
Digitális, új röntgengépek segítik hamaro-
san a gyógyítást: elsõként a Csobánka téri
rendelõintézetben, majd a Vörösvári útiban.

Szavazzon a legkedveltebb óbudai vendéglõ-
re! A versenyben résztvevõ vendéglátóhe-
lyekre december 31-ig adhatja le voksát.

Olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-
bajnok úszónk  indult az Országos Egye-
temi és Fõiskolai Úszóbajnokságon.29

Gyurta Dani oktatta az egyetemistákat

XVII. évfolyam 22. szám              Megjelenik kéthetente           2011. november 23.

6
Új röntgengépekkel diagnosztizálnak

25
Óbuda legjobb vendéglátóhelye

Bús Balázs polgármestertõl
dr. Muszbek Katalin, a Ma-
gyar Hospice Alapítvány ve-
zetõje vette át a képviselõ-
testület által jóváhagyott
2011. évi Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díjat a Mo-
zaik7 rendezvényközpontban
november 10-én. 

Az elismerés minden
évben „…adomá-

nyozható mindazoknak a
kiemelkedõ tevékenységet
kifejtõ természetes szemé-
lyeknek, csoportoknak
(szervezeteknek vagy in-
tézményeknek), akik (vagy
amelyek) Óbuda-Békás-
megyer szociális ellátásá-
nak, szolgáltatásainak fej-
lõdéséhez, valamint a hát-
rányos helyzetû lakosai
életminõségének javításá-
hoz kimagasló teljesít-
ménnyel vagy életmûvük-
kel hozzájárultak.”
TUDÓSÍTÁS A 3., CIKK AZ 5. OLDALON

Szociális Díj a Magyar Hospice Alapítványnak

Adventi programok a 14-15. oldalon, polgármesteri meghívó a 32. oldalon

K özel 700 túrázó in-
dult útnak novem-

ber 12-én 8 és 25 kilomé-
teres távon az Óbudai
Olimpia második állo-
másán, az Óbudai Telje-
sítménytúrán, mely a Bu-
dai-hegységbe vezetett.

KÉPRIPORT A 2. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma december 5-én,
hétfõn jelenik meg! Új-
ságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

Felvételünk a teljesítménytúra
Menedékház utcai céljánál készült

Teljesítménytúra a Budai-hegységben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Képriport

Rekord számú résztvevõ túrázott az Óbudai Olimpia má-
sodik állomásán, november 12-én a Budai-hegységben 8
és 25 kilométeres távon.

A csípõs hideg és a szikrázó napsütés közel 700
túrázót szólított a szabadba, hogy az Óbudai

Olimpia második állomásán is bizonyítson. A cél a
táv teljesítése volt, így a fittebbek már 9 órakor elin-
dultak a két gyülekezõhelyrõl (a 22-es busz
Szépjuhászné megállójától és a 11-es autóbusz
Nagybányai úti végállomásától; elõbbitõl a 25 kilo-
méteres, míg utóbbitól a 8 kilométeres túrára indul-
hattak), míg mások késõbb csatlakoztak a hegyi ba-
rangoláshoz. A 8 és 25 kilométeres távot kicsik és
nagyok is teljesítették. A legifjabb természetbarát,
aki befutott, 8 éves volt, a legidõsebb 90 éves.

Mindannyian jó hangulatban gyûjtötték a pecséte-
ket, amikkel késõbb jó eséllyel indulhatnak a fõdíj
sorsolásán.

A következõ állomás, a harmadik, a Tour de
Óbuda kerékpáros nap lesz 2012. március 24-én
9-tõl 16 óráig.

Óbudai Olimpia

Második állomás: teljesítménytúra a Budai-hegységben

Bús Balázs polgármester a 11-es autóbusz Nagybányai úti végállomásán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Testületi ülés
A képviselõ-testület soron következõ rendes ülését
november 24-én 10 órai kezdettel tartja a Város-
háza tanácskozótermében.

Koszorúzás
Ugray György szobrászmûvész halálának 40. évfor-
dulója alkalmából az önkormányzat és a család
megemlékezést és koszorúzást tart a Kórház utca
1. szám alatti emléktáblánál november 29-én 15
órakor.

Az utcán élõ emberek problé-
máinak kezelésére, a huma-
nitásra és a szociális szakma
alapértékeire hívta fel be-
szédében hallgatósága fi-
gyelmét Bús Balázs polgár-
mester, majd elismeréseket
adott át a Szociális Munka
Napján a Mozaik7 rendez-
vényközpontban november
10-én. 

Az esemény koordiná-
tora Müller Istvánné,

az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény vezetõje
volt. A vacsorával és zenés
esttel kísért rendezvényen
mások mellett részt vettek
a szakterület meghívott
munkatársai és Kelemen
Viktória (Fidesz-KDNP)
szociális és egészségügyért
felelõs alpolgármester. 

Bús Balázs beszédében
hagsúlyozta, hogy új meg-
közelítés szükséges az ut-
cán élõ emberek problé-
máinak kezelésére. A szo-
ciális munkát nem elég
megtanulni, hanem beleér-
zõ képesség is kell elvég-
zéséhez. A jó szociális
szakember egész szemé-
lyiségével dolgozik, ez kü-
lönbözteti meg a könyve-
lõtõl, az elektromérnöktõl
vagy a rendõrtõl. 

Említést tett arról is,
hogy a fõvárosban tapasz-
talható utcai szegénység
mára politikai kérdéssé
vált, melynek kezelésére
rendészeti válasz született.
A polgármester ezt helyte-
lenítve úgy fogalmazott: „a
rendõr legyen rendõr, a
szociális munkás pedig
szociális munkás!” Vál-
sághelyzetben megindul a
bûnbakkeresés, de a huma-
nitás alapértékét akkor is
meg kell õrizni - mondta.

Bús Balázs beszélt arról
is, hogy a szegények iránti
szolidaritást ferences diák-
ként tanulta, hogy Óbudán
a kereszténydemokrácia
alapértékei szerint vezetik
a kerületet. Márai Sándort
idézte, aki úgy fogalma-
zott: „Az életnek értéket
csak a szolgálat adhat,
amellyel az ember ügye fe-
lé fordulunk. Ez kissé szi-
gorúan és általánosan
hangzik, de ez az egyetlen
igazság, melyet minden
következménnyel megis-
mertem.”

Az óbudai szociális ellá-
tásban és igazgatásban te-
vékenykedõ szakemberek-
nek megköszönve eddig
végzett munkájukat, elis-
meréseket nyújtott át a pol-
gármester. 

A 20 éve létrehozott
Magyar Hospice Alapít-
vány kapta idén a Fischer
Ágostonról elnevezett
Óbudai Szociális Díjat,
melyet dr. Muszbek Kata-
lin orvos-igazgató vett át.

A Német Vöröskereszt
Villingen-Schwenningen
tartomány nemzetközi
kapcsolatának vezetõje,
Jürgen Lippold díszokle-
velet és Óbuda város
1355-bõl való Pecsétjérõl,

a Magyar Nemzeti Múze-
um gyûjteményébõl ké-
szült érem másolatát kapta.

Óbuda-Békásmegyer
polgármestere pénzjuta-
lommal járó dicséretben
részesítette azokat a dolgo-

zókat, akik 10-35 éve ki-
emelkedõ és tartósan ma-
gas színvonalú, sikeres
munkát végeznek. 

Hegedûs Lászlónét, a
Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális Szolgáltató Fõosz-
tály pénzügyi ügyintézõjét,
Kállai Zsuzsanna szociális
gondozót, az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intéz-
mény munkatársát, Né-
methné Kónya Franciska
gondozónõt, az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék köz-
alkalmazottját, Szabóné
Bánfalvi Katalin szakmai
vezetõt, az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ munkatár-
sát, Wimmer Béláné gon-
dozónõt, az Óbudai Egye-
sített Bölcsõdék munkatár-
sát és Zagyva Imréné szo-
ciális segítõt, mûhelyveze-
tõt, az Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztató Köz-
pont dolgozóját.

Szeberényi Cs. 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat”

Elismerések a Szociális Munka Napján

Idén is megrendezték no-
vember 14-én a Budapest
Sportcsarnokban a Jobb ve-
lünk a világ! mozgalom im-
már hagyományos jótékony-
sági koncertjét, amelynek
bevételét a fogyatékos em-
berek megsegítésére fordít-
ják. 

Abevétel egy része
évek óta a számukra

Békásmegyeren létesülõ

lakóotthon építését is segí-
ti, melyhez Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
ingyen bocsátotta rendel-
kezésre a telket. Akoncert-
re kétszáz belépõjegyet is
vásárolt az önkormányzat,
hogy még ezzel is támo-
gassa a mozgalmat. 

Mint Bús Balázs polgár-
mestertõl megtudtuk, a je-
gyek árából jut a Szellõ
EGYMI enyhén értelmi

fogyatékos és autista diák-
jainak, valamint az Értel-
mi Fogyatékosok Nappali
Otthona (ÉNO) tagjainak. 

A koncertet - melyen
Hobo és bandája, az Isme-
rõs Arcok, a Misztrál és
természetesen a Nema-
domfel Együttes is fellé-
pett - megtisztelte jelenlé-
tével Schmitt Pál köztársa-
sági elnök is.

(d. zs.)

Nem adják fel!

Jótékonysági koncert a lakóotthonért

Jürgen Lippold, a Német Vöröskereszt Villingen-Schwenningen tartomány nemzetközi kapcsola-
tokért  felelõs vezetõje díszoklevelet és Óbuda város 1355-bõl származó Pecsétjérõl, a Magyar
Nemzeti Múzeum gyûjteményébõl készült érem másolatát vette át Bús Balázs polgármestertõl

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Szociális – Civil szervezetek

Adománygyûjtést indít a
Csillaghegyi Bölcsõde- és
Óvodaépítést Támogató Ala-
pítvány egy új óvoda építé-
séért. 

Az akció legfõbb ele-
me a novembertõl

márciusig rendezendõ
négy jótékonysági jazz-
koncert, és a november vé-
gén induló Advent Óbudán
rendezvénysorozat, de már
a Liszt-hét bevételét is erre
a célra ajánlották fel a szer-
vezõk. Támogatni azonban
téglajegyek vásárlásával és
alapítványi befizetéssel is
lehet a csillaghegyi kisgye-
rekes családok ügyét. 

Kérik, aki teheti, támo-
gassa az akciót a Csillag-
hegyi Bölcsõde- és Óvo-
daépítést Támogató Ala-
pítvány számlaszámára
történõ befizetéssel:
11703006-20076410,
vagy az építést támogató,
szimbolikus téglajegyek
vásárlásával. 

