
radjon. 

A területnek saját, zárt, védett
parkolója van. A vendégek kel-
lemes idõtöltését szolgálja a Budapest leg-
tisztább vizû medencéi közé tartozó felnõtt
úszómedence, melyeknek vize 27-28 Cel-
sius-fokos. 

Többek közt kajak-kenu, vízilabda,
szinkronúszó, úszó edzéseket tartanak a
Vízmû uszodában. Legkevesebb 500 gyer-
mek sportol itt havonta, többek közt a Ró-
mai Sport Egyesületnél, Gyepes Lajos
vezetésével. Az egyesület 1996-ban ala-
kult meg. Céljául tûzte ki a III. kerületben,
Óbudán az úszósport népszerûsítését, a
versenysportra és az egészséges életmódra
nevelést az úszás által. Kezdõtõl a haladó
tudásszintig ajánljuk. 

(Telefonszám: +36-30-293-7302. Cím:
Királyok útja 281-289.) 

Ramada Hotel 
Az óbudai, ötcsillagos Ramada Plaza

Budapest (egykori Corinthia Aquincum
Hotel) széles körû termálszolgáltatásokkal

várja vendégeit az Aquincum
Spa. 

A környéken található öt for-
rás termálvizével táplált remek
közfürdõk már a római korban is
a testileg vagy szellemileg fáradt
emberek kikapcsolódását szol-
gálták. Az ókori idõk kultúrája

által inspirálva hozták
létre az Aquincum
Spa-t, mely a közeli
Margitsziget termé-
szetes termálforrásá-
ból kapja a gyógyító
hévizet. A medencék
vízhõmérséklete 33, illetve 38
Celsius-fok. 

Az uszodai szolgáltatások
teljes körûek. Különleges szol-
gáltatásként kismama vízi tor-
nát kínálnak. (Bõvebb informá-
ció a www.mamavilag.hu. ol-
dalon.) Manó és gyermek-

úszást, gyógy-úszást, valamint vízi moz-
gás-fejlesztõ órát egyaránt tartanak. (A
részletekrõl a +36-20-944-8533-as tele-
fonszámon és a www.vizipokse.hu honla-
pon tájékozódhatnak az érdeklõdõk.)
Míg a gyermekek úszni tanulnak, a szü-
lõk a hotel Spaban frissülhetnek fel, az
uszoda, termálfürdõ, szaunák, pezsgõ-
fürdõ, gõzfürdõ, fitness-terem, infra sza-
una, Kneipp-medence, valamint jacuzzi
és stresszoldó wellness-kezelések, masz-

százsok által frissülhetnek, gyógyulhat-
nak a vendégek. Az anyukáknak a fõvá-
rosban elsõként vízi zumba órát is tarta-
nak. 

Az uszoda 6.30-tól 22 óráig tart nyitva.
Korosztálytól, napszaktól, naptól függõen
eltérõek a belépõ árak. A reggeli felnõtt
belépõ például 2600 forint hétköznap, a
gyermek belépõ ugyanekkor 2100 forint.
Az úszótanfolyamok díjáról a fenti honlap
címeken telefonszámokon tájékozódhat-
nak. A Spaban tb-támogatás is igénybe ve-
hetõ a mozgásszervi és hasonló betegség-
gel küzdõk számára. (Bõvebb felvilágosí-
tás a hotel recepcióján, a 436-4130-as te-
lefonszámon kérhetõ. Cím: Árpád fejede-
lem útja 94.) 

Sun Palace 
Az uszoda és fitnesz centrum legfõbb is-

mérve a kényelem és az exkluzivitás. A
földszinten úgynevezett „full size” uszoda

található, mely a nemzetközi szabványok-
nak megfelelõ, akár versenyek megrende-
zésére és lebonyolítására is alkalmas lehet.
A gyermekeknek 4-tõl 14 éves korig min-
den tudásszinten tart órát Kardos Gábor. A
10 alkalmas bérlet 15 ezer forintba kerül,
melyet úgy vehetnek igénybe a gyerme-
kek, ahogy lehetõségük van rá. A szülõk-
nek nem kell kísérõjegyet fizetniük, az
órák alatt beülhetnek a létesítmény kávé-
házába is. (Az edzõ elérhetõsége: +36-30-
580-3441.) 

