
Energetikai korszerûsítés kezdõdik a Ke-
rék Általános Iskola és Gimnázium 7
ezer négyzetméteres épületében.

„A Smart-hálózatok gyakorlati megvalósí-
tása” címmel hallhatnak elõadást novem-
ber 10-én 17 órától az Óbudai Egyetemen.

A Sasaki Magyar Judo Múzeum a Far-
kastorki út 21. szám alatt nyílt meg a
sportág relikviáiból.27

Judo múzeum nyílt

XVII. évfolyam 21. szám              Megjelenik kéthetente           2011. november 9.

3
Újjászületik a Kerék utcai iskola

15
Óbudai Zöld Szabadegyetem

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Gyurta Dá-
niel védnökségével bemutatja: Óbudai Teljesít-
ménytúra 2011. november 12-én. FELHÍVÁS A 7. OLDALON

Burkolatfelújítási munkák miatt teljes szélességében lezárták a Perényi lejtõ Remetehegyi út és Perényi köz
közötti szakaszát. A munkálatok a tervek szerint október 24-tõl november 30-ig tartanak. Kerülni a Perényi út
felé lehet.                                                                                                                     INFORMÁCIÓ A 6. OLDALON

A z önkormányzat
átveszi a Textil-

múzeum mûködtetését,
láthatósági mellényt
kapnak a kerületi óvo-

dások és kisiskolások,
eldõlt, kinek ítélik oda
idén a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjat
- az október 27-ei tes-

tületi ülésen több mint
40 napirendi pontot
tárgyalt a képviselõ-
testület.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

AZ ‘56-OS HÕSÖKRE EMLÉKEZTEK. Mint arról

elõzõ számunkban hírfotóban már beszámoltunk,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 21-

én tartotta koszorúzással egybekötött megemléke-

zését az 1956-os forradalom és szabadságharc 55.

évfordulója alkalmából. TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

Tudósítás az ülésterembõl

Láthatósági mellénnyel védik a kisgyermekeket

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma november 23-án,
szerdán jelenik meg!
Újságunk korábbi szá-
mai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Az idén 42. alkalommal ad-
ták át az Újvárosházán az
„Élen a tanulásban, élen a
sportban” kitüntetõ címet
október 11-én. 

Az elismeréssel az a
cél, hogy a fõvárosi

tanuló ifjúságot ösztönöz-
zék a szellemi, a fizikai
képességek folyamatos fej-
lesztésére, a sport és a tanu-
lás helyes arányainak kiala-
kítására, valamint, hogy
erõsödjék az oktatási in-
tézmények és a sportegye-
sületek kapcsolata. 

A „Jó tanuló, jó spor-
toló” elnevezésû ösztön-
díjakat pedig október
28-án vehették át az ar-
ra érdemes diákok az
óbudai Városházán.

CIKKEK A 2. OLDALON

Fiatalokat
jutalmaztak

Hátrányos szociális hely-
zetû fiataloknak írták ki a
2012-es évre is a Bursa
Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot. PÁLYÁZAT A 13. OLDALON

Útfelújítás a Perényi lejtõn

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Oktatás

Idén ötödik alkalommal pá-
lyázhattak az óbudai diá-
kok a „Jó tanuló, jó sporto-
ló” elnevezésû ösztöndíjra.
A díjátadó ünnepséget a
polgármesteri hivatal ta-
nácstermében tartották
október 28-án.

Asportnak nagyon fon-
tos szerepe van az

élet minden területén, és
azok az igazán példamu-
tatók, akik emellett tanul-
mányaikat sem hanyagol-
ják el. A kettõ igen is jár-
hat együtt, és ma azokat
díjazzuk, akik ezt bizo-
nyították - mondta Puskás
Péter (Fidesz-KDNP) al-
polgármester.

Óbuda-Békásmegyer
Sport Közalapítványa
2007 óta támogatja és
ösztönzi a diákokat a ta-
nulásra és a sport szerete-
tére ezzel a támogatással.
Célja, segíteni azokat a
diákokat, akik a tanulás
és az egészséges életmód,

sportolás összhangját ki-
emelkedõ módon gyako-
rolják, így példaképekké
válhatnak tanuló társaik
számára, ezzel ösztönöz-
ve õket hasonló célok el-
érésére.

Az alapítvány által el-
indított „mozgalom” év-
rõl évre egyre nagyobb

részvételt eredményez,
az elmúlt három évben
70-90 tanuló pályázott.
A kuratórium pontozza a
tanulmányi és sportered-
ményeket, és az ebbõl
összetevõdõ pontszám
alapján áll össze a sor-
rend. A jelenlegi eredmé-
nyeket összesítve azok a

tanulók nyertek ösztön-
díjat, akik 60-78 közötti
pontszámot értek el. 

Idén csakúgy, mint ta-
valy elõször, elismerõ ok-
leveleket, jutalomköny-
veket is kiosztottak. Az
okleveleket azok kaphat-
ják meg, akik ugyan nem
érték el a pályázatban

meghirdetett pontszám
alsó határát, de csak né-
hány ponttal maradtak el
ettõl. Az alapítvány 21 ta-
nuló kitartását és küzdõ-
szellemét honorálta ezzel
az elismeréssel.

Az idei év érdekessége
az is, hogy két pályázó is
visszatérõ „játékos”. Ko-
vács Zsanett, a Csillag-
hegyi Általános Iskola
tanulója 78 pontot ért el,
és úszásban immár má-
sodik alkalommal lett el-
sõ. Csontos Csaba, az
Óbudai Gimnázium ta-
nulója pedig, 2007 óta
minden évben megmé-
retteti magát és nyeri el
méltó jutalmát. 

A díjakat dr. Török Ot-
tó, Óbuda-Békásmegyer
Sport Közalapítványának
elnöke adta át, aki remé-
nyét fejezte ki, hogy jö-
võre szélesebb körben és
nagyobb támogatással
tudják majd ösztönözni a
fiatalokat.

III. kerületi diákot is díjaztak a Fõvárosi
Közgyûlés jól tanuló, jól sportoló diákok
számára kiírt pályázatán. Az „Élen a ta-
nulásban, élen a sportban” címet az Óbu-
dai Gimnázium korábban már többször ki-
tüntetett kajakozója, Csontos Csaba is
elnyerte. A díjátadó ünnepséget a Fõpol-
gármesteri Hivatal dísztermében tartot-
ták október 11-én.

I dén 42. alkalommal írta ki Buda-
pest Fõváros Közgyûlése az „Élen a

tanulásban, élen a sportban” pályáza-
tot kimagasló tanulmányi eredményt
és sportteljesítményt felmutató általá-
nos vagy középiskolás, valamint fel-
sõfokú képzésben részt vevõ, illetve
sajátos nevelési igényû diákoknak. A
ceremónián külön hangsúlyozták a
szülõk, tanárok és edzõk szerepét a di-
ákok eredményeiben.

A pályázat célja - az oktatási intéz-
mények és a sportegyesületek kapcso-
latának erõsítésén túl - , hogy a tanu-
lókat a szellemi és fizikai képességek
folyamatos fejlesztésére ösztönözze,
segítse õket a sport, a tanulás helyes
arányainak kialakításában, és fõvárosi
szintû elismerésben részesítse a ki-
emelkedõ teljesítményeket.

Az elismerõ címet 1969 óta azok a
fiatalok kapják, akik a pályázati felté-
teleknek megfeleltek, és azon belül is
kiemelkedõ tanulmányi és sportered-
ményt értek el.

A III. kerületbõl ezúttal Csontos
Csaba, az Óbudai Gimnázium diákja,
kajakozó pályázott sikerrel, aki koráb-
ban már részesült a hasonló óbudai díj-
ban, majd „A Magyar Köztársaság Jó
Tanulója - Jó Sportolója” címet is el-
nyerte. 

„Élen a tanulásban, élen a sportban”

Újabb kitüntetés 
az óbudai diáksportolónak

Lakossági bejelentések, panaszok teljes körû
ügyintézésére, ötletek fogadására ügyfélkap-
csolati iroda nyílt az óbudai Városházán.
Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a kerület
vezetésének címzett bejelentésekkel, panaszok-
kal, ötletekkel személyesen a polgármesteri hiva-
talban, a Fõ tér 3., I. emelet 36. számú irodában
várják az ügyfeleket félfogadási idõben, hétfõn 14-
tõl 18, szerdán 8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 13
óráig. Az ügyfélkapcsolati iroda elérhetõ telefonon
a 437-8961-es, a 437-8962-es, a 437-8963-as szá-
mon vagy faxon (437-8987), valamint az önkor-
mányzat honlapján, e-mailen, az ötletládán,
(www.obuda.hu/otletlada), illetve a panaszládán
keresztül (www.obuda.hu/panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Ösztöndíj jó tanuló, jó sportoló fiataloknak
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A z 1972-ben, még
az elsõ olajválság

elõtt átadott Kerék ut-
cai, 7 ezer négyzetméter
alapterületû épületben
kicserélik valamennyi
nyílászárót, elvégzik a
külsõ hõszigetelést, sza-
bályozhatóvá teszik a
hõleadók teljesítményét. 

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul
meg. A KEOP-5.3.0/A

konstrukcióban, az uni-
ós támogatás a költségek
több mint kétharmadát
fedezi, az iskolára for-
dítható 242 millió forint
értékû munkálatokhoz a
mintegy 60 milliós ön-
részt, az energia-megta-
karítást eredményezõ
fejlesztések mellett el-
kötelezett III. kerületi
önkormányzat biztosítja. 

Puskás Péter alpolgár-
mester elmondta: az ön-
kormányzat vezetésének
egyik legfõbb célja,

hogy minél több intéz-
ményében elvégeztet-
hesse az energetikai
korszerûsítést, melyhez
pályázati úton folyama-
tosan keresik a lehetõsé-
geket. A felújítás járulé-
kos haszna, a most szür-
ke házgyári épület esz-
tétikai újjászületése. 

Jelenleg is zajlik az
összes helyi intézmény
gáz- és villanyáram-fo-
gyasztásának felmérése,
melyet a szolgáltatók ver-
senyeztetése követhet. 

A sajtótájékoztatón
elhangzott: a kivitelezõ
cég igyekszik maximá-
lis mértékben tekintettel
lenni a környék lakói-
nak nyugalmára. Az üte-
mezés szerint a nyílás-
zárók cseréjével kezdik
a munkálatokat, melyet
várhatóan február végén
fejeznek be. Március
elejére tervezik a külsõ
homlokzat és a tetõ szi-
getelését, rekonstrukci-
óját, a fûtésszezon végé-
tõl pedig a gépészeti
munkálatokat hajtják
végre. Így augusztus vé-
gére elkészülhetnek, a
diákok az éppen jubilá-
ló, 40 éves, megszépült
iskolaépületben kezdhe-
tik majd az új tanévet.

Óbuda-Békásmegyer
két másik pályázaton is
nyert. Uniós források
felhasználásával az Ara-

tó Emil téri bölcsõde
épületének energetikai
felújítása már folyamat-
ban van, a Laktanya ut-
cai Tüdõgondozóé ha-
marosan megkezdõdhet,

elõbb azonban közbe-
szerzési pályázatot kell
kiírni az akadálymentesí-
tés elvégzéséhez, melyre
egy másik pályázaton

további forrást nyert a
helyhatóság. Így érte-
lemszerûen akkor kez-
dik el a munkálatokat,
ha azt egy idõben tudják
végezni. 

(Az önkormányzat a
www.obuda.hu honla-
pon folyamatosan tájé-
koztatja az érdeklõdõket
a beruházásról.) Sz. Cs.

Korszerûbb és esztétikusabb lesz az intézmény

Újjászületik a Kerék utcai iskola
Lapzártakor érkezett: A városrész több lakóháza és köz-
épülete után a Kerék Általános Iskola és Gimnázium is
költségtakarékosabban mûködtethetõ a jövõben. Az
energetikai korszerûsítésrõl az oktatási intézményben
tartott sajtótájékoztatót a fejlesztést támogató helyi ön-
kormányzat november 3-án. Az eseményen Puskás Péter
(Fidesz-KDNP) alpolgármester, Kocsisné Hodosi Eszter,
iskolaigazgató és Petõ Andrea, a kivitelezõ Épkar Zrt.
építésvezetõje ismertette a fejlesztés részleteit.  

Mint a BKK honlap-
ján közli, a Margit-

szigetre vezetõ szárnyhíd
átadásával a 26-os autó-
buszok ismét a Nyugati
pályaudvarhoz közleked-
nek október 20-a óta. No-
vembertõl sor került a
Margit híd lezárásakor
Óbudáról a Margitsziget-
re terelt 134-es autóbusz
útvonalának felülvizsgá-
latára is.

Hangsúlyozzák, hogy a
BKK a járat sorsáról
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata javas-
latára és segítségével
megkérdezte az óbudai-
akat, melynek eredmé-
nyeként támogató véle-
mény született (a honla-
pon véleményt nyilvánító
1164 szavazó 72
százaléka véglegesítette

volna a buszfelújítás ide-
jén alkalmazott útvona-
lát), ugyanakkor a beérke-
zett vélemények is hang-
súlyozták, hogy csak for-
galmasabb idõszakokban
érdemes a margitszigeti
kitérõt fenntartani.

Ennek jegyében ta-
vasztól õszig hétvégi na-
pokon közlekedik a jövõ-
ben Óbudáról a Margit-
szigetre a 134-es, üzem-
ideje esetleges bõvítésé-
rõl a tapasztalatok és ész-
revételek alapján dönt a
közlekedési központ. A
téli menetrendi idõszak-
ban és a nyári munkana-
pokon a 134-es busz
Óbuda, Szentlélek tér és
Békásmegyer, Újmegy-
eri tér között közlekedik,
az eddigi 134A busszal
megegyezõ útvonalon.

Petõ Andrea, az Épkar Zrt. építésvezetõje, Puskás Péter
alpolgármester és Kocsisné Hodosi Eszter, a Kerék Álta-
lános Iskola és Gimnázium igazgatója

Új forgalmi rend 
a 134-es vonalán

Kompromisszumos megoldás született a Margit híd lezá-
rásakor elterelt 134-es busz ügyében. A Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a 134-es a
jövõben tavasztól õszig hétvégeken közlekedik Óbudáról
a Margitszigetre, az üzemidõ esetleges bõvítésérõl ké-
sõbb döntenek. A téli idõszakban és a nyári munkanap-
okon a Szentlélek tér és Békásmegyer, Újmegyeri tér kö-
zött jár a busz, az eddigi 134A útvonalán.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_21.qxd  2011.11.07.  13:48  Page 3



2011/21. szám4
Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A kerület tulajdonában
lévõ, Mókus utca 20.
szám alatti, korábban ro-
mos ingatlant az Orszá-
gos Mûemléki Felügye-
lõség (OMF) felújította,
1987 óta használóként a
Magyar Építészeti Múze-
um mûködik benne. A
Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal (az OMF jog-
utódja) és a kerületi ön-
kormányzat közt létrejött
megállapodás értelmé-
ben, 2013. december 31-
ig kizárólagos használati
jogot alapítanak. Ezt kö-
vetõen az önkormányzat
szabadon rendelkezhet az
ingatlan hasznosításáról.

Téli üzemben 
a Csillaghegyi 

Uszoda 
A csillaghegyi strand té-

li üzemeltetésére 2001 ok-
tóberében kötött 10 évre
szóló együttmûködési
megállapodást a kerület
akkori vezetése a Fõvárosi
Önkormányzat fürdõket
üzemeltetõ társaságával.
Idén a szerzõdés lejárt,
ezért a cég vezetõje annak
meghosszabbítását kérte.
A strand téli üzemeltetése
fokozott forrásigényt je-
lent. Mindennek ismereté-
ben a testület felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy
tárgyaljon a Budapest
Gyógyfürdõi és Hévízei
Zrt.-vel a csillaghegyi
strand északi medencéjé-
nek téli üzemeltetésérõl, a
szerzõdés 5 évre való meg-
hosszabbításáról. A képvi-
selõ-testület az idei költ-
ségvetésében elkülönített
1,2 millió forintot a téli
mûködés fedezetére. 

Óbudáé 
a Textilmúzeum

ATextil és Textilruháza-
ti Ipartörténeti Múzeum a
Lajos utca 136-138. számú
épületben, az egyik legpa-
tinásabb múltú családi vál-
lalkozás helyén, az egyko-
ri Goldberger cég törzshá-
zában található. Az intéz-
ményt saját alapítványa
tartja fenn, ám most felme-
rült, hogy a kerületnek
ajándékoznák a múzeumot

azzal a kikötéssel, kéréssel,
hogy az átadandó épület
továbbra is megtarthassa
eddigi profilját. A képvise-
lõk elfogadták az ajánlatot,
és úgy határoztak, hogy a
Textilmúzeum a jövõben
az Óbudai Múzeum filiá-
jaként mûködjön tovább.
Az intézmény megmenté-
se révén a városrész ingat-
lanvagyona is gyarapodik. 

Részben ehhez kapcso-
lódik a 2008. április 1-je
óta összekapcsoltan mûkö-
dõ Óbudai Múzeum és a
Platán Könyvtár szétvá-
lasztása. A döntést az indo-

kolja, hogy a közgyûjtemé-
nyek további szakmai fej-
lõdését így jobban lehet
biztosítani. Az önkormány-
zat legtöbb költségvetési
szervezete a közelmúltban
részben önállóan gazdálko-
dó intézménnyé alakult,
ebbe a sorba illeszkedik a
mostani változás is.

Szociális Díj
a Hospice-nak

A Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjra
idén két indítvány érke-
zett. Az oklevelet és az
500 ezer forint összegû
pénzjutalmat a Magyar
Hospice Alapítvány nyerte
el. A díjról szóló önkor-
mányzati rendelet azt írja
elõ, hogy a díj azoknak a
kiemelkedõ tevékenysé-
get kifejtõ természetes
személyeknek, csoportok-
nak adományozható, akik
Óbuda-Békásmegyer szo-
ciális ellátásainak, szolgál-
tatásainak fejlõdéséhez,
valamint a hátrányos hely-

zetûek életminõsége javí-
tásához kimagasló teljesít-
ménnyel vagy életmûvük-
kel hozzájárultak.