Téglajegyek 1000,
2000 és 5000 forintos
címletekben kaphatók
az Óbudai Kulturális
Központban.

Segíteni lehet szemé-
lyi jövedelemadója 1
százalékának felajánlá-
sával is. Adószám:
18016237-1-41.

Jótékonysági jazzkoncertekkel a csillaghegyi óvodáért 

Idén ünnepeljük az Észak-
Budai Vöröskereszt és a
Német Vöröskereszt
Villingen-Schwenningen-i
körzeti szervezete között
fennálló kapcsolat husza-
dik évfordulóját. Az ünnep-
ségre hazánkba érkezett a
német társszervezet kül-
döttsége. Az Óbudai Kultu-
rális Központban november
9-én emlékeztek meg az
elmúlt évek legfontosabb
történéseirõl. 

Kardos István, a Ma-
gyar Vöröskereszt

fõvárosi szervezetének
igazgatója megnyitójá-
ban arra emlékeztetett: a
német kollégáktól nem
kevesebbet tanultak
meg, mint hogy az ön-
kéntes munka természe-
tes napi feladata minden
segítõ embernek. 

Barabás Dénesné, az
Észak-Budai szervezet
igazgatója pedig azt
idézte fel, amikor két év-
tizeddel ezelõtt, egészen
pontosan 1989. augusz-
tus 14-én különleges fel-
adat elé állították a vö-
röskereszteseket az
NDK-ból érkezett turis-
ták, akik soha többet
nem akartak hazamenni.
A Csillebércen elhelye-
zett napról napra na-
gyobb tömeget egy hó-
napig önkénteseik látták

el éjjel-nappal, napi 24
órán keresztül, míg vé-
gül a politikusoknak si-
került rendezniük a hely-
zetet, és mindenki el-
hagyhatta az országot -
Ausztria felé. Ebben a
nehéz hónapban a nyu-
gat-német vöröskereszt
sietett a magyarok segít-
ségére és adományaik-
nak köszönhetõen na-
gyobb zökkenõk nélkül
vészelhették át a kelet-
németek a hontalanság
heteit. 

A németek azonban
ezt követõen sem feled-
keztek meg a magyarok-
ról: 1991-tõl folyamato-
san támogatják partner-

szervezetüket. Évente
két-három 12 tonnás
szállítmányt küldenek.
Húsz év alatt összesen
50 adomány érkezett,
mely tartalmazott ruhát,
játékot, sõt még az egy-
kor hiánycikknek számí-
tó tejport is. Ezenkívül a
Szent Margit Kórháznak
20 speciális kórházi
ágyat ajándékoztak, to-
vábbá mammográfiás
berendezést és egyéb or-
vosi eszközöket is. (Ter-
mészetesen nemcsak a
III. kerületnek jutott az
ajándékokból: a Szent
János Kórház 40, az Or-
szágos Reumatológiai és
Fizioterápiás Intézet

(ORFI) pedig 20 ágyat
kapott.) Az életmentés-
hez és az elsõsegély-
nyújtáshoz elengedhetet-
len gyakorló babákat is a
német szervezettõl kap-
ták. De még arra is volt
gondjuk, hogy a 2000-
ben új székházba költözõ
Észak-Budai Vöröske-
reszt berendezéséhez is
hozzájáruljanak. Mind-
ezt a sok-sok segítséget
emléklapokkal ismerték
el a magyar szervezet ve-
zetõi, melyeket az ün-
nepségen nyújtottak át. 

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának kép-
viseletében Kelemen
Viktória alpolgármester

adta át Bús Balázs pol-
gármester köszönõ leve-
lét Jürgen Lippoldnak, a
Német Vöröskereszt
Villingen-Schwenningen
körzeti szervezetének
nemzetközi kapcsolato-
kért felelõs vezetõjének. 

Lippold úr köszönõ
beszédében elmondta,
folyamatosan gyûjtik az
adományokat a magyar-
országi rászorultak javá-
ra. Munkájukat nagyon
sokan segítik: egyesek
pénzt, illetve élelmisze-
reket, ruhákat, bútorokat,
játékokat adnak, mások a
csomagolásban vesznek
részt, megint mások pe-
dig raktárhelyiséget
nyújtanak a tároláshoz.
Kijelentette: lényegesen
gördülékenyebben tud-
ják eljuttatni az adomá-
nyokat Magyarországra
schengeni csatlakozá-
sunk óta. (Addig az oszt-
rák határon gyakran fel-
tartották õket és még
büntetést is fizettettek a
Német Vöröskereszttel,
ha nem találtak rendben
valamit.) Köszönetét fe-
jezte ki azért a baráti ma-
gatartásért, amelyet min-
dig is tanúsítottak irá-
nyukban a magyar ön-
kéntesek és további tá-
mogatásukról biztosítot-
ta a társszervezetet. 

Domi Zsuzsa

Húszéves kapcsolat

Adományok tonnaszám Németországból

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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.

H azánkban a daga-
natos betegek szá-

ma drámai képet mutat.
Évente 34 ezer ember
hal meg rákos eredetû
fájdalmaktól, tünetektõl
kísérve Magyarorszá-
gon. A már nem gyó-
gyítható, de gyakran
hosszú ideig tartó szen-
vedéseik miatt tüneteik
enyhítését igénylõ em-
berek ellátására az átala-
kuló és gondokkal küsz-
ködõ hazai egészségügy
nem alakított ki haté-
kony rendszert. A „csu-
pán” tüneti terápiára
szoruló szenvedõk több-
nyire a költséges, gyó-
gyító kórházi osztályok
beteglétszámát növelik,
vagy ápolási osztályon
fekve, elmagányosodva,
a speciális terápiát nél-
külözve, emberi méltó-
ságuktól megfosztva fe-
jezik be életüket. 

Húszéves a Magyar 
Hospice Alapítvány 

Mindennek ellensú-
lyozására jött létre ha-

zánkban 1991-ben a
Polcz Alaine által veze-
tett szervezet, a hospice
szemléletû ellátás. Alap-
tevékenysége a fájda-
lomcsillapítás, a bete-
gek tüneteinek csökken-
tésével, lelki szenvedé-
seik enyhítésével a lehe-
tõ legjobb életminõség,
fizikai és szellemi akti-
vitás elérése, családjuk
lelki támogatása. 

Az alapítvány a Szent
Margit Kórház falai
közt kezdte meg tevé-
kenységét, majd 2002-
ben megnyitották a Bu-
dapest Hospice Házat a
Kenyeres utcában, egy
volt bölcsõde épületé-
ben. Eleinte otthonápo-
lási feladatokat láttak el,
majd 2005-ben sikerült
megvalósítaniuk a fek-
võbeteg részleget is. Az
alapítvány munkájával,
átláthatóságával igyeke-
zett megbecsülést kivív-
ni magának a megalaku-
lása óta eltelt idõben.
Kiemelten fontosnak
tartják a hozzátartozók

segítését a betegség és a
gyász terheinek viselé-
sében. Egyúttal nem
csupán a végsõ hetek
fájdalmának szakszerû
enyhítését tekintik fel-
adatuknak, a betegség
utolsó stádiumát meg-
elõzõ állapotban is gon-
doznak embereket, akik
igyekeznek tartalmasan
eltölteni utolsó hónapja-
ikat. A hospice ellátásba
olyan betegek kerülnek,
akiknél az orvosok már
nem alkalmaznak aktív,
gyógyító terápiát. 

Budapest
Hospice Ház

- Az egyéni szükséglete-
ket szem elõtt tartva,
igyekszünk feladatunkat
magas szakmai színvona-
lon ellátni, eközben ko-
moly társadalmi szemlé-
letváltozást, állami szerep-
vállalást elérni - mondta
lapunknak dr. Muszbek
Katalin, a Budapest
Hospice Ház orvos-igaz-
gatója. - Szigorúan vett
szakmai tevékenységünk-
kel és nyilvánosság kam-
pányunkkal a szakértõ és a
laikus társadalom támoga-
tását is sikerült elnyer-
nünk, így reméljük, hogy a
munkánk széles körben is
hitelessé vált. 

Úgy vélem és szerény-
telenség nélkül állítha-
tom, alapítványunk az
elmúlt 15 évben a III. ke-
rületi betegellátás szer-
ves részévé vált. A visz-
szajelzések szerint jó
színvonalú az otthonápo-
lási szolgáltatásunk. Te-
vékenységünk elsõsor-
ban erre terjed ki, ugyan-
akkor a 10 ágyas Hos-
pice Házunkban is rövi-
debb-hosszabb idõre el-
látást tudunk nyújtani a
rászorulóknak, akiknek
nem megoldható az ott-
honi ápolása. Nagyon
fontosnak tartom, hogy

az emberek tudjanak ró-
la, hogy segítséget nem
csupán az utolsó hetek-
ben kérhetnek tõlünk,
hanem jóval az elõtt is.
Szemléletünkkel egyút-
tal mindvégig azt sugall-
juk, hogy az élet vége is
megélhetõ méltósággal. 

Szolgáltatásunk szigo-
rúan paraszolvencia-men-
tes. A támogatók, hozzá-
tartozók csak nyilvános
csekken segíthetik tevé-
kenységünket, melyre saj-

nos igencsak rászorulunk,
mivel a társadalmi megbe-
csülést illetõen úgy vélem,
a helyünkön vagyunk,
azonban az anyagiakat te-
kintve borotvaélen tánco-
lunk. Míg az otthonápolás
folyamatosan fejlõdik,
több szervezet kap lehetõ-
séget, alapítványunk ösz-
szetett tevékenységére
még állami pályázati lehe-
tõség is alig akad. 

A helyi önkormányzat-
tal kiemelten jó a kapcso-
latunk, a lehetõségekhez
mérten minden segítsé-
get, elismerést megka-
punk, melyet most jól jel-

képez a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díj el-
nyerése is. Munkatársaim
nevében is elmondhatom,
mindannyiunknak rendkí-
vül jólesett az elismerés.

(A Magyar Hospice
Alapítvány adószáma:
19663258-1-41 Székhely:
1032 Budapest, Kenyeres
utca 18-22. Levelezési
cím: 1300, Bp. Pf. 302.
Telefonszám: 250-5513,
388-7369. Honlap: www.
hospicehaz.hu) Sz. Cs. 