A sportcentrumba klubtagként, hosz-
szabb távon kedvezményes a belépés.

Az uszodában egy 25 méteres, feszített
víztükrû, 4 sávos 160 centiméter mélysé-
gû 26-27 Celsius-fok hõmérsékletû me-
dence áll a vendégek rendelkezésére. Az
uszodát wellness szolgáltatások - jacuzzi,
szauna, gõz, masszázs - egészítik ki. A
szolgáltatások teljes körûek. Nyitva tar-
tás: hétköznap 6-tól 22, hétvégén 8-tól 21
óráig. Fenntartó a World Class Magyar-
ország Kft. 

(Bõvebb felvilágosítás a www.world-
class.hu honlapon, illetve a 250-9068-
as telefonszámon. Cím: Nagyszombat
utca 1.) 

A Holliday Beach Hotel Csillaghegy
Duna-parti szakaszán található. Strandja,
wellness, szauna, fitness szolgáltatásai
vannak, uszodája azonban nincs. (Telefon-
szám: 436-7160.)

Az Alfa Art Hotel szintén Csillaghegy
Duna-parti szakaszán található. Szintén
nincs uszodája, azonban szállóvendégei
számára kedvezményes belépõt tudnak
biztosítani több fõvárosi fürdõbe is. (Tele-
fonszám: 453-0060.)

Úszásoktatás a kerület
minden pontján

A kerületben több uszodáról nincs tu-
domásunk, számos egyesület és úszások-
tató tart azonban tanfolyamokat a város-
részben, elsõsorban babáknak, kisgyer-
mekeknek. Többek közt: Vízimanó Csa-
ládi Klub Baba és Gyermekuszoda; Häh-
nel András és Hähnel Diána Babaúszó
Akadémiája; Babasziget Babaúszás;
Ficánka Babaúszó Klub; Amõba Úszóis-
kola; Baluswim Egyesület; Vízicsikó
Úszóiskola. 

Az oldalpárt írta 
és összeállította: 

Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 24. OLDALRÓL

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az ország közepe 
Rejtvényünkben az Országház három nevezetességét
olvashatják. Megfejtés a vízszintes 7. és 36., valamint
a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Baranyai helység. 7. Az elsõ bekülden-
dõ sor (zárt betûk: K. R. S. Á. S.). 13. Régies írások. 15.
Összedõlt épület. 16. Parázsolj. 17. Csavar. 18. Egyfajta in-
dián liszt. 21. É. U. 22. Fordítva bottal ver. 24. Foszfor,
ezüst és nitrogén vegyjele. 25. R. Z. P. S. 27. Leva egyne-
mû betûi. 29. Állóvíz. 30. Légies. 31. A gallium vegyjele.
33. Vigyázói. 35. Nílusi istenség az egyiptomi mitológiá-
ban. 36. A második beküldendõ sor. 39. Nyafogás, nyafo-
gó az angolban. 40. Neves színészünk, László. 41. Cser-
mely. 42. S-sel a végén kergettess. 43. Géza egynemûi. 44.
O. E. 46. Angol hosszú. 47. Puha fém. 48a. Tengeri állat fo-
ga. 51. Magam. 52. Egyik óceániai fõvárosba. 55. Neményi
…, operaénekesnõnk, fordítva. 56. Rengeteg. 58. Vízi
védmû. 59. Ez ideig. 61. Jorge …, A vén tengerész írója.
FÜGGÕLEGES: 1. A harmadik beküldendõ sor (zárt be-
tûk: Á. G. I. N. Á.). 2. Kiszáradt növény. 3. Védett. 4. Félig rá-
fordít! 5. Földet forgat. 6. Ókori nép. 8. Kezdõpont. 9. Dél an-
golul. 10. Gazdasági Munkaközösség. 11. Német tojás. 12.
Nyû-vel kiegészítve nagy jövõt ígérõ. 14. Hozzájut. 19. Fõze-
léknövény. 20. Idegen Artúr. 23. …, Zsuzsa tévés személyiség-
ként volt ismert. 26. Régi férfi ruhadarab. 28. Névelõs csukó
szerkezet. 30. Dalos. 32. Erõteljes asszonyok. 33. Maga jár. 34.
Belül fröccsen! 35. Régiesen zúdít, fordítva. 37. Uruguayi,
máltai és tunéziai autók jele. 38. Gyík belseje! 43. Egyfajta be-
vonó-anyag. 45. Szerep volt a „Barátok közt” címû szappanoperában. 47.
Visszaváró! 48. Belül emberi! 49. Zambiai, olasz, német és máltai autók
jele. 50. Római ötvenegy és négyszázkilencvenkilenc. 53. Észhordozó.
54. Tova. 57. Pl. kavics. 60. Spanyol és osztrák autók jele. Ipacs László