Pályázat civil 
szervezeteknek

Az év második félé-
vében összesen 97 szerve-
zet nyújtott be érvényes pá-
lyamûvet a civil mûködési
pályázatra. Az egy évre el-
különített 20 millió forintos
civil alapból az önkor-
mányzat mindkét félévben
10-10 millió forintos keret-
összeggel járul hozzá a ci-
vil szervezetek mûködésé-

hez, eszköz és infrastruktú-
ra, illetve humánerõforrás
tekintetében egyaránt,
melybõl az egyes pályá-
zóknak 500 ezer forint tá-
mogatás nyújtható. Ebben
a félévben 391 ezer forint
maradt a keretösszegbõl,
ezért ennek az összegnek a
szétosztásáról is döntöttek
a képviselõk a kulturális,
civil és kisebbségi bizott-
ság javaslata alapján. 

Idén is lesz 
karácsonyi támogatás 

Ebben az évben 23 mil-
lió forint jut a költségvetés-
bõl karácsonyi rendezvé-
nyekre és egyéni támoga-
tásokra, segélyekre. A ka-
rácsonyi segélyben része-
sülõk száma a tavalyi év
szintjén maradt - 1970 em-
ber -, ezért a rászorulók
idén is 5 ezer 500 forint tá-
mogatásban részesülhet-
nek. Az elkülönített pénz
másik részébõl, ami 12
millió forint, az önkor-
mányzat a fenntartásában

mûködõ oktatási, szociális
és gyermekvédelmi intéz-
ményeket az elmúlt évek-
hez hasonlóan támogatni
kívánja a karácsonyi ünne-
pek alkalmából.

Láthatósági mellény
a gyermekeknek
A képviselõ-testület úgy

döntött, hogy a kerületi
óvodások és az általános
iskolák alsó tagozatos ta-
nulóit, illetve az intézmé-
nyeket, a gyermekek vé-
delme érdekében látható-
sági mellényekkel látja el.
Viselése az intézményen

kívül, csoportos közleke-
dés, például óvodai kirán-
dulás során kötelezõ lesz, a
pedagógus munkáját is se-
gíti, mert könnyebben fi-
gyelemmel kísérhetõ a
gyermek, elkerülhetõk az
esetleges balesetek. A mel-
lény hátoldalán az Óbuda
logó, az óvoda, iskola ne-
ve, valamint mellrészén
Óbuda-Békásmegyer cí-
merét tüntetik fel. Az intéz-
kedés összesen 8 ezer 146
kerületi gyermeket érint.

Jól sikerültek 
a nyári táborok 

Idén június 27-tõl au-
gusztus 19-ig, nyolc héten
át (hétköznapokon) kínált
színes kalandokat a
Laborc utcai tábor. A
szervezési feladatok közül
különös hangsúlyt kapott
az étkeztetés és a sport-
foglalkozások megszerve-
zése, lebonyolítása. Az ét-
keztetésnél fontos szem-
pont volt az egészséges
menükínálat. A turnusok

gazdag programkínálatá-
hoz a helyi sportegyesüle-
tek nagyban hozzájárul-
tak, szakedzõk segítségé-
vel a diákok megismer-
kedhettek a különbözõ
sportágak izgalmaival.
Fakultatív foglalkozáso-
kon a táborozók részt ve-
hettek interaktív egész-
ségmegõrzõ programo-
kon, megismerkedhettek
az energiatakarékosság lé-
nyegével is.

Nyolc turnusban nyaral-
hattak a gyerekek a Bala-
ton partján, a sóstói ifjúsá-
gi gyermektáborban június
20-tól augusztus 14-ig.
Idén sportegyesületek se-
gítettek abban, hogy az itt
nyaraló 984 gyermek fizi-
kai és szellemi igényét ma-
ximálisan lekössék, színes
és aktív tevékenységeket
kínálva nekik. Aszervezõk
reményei szerint így amel-
lett, hogy a fiatalokat moz-
gásra ösztönözték, felkel-
tették érdeklõdésüket, és
segítséget nyújthattak ab-
ban, hogy mely sportág
rendszeres gyakorlását
kezdjék el. Emellett újdon-
ság volt még a kertmozi ki-
alakítása, egészséges ter-
mékek kínálata a büfében
és a vetélkedõk díjazása is. 

Óbuda idõsebb lakosa-
inak pihenését augusz-
tusban szervezték meg,
melyen 100 nyugdíjas
vett részt.

Javaslat új 
utcanévre 

A közterületek elneve-
zése során korábban Bibó
István nevét javasolta a
helyi képviselõ-testület a
Fõvárosi Önkormányzat-
nak, egy eddig még nevet
nem viselõ III. kerületi
park névadójaként. Ezzel
egy idõben azonban a II.
kerület is az ismert politi-
kusról kívánt közterületet
elnevezni, a fõváros ezt tá-
mogatta. Mivel a város-
rész szomszédságában
már van egy Bibó István
utca, Óbuda-Békásme-
gyer képviselõi ezúttal
Kerényi Grácia költõt,
mûfordítót, ismert ellenzé-
ki személyiséget ajánlot-
ták a park névadójának. 

Láthatósági mellénnyel védik a kisgyermekeket 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

ASzent Péter és Pál
Fõplébánia-temp-

lomnál, az I. világháborús
hõsi emlékmûnél dr.
Khirer Vilmos pápai pre-
látus, a fõplébánia plébá-
nosa kijelentette: a nem-
zet büszke az ország meg-
maradásáért, szabadságá-
ért és függetlenségéért
küzdõ elõdökre. Amikor
azt mondjuk, hogy Isten
áldd meg a magyart, áldd
meg azoknak a véráldo-
zatát is, akikre most emlé-
kezünk, akár a legköze-
lebbi, akár a nagyon távo-
li múltból, áldd meg érte a
magyart, és a vérbõl fa-
kadjon bõség, szeretet,
igazságosság és békesség.

A megemlékezés Wass
Albert: Üzenet haza cí-
mû költeményével foly-
tatódott Benkõ Péter elõ-
adásában.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere az ‘56-os hõsök-
re emlékezve napjaink
égetõ problémáiról is
szólt. A polgármester
szerint ahogy a forrada-
lom leverése után, úgy

most is a gyarapodás ér-
dekében kötöttünk hamis
kompromisszumokat. -
Új béklyók korlátoznak
sok százezer embert sza-
badságában. Ennek ter-
mészetesen megvannak
a haszonélvezõi, és pro-
pagandistái, a Kádár-kor

gyermekeinek uzsorásai
- hangsúlyozta.

Rámutatott, nem a sze-
génység, hanem a beletö-
rõdés a bûn. - Ma azt lát-
juk, hogy a kényelem és a
hajszolt élvezetek földre
rántják az erkölcsöt.
Megváltoztak a szabad-
ság dimenziói, ideje,
hogy végre jól sáfárkod-
junk vele. 1956 igazság-
keresése ma a fejekben és

gondolkodásmód terüle-
tén kell, hogy folytatód-
jon. Nem tekinthetünk
magunkra szabad ember-
ként, amíg bankhitelek
veszélyeztetik lakhatá-
sunkat, amíg az adósság
családok százezreit tart-
ják félelemben - jelentet-
te ki Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere.

Az eseményen részt
vett Menczer Erzsébet

országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ. 

Az ünnepség végén
az egyházak, az önkor-
mányzat, pártok, intéz-
mények és civil szerve-
zetek képviselõi koszo-
rúztak, majd magánsze-
mélyek gyújtottak mé-
cseseket és helyezték el
az emlékezés virágait. A
megemlékezés a Szózat
hangjaival zárult.

Az ‘56-os hõsökre emlékeztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Lapzártakor érkezett: Az 1956-os forradalom óbudai harcaiban részt vett mártírok és a
forradalom leverését követõ megtorlás áldozatainak tiszteletére avatott emléktáblát
november 6-án, az 55. évfordulón Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Kiscelli Mú-
zeumnál. A koszorúzással egybekötött megemlékezésen beszédet mondott Menczer
Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ és Dalmadi Jenõ nyugállományú
ezredes. Az eseményen részt vett Bús Balázs polgármester. Az újonnan felavatott em-
léktáblánál pártok, szervezetek és magánszemélyek is elhelyezték koszorúikat, majd
mécseseket gyújtottak az ‘56-osok emlékére. A Wysocki Légió díszõrséggel, valamit
díszlövéssel rótta le tiszteletét a megemlékezésen

Emléktábla-avatás a Kiscelli Múzeumnál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

A szegélyezés és asz-
faltozás elõkészíté-

se október 24-én kezdõ-
dött a Perényi lejtõ Re-
metehegyi út és Perényi
köz közötti szakaszán,
melyet teljes szélességé-
ben lezártak a forgalom
elõl. A felújítást végzõ
Penta Kft. tájékoztatása
szerint a lezárást várha-
tóan két héten belül fel-
oldják, és az útvonal egy
másik szakaszát, a Peré-
nyi lejtõ 3. és 5. szám
közötti részét zárják le

szintén teljes szélessé-
gében. A munkálatok
idején a Perényi lejtõ
ugyan szakaszosan jár-
ható, a beruházó azt ja-
vasolja, aki teheti, no-
vember végéig válasz-
szon alternatív útvona-
lat. A beruházást a köz-
lekedés biztonsága érde-
kében rendelte meg az
önkormányzat. 

A polgármesteri hiva-
tal és a kivitelezõ kéri a
közlekedõk szíves türel-
mét!

Akik nap, mint nap arra
járnak, azoknak már bizo-
nyára feltûnt, hogy a
Szentendrei út kivezetõ
szakaszán a villanyoszlo-
pok nem a megszokott
rendben állnak. Van, ame-
lyik a földön fekszik és
van, amelyik derékba tört.
Utánajártunk annak, hogy
mi ez a furcsaság.

A fõváros közvilágí-
tásáért és díszvilá-

gításáért a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási
Kft. a felelõs, vagyis ez a
cég üzemelteti, mûköd-
teti az utcai lámpákat.
Mint a cég ügyvezetõ
igazgatójától, Pap Zol-
tántól megtudtuk, a kft.
munkatársai minden év-
ben rekonstrukciós ter-
vet készítenek, amely
magában foglalja a lám-
patest-, az oszlop-, a
kapcsolószekrény-, a ká-
bel, illetve a szabadveze-
ték rekonstrukcióját.
Ezeket a munkákat köz-
beszerzési eljárás kere-
tén belül, pályáztatás út-
ján kiválasztott alvállal-
kozók bevonásával vég-
zik. Az elõzõ évi hálózat-
felméréseiket kiértékel-
ve úgy döntöttek, hogy
2011-ben kiemelt fel-
adatként kezelik a rossz
mechanikai állapotú be-
tonoszlopok cseréjét. 

A Szentendrei úton a
két sávot elválasztó
földszigeten lévõ oszlo-
pok is ennek a rekonst-
rukciónak a részei. Ezek
az oszlopok még a bé-
kásmegyeri lakótelep
építésével egy idõben
készültek, így mára tel-
jesen elöregedtek és bal-
esetveszélyesekké vál-
tak. Az ilyen nagy for-
galmú helyen nagyon
nehéz a munkát úgy
megszervezni, hogy a
forgalmat ne akadályoz-
zák és a világítás is mû-
ködjön a rekonstrukció
ideje alatt. Hogy a leg-
kevésbé akadályozzák a
forgalmat az oszlopok
kiásása és a kábelek ide-
iglenes átkötése nappal
történik, míg az oszlo-
pok kiemelése és az új
oszlopok beállítása késõ
este, illetve éjszaka,

amikor már sokkal ki-
sebb a forgalom. 

Ezzel párhuzamosan
hasonló oszlopcsere
munkák folynak még a
Rozália utcában, a Zsó-
fia utcában, a Pusztakúti
úton, a Mozaik utcában
és a Czetz János utcá-
ban, valamint a Bécsi út
egy részén. Nyáron sza-
badvezetéki rekonstruk-
ciót hajtottak végre a
Körte utcában és a Test-
vérhegyi lejtõnél.

Az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatával
fennálló együttmûködési
megállapodás értelmé-
ben a városüzemeltetési
osztály megrendelésére
idén is lámpatest sûríté-
seket végez, illetve új
közvilágítási hálózatot
épít ki a társaság a kerü-
let különbözõ utcáiban.

D. Zs.

Cserélik a közvilágítási
oszlopokat a Szentendrei úton

A szentendrei HÉV sínpályájának megerõsítését végezték a szakemberek, ezért hete-
kig pótlóbuszok jártak hétvégén Békásmegyer és Szentendre között 

Útfelújítás a Perényi lejtõn

Úgy tûnik, a Nyugati, a Dé-
li és a Keleti pályaudvarra
öt évvel ezelõtt telepített
beléptetõ kapuk nem vál-
tották be a hozzájuk fûzött
reményeket, mert a MÁV-
START Zrt. megszünteti
azokat. 

Így november 7-tõl már
nem a kapukon keresz-

tül juthatnak fel a vonatok-
ra az utasok. Viszont ezzel
egy idõben jelentõsen nö-
veli a MÁV a kalauzok
számát, hogy visszaszorít-
sa a bliccelõket. A társaság
ígérete szerint az ellenõr-
zés mértéke a szerelvénye-
ken 100 százalékos lesz -

minden napszakban. Leg-
alább 50 új jegyvizsgálót
állítanak munkába. A rá-
fordítás mintegy 150 mil-
lió forintba kerül, viszont
arra számítanak, hogy a
jegyvásárlásból legalább
300 millió forinttal több
folyik majd be a kasszába.
Ha ezek a számítások va-
lóra válnak, a MÁV-nak
150 millió forint tiszta
nyeresége származik eb-
bõl a reformból. 

A kapukat azonban
nem bontják le a pálya-
udvarokon, mert szúró-
próbaszerûen olykor még
alkalmazzák ezt az el-
lenõrzési módot is.

Fõvárosi pályaudvarok

Megszüntetik a peronkapus
menetjegy ellenõrzéseket 

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mû-
vek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy ki-
zárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folya-
matosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandelá-
berek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása érde-
kében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

A Krisna-hívõk október 26-án ün-
nepelték Dívalít, a hindu újév kez-
detét. A hagyományokhoz hûen,
mûsorral egybekötött díszvacso-
rára invitálták a közélet szereplõ-
it. A hívõk Magyarországon ezt az
estét az ételosztás fontosságá-
nak, az élelmezés kérdéskörének,
az Ételt az Életért programnak és
a szegénység elleni küzdelem té-
makörének szentelték.

S zilaj Péterné, az Ételt az
Életért Alapítvány - tavaly

ennek a civil szervezetnek
ítélte oda Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a Fis-
cher Ágoston Óbudai Szociá-
lis Díjat - szóvivõje az ünnep-
ségen elmondta: évi 200 ezer
adag meleg ételt osztanak szét
a rászorulóknak országszerte.
Csak Budapesten napi ezer
adagot - ennek a felét a Teleki
téren, a másik felét Óbudán.
Mint mondta, a sor sajnos egy-
re hosszabb, vagyis egyre több
gyerek, nyugdíjas és hajlékta-
lan fordul hozzájuk élelemért
nap, mint nap, de olykor egész
családokkal is találkoznak az
aktivisták. 

A fizikai táplálékon túl sze-
rencsére szellemi táplálékra is
lelnek náluk, hiszen a sok ha-
sonló sorsú ember közösségre
talál itt. Gyakran egymásnak is
tudnak hasznos tanácsokat

nyújtani, ami hozzásegíti õket
a felemelkedéshez. Ráadásul
az ételen megspórolt pénzt
másra költhetik a családok, il-
letve az egyedülálló emberek,
például számlákra, nem ritkán
pedig gyógyszerre. Évente
száz önkéntes csatlakozik az
alapítványhoz, akik segítenek
az ételosztásban. Érdekes mó-
don a sorban álló emberek tel-
jesen fegyelmezetten várakoz-
nak, nincs rendbontás, hangos-
kodás, tolakodás, mindenki tü-
relmesen kivárja a sorát. Az
alapítványnak ma már külön
csomagküldõ szolgálata is mû-
ködik. Rajtuk keresztül jutnak
el az élelmiszercsomagok vi-
dékre, a legszegényebb telepü-
lésekre, ahonnan gyakran ér-
keznek kérések hozzájuk. Az
elõttük álló legfontosabb fel-
adatnak tartják azt, hogy min-
dennap eljuttassák az egészsé-
ges táplálékot ahhoz a 200 ezer
gyerekhez, akik jelenleg mély-
szegénységben élnek Magyar-
országon. 

Idén is lesz karácsonykor
ételosztás a fõvárosban. Az
alapítvány megkapta az enge-
délyt arra, hogy legalább de-
cember 24-én, 25-én és 26-án
újra a Blaha Lujza téren vendé-
gelhesse meg a rászorulókat
egy tál meleg étellel és süte-
ménnyel. (domi)

Az óbudai székhelyû Jövõbarát
Alapítvány a hátrányos helyzetû
gyerekeknek kínál értelmes el-
foglaltságot, miközben sokszor az
éhezéstõl is megmenti õket. Áldá-
sos tevékenységét már négy éve
segíti a Wing Zrt., az egyik legna-
gyobb ingatlanvállalkozás, mely
idén nem kevesebbre vállalko-
zott, mint hogy külön ösztöndí-
jat alapított a lakótelepi sze-
gény gyerekek számára (lapunk
2011/7. számában, „Sok család-
ban nincs pénz élelemre” címmel
olvashatnak errõl). 