„Az élet vége is megélhetõ méltósággal”

Szociális Díj a Magyar Hospice Alapítványnak
A díj odaítélésére idén elsõsorban a Müller Istvánné által
vezetett Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatár-
sai tettek javaslatot, mivel tevékenységüket több mint egy
évtizede segíti, egészíti ki a házi segítségnyújtásban, az
otthoni szakápolásban, az idõsek klubja és a Derûs Alkony
Gondozóház körében a Magyar Hospice Alapítvány. 

A hagyományokhoz híven az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Harrer Pál utcai
Nyugdíjas Házában is megemlékeztek az Idõsek Világnapjáról. Az önkormányzat támo-
gatásával rendezett ünnepséget Bús Balázs polgármester nyitotta meg. A rendezvény
színvonalát emelte a fergeteges mûsort adó Rajkó zenekar és az ünnepi menü, amit a
klubtagok és a vendégek nagy örömmel fogadtak

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Egyre nagyobb az igény a
nyugdíjasok körében az
idõsotthoni ellátás iránt -
hangzott el az Idõsügyi Ta-
nács november 15-ei ülé-
sén. S míg korábban ké-
nyelmi okokból választot-
ták ezt a megoldást az em-
berek, addig manapság in-
kább a gazdasági vagy az
egészségügyi kényszer vi-
szi rá õket.

AFõvárosi Önkor-
mányzat által fenn-

tartott Kútvölgyi úti Idõ-
sek Otthonának - a Már-
tonhegyi és a Zugligeti úti
intézmény mellett - Óbu-
dán az Ányos utcában is
mûködik egy részlege. Ez
utóbbi otthon mûködési
feltételeirõl Kissné Már-
té Zsuzsanna intézmény-
vezetõ tájékoztatta az
Idõsügyi Tanács tagjait.
Aki be szeretne költözni

valamelyik otthonba, an-
nak elõször orvosi vizsgá-
laton kell részt vennie,
hogy kiderüljön, melyik
intézmény a legalkalma-
sabb az ellátására. Alap-
vetõen nyitottak az idõs-
otthonok, tehát mindenki
szabadon jöhet-mehet, aki
beköltözik oda. Aki nem
szorul különösebb orvosi
ellátásra és nem fekvõ be-
teg, megválaszthatja,
hogy melyik intézménybe
kéri a felvételét. Sõt, akár
többet is megjelölhet a je-
lentkezési lapon. (Ezzel a
lehetõséggel élnek is: a je-
lentkezõk fele két-három
helyet is megjelöl egy-
szerre.) 

Az átlagos ápolást
nyújtó intézményekben 5-
7 ágyas szobákban laknak
az idõsek. Természetesen

léteznek emelt szintû ellá-
tást nyújtó otthonok, illet-
ve részlegek, amelyekben
apartmanok - 1-2 ágyas,
önálló fürdõszobás lakré-
szek - állnak a nyugdíja-
sok rendelkezésére. 

Az Ányos utcában csak
kétágyas lakrészek van-
nak, összesen 74 személy
elhelyezésére nyílik lehe-
tõség. Beköltözéskor egy-
szeri térítési díjat kell fi-
zetni - ez az Ányos úton 1
millió 865 ezer forint -,
majd pedig havonta 75
ezer forint ellátási díjat. A
havi ellátás díja nem ha-
ladhatja meg a nyugdíj 80
százalékát. Ha meghalad-
ná, vagy ki sem tudná fi-
zetni ezt az összeget a la-
kó, akkor egyéni díjat ál-
lapítanak meg számára.
Az alaplistán szereplõ
gyógyszereket ingyen
kapják meg a bentlakók, a

speciális gyógyszereket
azonban maguknak kell
megvásárolniuk. Ám, ha
nem tudják kifizetni a
nyugdíjuk megmaradt ré-
szébõl, akkor az otthon
beszerzi számukra.

A túljelentkezés és a
várólista igen hosszú és
folyamatosan nõ - mondta
az intézményvezetõ. Az
Ányos utcába bekerülésre
3-6 hónapig kell várakoz-
ni, máshova pedig akár
több évig is. Aki bekerül,
annak viszont állandó or-
vosi ellátás, gyógytor-
nász, pszichológus, de
még fodrász, pedikûrös is
rendelkezésére áll az ott-
hon falain belül. És persze
pezsgõ kulturális élet, ki-
rándulások, társasági élet
várja az aranykorúakat.

Domi Zsuzsa

Idõsotthoni ellátás

Biztonság és kényelem

A legkorszerûbb digitális,
új röntgengépek segítik
hamarosan a gyógyítást a
Szent Margit Rendelõinté-
zetben. 

A régi készülékek le-
szerelése, elszállí-

tása, a helyiségek felújí-
tása és az új gépek be-
szerelése november 17-
én kezdõdött a Csobán-
ka téri rendelõintézet-

ben. A munkálatok való-
színûleg jövõ év január-
jáig tartanak.

A megújulás ideje
alatt a radiológiai vizs-
gálatok a Vörösvári úti
rendelõben történnek.
Az ultrahang-vizsgála-
tok változatlanul zajla-
nak a Csobánka téri ren-
delõintézetben is. 

Az üzembe helyezést
követõen megkezdõdik a

Vörösvári úton is az új
röntgengépek telepítése.

A digitalizálás a bete-
gek és az orvosok szá-
mára is könnyebbséget,
hatékonyabb gyógyító
munkát jelent.

Az építkezés alatti el-
kerülhetetlen kényel-
metlenségek miatt a be-
tegektõl türelmet és
megértést kérnek. 
FORRÁS: SZENTMARGITRENDELO.HU

Új röntgengépekkel diagnosztizálnak 

Szakrendelések 
• Hematológiai szakrendelés: dr. Kollár Balázs a Csobánka téri rendelõinté-
zetben pénteken 8-tól 14 óráig fogadja a pácienseket. A rendelés beutaló köte-
les, bejelentkezés szükséges. Tel.: 454-7500.
• Pszichológiai rendelés: dr. Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszicho-
lógus rendelése a Csobánka téri rendelõintézetben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-tól
14, kedden, szerdán, csütörtökön 14-tõl 20 óráig. (Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon: 454-7524, 454-7500/247-es mellék vagy 253-as mellék.)
Változás a nõgyógyászaton. Felújítás miatt november 21-tõl megváltozott a
Csobánka téri rendelõintézetben a nõgyógyászati szakrendelés helye és ideje.
A szakrendelés helye: I. emelet 37-es szoba. Telefon: 454-7500/254-es mellék.
Dr. Banczik Zoltán hétfõn 8-tól 13.30 óráig, pénteken 13.30-tól 19.30 óráig rendel.
Dr. Dobos György szerdán 14-tõl 19.30 óráig, csütörtökön 14-tõl 19.30 óráig rendel.
Elõjegyzés 20 óráig. Felhívjuk pácienseink figyelmét, hogy a Vörösvári úti
szakrendelõ elõjegyzési rendszere továbbra is 8-tól 20 óráig vehetõ igénybe,
ezért kérjük önöket, hogy a délutáni órában is hívják a rendelõt, ezzel is mér-
sékelve telefonjaink leterheltségét. Megértésüket köszönjük.

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.

Habsburg Györgynek,
a Magyar Vöröske-

reszt elnökének felhívásá-
ra az elsõk között csatla-
kozott az Óbudai Egye-
tem a 2005 óta megrende-
zendõ Országos Felsõok-
tatási Véradó Versenyhez. 

A 2011. október 1-je és
2012. május 14-e között
zajló verseny célja az
egyetemisták, fõiskolások
megismertetése a rendsze-
res véradás társadalmi je-

lentõségével, valamint a
hazai véradó bázis fiatalí-
tása, új véradók megszólí-
tása. A verseny gyõztese a
legnagyobb véradói akti-
vitást mutató felsõoktatási
intézmény. Eredményt a
Véradók Világnapján, jú-
nius 14-én hirdetnek.

Az Óbudai Egyetem
épületeiben október 3-a és
november 22-e voltak a
véradó napok. Szakembe-
rek várták az adakozó ked-
vû hallgatókat és dolgozó-
kat elsõként a Népszínház
utcában, majd a Bécsi úti
fõépületben, ahol az akció
sikeresen zárult. Derekas
Szilvia, a Magyar Vörös-
kereszt Budapest Fõvárosi
Szervezetének munkatársa
elmondta, 78 lelkes hall-
gató és dolgozó jelentke-
zett véradásra, ebbõl tény-
legesen 68-an adhatták vé-
rüket embertársaik megse-
gítésére. 

VÉDD MAGAD! Megjelentek az influenzás megbetegedé-
sek az országban. Szerencsére idén is van védõoltás el-
lene. A 65 évnél idõsebbek és a krónikus betegek ingyen
kaphatják az injekciót. Mások 1500 forintért juthatnak
hozzá a patikában. Érdemes minél elõbb beadatni a há-
ziorvossal, mert a védettség két hét alatt alakul ki

Véradó egyetemisták

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Megrendítõ elõadásnak le-
hettek tanúi azok a pedagó-
gusok és diákok, akik részt
vettek az Óbudai Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum no-
vember 10-ei programján a
Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zetben. A hagyományoktól
eltérõen ugyanis színházi
elõadással várták a szerve-
zõk a vendégeket. 

ANézõmûvészeti Kft.
és a Manna Kulturá-

lis Egyesület közös pro-
dukcióját, „A gyáva” cí-
mû darabot tekinthették
meg Kovács Krisztián és
Scherer Péter elõadásá-
ban. A rendezvényen
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának képvise-
letében részt vett Kelemen
Viktória alpolgármester és
dr. Gallóné Nagy Judit, a
szociális szolgáltató fõ-
osztály vezetõje. 

Az 50 perces elõadás
egy drogfüggõségben

szenvedõ fiatalember hét-
köznapjaiba enged bepil-
lantást. Az elõadók eddig
50 alkalommal játszották a
kétszereplõs darabot, a
Kolibri Színházon kívül az
ország különbözõ iskolái-
ban. Fõként középiskolák-
ba hívják a produkciót, mi-
vel a legveszélyeztetettebb
korosztály a 14-18 éves fi-
ataloké. 