A szeptember 28-án megjelent, 
„Szeptemberi szonett” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Szeptember szép szultánja, õsz, pompás buja zsarnok”.

Az óbudai székhelyû Magyar Rajz-
film Kft. rajzfilmes játékot indított
lapunkban.
A 19. játék kérdése: Melyik magyar
animációs filmbõl való a kép?
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft. rajzfil-
mes ajándékcsomagja: 1 rajzfilmes DVD;
1 Macskafogó képregény; 1 eredeti, ki-
festett cell egy magyar rajzfilmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon
szerkesztõségünk címére (1035 Bu-
dapest, Szentendrei út 32.) október
19-ig várjuk. Az ajándékcsomagot a
szerencsés nyertes itt veheti át.
A szeptember 28-án megjelent 18.
számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Picur.
Az ajándékcsomagot Garzó Ajsa nyerte.

Rajzfilmes játék

Hazánk leghosszabb és legis-
mertebb túraútvonala az or-
szágos, kék jelzésû. 

Az elképzelés, hogy
egy hosszú túraútvo-

nal kösse össze az ország
legszebb hegyvidéki he-
lyeit, dr. Strömpl Gábor
egyetemi tanár ötlete volt
1930-ban. A megvalósulá-
sig azonban még sok év-
nek kellett eltelnie. Aterve-
zett út 1938-ra a Szent Ist-
ván vándorlásra is csak

részben készült el, sok
közbensõ szakasz hiány-
zott az akkori erdõ és egy-
házi birtokosok ellenkezé-

se miatt. Az útvonal bejá-
rását jóval késõbb, 1952-
ben a Budapesti Lokomo-
tív Sportklub szervezte
meg, de csak tagjainak. Az
út végigjárásának mozgal-
mát, amelyet
igazoló füzet-
tel kell bizo-
nyítani, a
Magyar Ter-
mészetbarát
Szövetség 50
éve, 1961-
ben indította

el. Kerületünket az orszá-
gos kék jelzés a Fenyõ-
gyöngye-Hármashatár-
hegy-Vihar-hegy-Virágos
nyereg-Csúcs-hegy északi
oldala-Rozália téglagyár-
Külsõ Bécsi út közötti sza-
kaszán érinti. 

A túrát fennállásától
2010 végéig 4 ezer 562-
en teljesítették. A túra tér-
képes igazolófüzete a
Magyar Természetbarát
Szövetségnél vásárolható
meg.

Kertész István

50 éves a kéktúra mozgalom

26. alkalommal rendezték október
2-án a Spar Budapest Nemzetközi
Maraton és Futófesztivált. Idén
elõször Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata is részt vett a verse-
nyen két csapattal. 

A Futóbuda 1-es csapata -
Molnár István, dr. Csepe-

li Zsuzsanna, Sárkány László,
Lõrincz Edina és Virág Bene-
dek részvételével - a 46. he-
lyen végzett. A Futóbuda 2-es
csapata - Kálmán Zsolt,
Berényi Attila, Bajusz Péter,
dr. Urbán Péter és Zseniné
Marton Tamara részvételével -
pedig a 92. helyezést érte el. 