B ár elõször a fiatalok felsõ-
oktatását támogatták vol-

na az ösztöndíjjal, az élet úgy
hozta, hogy a piaci elvárások-
nak megfelelõen inkább a szak-
ma, majd pedig az érettségi
megszerzésében nyújtanak se-
gítséget. A pályázók közül hár-
man a tanév során járó rendsze-
res támogatást és mentori segít-
séget nyertek, míg egy gyerek

egyösszegû támogatásban ré-
szesült. Az ösztöndíjat kiíró
cég minden esetben személyre
szabottan vizsgálta, hogy mi-
lyen konkrét támogatásra van a
legnagyobb szüksége a jelent-
kezõknek. 

Így végül két szakácstanuló-
nak kombinált BKV-bérletet és
naponta meleg ételt biztosít,
egy érettségizett lány továbbta-
nulását szintén bérlettel, illetve
a tanszerek megvásárlásával
segíti, az egyszeri támogatással
pedig szintén a diák utazásá-
hoz, illetve zenei képzésének
elindításához járult hozzá. 

Noah Steinberg, a Wing Zrt.
vezetõje szerint a lakótelepi
gyerekszegénység leküzdésé-
hez széleskörû összefogásra
van szükség. A cég az ösztöndí-
jat a tanulmányok teljes idõtar-
tamára biztosítja a nyertes diá-
koknak, tehát jövõre nem kell
újrapályázniuk a támogatáshoz. 

Domi Zs.

Ételt az Életért Alapítvány

Évente 200 ezer adag
meleg ételt osztanak szét

Ösztöndíj lakótelepi
szegény gyermekeknek 
– személyre szabottan

A Jövõbarát Alapítvány továbbra is várja az iskolá-
sokat hasznos programokkal, a tanítás utáni
szabadidõ eltöltésére. Minden program ingyenes,
korrepetálás, uzsonnázási lehetõség is van.

Jótékonysági koncert
A „Rák Ellen, az Emberért, a Holnapért!” Alapítvány „Hálaének” címmel
jótékonysági koncertet rendez az Óbudai Társaskörben november 21-
én 18 órai kezdettel. A koncerten Szvorák Katalin, Liszt- és Alternatív
Kossuth-díjas népdalénekes adja elõ kedvenc dalait az adventi készülõ-
dés jegyében. Közremûködik orgonán és csembalón Andrejszki Judit,
gordonkán Pejtsik Péter. A mûsorvezetõ Kudlik Júlia lesz. Az 1500 forin-
tos jegyekbõl befolyó összeggel az alapítvány Támaszadó Szolgálatá-
nak mûködéséhez járulhat hozzá a közönség. (Cím: Kiskorona utca 7.)

Ezt az évet az Önkéntesség
Európai Évének nevezte ki
az Európai Unió, amely 1983
óta él azzal a lehetõséggel,
hogy minden esztendõt
más-más témának szentel.
Így próbálja meg a kormá-
nyok és az állampolgárok
tájékozottságát javítani bi-
zonyos témakörökben. 

Az önkéntesség egyéb-
ként tíz évvel ezelõtt

már szerepelt napirenden.
Akik személyesen is szí-
vesen tennének valamit
az önkéntesség jegyében,
azoknak a számára most
külön Információs Pontot
hoztak létre az inter-
neten. Az Önkéntes Köz-
pont Alapítvány a www.

onkentes.hu címen várja a
tájékozódni szándékozó-
kat, akik jelenleg többek
között jelentkezhetnek sta-
tisztának projekt filmek-
hez, fordítónak, szerkesz-
tõnek, rádiósnak, illetve
táncoktatónak és edzõnek
kifejezetten idõsek részére. 

Az érdeklõdõk minden
kedden és csütörtökön
15.30-tól 18 óráig szemé-
lyesen is tájékozódhatnak
a lehetõségekrõl az Euró-
pai Pont épületében a
Millenárison (Budapest
II., Lövõház utca 35.).

Aki többet szeretne tud-
ni a programokról és az
elvekrõl, látogasson el a
www.onkentesseg2011.hu
honlapra. (d. zs.) 

Információs pont önkénteseknek
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Több kerületi közterület kapott új ne-
vet szeptember végén a városrész ve-
zetésének kezdeményezésére, a Fõvá-
rosi Közgyûlés jóváhagyásával. Aláb-
biakban arról olvashatnak, kik voltak
azok, akikrõl utcát, sétányt, lépcsõt
neveztek el. (Lapunk elõzõ számában
Toldalagi Pál és Pércsi Lajos életrajzát
közöltük. Elõbbinek utca, utóbbinak
lépcsõ viseli a nevét.)

Hamvas Béla sétány

Hamvas Béla a felvidéki Eperje-
sen született 1897. március 24-

én. Édesapja az Evangélikus Lyceum
magyar-német szakos tanára, ahol
Hamvas középiskolai tanulmányait
végzi. 1915-ben érettségizik, és tanu-
lótársaihoz hasonlóan nagy lelkese-
déssel önkéntes katonai szolgálatra
jelentkezik. Tiszti iskolai kiképzést
kap, majd 1916 és 1917 között szol-
gálatot teljesít az ukrán és az orosz
fronton. Kétszer megsebesül, ideg-
összeomlással utalják kórházba.
1919-ben családjával Budapestre
költözik (apja megtagadja a szlovák
hûségesküt, ezért kiutasítják õket Po-
zsonyból). Ezt követõen a Pázmány
Péter Tudományegyetem bölcsészeti
karán magyar-német szakos hallgató,
emellett a Konzervatórium zeneel-
méleti elõadásait látogatja, sõt alkal-
mi hallgatója az orvostudományi
karnak is. 

Egyetemi tanulmányai végeztével
újságírói állást vállal, a Budapesti
Hírlapnál és a Szózatnál (1923-
1926).  Álláshoz jut a Fõvárosi
Könyvtárban, ahol 1927-tõl 1948-ig
dolgozik. Latin és görög nyelvû mû-
vek mellett németül, franciául vala-
mint angolul is olvas. Mindig távol
tartotta magát az izmusok szektássá-
gától és szükségszerû szûklátókörû-
ségétõl, amikkel szemben az egyete-
mességet kereste, ami nem áll szem-
ben semmilyen más irányzattal, ha-
nem irányzatok feletti. Irodalmi, esz-
tétikai, filozófiai, lélektani, szocioló-
giai és tudományelméleti tárgyú esz-
széi, tanulmányai és bírálatai a legkü-
lönbözõbb világszemléletû folyóira-
tokban jelentek meg.

Elsõ felesége Angyal Ilona, akivel
1929-ben köt házasságot, és akitõl
1936-ban válik el. 1937-ben feleségül
veszi Kemény Katalint. Lakást Bérel-
nek Óbudán, a Remetehegy oldalá-
ban. 1940-tõl 1944-ig háromszor kap
behívó parancsot. A háború alatt is
fordít: Lao-ce, Böhme, Hérakleitosz,
Kungfu-ce, Henoch mûveit. Elsõ esz-
székötete, A láthatatlan történet 1943-
ban jelenik meg, majd megírja a Sci-

entia Sacra címû nagyesszét, mely
második írói korszakának nyitánya. 

A Hamvas-házaspár megéli Buda-
pest megszállását. A lakást bombata-
lálat éri 1945-ben. Könyvtára, kézira-
tai megsemmisülnek. A háborút kö-
vetõ években egyebek mellett sze-
melvénygyûjteményt állít össze,
Anthologia Humana-Ötezer év böl-
csessége címmel, mely 1946-ban je-
lenik meg. 1948-ban Hamvas Bélát
könyvtári állásából felfüggesztik és
„b-listázzák” (ez a politikailag meg-
bízhatatlanok belügyminisztériumi
kategóriája). A b-listás csak a legala-
csonyabb rendû munkát vállalhatja.
Minden publikációs és szerkesztõi
jogától megfosztják. Közéleti eltiltá-
sáig ugyan több mint 250 szövegét
publikálták, életmûvének nagyobb
részét azonban a névtelenségben írt
mûvek alkotják. 

Földmûves igazolványt vált ki,
melyben munkahelyéül sógora
szentendrei kertjét jelöli meg. 1948
és 1951 között földet mûvel, gyü-
mölcsöt termeszt. A Karnevált ebben
az idõszakban írja meg. Utóbbi mû
az olvasók körében, kézirat formájá-
ban 30 évig jár kézrõl kézre, mígnem
1985-ben megjelenhet. 1951-tõl
1964-ig az Erõmûberuházó Vállalat
építkezésein vállal munkát, mint rak-
táros, segédmunkás, gondnok. Haj-
nalban, munkakezdés elõtt, és ami-
kor csak teheti, kihúzott íróasztalfi-
ókban és árokparton szanszkritból,
görögbõl fordít; a jógáról, a Kabbalá-
ról, a zenérõl és a szufikról ír tanul-
mányt. Patmosz címû, háromkötetes
esszégyûjteménye, az életmû utolsó
periódusának fõmûve. 1968. novem-
ber 7-én agyvérzésben hal meg. Fele-
sége Szentendrén helyezteti örök
nyugalomra. Posztumusz Kossuth-
díjat kap 1990-ben. Sz. Cs.

Kikrõl nevezték el 
a névtelen közterületeket?

Egy éve, tavaly októberben voltak
az önkormányzati választások.
Sorozatunkban arról kérdezzük az
egyéni választókerületek képvi-
selõit: milyen ügyekben jártak el
a lakosok érdekében?

Ezúttal Désiné Németh Éva
(Fidesz-KDNP), a 3. szá-

mú egyéni választókerület kép-
viselõje, fõvárosi kapcsolato-
kért felelõs tanácsnok számolt
be munkájáról.

- A3. sz. választóke-
rület a Tímár utca, a
Pacsirtamezõ utca, a
Bécsi út és a Faluház
közötti területet fedi le.

Kicsit más a helyze-
tem, mint a többi kép-
viselõnek, én ugyanis
már 17 éve, 1994 óta
képviselõ vagyok a
körzetben. A körzethatárok
idõközben folyamatosan vál-
toztak, a régi körzetem jelentõs
része megmaradt és kiegészült
a Faluházzal és a Solymár utcai
lakóépületekkel. Ebbõl adódik
viszont az, hogy néha olyanok
is fordulnak hozzám kéréseik-
kel, akik valójában már nem az
én választókerületemhez tar-
toznak, de úgy megszoktak,
hogy még mindig azt hiszik, én
vagyok az õ képviselõjük. Ter-
mészetesen meghallgatom a
panaszukat, és amit lehet, meg
is teszek értük.

Ami azt illeti, sokat változott
ez a körzet az elmúlt években.
Az egészségtelen házakat le-
bontották, újakat, korszerûeket
építettek a helyükre. Némikép-
pen megreformálták a közleke-
dést is: egyirányúsítottak utcá-
kat, rendbe hozták a járdákat,
az utakat és mindenki nagy
örömére megépült a körforga-
lom a Kiscelli és a Szõlõ utca
keresztezõdésében, s azóta
szinte megszûntek itt az addig
annyira gyakori balesetek. Rá-
adásul a korábban kialakult
rendezetlen „bódéváros” is el-
tûnt, gondozott, ápolt területté
vált a csomópont.

Persze, még mindig sok a te-
endõnk. Például a meg-
növekedett forgalmat alig bírja
a Kiscelli utca, a gyalogosok
számára nehéz az átkelés, így
szükség lenne egy elkerülõ út-
ra, amely a hegyrõl lejövõ, il-
letve felmenõ autókat elterelné
innen és gyorsabb haladást ten-

ne lehetõvé. Alighanem ez egy
nagyberuházáshoz kapcsoló-
dóan épülhet majd meg egy-
szer, mert saját erõbõl az ön-
kormányzat nem tudná finan-
szírozni.

A másik, gyakran felmerülõ
kérés a közbiztonság javítása.
Nem is olyan régen még nyit-
va voltak a házak, a kertek ka-
pui, ma pedig már mindenki
kénytelen bezárkózni, rácsot
tenni még az ablakára és az er-

kélyére is, nehogy
kirabolják az ottho-
nát. A lakók szeret-
nék, ha térfigyelõ-
rendszer épülne ki a
kerületnek ezen a
részén is, mert ezen
a módon már más-
hol is sikerült visz-
szaszorítani a betö-

réseket. Természetesen a meg-
felelõ fórumokon tolmácso-
lom ezt a kérést, és azon va-
gyok, hogy mielõbb megvaló-
suljon a kamerák felszerelése. 

Sokakat zavartak a nagy
számban összegyûlõ hajlékta-
lanok az evangélikus templom
környékén, és több parkosított
területen is. Az itt lakók éjsza-
kai nyugalmát is zavaró zajon-
gást úgy tudtuk visszaszorítani,
hogy korlátoztuk az éjszakai
szeszesital árusítást, és ezeken a
területeken rendszeresebben
járõrözik a közterület-felügye-
let. Lényegesen kevesebb azóta
a hontalan a templom mellett is. 

A parkolóhelyek szûkössé-
ge természetesen az én körze-
temben is jelentkezik. Erre a
problémára átfogó megoldást
kell találnia a kerületnek. Kü-
lönbözõ javaslatok vannak
napirenden, úgyhogy hama-
rosan nyilván lépünk is annak
érdekében, hogy Belsõ-Óbu-
dán újra nyugodtan parkol-
hassanak az itt lakók. 

Szintén folyamatosan felme-
rülõ kérdés, hogy a Flórián téri
parkban minden komolyabb
esõzés után rongálódik a mur-
vával burkolt járda  és sárten-
geren kell átgázolniuk az arra
közlekedõknek. Mivel azon-
ban ez a terület nem a kerület
tulajdona, hanem a fõvárosé, a
kerület nem építhet szilárd bur-
kolatú járdát. Mindent elköve-
tek a kerületi önkormányzatnál
és fõvárosnál is az ügy mielõb-
bi megoldása érdekében Domi 

Egyéni választókerületek képviselõi

Térfigyelõ-rendszert kérnek a lakók
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Pályázat – Közérdekû

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
pályázatot ír ki Óbuda-Békásmegyer terü-
letén lévõ többlakásos lakóépületek ma-
gánerõs lépcsõházi belsõ, zárt rendszerû
elektronikus megfigyelõ rendszer (továb-
biakban:kamerarendszer) kiépítési költsé-
geinek támogatására.

Pályázatot a 12, vagy annál több lakásos
társasházas és lakásszövetkezeti lakó-
épületek nyújthatnak be. 

1. A pályázat célja
A közrend és közbiztonság megszilárdítása
és javítása a lakótelepeken, a bûncselek-
mények megelõzése és visszaszorítása, az
áldozattá válás megelõzése, a személyes
biztonságot nyújtó környezet kialakítása, a
vagyonvédelem hatékonyságának növelé-
se, illetve kiemelt fontossággal a kerületi
panelépületek lépcsõházainak közbizton-
sági ellenõrzése. 

2. Pályázati feltételek
2.1. Támogatásban kizárólag azok a lakó-
épületek részesíthetõk, amelyek az önkor-
mányzat által kiírt pályázatnak megfelelõ
határidõ - illetve a hiánypótlásra nyitva ál-
ló határidõ - leteltéig érvényes pályázatot
nyújtanak be.
2.2. A pályázaton csak azok a lakóépületek
vehetnek részt:
a) amelyekben legalább 12 lakás található;
b) ahol a tervezett kamerarendszert a köz-
gyûlés megszavazta és döntött a várható
költségek mértékérõl és a pénzügyi forrá-
sáról.
2.3. A lakóépület pályázatának tartalmaz-
nia kell:
a) a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési
adatlapot;
b) a lakóépület közgyûlésének határozatát,
mely a térfigyelõ rendszerre és a pénzügyi
forrásra vonatkozik, valamint a közös kép-
viselõ, illetve a szövetkezet elnöke (a to-
vábbiakban: közös képviselõ) felhatalma-
zását a szerzõdés aláírására;
d) a tervezett rendszer mûszaki leírását és
költségvetését;
e) a kivitelezõ cég árajánlatát;
f) a lakóépület közgyûlésének határozatát,
hogy amennyiben a beruházás bekerülési
összege magasabb a benyújtott költségve-
tésben szereplõ összegnél, akkor ezt a részt
a lakóközösség fedezi.
g) nyilatkozatot, amely szerint a pályázó
ismeri és betartja a kamerarendszer telepí-

tésére vonatkozó a Társasházakról szóló
2003. évi CXXXIII. törvény, a Lakásszö-
vetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. tör-
vény, a Személy - és vagyonvédelmi, vala-
mint magánnyomozói tevékenységrõl szó-
ló 2005.évi CXXXIII. törvény valamint a
Személyes adatok védelmérõl és a közér-
dekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény  elõírásait.
2.4 A kamerarendszerek megfelelõ haté-
konysága és a személyiségi jogok védelme
érdekében olyan rendszer kiépítését támo-
gatja az önkormányzat, amely megfelel a
mellékletben szereplõ mûszaki paraméte-
reknek, és az adott ingatlannak.
a) valamennyi be- és kijáratát, valamint a
lépcsõházban történõ továbbhaladás (lift,
lépcsõfeljáró) irányát rögzíti;
b) a kamerák, illetve a rögzített felvételek
képe olyan felbontású és minõségû legyen,
hogy arckép felismerését lehetõvé tegye;
c) a kamerák által felvett képeket a DVR
zárt rendszerben rögzíti, annak felvételei-
hez illetéktelen személy nem férhet hozzá;
d) a kamerarendszer felvételeit legalább 15
napig meg kell õriznie a zárható szekrény-
ben elhelyezésre kerülõ képrögzítõ egy-
ségnek.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1. Támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásnak nem
minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nél-
küli végleges juttatásban (a továbbiakban:
vissza nem térítendõ támogatás) részesül.

3.2. Támogatás mértéke
Lépcsõházanként maximum 80.000 Ft.
A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az ál-
tala meghatározott pénzügyi kereten felül
beérkezett pályázatokat visszautasítsa,
amelynek meghatározója a pályázatok idõ-
rendi beérkezése.

3.3. Az önerõ mértéke
A pályázónak legalább a beruházás elszá-
molható költségének támogatással csök-
kentett részének megfelelõ önerõvel kell
rendelkeznie.

3.4. A támogatás kifizetése
Utólagosan, a beruházás átadását követõ-
en. A kifizetés igényléséhez mellékelni
kell a rendszert kiépítõ cég számláját. 

4. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen kiírás esetében a támogatott projek-

tek kiválasztása egyfordulós eljárásrend-
ben történik. A benyújtott pályázatokat a
Polgármesteri Hivatal Védelmi és közbiz-
tonsági irodája bírálja el.
A pályázót az elbíráló pályázat leadási ha-
táridejétõl számított 10 munkanapon belül
értesíti döntésérõl.

4.1. A pályázatok benyújtásának helye
és határideje
A pályázatok benyújtására 2012. január
15-ig van lehetõség.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a
Pályázati adatlapon nyújtható be, mind a
papír alapú, mind az elektronikus formá-
ban való kitöltésnél. A pályázati adatlap
sem tartalmában, sem alakjában nem vál-
toztatható. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást
követõen a pályázat tartalmi elemeinek
változtatására nincs lehetõség. Az ilyen
jellegû módosítási igények nem vehetõk
figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban, va-
lamint további 1 elektronikus példányban
(kizárólag CD/DVD lemezen), 1 db zárt
csomagolásban, postán feladott ajánlott
postai küldeményként a következõ címre
kell beküldeni:

Postacím: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, Védel-
mi és közbiztonsági iroda, 1033 Buda-
pest, Fõ tér 3.

Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD le-
mezen jól láthatóan tüntesse fel a Pályáza-
ti Felhívás címét, a pályázó nevét és címét.
Kérjük, ellenõrizze a kitöltött adatokat, il-
letve gyõzõdjön meg a kitöltés sikeressé-
gérõl, az adathordozó épségérõl! 
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kér-
déseiket:
• a mûszaki tartalomra vonatkozóan a 06-
1/367-0961-es telefonszámon vagy az
info@okn.hu e-mail címen,
• a pályázatra vonatkozóan a 06-1/437-
8638-as telefonszámon vagy a bunmeg-
elozes@obuda.hu e-mail címen tehetik fel.
• a pályázat anyaga letölthetõ Óbuda hon-
lapjáról is: www.obuda.hu

4.2. A kivitelezés határideje:
A nyertes pályázóknak a rendszer kiépíté-
sére és rendszerbe állítására 2012. márci-
us 31-ig van lehetõségük. E határidõ után
keltezett számlát a kiíró nem fogad el.

Pályázati felhívás elektronikus megfigyelõ rendszer kiépítésére

Éjjel-nappal hívható a Fõvá-
rosi Közterület-felügyelet

ügyeleti szolgálata annak érdeké-
ben, hogy rendezett, tiszta, biz-
tonságos, vagyis élhetõ városban
lakhassunk. A szolgáltatást bárki

igénybe veheti, ha csõtörést, gáz-
szivárgást tapasztal, ha elállja az
útját egy rossz helyen parkoló au-
tó, ha sötét van egy útszakaszon,
mert kiégett az utcai lámpa, ha
rendszeresen zaklatják az utcai

zugárusok, ha megrongálták a
gyakran látogatott játszóterén a
játékokat, vagy a parkban a pado-
kat, vagy bármi egyéb zavaró kö-
rülmény keseríti meg a minden-
napjait. A bejelentés nyomán a

felügyelõk intézkednek, s ha nem
tudják saját hatáskörben megol-
dani a problémát, továbbítják az
illetékes szervezeteknek.  

Ha tehát valaki tapasztal
olyat, ami zavarja a szemét, a
fülét vagy a biztonságérzetét,
nyugodtan hívja a két ingyenes
számot: 06-80-220-220, 06-80-
330-330.

Az élhetõ fõvárosért

Zöldszám a közterületek rendjéért
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Õsszel és tavasszal eddig is
szervezett az önkormányzat
hulladék begyûjtési akció-
kat, de ilyen átfogó takarí-
tási program még nem volt,
amilyet október 3-a és 16-a
között rendeztek „Takarít-
suk ki Óbudát!” elnevezés-
sel - tudtuk meg Szabó
Magdolna fõtanácsadótól. 

Akéthetes program
célja a kerület teljes

megtisztítása civil szerve-
zetek - lakossági egyesü-
letek, lakóközösségek, la-
kásszövetkezetek - és ön-
kormányzati szervezetek
- iskolák, óvodák, bölcsõ-
dék, egészségügyi, kultu-
rális és sport intézmé-
nyek, idõsklubok, gondo-
zóházak - bevonásával.
Az önkormányzat felhí-
vására megmozdultak a
lakótelepeken és a családi
házas övezetekben élõk
egyaránt.

Leadták többek közt a
szezonális zöldhulladé-
kot - amelyet komposztá-
ló telepre szállítottak -, a
kommunális szemetet és
a veszélyes hulladékokat
is. Az elektromos és

elektronikai hulladékot,
valamint az egyéb veszé-
lyes hulladékot két na-
pon, október 8-án és 15-
én gyûjtötték be a kerület
több pontján, és követhe-
tõ útvonalon szállították a
feldolgozókba. Összesen
26 tonna elektromos és
elektronikai hulladékot,
valamint 16 tonna egyéb
veszélyes hulladékot
adott le a lakosság. Akik
részt vettek a munkában,
azoknak gyûjtõzsákokat,
védõkesztyût és konténe-
reket biztosított az önkor-
mányzat. 

Az ilyen akciókra min-
denekelõtt azért van szük-

ség, mert évrõl évre egyre
több veszélyes hulladék
keletkezik, amelyek biz-
tonságos elhelyezésérõl
gondoskodni kell - hívta
fel a figyelmet a fõtanács-
adó. Próbaképpen meg-
hirdették a helyben törté-
nõ használt étolaj begyûj-
tését, amelynek tapaszta-
latait néhány hónap eltel-
tével összegzik. 

A takarítás a lakosság-
nak semmibe sem ke-

rült, mivel a költségeket
az önkormányzat állta a
K ö r n y e z e t v é d e l m i
Alapból. Az akció rend-
kívül sikeres volt, mivel
minden eddiginél töb-
ben kapcsolódtak be a
közös munkába. Már
látható, hogy folyama-
tosan erõsödik a lakos-
ság környezettudatossá-

ga, vagyis egyre többen
és egyre többet hajlan-
dók tenni környezetük
védelme érdekében. Ezt
mutatja egyébként az a
tény, hogy egyre több
lakóközösség kapcsoló-
dik be a helyben történõ
szelektív hulladékgyûj-
tés rendszerébe. 

Domi Zs.

26 tonna elektromos és elektronikai hulladékot gyûjtöttek be

Kitakarították Óbudát októberben

A Pais Dezsõ Általános Is-
kola dolgozói, pedagógu-
sok, szülõk és gyerekek,
valamint a békásmegyeri
Óbor Kör önkéntesei is
csatlakoztak október 15-én
a „Takarítsuk ki Óbudát!”
elnevezésû akcióhoz. 

A z iskola ÖKO-
pályázaton nyert

összegbõl örökzöld nö-
vényeket vásárolt, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata városüzemel-
tetési osztálya pedig hat
kerti padot biztosított
számukra, melyek az
épület elõtt kialakított
parkot teszik barátságos-
sá, kellemessé. 

Az akcióban részt vevõ
gyerekek és felnõttek
összegyûjtötték az avart,
felszedték a szemetet,
gyomláltak, sövényt nyír-
tak, virágot ültettek. Az

iskola ÖKO-kertjét is
rendezték: a talaj fellazí-
tása és gyomlálása után a
helyi komposztálóból ke-
rült rá a talajjavító réteg,
hogy tavasszal még gaz-
dagabb legyen a vetemé-

nyeskert termése. Nem-
csak az iskolaudvart, ha-
nem a környezõ területe-
ket, a lakóházak és a ját-
szótér környékét, illetve
a vízelvezetõ árkot is
megtisztították. 

Megszépült a Pais iskola környéke
Az Õszike utcai Idõsek
Klubja és a Veres Péter
Gimnázium 9.b és 10.c osz-
tályának tanulói október
11-én közösen kapcsolód-
tak be a „Takarítsuk ki Óbu-
dát!” akcióba. 

Adiákok és a klubta-
gok már ismerõsként

köszöntötték egymást, mi-
vel tavasszal is összefog-
tak, amikor virágokat ül-
tettek a nyugdíjasház kert-
jébe és az épület elõtt talál-
ható virágládákba. 

A takarítás nagyon jó
hangulatban zajlott, az
idõjárás is kegyes volt a
szorgoskodókhoz. A diá-
kok kerti szerszámokat is
hoztak magukkal, és kö-
zösen gereblyézték a fale-
veleket, szedték a szeme-
tet az idõsekkel. A munka
tíz órakor kezdõdött és
délután kettõig tartott,
melybõl mindenki kivette
a részét; ki a kertben se-
rénykedett, ki a konyhá-
ban segített. 

Kicsit fáradtan, de annál
éhesebben ültek le a részt-
vevõk az asztalokhoz, ahol
finom lecsó, zsíros kenyér
és sütemény volt az elvég-
zett munka jutalma. Meg-
egyeztek abban, hogy a jö-
võben is ápolni fogják a
generációs kapcsolatot.

Önkéntesek gereblyéztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Fodros hírek
Koszorúzás Kolczonay Ernõ emléktáblájánál 

A Fodros Iskola bejáratánál emléktábla hirdeti: „Eb-
ben az iskolában szerettette meg a vívást sok-sok
gyerekkel Kolczonay Ernõ (1953-2009) világbajnok,
örökös magyar bajnok, párbajtõrözõ”.
Az emléktábla avatásának egy éves évfordulóján,
október 4-én emlékeztek újra a bajnokra. A bensõ-
séges összejövetelen az iskola diákjai rövid meg-
emlékezést tartottak, majd Kolczonay István meg-
ható szavakkal emlékezett testvérére. A neves
sportoló által alapított Fless vívóiskola ma is mûkö-
dik az iskolában.

Alsósok szüreti mulatsága
A tavalyihoz hasonlóan idén is szüreti mulatságot
rendeztek az alsósoknak október 7-én. A programot
a moldvai táncházzal kezdték. Ezután a gyerekek
darálták, préselték a szõlõt, jókedvûen iszogatták a
mustot, így ismerkedve a szõlõfeldolgozással, a
szüreti népszokásokkal. A saját kezû préselés, da-
rálás igazi élmény volt minden gyerek számára, a
közös táncmulatság pedig igazán jó hangulatot te-
remtett.

Hírlevél 
Az iskola honlapján (Fodros.hu) havonta megjele-
nõ hírlevélben rendszeresen tájékoztatják az érdek-
lõdõket az iskola eseményeirõl, eredményeirõl, ter-
veirõl, betekintést nyújtanak az intézmény életébe,
hétköznapjaiba.

Diákok a Parlamentben
A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola
október 23-a tiszteletére parlamenti látogatást szer-
vezett a közel 460 tanulója részére. A szakközépis-
kolások október 20-án, a szakiskolások október 21-
én vehettek részt az 50 perces parlamenti sétán,
ahol idegenvezetõk kalauzolták a fiatalokat. A tanu-
lók többségének eddig még nem volt alkalma és le-
hetõsége eljutni az ország házába. Nekik és osz-
tálytársaiknak felejthetetlen élményt nyújtott a kultu-
rális program.

Nyílt napok
• A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakisko-
lában november 16-án 9 órától nyílt napot tartanak,
melyre várják az érdeklõdõket. (Cím: Zipernowsky
Károly utca 4.)
• A Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gim-
náziumban november 17-én 8 órától lesz nyílt nap.
Felvételt hirdetnek angol, német, orosz célnyelvû
osztályaikba. (Részletes program: www.korosi.hu
Elérhetõség: 1033 Budapest, Szentendrei út 83.,
tel.: 250-1744 /titkárság/.)

Iskola-elõkészítõ
Ismerkedõ foglalkozást (iskola-elõkészítõt) tart az
Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola
és Óvoda a 2012. szeptember 1-jén induló 1. évfo-
lyamába jelentkezõk részére november 19-tõl
szombatonként 9-tõl 11 óráig. (Érdeklõdni a reggeli
órákban, a 388-8301-es telefonon, vagy www.peter-
pal.hu címen lehet. Cím: Fényes Adolf utca 10.)

Suliváró 
A Keve-Kiserdei Általános Iskolába várják a leendõ
elsõ osztályos gyermekeket. Suliváró foglalkozások
a Keve utcában: december 14-én 17 órától; 2012.
február 15-én 17 órától; április 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).

Szalagavató bált tartott a Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
um a Békásmegyeri Közösségi Házban október 29-én 

Csillagtanoda
A Csillaghegyi Általános Iskolába iskolanyitogató foglalkozásokra várják az ér-
deklõdõ szülõket és jövõ tanévben elsõ osztályt kezdõ gyermekeiket. * Novem-
ber 18-án 17 órától: Meseiskola! Mese bábozása, eljátszása (dramatizálás,
rajzkészítés). * 2012. február 17-én 17 órától: Játsszunk iskolásat! „Tanítási óra”
az ovisok bevonásával. * Március 21-én 8 órától: nyílt órákon (1-2 óra) a tanítók
tanórai munkájának megismerése. (További információ a 368-6651-es telefon-
számon, illetve az iskola honlapján: csillagh-bp3.sulinet.hu. Cím: Dózsa György
utca 42.)

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

Budapest Fõváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
riummal együttmûködve 2012. évre
kiírja a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot.

„A” típusú pályázatra azok az ön-
kormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû felsõoktatási hallgatók je-
lentkezhetnek, akik a képzésre vonat-
kozó keretidõn belül, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményezõ mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben folytat-
ják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok az ön-
kormányzat területén állandó lakó-

hellyel rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik a 2011/2012-es tanévben utolsó
éves, érettségi elõtt álló középiskolá-
sok; vagy felsõfokú diplomával nem
rendelkezõ, felsõoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségi-
zettek; és a 2012/2013-as tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény
keretében teljes idejû (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ alapképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy fel-
sõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni. 

Pályázati idõszak: 2011. október 17.
- 2011. november 14. (További infor-
máció a pályázati csomagban. Pályá-
zati csomag letölthetõ: www.obuda.hu
Személyesen átvehetõ az önkormány-
zat ügyfélszolgálati irodájában, Har-
rer Pál utca 2., tel.: 437-8650.)

Felsõoktatási ösztöndíjpályázat

A Bolyai Matematika Csa-
patverseny megyei/körzeti
fordulóját október 14-én
rendezték. A 2005-ben a
II. és a III. kerületbõl in-
dult megmérettetés azóta
országos rendezvénnyé
nõtte ki magát, idén több
mint 30 ezer diák vett
részt rajta, köztük határon
túli iskolák csapatai is. A
III. kerületbõl összesen
321 csapat, azaz közel
1300 diák nevezett.

Averseny országos
döntõje szintén ke-

rületünkben lesz: novem-
ber 26-án a Veres Péter
Gimnázium, a Bárczi
Géza Általános Iskola és
a Csillaghegyi Általános
Iskola ad otthont a leg-
jobbak erõpróbájának.

Az országos döntõn
kerületünket a következõ
csapatok képviselik: 3.
osztály: Logikai 4-es
(Keve-Kiserdei Általá-
nos Iskola) Fatér Petra,
Korompay Róza, Kor-
vicska Benedek, Pásztor
Benedek. * 4. osztály:
Téglatestek (Óbudai
Harrer Pál Általános Is-
kola) Beke Csongor,
Gyimesi Péter. * 5. osz-
tály: KRZT (Bárczi Géza
Általános Iskola) Debre-
czeni Tibor, Huszti Za-

lán, Maszlovics Kriszti-
án, Takács Roland. Szá-
mológépek (Veres Péter
Gimnázium) Csontos
Lilla, Fuisz Gábor, Mi-
sik Márton, Radvánszki
Fanni. * 6. osztály:
2×2=5 (Veres Péter
Gimnázium) Angelus
Hanna, Beskid Doroty-
tya, Miskolczi Zsófia,
Wallner Andrea Orsolya.
* 7. osztály: Nomerók
(Fodros Általános Isko-
la) Csontos Imola, Far-
kas Máté, Bõsz Patrik,
Farkas Szabolcs. Vérsü-
nök (Veres Péter Gimná-
zium) Balázs Ákos,
Iványi Balázs, Radnai
László, Török Attila. * 8.
osztály: BPEA (Óbudai
Szent Péter és Pál Sza-
lézi Általános Iskola)
Balázsdi-Szabó Bálint,
Koroknai Péter, Soóki-
Tóth Eszter, Stirling An-
na. DOB6 (Alternatív
Közgazdasági Gimnázi-
um) Gálosi Dóra, Fábián
Kamilla, Laczó Péter,
Sengel Tamás. SZ. S.
csapat (Veres Péter Gim-
názium) Bálint Bence,
Major András, Mészáros
Viktória, Villám Lilla.

(A verseny részletes
eredményei a www.bo-
lyaiverseny.hu honlapon
olvashatók.)

Bolyai Matematika Csapatverseny 

Országos döntõ Óbudán 

Mûvészeti oktatás a Színkörben
Felnõttek, diákok jelentkezését várják a Színkör mû-
vészeti csoportba. Bekapcsolódhatnak felvételire ké-
szülõ diákok, alkotni vágyó felnõttek kezdõ, haladó
szinten. A 7-8. osztályos általános iskolások felkészül-
hetnek képzõmûvészeti középiskolába. A csoport 8
éve mûködik a Fodros iskola rajztermében. Számos
csoportos kiállításuk volt a kerületben és azon kívül.
A régi tagok sok egyéni kiállítást is rendeztek. (Érdek-
lõdhet Varga Ágnes kör vezetõnél a 06-30-324-9819-
es telefonszámon vagy a honlapon: H.Varga Ágnes.)

A Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola tanárai és di-
ákjai az intézmény fennál-
lásának 35. évfordulóját
ünnepelték október 14-én.