Az elõadás sokkolta a
nézõket - felnõtteket és
gyerekeket egyaránt. Célja
azonban éppen ez, mert ér-
zelmi alapon próbálja
megvilágítani azt a kiszol-
gáltatottságot, kilátástalan-
ságot és elveszettséget,
amit a kábítószer élvezete
okoz. Az elõadás után a
színészek és szakemberek

segítségével beszélték meg
a látottakat. Gimnáziumi
igazgatók és pedagógusok
arról számoltak be, hogy
tulajdonképpen tájékozat-
lanok az ügyben, ugyanis
nem ismerik fel elég ko-
rán, ha valamelyik tanítvá-
nyuk elindul a lejtõn. Ha

pedig észreveszik, nincs
megfelelõ eszközük ah-
hoz, hogy érdemben be-
avatkozzanak. A szülõk
ugyanis gyakran el sem fo-
gadják, hogy gyermekük
kábítószerezik, s még ön-
maguk elõtt is letagadják a
tényeket. Amikor pedig
már maguk is kénytelenek
szembe nézni a kialakult
helyzettel, legtöbbször
késõ… 

Surányi Judit addiktoló-
gus, szociológus arra hívta
fel a figyelmet, hogy nem a
gyereknél kezdõdnek a
problémák a családban,
hanem általában a szülõk-
nél. Vagyis legtöbbször a
szülõk hibás magatartása
vezet a gyerek drogozásá-
hoz. Általában csecsemõ-

korra vezethetõk vissza a
problémák, amikor a szü-
lõk nem fordítanak elég fi-
gyelmet a gyerekre. Ez a
folyamat vezet oda, hogy
kamaszkorban a gyerek
végképp egyedül érzi ma-
gát, társakat és megoldáso-
kat keres. A lelkében tá-
madt ûrt pedig sajnálatos
módon tudatmódosító sze-

rekkel próbálja kitölteni.
Ezért a legjobb drogmeg-
elõzési módszer, ha a szü-
lõk folyamatosan nyomon
követik a gyermekük fejlõ-
dését, érzelmi változását és
bevonják õt a család életé-
be. Hiszen általános jelen-
ség, hogy nemcsak a szü-
lõk tudnak keveset a gye-
rekükrõl, de a gyerek sem

tud semmit a szüleirõl - fo-
galmazott az addiktológus.
Sõt, nemcsak egymást
nem ismerik eléggé a csa-
ládtagok, de önmagukat
sem. Ezért a rehabilitációs
programban nemcsak a
drogfüggõségbe került fia-
talokat kezelik a szakem-
berek, hanem a szülõknek
is önismereti kurzuson kell
részt venniük, hogy ér-
demben tudjanak segíteni
nehéz helyzetbe került
gyermekükön. Ha ugyanis
a felnõttek nem ismerik fel
saját problémáikat, akkor a
gyermekükét sem tudják
megoldani.

A beszélgetés során fel-
merült, hogy a 14-16 éve-
sek rehabilitációja megol-
datlan. Ez a korosztály
ugyanis még nem tekint-
hetõ felnõttnek, tehát más
ellátást igényel, amire vi-
szont a magyar egészség-
ügy a tapasztalatok szerint
nincs felkészülve. Ez tehát
a jövõ feladata lesz.

Domi Zs.

Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum

Közös problémánk a drogfüggõség

A hagyományokhoz híven,
idén is megrendezte a VIII.
Óbudai Orvosnapot és az
Egészségügyi Szakdolgozók
IV. Tudományos Napját a
Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft., az Óbudai
Orvosklub és a San Marco
Alapítvány. Az elõadásoknak
az Óbudai Társaskör adott
otthont.

Atéma igen sok szak-
orvost, háziorvost

és szakdolgozót érintett,
„Orvos-beteg kapcsolat
és befolyásoló tényezõi”
címmel. A gyógyítás
egyik feltétele a jó orvos-
beteg kapcsolat, melybõl
adódhat a magas színvo-
nalú betegellátás.  Nagy
jelentõsége van a beteg
méltóságának és jogainak
tiszteletben tartásának, a
betegség kezelése és a
mielõbbi gyógyulása
szempontjából.

A meghívott elõadók
közt olyan nevek szere-
peltek, mint dr. Bíró
Krisztina belgyógyász-
onkológus, dr. Dósa Ág-
nes orvos-jogász igazság-
ügyi- orvos szakértõ, Dó-
zsa Csaba címzetes egye-
temi docens, Prof. Dr. Si-
mon Tamás a Magyar
Rákellenes Liga Elnöke,
dr. Bálint András házior-
vos, dr. Schultheisz Kata-
lin házi gyermekorvos, dr.
Schultheisz Judit gyer-
mekorvos, dr. Pilling Já-
nos pszichiáter, szakor-
vos, Dér Kálmánné pul-
monológus, allergológus
szakasszisztens, Szerni-
csekné Lipp Johanna dip-
lomás ápolónõ.

Fennállásának negyed-
százados jubileumát ün-
nepelte a békásmegyeri
Csobánka téri járóbeteg-
szakrendelõ, valamennyi
volt és aktív dolgozója.

Prof. Dr. Pintér Endre,
Óbuda-Békásmegyer
Díszpolgára köszöntötte a
szakrendelõ dolgozóit és
a meghívott vendégeket.
Beszédében visszaemlé-
kezett az elmúlt 25 évre. 

- A jelentõsen megnõtt
társadalmi igényeknek
megfelelni és a nagy be-
tegforgalomnak ellátást
biztosítani csak egy olyan
munkacsoport képes,
amelyikben a dolgozók
munkájukat hivatásnak
tekintik - mondta a pro-
fesszor. 

Elismerésben részesül-
tek azok a szakmunkatár-
sak, akik a kezdetektõl
dolgoznak a Csobánka
téri rendelõintézetben.
Díszoklevelet vehetett át
Bernáth Balázsné, Tu-
karcs Erika, Rozmánné
Gál Éva, Györffy Lajos-
né, Lakatos Imréné, De-
ák Péterné.

25 éves a Csobánka téri szakrendelõ

Elõadások az orvos-beteg kapcsolatról 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Közlekedés – Közérdekû

A BKV Zrt. jövõ nyártól új
hajójárat üzembe helyezé-
sét tervezi a Dunán. Az Új-
pest és a Millenniumi Vá-
rosközpont közti 11,5 kilo-
méteres útvonalat elsõ-
sorban a csúcsforgalmi
dugókban való araszolást
kevésbé kedvelõk részére
alakítanák ki. 

A hajók útközben az
Árpád hídnál (a pes-

ti oldalon az 1-es villamos
megállójának közelében),
a Meder utcánál, a Jászai
Mari téren a Batthyány
téren, a Petõfi téren, és a
Boráros téren állnának
meg. A tervezett menet-
idõ a folyón felfelé egy
óra, míg lefelé háromne-
gyed óra lenne, a négy ha-
jóval 30 perces menetsû-
rûséget biztosítanának.
Szó van ettõl gyakoribb,
például 15 perces járatkö-
vetésrõl is, de ehhez jóval
több vízijármûre lenne
szükség. 

Az elképzelés realizálá-
sát 90 százalékban uniós
forrásból oldanák meg,
így az összesen 493 millió
forintos bekerülési költség
önrésze 50 millió forint
körüli összeg, mely azon-
ban csak a három új kikö-
tõ építését valamint öt már
meglévõnek a felújítását
tartalmazza, az elnyert tá-

mogatás hajóvásárlásra
nem ad lehetõséget. 

Az üzemidõ 6-tól 19
óráig tartana, de a pontos

menetrend még további
egyeztetések tárgya. A vi-
teldíjat szeretnék beillesz-
teni a BKV tarifarendsze-

rébe, tehát ezt a hajóká-
zást nem tekintenék lu-
xusnak, inkább a zsúfolt
városi személy-forgalom-
nak a Dunára való terelé-
sét ösztönöznék vele. 

Megkérdeztünk közle-
kedési szakembereket, mi
a véleményük a tervezett
hajójáratról? Abban min-
denki egyetértett, hogy az
eljutási idõ nem lehet lé-
nyegesen hosszabb, mint-
ha a párhuzamos BKV já-
rattal utaznának az embe-
rek. A félórás indítási köz
még nem elégséges a ver-
senyhez, a negyedórás,
esetleg a húszperces már
az lehet. Azonban a felfe-
lé irányban az egy óra
még mindig jelentõs idõ. 

Kertész István 

Új hajójárat jövõ nyártól a Dunán

A Budapest-szentendrei
HÉV-nek mindig is szorgal-
mazták a meghosszabbítá-
sát a Dunakanyar felé. A für-
dõzõ, kiránduló közönség-
nek csak lovasfogatok vagy
igen drága bérautók álltak
rendelkezésére, ha a szent-
endrei végállomástól tovább
akarták folytatni útjukat. 

M ár meg is kezdõ-
dött a tervezés a

nyomvonal továbbvite-
lére, elõbb Tahi, majd
Dunabogdány, végül Vi-
segrád lett az elképzelt
végállomás. A kezdet-
ben egyvágányúra ter-
vezett vonal alépítmé-
nye és töltése az 1920-as
években Tahi hídfõig
épült ki. Ma Szentendre
belvárosában, a Duna-
parton, ezen a töltésen
sétálgathatunk. 

A munkálatok azonban
forráshiány miatt elakad-
tak, de az utazási igény
már elég jelentõs volt ah-
hoz, hogy a HÉV igazga-
tósága, úgynevezett HÉV-
pótló autóbuszokat állít-
son be, a még el sem ké-
szült vonal helyett. Ezek a
mai szemmel nézve kis
befogadóképességû gép-
jármûvek mégis nagy elõ-
relépést jelentettek: Le-
ányfalu, Tahi, Dunabog-
dány, Visegrád és Gizel-
latelep megközelítésében.
Utóbbi volt a célállomás,
ahová naponta négyszer
fordult a busz, míg a köz-
bensõ településekig ennél
többször. A HÉV-re és a
csatlakozó autóbuszra
kombinált jegyeket is ki-

adtak, de ezek ára a lakos-
ság nagy részének megfi-
zethetetlen volt. Általá-
ban csak a jobb módú
családok utaztak így, a ké-
pen is láthatjuk, hogy a
polgári réteg mutatkozik a
gépjármû elõtt. 

A késõbbiekben a
HÉV Aquincum  megál-
lójától is volt a Római-
partra idény jellegû csat-
lakozó buszjárat. Ezek
közlekedése a II. világ-
háború alatt szûnt meg,
helyüket a MÁVAUT és
a Fõvárosi Autóbusz-
üzem jármûvei vették át.
A HÉV-vonal nem épült
tovább, a már elkészült
alépítményt sok helyen
beépítették.

K. I.

A HÉV busza

FOTÓ: FORTEPAN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Díszfénypróba a Margit hídon
Megtartották november 14-én a Margit híd díszkivilágítá-
sának fõpróbáját.A többi fõvárosi átkelõvel ellentétben itt
a szerkezetet - a pilléreket, a kereszt alakú vasidomokat,
a pilléreket összekötõ íveket, valamint a mederpilléreken
lévõ szobrokat - világítják meg diódás lámpákkal.