Végigfutották a Maratont

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Jobban nem is lehetett vol-
na idõzíteni a III. kerületi
Testnevelési és Utánpótlás-
nevelõ Egyesület (TUE) lab-
darúgóknak és atlétáknak
rendezett tagtoborzóját és
Családi Örömnapját. Októ-
ber 2-án a természet a leg-
szebbik arcát mutatta, a
kellemes õszi vasárnapon
szép számmal lepték el a
Hévízi úti pálya gyepét az
érdeklõdõk. 

Abátrabb gyerekek
egyedül jöttek, de a

legtöbben családostól ér-
keztek. Puskás Péter al-
polgármester megnyitójá-
ban kiemelte a fiatalok
sportolásának fontosságát
és elismeréssel szólt a
TUE-ban folyó utánpót-
lás-nevelésrõl. Hangsú-
lyozta, hogy a Hévízi úton
újra stabil a sportolás hát-
tere, mert az önkormány-
zat a klub mögött áll.

Az egyesület vezetése
gazdag programról gon-
doskodott, a négyórás
non-stop mûsor alatt min-
denki megtalálhatta a ked-
vére való mozgásformát.
Ízelítõ a választékból:
Kozma Zsuzsa közös be-
melegítõje, foci és atléti-

kai toborzó, dr. Nagy Ág-
nes (dr.Ági) salsa táncórá-
ja, zumba Horváth Vero-
nikával, családi ügyességi
játékok, István atya lelki-
tornája, tombola értékes
nyereményekkel. 

A nap kiemelt prog-
ramját természetesen a
focisták és az atléták
utánpótlásának biztosítá-
sa, a toborzó jelentette.
Akik eljöttek, jól érezték
magukat és talán a ké-

sõbbi edzésekre elhoz-
zák majd barátaikat is.

Páll Attila sportköri el-
nök elégedetten értékelt a

toborzó után. - Jó idõben,
jó hangulatban telt el a
sportnap, úgy érzem, a
Kerület múltja, hagyomá-

nyai megadják a bizalmat,
hogy a szülõk idehozzák a
gyerekeiket. Volt egy rö-
vid bizonytalan idõsza-
kunk, de mára az önkor-
mányzat támogatásának is
köszönhetõen túljutottunk
a válságkezelésen és meg-
kezdtük a jövõ építését.
Megnyugtatunk minden
szülõt, hogy nálunk jó he-
lyen vannak a fiatalok, itt
lehetõségük nyílik akár él-
sportolóként, akár csak
egészségmegõrzés érde-
kében mûvelni kedvenc
sportágukat. 

Köszönet ezért a szer-
vezésben segédkezõ dr.
Ági-nak és Kozma Zsu-
zsának, valamint min-
den résztvevõnek és a
rendezvényünket támo-
gatónak.

Várjuk õket jövõre is !
Kép és szöveg: 

Lovas A.

Napfényes toborzó

Közös bemelegítéssel kezdõdött a toborzó

A focira jelentkezõket ügyességi gyakorlatokkal tesztelték

Kosárlabda sorsolás
Az Óbudai Kaszások 

NB I-es csapatának mérkõzései.
Gyõzelemmel mutatkozott be a Kaszások új összetéte-
lû, megfiatalított csapata a 2011-2012. évi bajnokság-
ban.Otthoni környezetben 86:80-ra megverték a Nagy-
kõrösi Solymokat, de a következõ fellépés már nem volt
ilyen sikeres: Bajai Bácska-Óbudai Kaszások 77:65.
A további mérkõzések:
Október 15-én 18 órakor:

Óbudai Kaszások-MTK Törökbálint.
Október 22-én 18 órakor:

Vásárhelyi KSE-Óbudai Kaszások.
November 5-én 18 órakor:

Óbudai Kaszások-EKF Eger HÉSZ.
November 12-én 18 órakor:

Salgótarján-Óbudai Kaszások.
November 26-án 18 órakor:

Óbudai Kaszások-Szerencsi VSE.
December 3-án 16.45 órakor:

Debreceni EAC-Óbudai Kaszások.
December 18-án 16 órakor:

Kecskeméti Fõiskola-Óbudai Kaszások.