Az alsós gyerekek ze-
nés gimnasztikával

melegítettek be, majd já-
tékos sportversenyeken,
kézmûves foglalkozáso-
kon és különbözõ vetél-
kedõk állomásain mérték
össze ügyességüket, szel-
lemi felkészültségüket,
majd maguk fûzte barát-

ság karkötõkkel ajándé-
kozták meg egymást.

A felsõs diákok egy
izgalmas kalandjáték ré-
szesei voltak, melyben
igen fontos szerepet ka-
pott az osztályok krea-
tivitása, a munkameg-
osztás, az együttmûkö-
dés képessége. Délután
Preszy és Parola folk-
rock koncert szórakoz-
tatta a közönséget, me-
lyen aktív részesei le-
hettek a tanulók a pro-
dukciónak. A napot egy-

kori kollégák és tanítvá-
nyok találkozójával,
vendégül látásával zár-
ták, melyen az emlékek
újra megelevenedtek.

Végül mindenki az
együvé tartozás melen-
getõ érzésével térhetett
haza, fáradozásuk elis-
meréseként a diákok,
szülõk és a pedagógu-
sok egyaránt azzal a
gondolattal búcsúztak a
naptól: „Ma is nagyon
jó volt Medgyessys-nek
lenni!”

35 éves a Medgyessy iskola

1 % 1 % 1 %. Köszönet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 száza-
lékát - tavaly 336 ezer 186 forintot - a Meseerdõ Óvoda/Szivárvány Tagóvoda
„KÖSZI” Alapítványának ajánlották fel. A 2010/2011-es nevelési évben a Szél
és a Meggyfa utcai épület udvarán lévõ hintás mászókák ütéscsillapítási
munkáit végezték el.

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

Polgárõr napra gyûltek
össze a Budapesti és Agg-
lomerációs Polgárõr Szer-
vezetek Szövetsége (BPSZ)
tagszervezetei a X. kerü-
leti Óhegy parkban októ-
ber 15-én.

A Budapest III. Kerü-
leti Polgárõr Egye-

sülettõl tizenhárman
mentek el az eseményre
és közülük négyen vet-
tek részt a rendezvény
reggelén induló „Pol-
gárõr 4×4 Mini Kalan-
drallyn”.

A versenyen GPS-el
kellett Budapesten és
környékén meghatáro-
zott pontokon áthaladni
és fényképeket készíte-
ni, illetve a polgárõrség-
hez kapcsolódó felada-
tokat megoldani. A szo-
ros versenyben a III. ke-

rületiek a középme-
zõnyben végeztek.

Elismerõ szavakkal
méltatta a polgárõrök ál-

dozatos és térítés nélkül
végzett tevékenységét
levelében Tóth Tamás
dandártábornok, Buda-

pest rendõrfõkapitánya,
majd szóban Fülöp Val-
ter ezredes, a fõkapitány
bûnügyi helyettese.

Szólt még az egybe-
gyûltekhez a fõvárosi, kõ-
bányai és zuglói önkor-
mányzat képviselõje is.
Valamennyien szükséges-
nek tartották és megkö-
szönték a polgárõrök ön-
kéntes munkáját, amit a
bûnmegelõzés, a közrend,
közlekedésbiztonság, az
áldozat- és ifjúságvéde-
lem, illetve a baleset-
megelõzés terén tesznek. 

A beszédeket követõ-
en a kiemelkedõ munkát
végzett polgárõröknek,
valamint a polgárõrség
támogatásában élen já-
róknak elismeréseket
nyújtottak át. A III. ke-
rületiek közül egy pol-
gárõr a BPSZ Szolgálati
Érdemérem arany, két-
két fõ pedig az ezüst, il-
letve bronz fokozatú el-
ismerést vehette át.

Jól szerepeltek az óbudai polgárõrök a kalandrallyn

AMátyás-hegyi bar-
langot már a II. világ-

háború alatt óvóhelyként
használták, egy részét ép-
pen ebbõl a célból mester-
ségesen vájták ki. Az igazi
áttörés 1948-ban követke-
zett be, amikor az úgyne-
vezett Centenáris szakasz
felfedezésével négy kilo-
méter körülire nõtt a bar-
lang feltárt hossza. Agyak-
ran feltört bejárati ajtó
szinte csábította a nagy ka-
landra a fiatalokat. 

Három fiú 1950. május
6-án, szombat délután le-
szállt a barlangba, és mivel
hétfõ reggelig nem értek

haza, a hozzátartozók érte-
sítették a hatóságot. A
rendõrség haladéktalanul
megkezdte az eltûntek fel-
kutatását, ebbe bevonta a
III. kerületi tûzoltóságot is.
(A Barlangi Mentõszolgá-
lat csak 11 évvel késõbb
alakult meg - a szerzõ.)
Azonban a tûzoltócsapat
sem jutott eredményre, így
gyakorlott barlangjárók se-
gítségét kérték a Magyar
Természetbarát Szövetség
közbenjárásával. Zsadányi
Imre és Szabó Ferenc ér-
kezett a helyszínre, akik
alaposan átkutatták a szö-
vevényes járatokat és min-

denhová bekiabáltak. Már
úgy látszott, hogy õk is
eredménytelenül térnek
vissza, amikor az egyik
zugból nyögést észleltek,
így megtalálták a 15, 20 és
21 éves fiúkat. A teljesen
elcsigázott fiatalok felszín-
re hozatalában két termé-
szetbarát, Elekes Zoltán és
felesége segédkezett. 

Avizsgálat késõbb kide-
rítette, hogy a teljesen gya-
korlatlan és megfelelõ fel-
szerelés nélkül bar-
langászó fiatalok, amikor
már eltévedtek és a sötét-
ben kétségbe esve kiabál-
tak segítségért, egy cso-
porttól választ kaptak,
hogy intézkednek kihoza-
talukról, de aztán sehol

nem jelentették az esetet,
magukra hagyták õket. Ki-
derült az is, hogy ez vélhe-
tõen vasárnap délután tör-
ténhetett, tehát a rendõrsé-
gen, de legalább a szem-
közti Pálvölgyi-menedék-
házban kellett volna segít-
séget kérni. Ugyanezt
emelte ki a hírt közlõ Ter-
mészetbarát újság 1950 jú-
niusi száma is.

Kertész István

A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla

Segítség a barlangban rekedteken 
Nemrégiben egy romániai barlangban rekedt magyar kutató
segítségére a helyieken kívül Budapestrõl és Pécsrõl is ment
segítõcsoport. Azonban a föld alatt bajbajutottak nem mindig
voltak ennyire szerencsések, a III. kerület legnagyobb bar-
langjában, a Mátyás-hegyiben, több mint 60 éve különös
dolog történt. A hajdani esettel kapcsolatban kérdeztük dr.
Dénes György professzort, a Barlangi Mentõszolgálat
alapítóját, aki a számára eddig ismeretlen történetet tõlünk
meghallva, példátlannak és szörnyûnek nevezte.

ILLUSZTRÁCIÓ

obuda_2011_21.qxd  2011.11.07.  13:48  Page 14



2011/21. szám Környezetünk
15

Október közepén elkezdõ-
dött az Óbudai Egyetem
központi épületén egy 3
kW-os napelemes rendszer
telepítése. 

Ipari partnerek támoga-
tásával az aula tetején

egy napelemes kísérleti
mérõhely kialakítása tör-
ténik 14 KS-235P típusú
1x1,5 m-es, 230 Wp telje-
sítményû napelemmel. A
projektet az Óbudai Egye-
tem Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Karának Vil-
lamos Energetikai Intéze-

te és a Kandó Kar Meg-
újuló Energiaforrás Kuta-
tó Hely bonyolítja le, Her-
bert Ferenc vezetésével. 

A termelt villamosen-
ergia egy Siemens inver-
teren keresztül csatlako-
zik a C épület belsõ háló-
zatára. Minthogy az épü-
let nappali fogyasztása
messze meghaladja a nap-
elemes termelést, az ener-
giát gyakorlatilag a házon
belül hasznosítják, ez vi-
szont csökkenti a külsõ
hálózatból történõ ener-
giafelhasználást. Éves vi-

szonylatban mindez kö-
rülbelül 3600 kWh energi-
át jelent, ami lakossági
tarifával számítva, mint-
egy 180 ezer forint ener-
giaköltség megtakarítást
eredményez.

Napelemek az Óbudai Egyetem auláján

Csökkenõ energiaszámla

Mikor 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

(kivétel: szmogriadó esetén) a tûzvédelmi elõírá-

sok betartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás

esetén az égetés tilos. Az ingatlanon keletkezõ - a

rendszeres szemétszállítással el nem szállítható

vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállít-

tatása az ingatlantulajdonos, illetve a bérlõ, vala-

mint a telek használójának feladata 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.

Bár az õsszel lehulló falevelek sok mun-
kát adnak a kerttulajdonosoknak, kiváló
szolgálatot tehetnek, ha okosan használ-
juk fel. Összegyûjteni mindenképpen
szükséges - ezt a lépést nem spórolhat-
juk meg -, de nem kell feltétlenül a sze-
métben vagy a tûzben végezniük a leve-
leknek. 

P éldául komposztálhatjuk is, ha
van rá elkülönített helyünk a kert-

ben. Így rothadás után kiválóan trá-
gyázhatunk vele. Ha nem akarunk ez-
zel foglalkozni, akkor pedig terítsük el

a virág- és zöldségágyásokban, a fák,
a bokrok alatt. Az akár tíz centiméter
vastagságban szétterített levelek meg-
védik a gyökereket a fagytól és táp-
anyaggal is ellátják a téli hónapokban
a zöldségeket és a virágokat. Célszerû
azonban némi földet hordani rá, ne-
hogy a szél szétfújja. Tavasszal per-
sze, ezt a levéltakarót le kell gereb-
lyézni a földrõl, hogy a Nap sugarai
hozzáférjenek a növényekhez. 

Komposztálandó falevelek

A „Háztartási kiserõmû-
vek” címû szakkonferen-
ciát november 10-én dél-
elõtt rendezik az Óbudai
Egyetemen. 

A villamos energiát
tipikusan központi

erõmûvekben termelik,
a nagyfeszültségû háló-
zatokon szállítják és a
középfeszültségû háló-
zaton a fogyasztók kö-
zelébe juttatják. Az
energiaigény növekedé-
se, a kisléptékû „zöld-
energia” termelési kedv
és a technológiai lehetõ-
ségek is a nagy rendsze-
rek elosztott termeléssel
való kiegészítését teszik
szükségessé. Megjelen-
tek a háztartási méretû,
a néhány kW teljesítmé-

nyû, hálózatra csatlako-
zó berendezések is. Eze-
ket mutatják be a dél-
elõtti szekcióban. A dél-
utáni szabadegyetemi
elõadáson a Smart-
hálózatokról lesz szó. 

Program
November 10-én 9-tõl

14 óráig: VI. Energeti-
kai konferencia az Óbu-
dai Egyetemen. Téma:
Háztartási kiserõmûvek.

November 10-én 17-
tõl 19 óráig: Óbudai

Zöld Szabadegyetem.
Téma: Smart-hálózatok.

Elõadások 
Dr. Kádár Péter, az

Óbudai egyetem docen-
se: „A Smart-hálózatok
gyakorlati megvalósítá-
sa”.

Bessenyei Tamás, EL-
MÛ Hálózati Kft.:
„Smart grid az ELMÛ-
ben”.

Mindkét rendezvény
helyszíne: Óbudai Egye-
tem Bécsi út 96/b, F09-
es elõadó.

(Az elõadások látoga-
tása ingyenes, de érde-
mes a szakal@uni-
obuda.hu e-mail címen
regisztrálni. Az évad vé-
gén az elõadásokról láto-
gatási bizonyítványt állí-
tanak ki hallgatóiknak.)

Smart-hálózatokról az Óbudai Zöld Szabadegyetemen

Kiserõmûvek a háztartásban

A rovatot összeállította: 
DDoommii ZZssuuzzssaa

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

„Csak az nagy, igaz és
szép a mûvészetben, ami
egyszerû. (George Sand)”

Mint arról elõzõ számunk-
ban hírt adtunk, az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intéz-
mény ismét megrendezi az
évrõl évre nagy érdeklõdés-
sel kísért mûvészeti feszti-
vált a kerületben élõ nyug-
díjas emberek számára.

V árják minden óbu-
dai nyugdíjas je-

lentkezését, aki mûvé-
szeti produkcióval, vagy
alkotással (például vers,
próza, ének, tánc, kéz-
mûves alkotások stb.)
szívesen bemutatkozna
a nagyközönség elõtt. 

Nevezési határidõ:
2011. november 10. Az

írásban benyújtott neve-
zéseknek tartalmazniuk
kell a jelentkezõ nevét,
címét, telefonszámát; mi-
lyen produkcióval lép fel;
a mû címét és szerzõjét;
zenei produkció esetén
szükség szerint kottát a
zongora kísérethez; kéz-
mûves alkotásoknál a ki-
állítandó mûvek (maxi-
mum 3 darab) darabszá-
mát, méretét, technikáját.

Az egyéni elõadás
idõtartama legfeljebb 5

perc, a csoportos elõ-
adóké 8 perc lehet.

A színpadi produkciók
elõadóinak elõdöntõs be-
mutatkozását november
15-én és november 16-án
9 órától tartják a Békás-
megyeri Közösségi Ház
színpadán. A jelentkezõk
fellépésének konkrét idõ-
pontjáról mindenkit sze-
mélyesen értesítenek.

A gálamûsor novem-
ber 22-én 15 órakor lesz
az Óbudai Kulturális
Központban (San Marco
utca 81.)

A nevezés helye:
Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény 1036
Budapest, Kiskorona ut-
ca 3. Hétfõtõl péntekig
9-tõl 14 óráig. Telefon:
250-1552.

Idõsek Mûvészeti Fesztiválja 2011

„Asztal” címmel látható
tárlat a BTM Budapest Ga-
léria Kiállítóházában.

A meghívott 9 mû-
vész (Baglyas Eri-

ka, Csató Máté, Csontó
Lajos, Felugossy László,
Július Gyula, Pacsika
Rudolf, Szabó Attila, Tóth
Eszter, Vince Ottó) közel-
múltban készült „aszta-
los” munkáival, ezek át-
dolgozásaival, illetve új,
erre a kiállításra készült
mûvekkel jelentkezik a
Kiállítóház összes termé-
ben. A mûvészek installá-
ciókat, videóinstallá-
ciókat, objekteket hoztak
létre a rendelkezésükre
álló terekben. Ennek a
hétköznapi tárgynak, il-
letve többrétegû jelenté-
seinek felhasználásával
fogalmaznak meg széles
spektrumú tartalmakat.
(Cím: Lajos utca 158. A

látogatók november 27-
ig, hétfõ kivételével 10-tõl

18 óráig tekinthetik meg
a mûveket.)

Asztalosmunkák mûvészi szinten

Porcelángyári történetek
Az Óbudai Múzeum kéri az Aquincum Porcelángyár (egy-
kori Hüttl Porcelángyár) volt dolgozóinak vagy leszárma-
zottainak jelentkezését a gyár történetét feldolgozó kutatá-
sához. Emlékeik megosztásával nagyban segíthetik a
gyár történetének pontos megismerését. (Jelentkezésü-
ket az Óbudai Múzeumban várják Bíró Hajnalka muzeo-
lógusnál, szerdánként a 250-1020-as telefonszámon,
vagy a biro.hajnalka@obudaimuzeum.hu e-mail címen.)

A szépítkezés sem a
modern kor talál-

mánya. A szépség múlan-
dóságával a római höl-
gyek is tisztában voltak, s
igen sokat tettek is elle-
ne. Sok pénzt és idõt ál-
doztak egészségük meg-
õrzésére és még többet a
szépségükre. És nemcsak
a nõk, a férfiak is! 

Hogy mibõl állt a római
szépségápolás, milyen
volt az ókori szépségide-
ál, hogyan öltözködtek,
hogyan hordták a hajukat,
arról Dr. R. Facsády An-
namária, az Aquincumi
Múzeum igazgató-helyet-
tese tartott elõadást októ-

ber 2-án. Az érdeklõdõk
megtekinthették a ránk
maradt szépségápolási
eszközöket, amelyekbõl a
régészek és a történészek
vissza tudtak következtet-
ni arra, hogyan õrizték
meg szépségüket az ókori
emberek. (d. zs.)

Szépségápolás az ókorban

AKiscelli úton, a Kis-
celli kastélyhoz bak-

tatnak a turisták. A Margit
kórház feletti dombon a
trinitárius rend kolostora
1744-48-ban épült, majd
amikor II. József a rendet
1783-ban eltörölte, rok-
kant katonák menedéke-
ként, majd katonai ruha-
raktárként funkcionált. A
XX. század elején Sch-
midt Miksa bútorgyáros
vette meg, aki késõbb a fõ-
városra hagyományozta. 

A kép valószínûleg az
1930-as évek második fe-
lében vagy a negyvenes
évek legelején készülhe-
tett. Látható, hogy a cso-

port élbolya gyorsabb a
meredekké váló úton. Fel-
kapaszkodni a dombra
már egy kisebb túrának is
beillett. Az sem kizárt,
hogy két külön társaság
halad, az egyik hegyjáró,
míg a másik csupán a
dombon álló látnivalók-
hoz igyekszik. Talán az
elõbb szállhattak le mind-
annyian az út alján a villa-
mosról, és a két tempó
közti különbség máris en-
nyi. A hajdani fotóst egy
kislány és egy fiú is, talán
kicsit aggódva nézi, hogy
esetleg túlságosan lema-
rad a társaságtól.

Kertész István

Útban Kiscellre

FOTÓ: FORTEPAN

A KÖR (Korszakvál-
tók Öko-logikus

Rendje) hét elõadásból ál-
ló sorozatot indít a Tábor-
hegyi Népházban „2012 -
a változások éve. Hogyan
tovább?” címmel. 