Lakossági bejelentések, panaszok teljes körû
ügyintézésére, ötletek fogadására ügyfélkap-
csolati iroda nyílt az óbudai Városházán.
Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a kerület veze-
tésének címzett bejelentésekkel, panaszokkal, ötletek-
kel személyesen a polgármesteri hivatalban, 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 számon vagy faxon (437-8987), va-
lamint az önkormányzat honlapján, e-mailen, az ötlet-
ládán, (www.obuda.hu/otletlada), illetve a panaszlá-
dán keresztül (www.obuda.hu/panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán
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Több mint egy éve, tavaly
októberben voltak az ön-
kormányzati választások.
Sorozatunkban arról kér-
dezzük az egyéni választó-
kerületek képviselõit: mi-
lyen ügyekben jártak el a
lakosok érdekében?

Ezúttal Szepessy Ta-
más (Fidesz-KDNP),

a 4. számú egyé-
ni választóke-
rület képviselõ-
je számolt be
munkájáról, aki
egyben a Vá-
rosfejlesztési
Bizottság elnö-
ke is.

- A 4. számú
választókerülethez gya-
korlatilag a hegy tarto-
zik: a Szépvölgyi úttól a
Perényi lejtõig és a
Vörösvári útig terjedõ
terület. Tehát a családi
házas övezet és még né-
mi lakótelep is.

Ennek megfelelõen
többnyire a hegyen la-
kók jelentkeznek prob-
lémáikkal a havonta
megtartott fogadóórái-
mon. A legtöbb kérdés
az utakkal, járdákkal
kapcsolatban merül fel.
Sajátos helyzet alakult
ki ott: a 60-as évek vé-
gén nyilvánították építé-
si övezetté a hegy alsó
részét. Viszont az épít-
kezéseket nem követte
az úthálózat fejlesztése,
így ezen a területen má-
ig is nehéz a közlekedés
és lehetetlen a parkolás.
A családi házak tulajdo-
nosai a saját kertjükbe
állnak be az autóikkal,
de egyéb parkolási lehe-
tõség szinte teljesen ki-
zárt. Ráadásul a helyzet
megváltoztatásához ma
már kártalanítani kelle-
ne azoknak a telkeknek
a tulajdonosait, amelye-
ken az új utakat át kelle-
ne vezetni. Tehát nem-

csak az építkezéshez
kellene pénz, hanem a
kártalanításhoz is - úgy-
hogy ma még nem lá-
tom, mibõl lehet egyál-
talán elõteremteni a fej-
lesztéshez szükséges
összegeket. 

Más a helyzet azokon a
fõutakon, amelyeken a
tömegközlekedés fut. A

hegyi buszok út-
vonala, vagy a
Bécsi út és Vö-
rösvári út a Fõ-
városi Önkor-
mányzat tulaj-
donában van, te-
hát ha ezeken
történik valami -
például kátyúk

keletkeznek - akkor to-
vábbítom a fõvárosi ille-
tékesekhez. Ez most an-
nál is inkább könnyû fel-
adat, mivel én látom el a
Fõvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. vezérigaz-
gató-helyettesi posztját is. 

A lakótelepen lakók
többnyire a parkok, a
játszóterek állapotával
fordulnak hozzám. Eze-
ket a kéréseket az ön-
kormányzat szakembe-
reihez továbbítom, akik
mindent megtesznek a
hibák kijavításáért. 

Amiben sikerült ered-
ményt elérni a kerület-
ben, az a Remetehegyi
út felújítása, a Kiscelli
kastélyparknál pedig a
járda kialakítása. Ezzel
sokak kérésének tettünk
eleget. 

Sajnos az utóbbi idõ-
ben egyre többen keres-
nek meg szociális kérdé-
sekben. Mivel ez nem
hozzám tartozik, átirá-
nyítom a választóimat
az illetékeshez. Az ön-
kormányzatnál most
már alpolgármesteri
szinten foglalkozik
ezekkel az ügyekkel Ke-
lemen Viktória.

Domi Zsuzsa 

Március óta a 86-os busz
vonalán tesztelik a MAN
Lion’s City GL típusú ötajtós
csuklós autóbuszt. A Jövõ
európai buszrendszere
(EBSF) projekt keretében fu-
tó tesztelés célja annak be-
bizonyítása, hogy a leg-
újabb technikai fejleszté-
sek hatékonyan segítik az
autóbuszok üzemeltetését
és vonzó alternatívát terem-
tenek a közösségi közleke-
désben résztvevõk számára. 

A projektben 47 nem-
zetközi partnerszer-

vezet vesz részt. Magyar

részrõl a BKV Zrt. szállt
be a kísérletbe. Az utasok
és a sofõrök tapasztalatai
alapján fejlesztik tovább a
gyártók a buszokat. Az ed-
digi tapasztalatok igen
kedvezõek. A csaknem 19
méter hosszú autóbuszon
az eddigi négy helyett öt

ajtó kapott helyet, mely
gyorsítja az utasok le- és
felszállását. Olyan intelli-
gens megoldásokat is be-
építettek, mint a mozgás-
érzékelõ- és a becsípõdés-
gátló-rendszer. Fedélzeti
számítógép gondoskodik
arról, hogy a központban
mindig tudják, hol jár a
busz, milyen hibák kelet-
keztek menet közben a jár-
mûben, illetve hány ember
utazik rajta éppen. 

A visszajelzések alap-
ján az utasoknak a legjob-
ban az áttetszõ csuklóhar-
monika tetszett, de a

LED-es utastér világítás-
sal, a kapaszkodók számá-
val, továbbá az ülõ- és ál-
lóhelyek elrendezésével is
meg voltak elégedve
csakúgy, mint a jármû zaj-
szintjével. Újszerû megol-
dásnak számít az
utastájékoztató berende-

zés, melynek monitorát a
csukló elõtt és után he-
lyezték el a konstruktõrök.
Az utasok errõl leolvas-
hatják, melyik megálló
következik és ott milyen
jármûvekre szállhatnak át.
Pozitív fogadtatásra talált
a mindig megbízhatóan
mûködõ légkondicionáló
berendezés, mely kelle-
mes hõmérsékletet terem-
tett utazás közben a nyári
kánikula idején.

Mûszaki szempontból
is kiválóan teljesített a
busz. Fél év alatt szinte
egyáltalán nem kellett

javítani, vagyis mindig
megbízhatóan rótta az
utakat. A takarékos
üzemanyag fogyasztású
dízelmotor rendkívül
könnyedén mozgatta a
jármûvet. A szûk utakon
is könnyen irányíthatták
a sofõrök. (domi)

Egyéni választókerületek képviselõi

„Felújítottuk a Remetehegyi utat”

A jövõ buszrendszere

Tesztjármû a 86-os vonalán

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 2011-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásá-
val segítették az intézmény munkáját. A befolyt ösz-
szegbõl folytatják az elõtetõk építését.

Agörögországi Kran-
iona faluban szüle-

tett 1931. január 19-én.
Hat testvére közül már
csak három él. 

Görög polgárháborús
menekültként került Ma-
gyarországra 1948-ban a
balatonszabadi, majd a
dégi gyermekotthonba, itt
végezte el az általános is-
kolát.

Esztergályosként kez-
dett dolgozni, de tovább-
tanult, egyetemi tanulmá-
nyokat folytatott és kitün-
tetéssel végezte el a Rend-
õrtiszti Akadémiát is. Õr-
nagyként vonult nyugdíj-

ba 1985-ben.
Munkáját szá-
mos kitüntetés-
sel ismerték el.

F e l e s é g é t ,
Alexandrát, Bu-
dapesten ismerte
meg. 1959. au-
gusztus 1-én kö-
tött házasságuk-
ból két gyermekük szüle-
tett: Jorgosz és Krisztina.
Nyugdíjas éveikre egy fiú
és egy lány unoka hozott
boldogságot mindennap-
jaikra. 

1998 óta volt a
III. kerületi Gö-
rög Kisebbségi
Önkormányzat
k é p v i s e l õ j e ,
2002-2006 kö-
zött elnökhelyet-
tese. Elkötele-
zettséggel, oda-
adással, kitartás-

sal dolgozott az óbudai
görög közösségért.

Emlékét megõrizzük!
III. kerületi Görög

Kisebbségi 
Önkormányzat

Bitasz Leonidasz 
(1931-2011)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_22.qxd  2011.11.21.  13:11  Page 9



2011/22. szám10
Közbiztonság – Pályázat

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pá-
lyázatot ír ki Óbuda-Békásmegyer területén lé-
võ többlakásos lakóépületek magánerõs lépcsõ-
házi belsõ, zárt rendszerû elektronikus megfi-
gyelõ rendszer (továbbiakban:kamerarendszer)
kiépítési költségeinek támogatására.
Pályázatot a 12, vagy annál több lakásos tár-
sasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek
nyújthatnak be. 

1. A pályázat célja
A közrend és közbiztonság megszilárdítása és
javítása a lakótelepeken, a bûncselekmények
megelõzése és visszaszorítása, az áldozattá vá-
lás megelõzése, a személyes biztonságot nyújtó
környezet kialakítása, a vagyonvédelem haté-
konyságának növelése, illetve kiemelt fontos-
sággal a kerületi panelépületek lépcsõházainak
közbiztonsági ellenõrzése. 