Huszonharmadik idényüket kezdték el szeptember elején a Krúdy Gyula Általános Iskola
labdarúgó-csapatai. A MLSZ versenyrendszerében résztvevõ és a Mészöly Focisulival kar-
öltve dolgozó csapatok hetente két edzésen vesznek részt. Az MLSZ és a Mészöly Focisuli
tornáin kívül indulnak a kerületi labdarúgó-bajnokságban, és számos edzõmérkõzésen is
pályára lépnek. (Az elsõ osztályos focisták edzõjükkel, Pártos Péter testnevelõ tanárral)

Szényi Péter, az Óbudai
Egyetem Keleti Ká-

roly Gazdasági Karának
gazdálkodási és menedzs-
ment szakos hallgatója

aranyérmet nyert vívás-
ban a kínai Sencsenben a
26. Nyári Universiaden,
az egyetemisták és fõis-
kolások világjátékán 

Aranyat vívott 
az óbudai egyetemista 

obuda_2011_19.qxd  2011.10.10.  14:19  Page 28



2011/19. szám Sport
29

Lapzártakor érkezett: Veszélyes
helyzetek tucatjait eredményezi a
Római-part térségében evezõsök és
motoros vízi jármûvek találkozása.
Bús Balázs polgármester, a Parla-
ment turisztikai és sport bizottsága
elé vitte az ügyet.

A bulvár média is hírt adott az
esetrõl, amikor a sztár mûsorve-
zetõ tilosban jet-skyzett. Nem õ
az egyetlen. Egyre több panasz
érkezett a kerület vezetéséhez a
nagy sebességgel közlekedõ mo-
toros vízi jármûvek vezetõire.

Óbuda polgármestere lépett,
kezdeményezésére az Ország-
gyûlés illetékes szakbizottsága
október 5-én tárgyalta a Dunán
kialakult helyzetet. Bús Balázs
hozzászólásában jelezte a sport
oldaláról közelítve, ugyanakkor
a turisztikai szempontokra is te-
kintettel kell megoldást találni a
problémára. Hozzá csatlakozott
Hadházy Sándor (Visegrád ko-
rábbi polgármestere), aki a Du-
nakanyar turisztikai fejlesztése
kapcsán a Batthyány tér és
Szentendre közötti vízi út ki-
használhatóságának vizsgálatát
vetette fel.

A szentendrei Duna-ágból ki
kellene tiltani a motoros hajó
forgalmat. Ezt már Réti Géza
mondta az evezõs társadalom
képviseletében. Hangsúlyozta:
nemzetgazdasági érdek az ivóvíz
és a környezet védelme, hisz ez
nagyságrendileg 2,5 millió em-

bert érint, míg a kitiltás csupán
ezer, motorcsónak sportban,
vagy motoros hajtást igénybe ve-
võ vízi szabadidõs tevékenység-
ben érdekeltnek okozna sérel-
met. Gál Attila ugyancsak az
evezõsök érdekében felszólalva
a Lupa-sziget felsõ- és Szentend-
rei-sziget alsó része közti szaka-
szon bevezetendõ sebességkor-
látozás mellett érvelt, hozzátéve,
hogy a motorcsónakok és vonta-
tott sporteszközök használói a
Tahitótfalu és Szentendre közti
szakaszon 60 km/órás korlátozás
nélkül hajthatnának.

A bizottság ülésén az ellenér-
dekeltek képviselõi nem voltak
jelen, azonban Völner Pál, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um részérõl igen. Az infrastruk-
túráért felelõs államtitkárság
vezetõje azt ígérte, amennyiben
az érdekeltek megfogalmazzák
javaslataikat, akkor a jogsza-
bályok szükséges módosításá-
hoz, megalkotásához a minisz-
térium létrehozza az elõkészítõ
munkacsoportot.

Bánki Erik, a bizottság elnöke
támogatásáról biztosította azt az
elképzelést, mely szerint a Ró-
mai-parton egy 100 méter széles,
evezõsök számára fenntartott vé-
dõsávot alakítanának ki. Össze-
foglaló felszólalásában jelezte, a
szakmai szervezetekkel folyta-
tott egyeztetések után a turiszti-
kai és sport bizottság újra napi-
rendjére tûzi a kérdést.