Az elsõ elõadást Dr.
Brezovits László kutató
mérnök, metafizikus tartja
„Mivel járulhatunk hozzá
a korszakváltáshoz?” cím-
mel. Ezt követõen Pállay-
Kovács Szilvia parapszi-
chológus, grafikus-festõ-
mûvész „Ébredés az am-
néziánkból”, Balogh Béla
metafizikus, spirituális
energiagyógyító „A szere-
tet törvénye - utak és út-
vesztõk”, Oros Andrea és
Kun Szilvia „Átmenet egy

új korszakba integrál
szemmel”, Marinka-Tóth
József kutató fizikus a jö-
võ környezetbarát ener-
giaforrásai és takarékos
felhasználása, Kovács Ju-
dit terapeuta, hanggyó-
gyász „Áthangolódás a
Szenzoros Terápiával”,
végezetül pedig Nádorfi
Lajos operatõr, fotográfus
„Természeti népek üzene-
te a XXI. századnak” cím-
mel tart elõadást. 

Az elõadássorozat no-
vember 18-án 18 órakor
kezdõdik. Ezt követõen
péntekenként ugyanekkor
várják az érdeklõdõket.
(Cím: Toronya utca 33.
Belépõdíj: 1000 forint al-
kalmanként.)

Korszakváltók a Táborhegyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mint arról korábban már hírt adtunk, szeptem-
bertõl Óbudán, Krúdy Gyula egykori lakhelyén
várja látogatóit a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) a Korona té-
ren (korábban Dugovics Titusz tér). Az intéz-
ményben pazar látnivalóval fogadják a látoga-
tókat. 

Amúzeum alapítását több kísérlet elõzte
meg. A gasztronómia-történeti gyûjte-

mény létrehozásának gondolata a XIX. szá-
zad végétõl követhetõ nyomon. Glück Fri-
gyesnek, a magyar szálloda- és vendéglátó-
ipar egyik századfordulón élt vezetõ képvi-
selõjének magángyûjteménye mellett az I.
világháború után a Szállodások és Vendég-
lõsök Ipartestülete vendéglátóipari felszere-
lésekbõl, ét- és menülapokból, fényképek-
bõl álló, jelentõs gyûjteményt õrzött, egy lé-
tesítendõ múzeum részére. Az 1966-ban lét-
rejött és a világon máig egyedülálló MKVM
közel negyven évig zavartalanul mûködött a
Budai Várban, majd 5 évig az V. kerületben.

Szeptembertõl az Óbudai Társaskörrel
szemben, Krúdy egykori házában kapott
menedéket, ahol méltó, és remélhetõleg
végsõ otthonra lelt. Mivel az MKVM leírva-
kimondva túl hosszú, és a ‘60-as években a
Fortuna fogadóból indultak, a szerencse is-
tennõje nevét vennék fel. Ennek értelmét tá-
masztja alá az is, hogy az új házban a pénz-
ügyi kereskedelem több szegmensével, így a
biztosítással, a tõzsdével és a szerencsejáték
témakörével is foglalkoznak. 

A kiállítóhely folyamatosan alakul, ami
viszont biztos: a látogatók szeme elé rend-
kívül színes, gazdag anyaggyûjtemény tárul
a vendéglátás és a kereskedelem területérõl
egyaránt. Utóbbi abban a századfordulós
épületszárnyban kapott helyet, melyben ré-
gen szatócsbolt mûködött.  

Újdonságnak számít, hogy kóstolót is
tartanak majd: a földszinten cukrászdát, az
épület pincéjébe pedig Bonfini borkata-

kombát tervez Kiss Imre fõigazgató mun-
katársaival. Nem titkolt céljuk, hogy csa-
ládi múzeummá váljon az óbudai kiállító-
hely. 

A kereskedelem-történeti tárgyi gyûjte-
ményt többek közt számos, mûvészi érté-
ket is képviselõ cégér, cégtábla, üzletbe-
rendezés alkotja. De találhatók itt árumin-
ták, emlék- és reklámtárgyak is, a hatalmas
dokumentációs gyûjtemény mellett. A ven-
déglátás múltjának bemutatásán belül he-
lyet kaptak az éttermi és cukrászati beren-
dezések, munkaeszközök. A dokumentáci-

ók közt a leggazdagabb választékot az ét-
és menülapok alkotják. A múzeum történe-
ti anyagát a szakmához kapcsolódó képzõ-
mûvészeti, numizmatikai gyûjtemény, fo-
tótár egészíti ki. 

A vezetõség elképzeléseinek kizárólag az
anyagiak szabnak határt, mert az ötletek tár-
háza kimeríthetetlen. Tudományos, ismeret-
terjesztõ és közmûvelõdési tevékenységé-
nek fontos eleme a gasztronómia, a keres-
kedelem és az idegenforgalom, valamint a
kultúra kapcsolatának sokoldalú történeti
megjelenítése. 

Az elsõként megnyíló tárlatok közt ka-
pott helyet a Krúdy-emlékszoba, a látvány-
raktár, a reklámtábla kiállítás, a kereske-
delmi és vendéglátóipari plakáttár, illetve a
tematikába vágó fotógyûjtemény. Utóbbi-
ak régi üzletek épületét, kertjét vagy belsõ
terét elevenítik meg. Korcsmák, csárdák,
kávéházak, eszpresszók, cukrászdák,
gyors- és önkiszolgálók pillanatképét, és
nem maradhatnak el a tréfás, humoros fel-
vételek sem.

A nemrégiben
újranyílt intéz-
ményben megha-
tározók lesznek a
színes és változa-
tos múzeumpe-
dagógiai foglal-
kozások, vala-
mint folytatni kí-
vánják a már ed-
dig is sikeres,
kulturális prog-
ramjaikat, me-
lyekben színházi
elõadásokat, kon-
certeket, könyv-
bemutatókat, iro-
dalmi szalono-
kat, filmklubot és
gyermekprogra-
mokat rendeznek
a Kultea színház-
termében. 

Szeberényi

Filmvetítés
A Filmklubban november 9-én 18.30 órától
a „Szerelmes biciklisták”-at, november 23-
án 18.30 órától pedig a „Bohóc a falon” cí-
mû magyar filmet láthatják az érdeklõdõk.

Kiállítás „Fekete Kutyához” 
Negyvenéves a kereskedelmi gyûjtemény.
Ebbõl az alkalomból a recepcióval szem-
ben egy kisebb kiállítással emlékeznek
meg a „Fekete Kutyához” címzett gyógy-
fûszerbolt és drogéria nemrégiben felfe-
dett történetével. A tárlaton látható az üz-
let híressé vált cégére is. (A kiállítás no-
vember 29-ig tekinthetõ meg.) 

Kerületi lakosok elõnyben
Az eleve baráti belépõjegy árakból továb-
bi kedvezményekre számíthatnak a III. ke-
rület lakói. A cél az, hogy egy-egy megha-
tározott napon az itt élõ családok ingyen
tekinthessék meg a múzeum aktuális kiál-
lításait, sõt az esti programoknál is szá-
míthatnak bizonyos engedményekre.
Aktuális programok és akciók a múzeum
www. mkvm.hu honlapján, illetve a 375-6249-
es telefonszámon kérhetnek információkat.
Cím: Korona (volt Dugovics Titusz tér) 13-17.

A „Fekete Kutya” fogadja a látogatókat

Krúdy lakhelyén a Vendéglátóipari Múzeum

Zenegép az 1900-as évek elejérõl 
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� 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 villany-
szerelõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-
9021. ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347, 403-
9357, 06 (30)589-7542 
� 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
� 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
� 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
� Megbízható, leinformálható nõ takarítást
vállal. Munkámban alapos vagyok, tapaszta-
lattal, referenciával rendelkezem. Tel.:
06(30)613-3833
� Hajhosszabbítás és dúsítás bevezetõ áron,
csúcsminõségû, európai hajból. (Keratinos,
hõillesztéses.) Tel.: 06(30)419-1908
� Gázkészülék, vízvezetékszerelés, dugu-
láselhárítás kerületben a legolcsóbban. Ko-
vács István 06(30)715-9411
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-9670

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft.
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok

cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-
2869
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés építé-
se. Tel.: 06(70)422-9445;786-5872
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszerkeze-
tének cseréje), szigetelése garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� 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 
� Õszi lemosó permetezés géppel. III. kerü-
letben ingatlanonként 6000, más kerületek-
ben 7000, a környezõ településeken 8000 Ft.
Az összegek a permetezõszer árát is tartal-
mazzák. Tel.: 06(20)384-7397
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Konténeres sitt szállítás, sóder, homok,
föld. Gépi földmunka (Bobcat). Tel.:
06(30)392-6216
� Társasházkezelés 15 éves tapasztalattal.
Teljes körû ügyintézés, könyvelés, regisztrált
közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ Kft.
06(30)380-5630
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Duguláselhárítás fix árakon, garanciával,
két órán belül. Kisebb vízszerelési munkák.
Tel.: 06(20)269-6993
� Kapu, kerítés, korlát, lépcsõ, redõny,
gipszkarton, víz-villanyszerelés. Tel.:
06(70)278-1818
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� 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
� Takarítást vállalok. Tel.:  06(30)570-0583

� Homeopátia felnõttek és gyermekek ré-
szére a Margit Kórház mellett. Bejelentkezés
reggel 7-8 óra között. Tel.: 06(30)922-9309

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti
HÉV-nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok
készítése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád
fejedelem útja 53. Tel.: 367-8414; 06-20-388-
8308
� Allergológia, immunológia, belgyógyá-
szat magánrendelés Dr. Bor Márta III. ker.
Vörösvári út 31. Bejelentkezés: 06(20)481-
4646  www.bormarta.hu
� 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.
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft). 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
� 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

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

� Angoltanítás, Békásmegyeren beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� 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
� Angol beszédkészség fejlesztés, társalgás,
vizsgára felkészítés, hatékony, egyedi mód-
szerrel. Tel.: 06(30)271-2221
� Helyesírás tanítása belsõ hallást javító
módszerrel. Szövegértés tanítása az egésztõl a
részig. Dyslexiások tanításában szerzett nagy
tapasztalattal. Általános és középiskolások-
nak valamint felnõtteknek is. Tel.: 250-5346
� 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
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Nagy tapasztalattal rendelkezõ pedagó-
gus gyermekfelügyeletet vállal kedvezõ áron.
Tel.: 06(20)944-6938
� Angol-német nyelvtanfolyamok folyamato-
san a Kerék Nyelviskolában! Nyelvvizsgára fel-
készítés, korrepetálás. Új cím: 1035 Bp., Szél u.
17. II/11. Tel.: 06(70)212-8164, 06(70)212-
8165. E-mail: info@kereknyelviskola.hu
� Biológiából emeltszintû felkészítés 30
éves gyakorlattal, természettudományi tago-
zat tanáránál. Tel.: 06(30)853-1153
� Angol és francia magánórák tapasztalt
nyelvtanárnál. Személyre szabott órarend a
III. kerületben. Tel.: 06(70)201-0618

� Rómain 74 nm-es, klímás, tehermentes,
öröklakás tulajdonostól eladó. Közvetítõk kí-
méljenek! Iá: 16,6 MFt. Érd: 06(30)522-0256
� Kiadó lakásokat, házakat keresünk! Al-
bérletpont, a bérbeadás szakértõje! Tel.:
06(70)383-5004, 351-9578; www.alberlet-
pont.hu
� Hármashatár-hegyen, gyönyörû környe-
zetben, 396 nm-es telek kis házzal eladó. Érd:
06(20)317-5667
� Óbuda szívében, háromemeletes téglaház
I. emeletén, 49 nm-es, erkélyes, nagy parkra
nézõ, 1 szoba hallos lakás, tulajdonostól el-
adó. 11,9 MFt. Tel.: 275-3962
� III. kerületben (Rómaifürdõn), másfél
szobás lakás + garázs eladó. Tel.: 06(30)678-
0753
� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Kisméretû lakást keresek Óbudán. 32-35
nm-es, tulajdonostól, kp.-ért. Tel.: 244-7061
� Eladó 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

� Eladó 51 nm-es panellakás a Szentend-
rei úton. Iár: 9,3 millió Ft. Tel.: 06(20)928-
3562. E-mail: szabo.denes5@gmail.com

� Garázs eladó, távnyitós, megszélesített
ajtóval, a Pók utcai lakótelepen, Silvanus
sétányon. Ár: 3,2 MFt. Tel.: 06(20)364-
3035

Ingatlan

�Nyelvtan-Irodalom-Történelem oktatást,
vizsgára felkészítést, általános-középisko-
lásoknak, gimnazista kitûnõ tanuló, szülõi
referenciával vállalja. Elsõ óra ingyenes!
Próbáld meg! Tel.: 06(30)408-8797

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a
saját gépén, a saját lakásán is (a kerület-
ben). Tel.: 06(30)964-5331

� Matematika-, fizika-, informatika-, ké-
mia-, magyartanárok korrepetálnak általá-
nos- és középiskolásokat a Vörösvári úton,
minden délután. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

�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

� 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

Szolgáltatás
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� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� Miklós utcában 25 nm-es irodának, üzletnek
alkalmas helyiség kiadó. Tel.: 367-1373; 367-1853
� Utcai irodának, üzletnek alkalmas 79 nm-
es összkomfortos helyiség kiadó! Tel.: 367-
1373; 367-1853

� Hordozható cserépkandalló, Siesta gáz-
fûtõ palackkal, tusolótálca eladó. Tel.:
06(30)564-8326
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 18 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újab-
bat) antikváriumnak vásárolok. 100 könyv
felett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-
6437
� Eladó: E400 esztergagép, oszlopos fúró-
gép, köszörûk, lemezvágók, üllõ, gyorsdara-
bolók. Tel.: 06(30)877-5086

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel-: 266-
4154

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

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
06-20-528-48-52, 06-1-413-1536, www.mici-
macko.net
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)287-4269

� Életjáradéki, eltartási szerzõdést kötnék
ottlakás nélkül. Jánosi István, tel.: 06(20)915-
6076

�Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Leve-
leket, könyveket, dipl. munkákat, költségve-
téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:
06(30)481-7821
�Varrás, javítás, átalakítás, foltozás stb. Ka-
tika új címen, Kaszásdûlõn. Tel.: 240-5368;
06(30)493-3067
�Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� III. ker. Pók u-i lakótelepen, iskola mellett 25
éve mûködõ trafik-ajándékbolt bérleti joga áru-
készlettel átadó. Érd.: 06(30)681-6359

� 65 éves, zenekedvelõ nõ, független, nem
dohányzó, értelmiségit keres. Tel.:
06(20)386-7828

� Önvédelmi oktatás ovisoknak, gyerekek-
nek, kamaszoknak! Folyamatos tagfelvétel!
Kedd-csütörtök. Tel.: 06(70)228-2266

Sport

Társkeresõ

Üzlet

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

� Kiadó a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, igényesen berendezett lakás, az
Aranykéz utcai parkolóházban. Tel.: 267-
0525/18-as mellék 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

A Mozgásszervi Diagnosztika Szolgáltató
Kft. a Szent Margit Rendelõintézet Cso-
bánka téri Rendelõintézetében (Csobánka
tér 6.) november 30-án nyitja meg korszerû
rendelõjét, ahol MRI és ultrahang vizsgála-
tokat végez. A beteg akár orvosi javaslatra,
beutalóval, akár saját elhatározásából is
jelentkezhet a vizsgálatra.

A z MRI úgynevezett nyitott készü-
lék, amely minden, bezártság ér-

zéssel küzdõ betegnek könnyebbséget
jelent, és amely az egész test vizsgálatá-
ra alkalmas.

A diagnosztika kiterjed az arc-, agy-
koponya, mellkas, has, gerinc, végta-
gok, ízületek, valamint egyéb lágyré-
szek natív és kontrasztanyagos vizsgála-
tára. Emellett speciális vizsgálatok, így

MR angiográfia (pl.:
agyi, nyaki nagyerek
vizsgálata), illetve MR
kolangio-gráfia (máj és
májon kívüli nagyepeu-
tak vizsgálata) is lehet-
séges a készülékkel.

A berendezés neuro-
lógiai (ideggyógyásza-
ti) vizsgálatokat is ki-
váló minõségben vé-
gez. Mindez azáltal le-
hetséges, hogy a készü-
lék az alap spin-echó
szekvenciákon kívül
3D képalkotásra is ké-
pes, továbbá dynami-
kus sella vizsgálatra
(azaz a kontrasztanyag
felvétel követésére), va-
lamint speciális szek-
venciák (FLAIR, turbó
spin-echó, gradiens
szekvencia, Dixon típu-
sú T1 zsírelnyomás) al-
kalmazására.

A diagnosztikus központ, nevébõl is
adódóan kiemelten kezeli a mozgásszer-
vi betegségeket, ennek érdekében speci-
ális szekvenciákkal és vizsgálati teker-
csekkel (pl. állkapocs-tekercs) rendel-
kezik.

A gép alacsony térereje következté-
ben - szemben a nagy térerejû készülé-
kekkel - a beültetett fémek zavaró hatá-
sa, illetve a fémek kimozdulásának ve-
szélye kevésbé képezi akadályát a vizs-
gálatok elvégzésének, ennélfogva az
egyik oldalon elvégzett csípõ- vagy
térdprotézis nem akadálya a másik oldal
MR vizsgálatának, de a bõrön át (percu-
tan) laparoszkópos epehólyageltávolítás
(cholecystectomia) fémkapcsai sem ké-
pezik akadályát a hasi- illetve gerinc-
vizsgálatoknak, és a gerincmûtét során
beültetett fémanyagok is lényegesen ke-
vésbé zavaróak, mint magasabb térerõ
esetén.

A vizsgálatok telefonos vagy sze-
mélyes elõjegyzési rendszerben tör-
ténnek. A bejelentkezés és a rendelés
minden hétköznap 8-tól 16 óráig lesz
elérhetõ. A vizsgálatok rövid, legfel-
jebb pár napos határidõn belül, magas-
szintû technikával, kultúrált környe-
zetben történnek. 