2. Pályázati feltételek
2.1. Támogatásban kizárólag azok a lakóépüle-
tek részesíthetõk, amelyek az önkormányzat ál-
tal kiírt pályázatnak megfelelõ határidõ - illetve
a hiánypótlásra nyitva álló határidõ - leteltéig
érvényes pályázatot nyújtanak be.
2.2. A pályázaton csak azok a lakóépületek ve-
hetnek részt:
a) amelyekben legalább 12 lakás található;
b) ahol a tervezett kamerarendszert a közgyûlés
megszavazta és döntött a várható költségek
mértékérõl és a pénzügyi forrásáról.
2.3. A lakóépület pályázatának tartalmaznia
kell:
a) a 2. sz. melléklet szerinti jelentkezési adatla-
pot;
b) a lakóépület közgyûlésének határozatát,
mely a térfigyelõ rendszerre és a pénzügyi for-
rásra vonatkozik, valamint a közös képviselõ,
illetve a szövetkezet elnöke (a továbbiakban:
közös képviselõ) felhatalmazását a szerzõdés
aláírására;
d) a tervezett rendszer mûszaki leírását és költ-
ségvetését;
e) a kivitelezõ cég árajánlatát;
f) a lakóépület közgyûlésének határozatát, hogy
amennyiben a beruházás bekerülési összege
magasabb a benyújtott költségvetésben szerep-
lõ összegnél, akkor ezt a részt a lakóközösség
fedezi.

g) nyilatkozatot, amely szerint a pályázó ismeri
és betartja a kamerarendszer telepítésére vonat-
kozó a Társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvény, a Lakásszövetkezetekrõl
szóló 2004. évi CXV. törvény, a Személy - és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói te-
vékenységrõl szóló 2005.évi CXXXIII. törvény
valamint a Személyes adatok védelmérõl és a
közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény  elõírásait.
2.4 A kamerarendszerek megfelelõ hatékonysá-
ga és a személyiségi jogok védelme érdekében
olyan rendszer kiépítését támogatja az önkor-
mányzat, amely megfelel a mellékletben sze-
replõ mûszaki paramétereknek, és az adott in-
gatlannak.
a) valamennyi be- és kijáratát, valamint a lép-
csõházban történõ továbbhaladás (lift, lépcsõ-
feljáró) irányát rögzíti;
b) a kamerák, illetve a rögzített felvételek képe
olyan felbontású és minõségû legyen, hogy arc-
kép felismerését lehetõvé tegye;
c) a kamerák által felvett képeket a DVR zárt
rendszerben rögzíti, annak felvételeihez illeték-
telen személy nem férhet hozzá;
d) a kamerarendszer felvételeit legalább 15 na-
pig meg kell õriznie a zárható szekrényben el-
helyezésre kerülõ képrögzítõ egységnek.

3. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
3.1. Támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásnak nem minõ-
sülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli végle-
ges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem té-
rítendõ támogatás) részesül.
3.2. Támogatás mértéke
Lépcsõházanként maximum 80.000 Ft.
A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az általa
meghatározott pénzügyi kereten felül beérke-
zett pályázatokat visszautasítsa, amelynek meg-
határozója a pályázatok idõrendi beérkezése.
3.3. Az önerõ mértéke
A pályázónak legalább a beruházás elszámolha-
tó költségének támogatással csökkentett részé-
nek megfelelõ önerõvel kell rendelkeznie.
3.4. A támogatás kifizetése
Utólagosan, a beruházás átadását követõen. A
kifizetés igényléséhez mellékelni kell a rend-
szert kiépítõ cég számláját. 

4. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen kiírás esetében a támogatott projektek ki-
választása egyfordulós eljárásrendben történik.
A benyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Védelmi és közbiztonsági irodája bírálja el.
A pályázót az elbíráló pályázat leadási határide-
jétõl számított 10 munkanapon belül értesíti
döntésérõl.
4.1. A pályázatok benyújtásának helye és ha-
tárideje
A pályázatok benyújtására 2012. január 15-ig
van lehetõség.
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályá-
zati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú,
mind az elektronikus formában való kitöltésnél.
A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alak-
jában nem változtatható. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást kö-
vetõen a pályázat tartalmi elemeinek változ-
tatására nincs lehetõség. Az ilyen jellegû mó-
dosítási igények nem vehetõk figyelembe.
A pályázatot 2 nyomtatott példányban, vala-
mint további 1 elektronikus példányban (kizá-
rólag CD/DVD lemezen), 1 db zárt csomago-
lásban, postán feladott ajánlott postai külde-
ményként a következõ címre kell beküldeni:
Postacím: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal, Védelmi és
közbiztonsági iroda, 1033 Budapest, Fõ tér 3.
Kérjük, hogy a borítékon és a CD/DVD lemezen
jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás cí-
mét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõriz-
ze a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön meg a
kitöltés sikerességérõl, az adathordozó épségérõl! 
A benyújtási határidõ elõtt a pályázók kérdéseiket:
• 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 bunmegelozes@obuda.hu
e-mail címen tehetik fel.
• a pályázat anyaga letölthetõ Óbuda honlapjá-
ról is: www.obuda.hu
4.2. A kivitelezés határideje:
A nyertes pályázóknak a rendszer kiépítésére és
rendszerbe állítására 2012. március 31-ig van
lehetõségük. E határidõ után keltezett számlát a
kiíró nem fogad el.

Pályázati felhívás elektronikus megfigyelõ rendszer kiépítésére

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság súlyos testi sér-
tés bûntette elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja
miatt folytat eljárást is-
meretlen tettes ellen. 

A rendelkezésre álló
adatok szerint az is-

meretlen elkövetõ 2011.
szeptember 24-én 1.30
óra körül a Hajógyári-
szigeten bántalmazta a
sértettet, aki a támadás
következtében súlyos sé-
rüléseket szenvedett. Az
ismeretlen elkövetõ 50-

60 év körüli, körülbelül
185 centiméter magas,
erõs testalkatú, õszülõ
haja rövid.

A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság III. kerületi
Rendõrkapitánysága kéri,
aki a grafikán látható fér-
fit felismeri, jelenlegi tar-
tózkodási helyével vagy a
bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/171-es
telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelentést

az ingyenes 06-80-555-
111-es „Telefontanú” zöld
számán (hétfõtõl csütör-
tökig 8-tól 16, pénteken
8-tól 13 óráig), vagy a
107-es, 112-es központi
segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén. 

Súlyos testi sértés„Õssztûzészeti” alkotások a békási tûzõrségen
A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola szerve-
zésében, Össztûz elnevezéssel tartottak rendhagyó ese-
ményt a Békásmegyeri Tûzõrség udvarán október 22-én.
A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, a Szent István
Egyetem Ybl Miklós, valamint a Széchenyi István Egye-
tem Építész karának hallgatói három különbözõ módon
mûködõ, téglából épült szobrot készítettek, melyek belse-
jében tüzet gyújtottak. Az alkotások varázslatos módon
mutat ták
be, hogy a
l á n g o k
„megzabo-
lázva” mi-
lyen pozitív
é l m é n y t
nyújtanak a
szemlélõ-
nek.
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Manó-tanoda
A Mustármag Keresztény
Óvodába, Általános Isko-
lába és Gimnáziumba
várják az iskola iránt ér-
deklõdõ szülõket és gyer-
mekeket. * Manó-tanoda
a leendõ 1. osztályosok-
nak november 23-án
16.30-tól 17 óráig. * Kará-
csonyváró az alsó tagoza-
tosok és a leendõ elsõsök
részvételével december
7-én 15 órakor. * Manó-ta-
noda a leendõ 1.osztályo-
soknak 2012. január 11-
én és 18-án 16.30-tól 17
óráig. (További információ:
mail@mustarmag.sulinet.
hu, www.mustarmag.com-
munio.hu)  

Suliváró 
A Keve-Kiserdei Általános
Iskolába várják a leendõ
elsõ osztályos gyermeke-
ket. Suliváró foglalkozá-
sok a Keve utcában: de-
cember 14-én 17 órától;
2012. február 15-én 17
órától; április 4-én 17 órá-
tól. * Nyílt óra: 2012. már-
cius 7-én 8-tól 8.45 óráig
(Kiserdõ); március 8-án 8-
tól 8.45 óráig (Keve).

Iskolalátogatás
Az elsõ osztályokban két
órát látogathatnak a leen-
dõ elsõs gyerekek szülei
december 12-én 8.55-tõl
10.35 óráig a Szent Péter
és Pál Szalézi Általános
Iskolában. (Cím: Fényes
Adolf utca 10.)

Iskola-elõkészítõ
Ismerkedõ foglalkozást
(iskola-elõkészítõt) tart az
Óbudai Szent Péter és
Pál Szalézi Általános Is-
kola és Óvoda a 2012.
szeptember 1-jén induló
1. évfolyamába jelentke-
zõknek, 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.)

Ovisok a suliban
A Kerék Általános Iskola
és Gimnázium vendégül
látta a Meseerdõ Óvoda
óvodásait október 19-én.
A tanítókból álló DÖM-
DÖDÖM Színtársulat
Csukás István: Ágocska
címû meséjét adta elõ
saját feldolgozásban, Ba-
lázs Anna tanítónõ ren-
dezésében.

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

Az Elsõ Óbudai Általános
Iskola/Erste Altofener Grund-
schule közössége német
nemzetiségi iskolaként ki-
emelt feladatának tekinti az
Óbudán élõ sváb népesség
hagyományainak felelevení-
tését és megõrzését. Az al-
sós diákok októberben egy
szüreti mulatságot dolgoztak
fel versekkel, tánccal.

Aszõlõmûvelés hagyo-
mányai Óbudán a

XVII-XIX. századra nyúl-
nak vissza. Az itt élõ szõlõ-
birtokos német telepese-
ket, akik térdig felgyûrt
nadrágban dolgoztak a föl-
deken és barnára sütötte a
Nap lábuk szárát, braun-
haxlereknek, vagyis barna-
lábúaknak nevezték. 

Éréstõl szüretig a lezárt
kerteket csõszök vigyázták
a tolvajok és a seregélyek
ellen. A szüret kezdetét az
Óbudai Városi Tanács ha-
tározta meg, mely szerint
akkor érett a szõlõ „amikor
a róka megkóstolja”.

A nehéz szüreti munká-
latok után kezdõdött az ün-
nepség. A fiatal fiúk lomb-
ból, szalagokból és szõlõ-
bõl koszorút készítettek,
amit a szüreti felvonulás
elején és végén két-két fiú
büszkén viselt. A fiúk mö-
gött vonultak a lányok
nemzetiségi viseletben vi-
rágkoszorúval fejükön, bo-
rosüvegekkel és borospo-
harakkal kezükben bor-
kóstolásra. Az élvezetek
fokozására és a résztvevõk
örömére disznót, bárányt
vagy borjút vágtak és a
szüreti bálon borkirályt és
borkirálynõt is választot-
tak. Az ünnepség végét je-

lezte, amikor a házigazda a
„János-áldást” kínálta, ek-
kor mindenki udvariasan
búcsút vett és hazament.
Az utolsó szüreti felvonu-
lást Óbudán 1959-ben tar-
tották.

Az iskolai mulatság is
felvonulással kezdõdött, a
gyerekek a szürethez nél-
külözhetetlen kellékekkel -
puttonnyal, dézsával, szõ-
lõpréssel, kiskocsival - vo-
nultak a képzeletbeli szín-
padra. Német nyelvû áldá-
sokat mondtak a bõ szõlõ-
termésért, majd humoros
szüreti jelenetet adtak elõ.
S mint annak idején, a szü-
reti mulatságokat tánccal
zárták, a mûsor végén tra-
dicionális sváb lépéseket
és koreográfiát tanítottak a
résztvevõknek táncház ke-
retében.