Az elmúlt hónapokban két világ-
versenyen is indultak az Óbuda-
Kalász Ritmikus Gimnasztika Tor-
na Club versenyzõi. Az egyetemis-
ták, fõiskolások Kínában rende-
zett világjátékán a magyar csapa-
tot zömében õk képviselték. 

V ass Dóra egyéniben in-
dult, az együttes kéziszer

csapatában Erõs Brigitta (csa-
patkapitány), Huszár Barbara,
Hercsel Flóra, Kocsis Eszter,
Sipos Nóra kapott szerepet. 

Vass Dóra a tõle megszokott
pontossággal mutatta be gya-
korlatait: karika IX., labda XI.,
szalag X., buzogány XII. he-
lyezés. Kiegyensúlyozott telje-
sítményével az összetett ver-
seny VII. helyén végzett. 

Az együttes kéziszer csapat
sem vallott szégyent, kiélezett
versenyben Kína, Oroszország
és Japán mögött két IV. helye-
zést szereztek. 

A másik nagy versenyen Vass
Dóra kísérletet tett az olimpiai
kvóta megszerzésére. A Montpe-
lierben rendezett vb-n, a nagyon
erõs mezõnyben a XX. helyen
végzett, ezzel túlszárnyalta eddi-
gi világbajnoki szereplését (két
XXIV. hely). Ezen a versenyen
15 versenyzõ kapott kvótát. Dó-
ra a 2012 januári londoni teszt-
versenyen próbálkozhat újra, ek-
kor négy részvételi jogosultságot
szerezhetnek a legjobbak. Re-
méljük, Dóra is köztük lesz.

Kép és szöveg: 
L. A.

Ritmikus gimnasztika

Vass Dóra esélye Londonra

Vass Dóra látványos karika gyakorlatával lenyûgözte a nézõket

A III. kerületi TUE atlétái eredmé-
nyesen szerepeltek a miskolci
Misi Kupán és a budapesti gyer-
mek-bajnokságon. Hoffmann Te-
réz csapata a két versenyrõl sza-
kajtónyi éremmel tért haza, ezzel
egész évi szereplésükre tették fel
a koronát.

AMisi Kupa gyõztesei: Fo-
dor Nikolett (magasug-

rás), Marosi Viktória (1000 m
futás), Vajda Panna (kislabda
dobás), Horváth Csenge (tá-
volugrás).

Ezüstérmesek: Egervári Kor-
nélia (60 m gátfutás), Horváth
Csenge (60 m futás), Fodor
Nikolett (300 m futás), Boncz

Márton és Bõsz Martin (kis-
labda dobás). A budapesti
gyermek-bajnokságon Fodor
Nikolett és Marosi Viktória
duplázott, rajtuk kívül Boncz
Márton, Boncz Máris, Vajda
Panna és Egervári Kornélia
gyõzött. Dicséretet érdemel
még a két második helyezett
Marosi Diana és Tóth Emese,
valamint a bronzérmet szerzõ
Bõsz Martin is.

A TUE egyre több fiatalt
foglalkoztató szakosztálya
meglepõen jó eredményekkel
rukkolt ki a 2011-es évben, ami
a színvonalas szakmai munkát
és a gyerekek lelkes hozzáállá-
sát dicséri. Lovas A.

Atlétika

Két verseny - tizenkét aranyérem

Téli üzemre vált a Lovegame Teniszklub
Október közepétõl megkezdõdött a Kerület pálya és a Kaszások
kosárcsarnok mellett lévõ teniszklub téli szezonja, a három pályát
befedõ fûtött sátorban így megszakítás nélkül folytatódhat a játék.
A központi helyen fekvõ létesítményben továbbra is jó körülmé-
nyek várják a mellettük kitartó és a most bekapcsolódó vendége-
ket. (Nyitva tartás: 7-tõl 22 óráig.) Gyerekek és a tenisszel most
ismerkedõk részére szakképzett edzõk nyújtanak segítséget.
(Cím: Rádl árok utca 1. Telefon: 06-20-366-8919, 06-20-361-
9300, 06-20-366-9936. Honlap: www.lovegameteniszklub.hu. E-
mail: lovegameteniszklub@gmail.com.) L. A.