Az ultrahangos vizsgálatokat nagy tel-
jesítményû, korszerû, az egész test vizs-
gálatát lehetõvé tevõ berendezéssel vé-
gezik. A has belgyógyászati, sebészeti,
urológiai, nõgyógyászati, onkológiai
vizsgálata mellett a test egyéb lágyrésze-
inek, ízületeinek, valamint az erek (arté-
ria, véna) duplex Doppler, színes Dopp-
ler, UH angiográfiás vizsgálata is lehet-
séges a nyak, a has, a végtagok területén.
(A vizsgálatok nem tb-támogatottak.)

A diagnosztikai központ a megnyitá-
sig a 06-20-805-0511-es telefonon hív-
ható, a végleges elérhetõséget közöljük.

FORRÁS: WWW.SZENTMARGITRENDELO.HU

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

Új diagnosztikai rendelés nyílik 
a Csobánka téri rendelõintézetben

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
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R észei és részesei vagyunk az örö-
kös körforgásnak.

Az emelkedések és zuhanások szab-
dalta idõ hol nyugodt, hol nyugtalan
folyásának. Világra jöttünkkor fölria-
nunk, a világról távoztunkban mások
néznek riadtan utánunk. 

Anyánkba kapaszkodunk, karjuk
ölelésében tanuljuk elsõ lépéseinket,
hogy az utolsó földi lépéseinket köve-
tõen az anyaföld karoljon át. Kegye-
sen - vagy kegyetlenül.

Mert ilyen az emberi lét. A megfog-
hatatlannal kezdõdik, zárulni pedig a
megfoghatatlannal zárul. A végtelennel.

Állítólag a matematikus Bolyai mon-
dotta, miszerint életünk két végtelen kö-
zött ível át. Anyaméh és anyaföld között
feszül... Így válik tetten érhetõvé, félig-
meddig érthetõvé a születés, mint isteni ál-
dás, s az elmúlás, mint kötelezõ stációnk.

Mert hiszen részei vagyunk a nagy
folytatásnak. Akár zuhanunk, akár
emelkedünk.

Valahányszor kegyelettel gondo-
lunk halottainkra, az elõttünk jártakra,
szempillantásnyi idõre bölcsekké vá-
lunk. Elemzõkké és emlékezõkké, mi-
képpen emlékeztetõkké is. 

Amikor gyertyákat gyújtunk egykori
véreink, hozzátartozóink és barátaink
sírhantjai fölött, nem csupán az ezer
éves szokások törvényét tartjuk tiszte-
letben. Több ennél ez a mozdulatunk:
tiltakozás és igazolás is. A kimúlt élet
lángját helyettesítõ fellobbanással a fe-
ledés ellen tiltakozunk. Kegyeletadá-
sunk ugyanakkor néma igazolása annak,
hogy csak az tûnik el nyomtalanul, aki
fölött még gyertya se lobbant fényt.

Ma gyertyák millióinak fényétõl
„éled”, tér hajdani önmagához az
Óbuda temetõkertjei fölött fényesedõ
égboltozat. Remélhetjük, hátha nem
csupán azért, hogy az oda-útra köny-
nyebben rátaláljunk.

De gyertyafények veszik tenyerük-
be azokat az emlékeztetõ márványtáb-
lákat is, amelyek Budapest eme szel-
lemi régiójának a határkövei: Zsig-
mond királyunk egyetemétõl el egé-
szen Krúdy Gyula fogadójáig, vagy
Nagy László íróasztaláig, az ‘56-os
óbudai srácok búvóhelyeitõl el egé-
szen a Ceausescu-diktatúra elõl ide
menekült erdélyi magyarok (még nem
álló) emlékmûvéig...

Istenem, honnan ennyi gyertya!
Gyújtsunk lelkeinkben is fényt, em-

lékezzünk kegyelettel!
Feledékeny világunkban reánk fér!
Óbuda, Kiskorona utca.

Ezzel a címmel láthattak
kiállítást Mátai Attila gra-
fikus mûveibõl a Budapest
Galéria Lajos utcai Kiállí-
tóházában. 

A z alkotó bevallása
szerint: A képek

egy különös világba
transzponálják a nézõt,
befogadót. Befelé mu-
tatnak. Ha úgy tetszik,
felfelé. Mindenképpen
illik rájuk a fogalom:
transzcendens. Segíte-
nek közelebb jutni ah-
hoz a „másik” valóság-
hoz, mely a látható mö-
gött húzódik, azzal szo-
rosan összefonódik, ál-
tala titkos, láthatatlan
mélységekbe burkoló-
zik. Ez az érzékszerve-
ken túli világ mindany-
nyiunk életében jelen
van, sõt formálja azt,
kérdés persze, mennyire
vagyunk képesek rálát-
ni, kapcsolatba lépni ve-
le. A vallások, õsi szim-
bólumok, mûvészi alko-
tások, sõt az álmok is
ebbõl a rejtett világból
táplálkoznak, és segíte-

nek bennünket életünk
teljesebb megélésében,
megértésében.

A nyugati ember szá-
mára a belsõ figyelem
vagy szemlélõdés, ke-
vésbé ismert fogalmak.
Többnyire a világtól el-
vonult szerzetesek áhí-
tattal teljes belsõ imád-
ságaival azonosítják a
jelenséget. Befelé fi-
gyelni, elcsendesedni
nehéz cselekvési forma,
azonban elkerülhetetlen,
ha valaki közelebb sze-
retne kerülni önmagá-
hoz. Észrevenni a hét-
köznapi formák mögötti
tartalmakat, amelyek
mellett könnyen elme-
gyünk, vagy figyelmünk
átsiklik felettük - még
nehezebb. Képei tehát
jelzések. Talán nem elég
megnézni, szemlélni kell
õket. Nyugodtan, türe-
lemmel, nem sietõsen.
Elidõzni velük. Tovább
hordozni magunkban.
Engedni, hogy kibont-
sák, láthatóvá tegyék
láthatatlan belsõ világa-
inkat.

Szent és profán

BAKY KÉPEI. Baky Péter festményeibõl nyílik kiállítás
november 10-én 18 órakor a Vécsei János Kollégium
Art Galériájában. (Megtekinthetõ november 25-ig, hét-
fõtõl péntekig 10-tõl 19 óráig. Cím: Szél utca 11-13.)
JÉZUS PÉLDÁZATAI. Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „Jézus példázatai” címmel folytatódik
a közkedvelt sorozat. Az érdeklõdõket keddenként
várják az ÓKK-ba. „A Kovász” címmel november 15-
én; „Az elrejtett kincs” címmel november 22-én; „Az
igazgyöngy és a háló” címmel pedig november 29-én
hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)
HETVENÖT + 5? A kerületünkben élõ Markovics
Ferenc Balázs Béla-díjas, Érdemes mûvész jubile-
umi kiállítását rendezik a fenti címmel a Magyar Fo-
tográfusok Házában (VI., Nagymezõ utca 20.). Het-
venöt év 75 képét tekinthetik meg az érdeklõdõk
december 4-ig, hétköznaponként 14-tõl 19 óráig,
hétvégenként pedig 11-tõl 19 óráig.

Békásmegyeri festõmûvész alkotásai Angyalföldön
A Magyar Festészet Napja alkalmából nyílt tárlaton a Békásmegyeren élõ Turcsán
Miklós festõmûvész alkotásait tekinthették meg az érdeklõdõk a József Attila Mûve-
lõdési Ház Mácsai Galériájában. Turcsán Miklós 1944-ben született Szilen. A Ma-
gyar Képzõmûvészeti Fõiskolán Fónyi Géza tanítványa volt. Jelenkori képzõmûvé-
szetünkben kitüntetett és külön hely illeti meg festészetét.Festészete színvonalának
egyik legjellemzõbb erénye a felfokozott kifejezõerõ. A jelenségek megidézésének
áradó intenzitása sugárzik festményeibõl, amelyeknek általunk történõ befogadása
révén különleges szépségideállal gazdagodhatunk.

Bágyoni Szabó István: Kegyeletadás…

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügyi szûrés, szakorvosi
tanácsadás, gyógytorna az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató Intéz-
ményben.

• November 18-án 9-tõl 13
óráig a következõ ingyenes
egészségügyi szûrésre várjuk
a kerületi nyugdíjasokat: száj-
üregi szûrés; mozgásszervi pa-
naszokkal kapcsolatos tanács-
adás (reumatológia); látóéles-
ség vizsgálat; vérnyomás-, ko-
leszterin-, BMI-mérés.

A szakorvosi tanácsadásra
érkezõk zárójelentést és egyéb
leletet hozzanak magukkal!

• November 9-tõl minden
szerdán 14 órakor gyógytor-
nász által vezetett ingyenes
kondicionáló, frissítõ csopor-
tos torna indul az óbudai
nyugdíjasok számára.

A gyógytorna elemeire épülõ
gyakorlatok átmozgatják az
ízületeket, izmokat, javítják az
általános erõnlétet és hozzájá-
rulnak a jó fizikai állapot kar-
bantartásához.

Helyszín: Kiskorona utca 3.
Kiskorona Idõsek Klubja.

Jelentkezés: 250-1552.
Müller Istvánné 
intézményvezetõ

Szûrések, tanácsadás, gyógytorna

Pszichológiai rendelés
Dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus rende-
lése a Csobánka téri rendelõintézetben (I. em. 41. sz.): hétfõn 8-
tól 14, kedden, szerdán, csütörtökön 14-tõl 20 óráig. (Bejelentke-
zés személyesen vagy telefonon: 454-7524, 454-7500/247-es
mellék vagy 253-as mellék.)

Elõjegyzés 20 óráig 
Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a Vörösvári úti szakren-
delõ elõjegyzési rendszere továbbra is 8-tól 20 óráig vehetõ
igénybe, ezért kérjük önöket, hogy a délutáni órában is hívják
a rendelõt, ezzel is mérsékelve telefonjaink leterheltségét.
Megértésüket köszönjük.

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.
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Felirat
Rejtvényünkben az elmúlással kapcsolatos gondola-
tot olvashat. Megfejtés a vízszintes 6. és a függõleges
1. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Egykori kozák. 6. A beküldendõ elsõ sor
(zárt betûk: Õ. P.). 14. Egzotikus négylábú. 15. Többek tulaj-
donában lévõ kézmûves manufaktúra, névelõvel. 16. Eurázsiai
tó. 17. Fekete angolul. 18. Cséve fordítva. 19. R. H. R. 20. Rej-
tõ Jenõ egyik hõse a Csontbrigádból. 22. Az oxigén és a klór
vegyjele. 23. Ipszilonnal a végén: szurok. 25. Üreges rúd. 26.
Svéd és norvég autók jele. 27. Rangfokozat elõtag. 28. Vissza-
ró! 29. Gát. 31. … culpa: én vétkem. 32. Elkaparhass. 35. Nap-
szak. 37. Nyelvtani fogalom. 38. Szolmizációs hang. 39. Az ar-
gon vegyjele. 40. Pezo egynemû betûi. 41. …-apacs. 42. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei patak. 44. Korábbi focikupa, rö-
vidítve. 46. Egyfajta köret is lehet. 48. Memória egyik része!
49. Nõi név. 51. Mereng. 52. Nagyon nem szeret, fordítva. 53.
Pendelyként. 55. Egyfajta tároló. 56. Fúvós hangszer.
FÜGGÕLEGES: 1. A második beküldendõ sor (zárt be-
tûk: L. O.). 2. Kunyerál. 3. Leonardo Di Caprio egyik filmje.
4. Római 1049. 5 Érték. 6. Pall-… 7. Vasco Pratolini 1913-as
mûve. 8. Körmõci része! 9. Kéz betûi keverve. 10. Bõgõ
egyik fele. 11. Megkevert jós! 12. Fõcsont része! 13. Ragado-
zó madár. 17. Beváltható pénzpótló. 20. Hatalmas bejárat. 21.
Erdei kúszónövény. 24. Romániai és luxemburgi autók jele.
25. Néma cseh! 29. Alma-…, eurázsiai fõváros korábbi neve.
30. Az argon és az ittrium vegyjele. 31. Mása egynemû betûi.
32. Amerikai sci-fi film címe. 33. Kis Olivér. 34. Esõ után ke-
letkezhet. 36. Kedvelt szúrós szárú gyümölcs. 39. Ólom-…,
ismert vegyianyag.  42. Várat építõ, éles fogú részben vízi rágcsáló. 43.
Arculat. 45. Kínban van! 46. Hevesi helység. 47. A vége felé beperelt!
50. T. D. A. 51. Uránium és laurencium jele fordítva. 52. A fokozás fel-
sõ elõtagja. 54. Gyomormaró. 55. Elöl ragad!                   Ipacs László

Az október 26-án megjelent, 
„Forradalom” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Az óbudai Schmidt kastély; Széna tér; Kilián laktanya”.

Megnyitották a Sasaki Ma-
gyar Judo Múzeumot októ-
ber 24-én. Európában ez a
második olyan gyûjtemény,
ahol a sportág relikviáit lát-
hatják az érdeklõdõk. A
megnyitón részt vett a név-
adó unokája, Shoji Naga-
miya, aki Ozsvár András
meghívására érkezett csa-
ládjával a jeles eseményre.

Amúzeum létrehozá-
sának ötlete az Óbu-

dai Judo Club elnökének,
Ozsvár András olimpiai
érmes mesteredzõ nevé-
hez fûzõdik, aki a több
éves tervezés és gyûjtés
után a tettek mezejére lé-
pett, és a fõszponzor, Shoji
Nagamiya, valamint a III.
kerületi önkormányzat,
Dávid Tamás professzor
és Balogh László anyagi
támogatásával megvalósí-
totta a tervet. 

A megnyitón Ozsvár
András és a japán vendég
után beszédet mondott dr.
Tóth László, a Magyar Ju-
do Szövetség elnöke is,
aki nagyra értékelte a mú-

zeum létrehozását, azt bi-
zonyítandó, hogy Francia-
ország mellett hazánkban
is fontosnak tartják a
sportág történetének, nagy
alakjainak bemutatását, a
régi emlékek megõrzését. 

A csaknem 120 négy-
zetméteres alapterületû
emlékház „félkész” álla-
potában is sok érdekessé-
get kínál. Legnevesebb
sportolóink eddig még

nem látott relikviáit, a
szakosztályok emléktár-
gyait, fotóit, a magyar ju-
do sport történetének fon-
tos dokumentumai látha-
tók. Ozsvár András azon-
ban nem elégszik meg a
jelenlegi helyzettel, továb-
bi széleskörû támogatásra
számít, kéri a gyûjtés to-
vábbi kiegészítését, hogy
minél átfogóbb kép jelen-
hessen meg a sportágról.  

A 2004-ben alapított
Óbudai Judo Klub nem
csak a megnyitott múze-
umával vált ismertté. A
jelenleg 360 fõvel mûkö-
dõ szakosztály minden
korcsoportban verse-
nyeztet, évente 3-4 alka-
lommal külföldi verse-
nyekre (Svájc, Németor-
szág, Ausztria, Szerbia,
Lengyelország, Szlová-
kia) kap meghívást, és ott

mindig eredményesen
szerepel. 

Az oktatást óvodástól
öreg korig folytatják.
Több kerületi iskolában
szerzõdés alapján judo
alapú testnevelést tarta-
nak, versenyzõik rendsze-
resen részt vesznek a Diák
Olimpiákon. 

2010-ben elnyertek egy
jelentõs összegû uniós pá-
lyázatot, mely a kerületi
óvodákban, általános isko-
lákban és a budapesti régi-
ón kívüli helyszíneken a
gyermekek személyiségé-
nek fejlõdését segíti a
sportág oktatási és nevelé-
si alapelemeivel. Ennek
hozadékaként 2012-re az
oktatásban résztvevõ tanu-
lók várható létszáma
1000-re emelkedik.

Mindezek ismeretében
az Óbudai Judo Klub több
„fronton” való tevékeny-
ségével rászolgál a róla ki-
alakított országos elisme-
résre. (A múzeum címe:
Farkastorki út 21.)

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Sasaki Judo Múzeum nyílt a Farkastorki úton
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Óbuda egyik legeredmé-
nyesebben szereplõ él-
sportolója az íjászatban ér
el kimagasló sikereket. A
harmincéves, kétgyerme-
kes családanya legutóbb
a Kõszegen rendezett Eu-
rópa-bajnokságon végzett
egyéniben az elsõ helyen,
korábban csapatban szer-
zett világbajnoki aranyér-
met. 

Tábor Katalin öt éve él
és dolgozik a kerület-

ben. Amatõrként a kevés
számú hazai profi íjász
egyesület, az Eleven Világ
SE mesterlövésze a 3D
szakág longbow kategóriá-
jában gyûjti az értékes
skalpokat. Hazai viadalo-
kon a férfiak mezõnyében
indul (hatodik a ranglis-
tán), mert a nõk ezt a ver-
senyszámot nem preferál-
ják, inkább a csigás, reflex
és tradicionális íjakkal lõ-
nek. A 3D versenyek a be-
avatatlan sportrajongók
számára kevésbé ismertek,
ám nagyon érdekesnek
tûnnek. Az íjászok a kije-
lölt, általában hegyi tere-
pen mûállatok elleni vadá-
szatot imitálnak. Sorra jár-
ják a 20-28 állomást, me-
lyeken célba veszik a ka-
rókra erõsített mûállatokat
és megpróbálják elsõre el-

találni a valóságban súlyos
sérülést okozó sebzési és
ejtési zónákat. 

Téved, aki ezt könnyed
sétának, önfeledt lövöldö-

zésnek tartja. A hegyolda-
lon való 4-5 kilométeres
túra és a sorozat lövések
(nagy erõ kell az íj kihú-
zásához) komoly állóké-

pességet, edzett kar-, hát-
és hasizmokat követel-
nek, emellett a célzás
közbeni kitartó koncent-
rálás idegileg is fárasztja a
versenyzõt. 