A hagyományok ápolá-
sa az egész tanévben tart.
Részben még a szõlõter-
meléshez kapcsolódva
november 11-én Szent
Mártonra, a szõlõmûve-
lõk és lúdtartók védõ-
szentjére emlékeztek a di-
ákok dalokkal, versekkel,

lampionos lovas felvonu-
lással és a püspök életét
feldolgozó német nyelvû
jelenettel. Márton-napja
egyúttal az újbor ünnepe
is. Ezt az ünnepet a gyere-
kek egy badacsonyi bo-
rász felajánlásából must-
tal köszöntötték.

Decemberben a tanulók
- mint minden évben -, né-
met nyelvû betlehemes já-
tékkal készülnek a német-
szlovák-lengyel adventre. 

Ezek az ünnepségek né-
met nyelven folynak, hi-
szen a gyerekek elsõ osztá-
lyos koruk óta nagy óra-
számban tanulják a német
nyelvet és egyes tantárgya-
kat is két nyelven sajátíta-
nak el. A magas szintû
nyelvoktatásnak köszön-
hetõen az iskola diákjai
több országos szintû ren-
dezvényen, versenyen is
részt vesznek, ahol kiváló
eredményeket érnek el. 

Hagyományok nyomán az Elsõ Óbudaiban

Szüreti mulatság verssel, tánccal

Díszdoktor a Nobel-díjas magyar professzor
Az Óbudai Egyetem, Magyarország egyik vezetõ, ma-
gas színvonalú mûszaki-, informatikai- és gazdasági
képzést nyújtó egyeteme, Doctor Honoris Causa, az-
az tiszteletbeli doktori címet adományozott a Nobel-dí-
jas Dr. Oláh Györgynek, a kaliforniai University of
Southern California magyar professzorának, a Loker
Hydrocarbon Institute alapító igazgatójának. A dísz-
doktoravató ünnepséget az Óbudai Egyetemen a Ma-
gyar Tudomány Ünnepének idei rendezvénysorozata-
ihoz kapcsolódóan november 3-án rendezték.

A XII. Országos Lubik Imre
Trombitaversenyen az Aelia
Sabina Zene-, Képzõ- és
Táncmûvészeti Iskola Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
ményben tanulók az alábbi
eredményeket érték el.

Az I. korcsoportban a
4. helyen végzett So-

mogyi István Menyhért, és
különdíjat kapott a kötele-
zõ Bogár darab legjobb
elõadásáért. * AII. korcso-
portban 3. helyezést ért el
Susovich Szilárd Farkas.
* A III. korcsoportban 2.
helyen Rikker Dániel vég-
zett, a 4. helyezett Szabó

Dániel lett, aki különdíjat
vehetett át a Telemann-
szonáta II. tételének in-
terpretálásáért.

• Felkészítõ tanári mun-
káért Komlóssyné Loson-
czi Gabriella különdíjban
részesült (mivel minden
döntõbe jutott növendéke
díjazott lett, és ebbõl az is-
kolából került ki négy dön-
tõs diák). A korrepetitor
Mészáros Pálma zongora-
tanárnõ volt.

• A zongoratanároknak
rendezett Szekszárdi Or-
szágos Zongoraverse-
nyen Király Miklós kü-
löndíjat kapott.

Szépen trombitáltak
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Pályázat

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és ide-
jét. A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig köteles tartani. A
pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek
részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára.
(Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot 2011. december 2-án 10 óráig, a pályá-
zatokat zárt borítékban 2011. december 5-
én 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-

gyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osz-
tályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
Apályázat bontása 2011. december 5-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. sz.
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,

zártkörû licitet tartson, illetve a pályázatot in-
doklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatokkal kapcsolatban további fel-
világosítást lehet kérni a vagyongazdálko-
dási osztályon a 437-8646-os és a 437-
8639-es telefonszámokon. 
Apályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerül a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fó-
rumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033. Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Rajzpályázat 

DDeecceemmbbeerrii öörröömmöökk
A Vízililiom Egyesület és a Vízi Óvoda szervezésében ebben az
évben is megrendezik a „Decemberi örömök” elnevezésû pályá-
zatot, melyre 3-7 éves gyermekek alkotásait várják.
A/4-es méretben egyénileg rajz, festés, vegyes technika alkalma-
zásával, csoportos munkák esetén maximum A2-es méretben fo-
gadják az alkotásokat.
A pályázati anyagokat az Óbudai Mesevilág Óvoda Vízi tagóvo-
dájába várják, a halacska csoportba.
Leadási határidõ: december 7., ünnepélyes eredményhirdetés és díj-
átadás december 13-án 10.30 órakor az óvoda tornatermében.
Regisztrációs díj: 200 forint mûvenként. Közönségszavazáshoz a
szavazócédulák átvehetõk szintén a halacska csoportban. Piros cé-
dulával a 6-7 éves gyermekek munkáira, kékkel az 5 éves korosz-
tályra, zölddel a 3-4 éves gyermekek alkotásaira lehet szavazni.

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerü-
letben mûködõ civil szervezetek számára.Az önkormányzat által vég-
zett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre fo-
lyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön
keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezete-
ket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Locskainé Radnai Írisz
ifjúsági, sport és civil szervezetekkel foglalkozó referensnél, a rad-
nai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállalkozók ré-
szére elektronikus levelezési listát mûködtet, melyen keresztül
e-mailben értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos pályá-
zatokról. Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és érte-
sülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail
címre: kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.
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Tudtad, hogy Ma-
gyarországon naponta 1
millió nejlonzacskót
használnak és dobnak ki
a szemétbe?

Tudtad, hogy egy
nejlonzacskó 300-400
év alatt bomlik le,
szennyezve a környe-
zetet?

Tudtad, hogy évente
10 millió tonna mûanyag
hulladék kerül a tenge-
rekbe, óceánokba, és ez
többszázezer bálna, tek-
nõs és más tengeri állat
pusztulását okozza?

Tudtad, hogy a szá-
razföldön is sok állat jut

erre a sorsra, mert lege-
lészés közben véletlenül
lenyelik a nejlonzacskó-
kat?

Tudtad, hogy a mû-
anyag nem komposztá-
lódik, a Nap hatására
pedig mérgezõ anyaggal
szennyezi a földet és a
vizeket?

Megdöbbentenek
ezek az adatok?

Változást szeretnél?
Csupán a vásárlási

szokásaidon kell vál-
toztatni: csapd a vállad-
ra a környezetbarát
anyagból készült, ma-
gad tetszésére dekorált

bevásárlótáskádat, az
üzletekben pedig udva-
riasan utasítsd vissza a
mûanyag szatyrokat!
Tedd ezt minden alka-
lommal, újra és újra!

Megteheted, ha ne-
ked is van egy Újratás-
kád!

A Jane Goodall Inté-
zet szervezésében tartott
interaktiv elõadás után
már igennel válaszoltak
a fenti kérdésekre az
aquincumos diákok. Ez-
után rögtön a tettek me-
zejére léptek, és min-
denki elkészítette a saját
Újratáskáját.

Tudtad, hogy egy vászontáska is életet menthet?

Újratáska program az Aquincum iskolában

Ha kinézünk az ablakon ko-
pasz fákat, borongós felhõ-
ket, gyûrûzõ pocsolyákat lá-
tunk a szemerkélõ esõben.
Gyorsan tegyünk az unalom
ellen! A rózsaszín nagy divat
most ruhában, textilben is,
nézzük, milyen rózsaszín
cserepes virágokkal vará-
zsolhatunk élénkséget a szo-
bába.

Itt van elõször is a Princettia
nevû különlegesség. Ez

hasonló a jól ismert mikulás-
virághoz, csak díszítõ felleve-
lei nem pirosak vagy fehérek,
hanem izgalmas rózsaszínû-
ek. Finom levélszínét fehér
vagy pasztell rózsaszín kaspó
emeli ki a legjobban. Ugyan-
úgy gondozzuk, mint a miku-
lásvirágot: találjunk neki egy
hûvösebb, 16-20 Celsius-fo-
kos, világos, de tûzõ naptól
mentes helyet a lakásban. Ön-

tözzük bõven, akár naponta
is, de azért ne pangjon alatta.
Szereti a magas páratartal-
mat, ezért jó, ha lágy vízzel
permetezzük. Elvirágzás után
nem kell kidobnunk: levél-
dísznövényként is szép. Rö-
vidnappalos növény, ezért
következõ õsszel zöld miku-
lásvirágunkat 16 órától más-
nap 8 óráig egy dobozzal le-
fedve, vagy teljesen sötét szo-
bába téve elindíthatjuk a vi-
rágzást.

A november slágernövé-
nye a ciklámen. Ma már
számtalan változatban, sima
és fodros szirmú fajtákban
kaphatók ezek a gumós, bó-
koló virágú növénykék. Ha
ügyesen gondozzuk õket,
akár februárig virágozhatnak.
A vízmennyiségre kell figyel-
nünk a ciklámennél: könnyen
kiszárad, de ha a leveleit vagy
a virágját locsoljuk, az bero-
hadhat, ezért öntözzük köz-
vetlenül a gumóját. Szereti a

hûvös, világos, nem tûzõ na-
pos helyet, cserepét állítsuk
kavicságyra, hogy a pangó-
vizet ennél is elkerüljük. Vi-
rágzás után ne öntözzük, ek-
kor elszárad, és a gumó nyu-
galmi állapotba kerül. Július-
ban ültethetjük át enyhén sa-
vanyú földbe, és  kezdjük el a
rendszeres öntözést. Õsszel
ismét gazdag virágzásban ré-
szesít minket.

A korallvirág rózsaszín
fajtái ugyancsak hangulato-
sak egy trendi pink mûanyag
vagy kerámia kaspóval. Ez
tökéletes ajándék bármilyen
alkalomra. A korallvirág tar-
tása végtelenül egyszerû: a
páratartalomra nem érzékeny,
az öntözések között kis idõt is
kihagyhatunk, télen keveset
locsoljuk. Tegyük világos
helyre, ami erõs napsütéstõl
mentes, tavasszal pedig ültes-
sük enyhén savanyú talajba.