Az evezõsök védelmében
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Csom István, a Kör
elnöke beszédében

gróf Széchenyi István
emberi és államférfiúi

nagysága, a Duna
hajózhatóvá téte-
le érdekében tör-
tént munkálkodá-
sa, a hajógyár
megalapításának
kezdeményezése
kapott hangsúlyt.
Ez utóbbi tevé-
kenysége és
1844. augusztus
10-én a nevét vi-
selõ gõzhajó víz-
rebocsátása Óbu-
da történetének
l e g f o n t o s a b b
Széchenyi vonat-
kozása. 

Róna László elnöksé-
gi tag tolmácsolásában
elhangzott, a Naplóban
lejegyzett fohász a gróf

lelkiségébe engedett be-
tekintést:

„Mindenható Isten, …
Töltsd el a szívemet angya-
li tisztaságú szeretettel em-
bertársaim iránt, hazám
iránt és honfitársaim iránt!
… Gondolkodni és dolgoz-
ni akarok, éjjel-nappal él-
tem fogytáig. Gyarapítsd,
ami jó - tipord el születése-
kor, ami netán rossz gyü-
mölcsöt teremne.”

Tirts Tamás és Sáringer
Kálmán képviselõ Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata, dr. Szabados
Pál és Csom István az
Óbudai Széchenyi Kör ne-
vében helyezték el az em-
lékezés koszorúit.

Az ünnepség záróese-
ménye, a Himnusz el-
éneklése közben a két
nappal korábban elhunyt
tagtársukat, Till Ottó
nyugalmazott zeneisko-
lai igazgatót, Óbuda-Bé-
kásmegyer díszpolgárát
búcsúztatták.

220. éve született a „legnagyobb magyar”

Széchenyire emlékeztek
Az Óbudai Széchenyi Kör tagsága a Hajógyári-szigeten múlt
évben felavatott emléktábla elõtt emlékezett meg gróf Szé-
chenyi István 220. születésnapjáról szeptember 21-én. A
meghívott vendégmûvész, Sinkovits-Vitay András a Szózat
soraival tisztelgett a „legnagyobb magyar” elõtt, megidézve
a szintén ezen a napon született édesapját, Sinkovits Imrét,
a Nemzet Színészét, Óbuda-Békásmegyer díszpolgárát is.

A SISZA Politikusképzõ Is-
kolában (PKI) október 1-
jén elkezdõdött az új tan-
év. Az Óbudai Kulturális
Központban több éve mû-
ködõ iskolában kifejezet-
ten gyakorlatorientált kép-
zés folyik. Várják mind-
azok jelentkezését, akik
már politikusok vagy azok
szeretnének lenni.

C ivilek, politikusok,
polgármesterek,

önkormányzati képvi-
selõk, politikai tanács-
adók, kampányszakem-
berek, média „munká-
sok” és leendõ politiku-
sok egyebek mellett
megismerkedhetnek a
választási technikákkal,
kampányszervezéssel,

tanulhatnak pártépítést,
politikai marketinget,
szóvivõi ismereteket,
politikai kommunikáci-
ót, közszereplést, reto-
rikát és beszédtechni-
kát, közvélemény-kuta-
tást, önkormányzati ve-
zetési ismereteket, stí-
lusgyakorlatokat és pá-
lyázatírási ismereteket.

Az elmúlt évek elõ-
adói voltak többek
közt: Bogár László,
Simicskó István, Ober-
sovszky Péter, Pesty
László, Csintalan Sán-
dor, Kósa Lajos, Witt-
ner Mária, Hoffmann
Rózsa, Simon János,
Gulyás Gergely, Földi
László, Bencsik András,
Boros Imre.