Óbuda nõi Tell Vilmosa
2000-tõl versenyez, mun-
kája mellett heti 3-5 edzé-
sen vesz részt, a hazai fel-
lépések mellett sokat sze-
repel külföldön, de az uta-
zás költségeit egyre nehe-
zebben tudja elõteremteni.
Mint minden élsportoló, õ
is szponzori segítségre
szorul, abban reményke-
dik, hogy hazai és nemzet-
közi eredményei révén tá-
mogatóra talál. Jövõre két
Európa-bajnokságon sze-
retne indulni. Horvátor-
szágban a FITA 3D EB (itt
30 méter a lõtávolság),
Olaszországban a IFAA
3D EB (50 méter) kínál
nagy kihívást. Utóbbi ver-
senyen csak akkor vehet
részt, ha anyagi lehetõsé-
gei engedik.

Tábor Katalin nemcsak
kiváló versenyzõ, a sport-
ág népszerûsítésében is
szerepet vállal. Figye-

lemre méltó ötletet dédel-
get: - Annak ellenére, hogy
a kerületben nincs íjász
egyesület és a megfelelõ
terep is hiányzik, látok le-
hetõséget a sportág meg-
honosítására. Matematika
szakos tanár lévén van
kapcsolatom az iskolákkal,
itt lehetne elkezdeni az ala-
pok oktatását. Csak torna-
terem kell hozzá, az Íjász
Szövetség kész tantervet és
felszerelést adna, én pedig
örömmel vállalnám az ok-
tatást. A megfelelõ bizton-
sági szabályok betartásával
egyáltalán nem veszélyes a
sportág, a gyerekek szíve-
sen jönnének kipróbálni. 

Nem elképzelhetetlen a
kétgyermekes Európa- és
világbajnok anyuka tervé-
nek megvalósulása. Ha
van tornateremmel rendel-
kezõ befogadó iskola, már
reményteljes az ügy. Hi-
szen edzõ, edzésterv és fel-
szerelés biztosított, a diá-
kok részérõl garantált az
érdeklõdés. Lehet, hogy
hamarosan új sportolási le-
hetõséggel gazdagodik a
kerület? Lovas

Íjászat • Nyílzápor mûállatokra

Óbuda nõi Tell Vilmosa

Teljes harci díszben 

Régóta várták már a base-
ballosok, hogy átvehessék
új pályájukat. Az örömteli
eseményt október 15-én
tartották, ekkor rakták le az
alapkövet az Aranyos utca-
Keled út által határolt terü-
leten. 

A hatalmas réten egye-
lõre még nyoma

sincs a tervezett pályának,
ám az ünnepélyes meg-
nyitón összesereglett je-
lenlegi és régi játékosok,
barátok, szurkolók fantá-
ziájában már megjelent

egy igazi baseball
„oroszlánbarlang” képe.
A tervek már készek, je-
lenleg talajvizsgálat fo-
lyik, jövõre kezdõdik az
építkezés, áprilisban már

itt szeretnék kezdeni a
bajnokságot. 

Tagfelvétel van 
A játékosok rövid szü-

netet követõen novem-
ber elején a Dr. Szent-
Györgyi Albert Általá-
nos Iskola tornatermé-
ben folytatják a felké-
szülést. Edzésnapok: va-
sárnap 14-tõl 18 óráig,
további két alkalommal
ütõedzést tartanak. A fel-

nõtt és az utánpótlás csa-
patok részére folyamatos
a tagfelvétel, lányok je-
lentkezését is várják. 

A szakosztály vezetõ-
edzõi tisztét továbbra is
Morua Roberto (tel.: +36-
30-956-2061) látja el, lel-
kes, hozzáértõ munkája
nyomán további sikerek
várhatók. (A klub levelezé-
si címe: obudabaseball@
gmail.com) Lovas A.

Kirándulás Virágos nyeregig
Az Itt Élünk Egyesület következõ kirándulásával csatla-
kozik az Óbudai Olimpia 8 kilométeres teljesítmény-
túrájához. Az idei utolsó, késõ õszi kirándulásukon, no-
vember 12-én maximum 2 órás sétát tesznek hegyen,
völgyön át, az Árpád kilátóig, Fenyõgyöngye érintésével
a Hármashatár-hegyig, míg vissza nem érkeznek az
óbudai Csúcshegyre.A túra idõpontja:2011. november
12. (szombat) 9 órakor. A találkozó, az indulás helyszí-
ne ezúttal változik: a 11-es busz Nagybányai úti vég-
állomása. A túra vezetõje: Merkl Gábor.

Baseball

Új pályán az Óbuda Brick Factory

A jó ütemben végrehajtott biztos ütések hozzák a kiváló eredményeket

FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Az eddigieknél szerényebb célok-
kal kezdte a 2011-2012 évi bajnok-
ságot az Óbudai Kaszások NB I-ben
szereplõ csapata. Az átugrandó
magasság lejjebb helyezésére
azért volt szükség, mert nyáron
gyengült a csapat, meghatározó já-
tékosok távoztak az egyesülettõl.
Most a tisztes helytállás, a nyolc
közé kerülés a cél, ami természe-
tesen csak átmeneti állapot, hi-
szen a játékoskeretben tehetséges
fiatalok bontogatják szárnyaikat. 

Az elsõ fordulóban még
minden szépnek tûnt, a Vá-

sárhelyi KS ellen aratott 86:82-
es gyõzelem bizakodásra adott
okot. Sajnos a következõ mérkõ-
zéseken már kiütköztek a hibák,
Peremiczki István edzõ hamar

szembesült a csapatépítés nehéz-
ségeivel. Nyilvánvalóvá vált,
hogy a távozó játékosok helyére
meghívott fiatalok ügyesek, ám
kevés tapasztalattal rendelkez-
nek és emiatt nehezen veszik fel
a magasabb követelményeket tá-
masztó NB I ritmusát. A klub ve-
zetõsége azonban - az ilyenkor
elkerülhetetlen „véráldozattal”
számolva - határozottan a fiatalí-
tás mellett döntött. A jövõben
egyre több saját nevelésû játé-
kosnak adják meg az NB I-es
szereplés lehetõségét, mert ezt
tartják az igazi fokmérõnek egy
utánpótlásnevelõ egyesület mun-
kájában. 

Peremiczki István szakmai és
pedagógiai „vizsgamunkáját” az
jelenti majd, hogy az elmúlt
években a felnõttek között keve-
sebb játéklehetõséghez jutó fia-
talokat hogyan tudja beépíteni a
csapatba. A kiszemelt ifjak nem
panaszkodhatnak mérkõzéshi-
ányra, hiszen több fronton (U 20,
NB II, junior) minden hétvégén
pályára léphetnek, de az elsõ
osztály azért más szintet jelent.
Tavaly öt utánpótláskorú játékos
mutatkozott be a nagyok között,
ez a folyamat nem szakad meg a
további mérkõzéseken sem. 

A csapatot a fiatalítás ellenére
a nyolc közé várják, a rájátszás-
ban minden bizonnyal egyre
jobban összecsiszolódik a csa-
patjáték és egyre ütõképesebbé

válik Peremiczki István együtte-
se.  Most sok fiatal elõtt meg-
nyílt az elsõ csapat felé vezetõ
út, célba érni azonban csak azok
fognak, akik kifogástalan edzés-
munkával, szorgalommal bizo-
nyítják a kosárlabdázás iránti
alázatukat.  

A Kaszások felnõtt csapata
egyelõre a megszokottnál gyen-
gébben szerepel ugyan, de az
ígéretes utánpótlás, az U 20 csa-
pat országos döntõben elért ne-
gyedik helyezése biztos alap le-
het a késõbbi javuló eredmények
eléréséhez.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Kosárlabda 

Fiatalítás a Kaszásoknál

Horváth Márton (fehér 18) már célba ért, több fiatal elõtt is zöld a jelzés
Asztalitenisz, tenisz gyerekeknek 

és amatõröknek
A Csillaghegyi Mozgás Szabadidõ SE-nél várják a ping-pong és
tenisz sportok iránt érdeklõdõ gyerekek jelentkezését. Asztalite-
nisz a Bárczi Géza és a Medgyessy Ferenc Általános Iskolában
mûködik, tenisz szakág pedig a Pais Dezsõ Általános Iskola sa-
lakpályáján található. (Érdeklõdni a 06-70-314-0021-es telefon-
számon és a honlapon, www.csillaghegysport.hu lehet.)

Kajak-kenu
Az UTE Kajak-Kenu Szakosztálya 60 éve mûködik Óbudán. Az
egyesület évek óta kiemelkedõ teljesítményt nyújt a hazai után-
pótlás-nevelés területén. Ha szeretné, hogy gyermeke egészsé-
ges és sportos legyen, akkor látogassanak el az egyesülethez a
Tímár utcánál, a Duna-partra. Várnak 9 és 13 év közötti, úszni tu-
dó fiúkat, lányokat kajakozni és kenuzni. (Bõvebb információ:
Borlay Vince kajakedzõ, telefon: 06-20-321-9608. Martinkó Gá-
bor kenuedzõ, telefon: 06-20-961-1759. www.utekajakkenu.hu)

Megjelenési lehetõség az Óbudai Sport Kft.-nél 
Az Óbudai Sport Kft. nyílt felhívást hirdet a III. kerületben mûkö-
dõ sportegyesületek, klubok és magánszemélyek számára.
Amennyiben sportrendezvényt, ingyenes vagy kedvezményes
sportolási lehetõséget szerveznek vagy versenyt rendeznek,
esetleg sikeres sportolójukat mutatnák be széles körben az óbu-
dai lakosoknak, kérem, írják meg nekünk word formátumban és
mellékeljenek jpg formátumban pár képet a szakasits.adel@
obudasport.hu e-mail címre. A beérkezõ kerületi sporthíreket
igyekszünk naprakészen frissíteni a www.obudasport.hu web-

oldalunkon. Bízunk benne, hogy
így is segíthetjük a sportélet fel-
lendülését és élnek majd a lehe-
tõséggel. Óbudai Sport Kft.
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• 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 (legközelebb december 6-án) 17-tõl 19 óráig a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja
13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén
(legközelebb november 17-én, majd december 15-
én)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Beje-
lentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt,
vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete november 17-tõl kezdõdõen csütörtökönként
16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart a Váradi utca
17. szám alatti irodájában.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-
sõ csütörtökén (legközelebb december 1-jén) 16-
tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-
adást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17
óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából dr. Prazsák Zoltán és dr. Nagy Szilárd
Márk minden hónap második csütörtökén (legköze-
lebb december 8-án) 17-tõl 19 óráig jogi tanács-
adást tartanak az MSZP kerületi irodájában (Cím:
Mókus utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig
9-tõl 17 óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• 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

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16
órától tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodában, illet-
ve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

Fidesz filmklub
Papp Gábor Zsigmond „Az ellenség köztünk van” cí-

mû alkotása látható a Fidesz filmklub következõ elõ-

adásán, melyet a Palace Eurocenter moziban no-

vember 16-án 18 órától vetítenek. Kedvezményes

jegyek (500 forintos áron) Havadi Elza képviselõ

asszonynál igényelhetõk a 06-20-982-0358-as tele-

fonszámon, vagy a havadielza.fidesz@gmail.com

e-mail címen. (A mozi címe: Bécsi út 154.)

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) folytatja közérdekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet lakóközösségében tulajdonosként illetve
bérlõként él és érdeksérelem érte? Vitája támadt a közös képviselõvel, vagy a
lakóközösséggel, netán az önkormányzattal? Kérdései vannak a fûtéskorszerû-
sítés, az utólagos homlokzati szigetelés tényszerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap választ? Nem ismeri jogait, lehetõségeit,
segítséget szeretne? Ingyenes tanácsadást biztosítunk, ahol gyakorló társas-
házi és lakásszövetkezeti tisztségviselõk válaszolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, november 24-én 17-tõl 19 óráig, Csobánka tér 5., közössé-
gi ház.
2. Belsõ-Óbuda, november 24-én 17-tõl 19 óráig, Lajos utca 115., VI. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes bejelentkezés: 367-8689.)               LÉJÓBE

A z Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kisko-

rona utcai Idõsek Klubjának
galériájában fotókiállítás nyílt
a Gyulai Nyugdíjas Akadémia
hallgatóinak munkáiból, „Gyu-
lai hangulatok 2011” címmel.
Ugyanitt láthatók Barlai Lász-
ló tanítványainak festményei
is. (Cím: Kiskorona utca 3.)

Gyulai hangulatok

P ezsgõs eperlekvár,
juhkolbász, szarvas

és mangalica szalámi,
sok más finomság mel-
lett többek közt ezek is
szerepelnek a mintegy
210 négyzetméteres
alapterületû Kézmûves
Magyar Ízek Márkabolt-
jában, mely a Szõlõ ut-
cában nyílt október 27-
én. A boltban (65 ma-
gyar termelõ 800 termé-

két forgalmazzák) honi
finomságokat, étel alap-
anyag különlegessége-
ket kínálnak. Jó hír
azoknak, akik tartanak
az új ízektõl, hogy min-
den kézmûves terméket
meg lehet majd kóstolni
vásárlás elõtt. Sõt az
ínyencségeket még érté-
kelni is lehet: a finomsá-
gokra bárki szavazhat,
aki szeretné kivenni a

részét Magyarország
kedvenc ízének megta-
lálásában. 
(kezmuvesmagyarizek.hu) 

Kézmûves Magyar Ízek 
Márkaboltja nyílt a Szõlõ utcában

Életének 91. évében, ok-
tóber 30-án súlyos beteg-
ség következtében el-
hunyt Menczer Gusztáv, a
Kárpótlás Társadalmi Kol-
légiumának elnöke, a
Gulágot megjárt milliók
egyik túlélõje. 

M enczer Gusztáv a
Gulag rabtelepén

105 hónapot élt túl, és
késõbb, a rendszerválto-
zás után a Szovjetunió-
ban Volt Magyar Politi-
kai Rabok és Kényszer-
munkások Szervezete
elnökeként tevékenyke-
dett. A politikai okokból
elítéltek és meghurcol-
tak érdekében végzett
sokirányú, több évtize-

des tevékenysége, pél-
daértékû életútja elisme-
réseként idén júniusban
Magyar Köztársasági
Érdemrend Középke-
resztje a Csillaggal ki-
tüntetést kapott. Emel-

lett a Kárpótlás Társa-
dalmi Kollégiumának
elnökeként rendkívül
sokat tett a holokauszt
idején üldözöttek egyéni
kárpótlásának megvaló-
sítása érdekében. 

Elhunyt Menczer Gusztáv
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K özeledik az advent, nemso-
kára itt a karácsony. Amikor

a frissen vágott fenyõ illatára, a
bejgli ízére és a karácsonyfa alatt
sorakozó ajándékcsomagokra
gondolunk, vajon eszünkbe jut-
nak-e azok a tisztességes, köztünk
élõ családok, akik rossz körülmé-
nyek között élnek és csak nagyon
szolidan tudnak ünnepelni. Te-
gyünk együtt értük egy kicsit és
varázsoljunk mosolyt az arcukra! 

Az Itt Élünk Egyesület idén
újra karácsonyi ruha- és játék-
gyûjtést szervez. Kérjük, ha van
kinõtt, megunt, de még hordható
nõi-, férfi-, gyermek-, téli vagy
nyári ruhanemûje, amit mások
még használhatnak, segítsen a
rosszabb sorsú embertársainak.
Várunk használt, de a rászoruló

gyermekeknek nagy örömet
okozó - nem hibás - játékokat is. 

Egyesületünk igazolással ren-
delkezõ tagjai november 14-e és
december 9-e között elõre egyez-
tetett idõpontban hívásra házhoz
mennek és összegyûjtik a felaján-
lott csomagokat. Az összegyûlt
ruhákat és ajándékokat kará-
csony elõtt ingyenesen adjuk át a
III. kerületi családok részére. 

A kiosztás pontos dátumát és
helyszínét a következõ Óbuda
Újságban közöljük.

Amennyiben nem ruhával, vagy
játékkal segítené akciónk sikerét,
önkéntes munkájával is hozzájá-
rulhat tevékenységünkhöz.

A következõ telefonszámon
várjuk a felajánlásokat: 06-20-
663-0501.

Ruha- és játékgyûjtés egy mosolyért
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Steve Jobs, az Apple alapító-
ja és elnöke október 5-én
hasnyálmirigyrákban hunyt
el 56 évesen. 

Jobs nevéhez fûzõdik az
egér, a grafikus fel-

használói felület elterjesz-
tése, de forradalmasította
a zeneipart és a mobiltele-
fon-piacot is. Vezetése
alatt az Apple a legna-
gyobb technológiai céggé
vált. Személyérõl megem-
lékezett többek közt Ba-
rack Obama amerikai el-

nök és Bill Gates, a Mic-
rosoft vezetõje is. Óbudán
a graffitisek állítottak em-
léket neki a HÉV Árpád
hídi megállója közelében,
az úgynevezett graffiti-
falon (képünkön). 

Szobrot állít az óbudai
Graphisoft Parkban a le-
gendás Apple-alapító, Ste-
ve Jobs emlékére a Graphi-
soft SE és a Graphisoft
Park Kft. - olvasható a cég
honlapján. A szoboravatást
2011. december 21-re ter-
vezik. 

Szobrot kap Jobs 
a Graphisoftnál

AKincsõ Néptánc-
együttes a XXV. Kál-

lai Kettõs Néptáncfesz-
tiválon nyújtott mûvészi
teljesítményéért Nívódíj-

ban részesült. Galát Pétert
koreográfusi különdíjjal
jutalmazták, „Jaj, de szé-
pen harangoznak” címû
koreográfiájáért. Díjnyer-

tes mûsorukat december
3-án 18 órai kezdettel lát-
hatják az érdeklõdõk a
Hagyományok Házában
(I. Corvin tér 8.).

Nívódíj az országos néptáncfesztiválon

ELTEMETTÉK ALBERT FLÓRIÁNT. A családtagok mellett állami és sportvezetõk, neves
közéleti személyiségek, egykori csapattársak, barátok és szurkolók több százan kísér-
ték utolsó útjára Albert Flóriánt, a Nemzet Sportolóját, az egyetlen magyar aranylab-
dás futballistát november 6-án az Óbudai temetõben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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