A hetente, szombaton-
ként 20-25 fõs csopor-
tokban folyó gyakorlati
foglalkozások során a
résztvevõk képessé vál-
nak önállóan politikai
kampányok szervezésé-
re, pártépítési feladatok
elvégzésére, politikai
kommunikációs és mé-
diaszereplésekre. 

(A képzés helye: Óbu-
dai Kulturális Központ.
További információ:
www.sisza.hu, vagy a
06-70-250-5840-es tele-
fonszámon.)

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlé-
si képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ pén-
tekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11.szám alat-
ti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyezteté-
sére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

Politikusok képzése Óbudán

Pálffy István KDNP-s országgyûlési képviselõ „Óbuda és
Békásmegyer, a III. kerület” címû könyvét  mutatták be
október 9-én az Óbudai Kulturális Központban tartott IV.
Civil és Nemzetiségi Napon 

B ibó István születé-
sének 100. évfor-

dulójára emlékeznek ok-
tóber 20-án 18 órakor a
Balassi Intézet Márton
Áron Szakkollégiuma

könyvtárában. A beszél-
getés alapja a 2000 címû
folyóirat szeptemberi
számában megjelent,
Dénes Iván Zoltán: Új-
jáépítés és alapítás címû
tanulmány. (Cím: Kuni-
gunda útja 35.) 

Emlékest

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége Javításáért
Óbuda-Békásmegyer Egyesület (LÉJÓBE) folytat-
ja közérdekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet lakóközössé-
gében tulajdonosként illetve bérlõként él és érdek-
sérelem érte? Vitája támadt a közös képviselõvel,
vagy a lakóközösséggel, netán az önkormányzat-
tal? Kérdései vannak a fûtéskorszerûsítés, az utóla-
gos homlokzati szigetelés tényszerû tapasztalatai-
ról?
Kérdései vannak, melyekre nem kap választ? Nem
ismeri jogait, lehetõségeit, segítséget szeretne? In-
gyenes tanácsadást biztosítunk, ahol gyakorló tár-
sasházi és lakásszövetkezeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, október 27-én 17-tõl 19 óráig,
Csobánka tér 5., közösségi ház.
2. Belsõ-Óbuda, október 20-án 17-tõl 19 óráig, La-
jos utca 115., VI. emelet, lakásszövetkezeti iroda.
(Elõzetes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-
gyenes jogi tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (Mindenszentek miatt legközelebb november
8-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban (Mátyás király útja 13-15.) tart ingyenes jogse-
gélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap
harmadik csütörtökén (legközelebb október 20-
án)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Be-
jelentkezés 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 te-
lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes
tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.

Ügyvezetõ: Stubeczky Péter

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25 %) nem tartalmazzák.

Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25 %. Negatív: + 20 %. Elhe-

lyezési felár: + 20 %. Tervezési díj: + 10 %.

Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhir-

detés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10

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

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525

obuda_2011_19.qxd  2011.10.10.  14:19  Page 31



2011/19. szám32
Hirdetés – Mozaik

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata új fitnesz parkot
építtetett Kaszásdûlõn, a Máltai Játszótér szomszédságá-
ban. Míg a gyermekek játékkal töltik az idejüket, addig a
felnõttek hét különbözõ sporteszközön edzhetnek 

Rajzfilmes szakkör in-
dul 6-17 éveseknek

októbertõl, szombatonként
9-tõl 12 óráig. Helyszín:
Magyar Rajzfilm Kft., III.
ker., Kerék utca 80. 

(Beiratkozás folyamato-
san a 250-1355-ös telefon-
számon; e-mail: clarus-tax
@t-online.hu; www.ma-
gyarrajzfilm.hu/gyer-
mekoktatas.html)

„Életre” kelt rajzok

1 % 1 % 1 %. A BHRG Alapítvány köszöni támogatói
nagylelkû egyszázalékos adományát, melybõl a 2008-
as évben 691 ezer 673 forint, 2009-ben 855 ezer 933
forint, 2010-ben 678 ezer 861 forint gyûlt össze. A tel-
jes összeget a hozzájuk terápiára járó gyermekek
fejlesztõ eszközeinek vásárlására fordították.
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