Ha pedig központi helyre,
egy fókuszpontba szeretnénk
hatalmas virágot, amit min-
denki ámulattal csodál majd,
akkor a vastag száron egy-két
csodálatos virágot nyitó ama-
rilliszt válasszuk. Ez a hagy-
más növény akár 20 centimé-
teres virágokat is hozhat fe-
hér, halványrózsaszín, piros,
és gyönyörû mintázatú kevert
színekben. Gondozásánál
csak arra ügyeljünk, hogy mi-
nimális mennyiségû víz kell
neki, földje ne legyen nedves.
Elvirágzás után sötét, hûvös
száraz helyre téve még a
hagymát is bent hagyhatjuk a
földben, jövõre megint kihajt.

Friedmann Márton 
okleveles táj- és kert-

építész mérnök
FITOLAND KFT., WWW.FITOLAND.HU

Rózsaszín virágzó szobanövények a vidám lakásért

Egy társadalom színvonala pon-
tosan lemérhetõ abból, hogyan
bánik az állatokkal (Gandhi).

A kutyák minél jobb ellátása
érdekében együttmûködési
megállapodást kötött Buda-
pest Fõváros Közterület-fel-
ügyelete és a Cerberos Állat-
védõ Egyesület. 

Ennek értelmében az
egyesület tagjai el-

járhatnak a közterület-
felügyelet állategészség-
ügyi szolgálatának nevé-
ben és képviseletében.
Így ellenõrizhetik azokat
az új gazdikat, akik az Il-
latos úti ebrendészeti te-
leprõl örökbe fogadtak
egy-egy kutyát. Meggyõ-

zõdhetnek arról, hogy
megfelelõ módon tartják
és gondozzák az állatot,
és ha nem tartják elfo-
gadhatónak, intézkedhet-
nek vele szemben, vagyis
ebrendészeti eljárást kez-
deményezhetnek. 

A megállapodás össz-
hangban van azzal, hogy a
szolgálatnál nemrégiben
lépett életbe az új örökbe-
fogadási protokoll, mely
szintén a gondos állattartás
felé szeretné terelni az em-
bereket. Ehhez minden se-
gítséget meg is ad a szol-
gálat: orvossal, etológussal
és gondozókkal lehet kon-
zultálni, mielõtt hazavin-
nék új társukat.

(d. zs.)

A kutyák minél jobb ellátásáért 

Még égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében
avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásmegyer
egész területén októberben, novemberben, valamint
februárban, márciusban, csütörtökön és szombaton
10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédelmi elõírások be-
tartása mellett. Párás, ködös, szeles idõjárás esetén az
égetés tilos. Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres sze-
métszállítással el nem szállítható vagy nem komposztál-
ható - kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos, il-
letve a bérlõ, valamint a telek használójának feladata és
kötelessége. Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulla-
dékot éget, vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysértést kö-
vet el, mely cselekményért 30.000 forintig terjedõ pénzbír-
sággal sújtható. (Szmogriadó esetén tilos az égetés!)

Az oldalt összeállította:
Domi Zsuzsa
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Kultúra – Hitélet

Festmények 
a szigetrõl

„Hangulatok a Hajógyá-
ri-szigetrõl” címmel no-
vember 11-én nyílt meg
Lantosné Grubits Gizel-
la festõmûvész kiállítá-
sa az Óhegyi Közössé-
gi Házban. (Cím: Toro-
nya utca 33.).

A ritmus 
bûvöletében

A Kiskorona utcai Idõsek
Klubjában lesz látható
Rab-Kováts Éva festõ-
mûvész, „Képek a ritmus
bûvöletében” címû kiállí-
tása, melyet november
24-én 15 órakor nyitnak
meg. A kiállított képeket
zenék - többek között
Bartók: A kékszakállú
herceg vára - és versek
ihlették. A kiállítás de-
cember 31-ig tekinthetõ
meg, hétköznapoként 9-
tõl 16 óráig (Cím: Kisko-
rona utca 3.).

Kányádi Sándor
költõi estje 

A Balassi Intézet Már-
ton Áron Szakkollégiu-
mának vendége Kányá-
di Sándor költõ lesz no-
vember 24-én 19 órakor
a Márai teremben. A
moderátor szerepét
Murányi Sándor Olivér
vállalta. (A részvétel in-
gyenes. Cím: Kunigun-
da útja 35.) 

Nyitott sorok
Matzon Ákos Mun-
kácsy-díjas festõmû-
vész „Nyitott sorok” cí-
mû kiállítását Finta Jó-
zsef építész nyitja meg
november 28-án 13
órakor az Óbudai Egye-
tem aulájában. A tárlat
2012. január 7-ig láto-
gatható. (Cím: Bécsi út
96/b.)

Fényképek
Krivánszky Árpád fotói-
ból nyílik kiállítás de-
cember 1-jén 18 órakor
a Vécsei János Kollégi-
um Art Galériájában.
(Megtekinthetõ: decem-
ber 23-ig, hétfõtõl pén-
tekig 10-tõl 19 óráig.
Cím: Szél utca 11-13.)

- Látható Önrõl a
YouTube-on egy rövid
bemutatkozó részlet.
Nekünk is elmondaná
hogyan került a szerze-
tes rendhez?

- Kiskoromban na-
gyon szerettem focizni,
ahogy most is. Úgy is
fogalmazhatok, hogy a
focipályán találkoztam
Don Bosco szellemisé-
gével, és ebbõl építet-
tem a saját hivatásom.
Nem tudtam ugyanis,
hogy szalézi kispapok-
kal, szerzetesekkel ját-
szom. A szünetekben tõ-
lük hallottam Don
Boscoról. 

- Röviden leírná, milyen
úton jutott el Vietnámból
Magyarországra?

- A római rendfõnök
atya, Pascual Chávez
európai missziót hirde-
tett, errõl én is értesül-
tem kispapként. Sokat
beszélgettem saigoni
lelki vezetõmmel és
imádkoztam iránymuta-
tásért. Akkor még nem
tudtam hova jelentke-
zem, csak azt, hogy
misszionárius akarok
lenni. A római rendfõ-
nök atya „osztott be”
Magyarországra. Így
2005 októberében kerül-
tem Óbudára. Nyolc hó-

napig tanultam a ma-
gyar nyelvet, majd egy
évet töltöttem a szom-
bathelyi szalézi rend-
házban, és itt tanultam
meg igazán magyarul.

- Milyennek találja az
itt élõ embereket, és
Óbudát? Miben remél-
nek segítséget? 

- Az óbudai emberek-
tõl barátságot,
becsületet tanul-
tam, sok min-
dent, ami az
életben a jó cé-
lok felé vezet.
Sok önkéntes se-
gítõt megismer-
tem, akik idejü-
ket nem kímélve
együtt dolgoz-
nak velünk a
szalézi közösség
építésén. Termé-
szetesen örülünk
minden ado-
mánynak, ami
templomunk vá-
ratlan kiadásait
illeti. De igazán

az a legnagyobb segítség,
amit az idejáró gyerme-
kek, családok közössége
nyújt számunkra a sza-
lézi lelkiség erõsítése ér-
dekében. 

Bosco Szent János
atyánk jelmondatát ad-
juk át mindenkinek,
mely úgy szól, légy vi-
dám, tégy jót! Mi is en-
nek szellemében dolgo-
zunk az óbudaiakért.

Szeberényi Csilla

A szalézi magyar tartomány a legkisebb Európában,
ezért missziós terület, így öt indiai és négy vietnámi
szerzetes, illetve pap került a hazai rendhez, segíteni az
itteni munkát. Saigonból érkezett Óbudára Tran Si Nghi
szalézi szerzetes pap, magyar nevén Ferenc atya, akit
nemrégiben a Bécsi úti székhelyû Szent Alajos Szalézi
Rendház és Segítõ Szûz Mária templomának igazgatójá-
vá neveztek ki. És bár nem túl régóta él nálunk, kedves-
ségével, közvetlenségével, segítõkészségével sokak
szívébe belopta magát. 

A Szalézi Rend közel száz
éve folytatja áldásos tevé-
kenységét Magyarorszá-
gon, azon belül több mint
90 éve Óbudán. 

Bosco Szent János to-
rinoi pap volt, 1859-

ben alapította Szalézi
Szent Ferencrõl elnevezett
rendjét, fõként az elha-
gyott és szegény fiatalok
felkarolására és nevelésé-
re. A rend központja Ró-
mában van. Az óbudai
rendházban található a
magyar tartományfõnök-
ség, itt készülnek a fiata-
lok a szalézi életre, és itt áll
a Segítõ Szûz Mária tiszte-
letére szentelt templomuk. 

Az óbudai szalézi szer-
zetesek és animátorok
Bosco Szent János peda-
gógiájának szellemében
játékokkal, sporttal, zené-
vel és közös tanulással
várják az óbudai fiatalokat
7-tõl 18 éves korig. Baráti
közösséget kínálnak a hét
minden napján, jó hangu-

latot ígérnek a nap minden
ott töltött órájában. Cso-
csóbajnokságot, ping-
pong-versenyeket, biliárd-
és labdajátékokat játszhat-
nak a gyerekek szerdán és
pénteken 16 órai kezdettel
folyamatosan. Fociedzést
tartanak hétfõn és szerdán
16.30 órától, korrepetálást
vasárnaponként 17 órakor.
Gitároktatásra invitálják
az érdeklõdõket hétfõn-
ként 16 órától. A kisebbe-

ket sárkányos mesebiroda-
lomba várják a helyi
könyvtárba szerdán és
pénteken 16 órakor. Mind-
emellett sok egyéb, lélek-
erõsítõ programra invitál-
ják a gyermekeket, fiatalo-
kat, felnõtteket: például
közös reggelire, csapatver-
senyekre, kirándulásokra,
cserkészetre. (A progra-
mok a fociedzések kivéte-
lével ingyenesek. Bõvebb
tájékoztatást Csányi Már-

ton ifjúsági referens ad a
06-20-227-4003-as tele-
fonszámon.) A felnõttek-
nek hétfõnként 20 órai
kezdettel Dér Katalin tart
elmélkedést a Jelenések
könyvérõl, illetve Hor-
váth Pál az egyházatyák-
ról. Adventi lelkigyakor-
latot tartanak december
10-én 15 órakor. Családi
oratórium lesz december
16-án 16 órától. (Cím:
Bécsi út 175.) 

Don Bosco Szalézi Rend

Tartalmas programok fiataloknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Saigonból Óbudára
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Zúzmarával fogad a január, ahogy a Vérhalom
és Szemlõhegyi utak keresztezõdésénél le-

lépsz a 91-esrõl. 1973. január 2-át írunk. Végig a
hajdani õrszemek (Szemlõhegy) során bizonyoso-
dik meg benned a gondolat, a szemlélõ-látó-õrzõ-
kiáltó Költõ számára istenibb lakóhely e szemöld-
ként kidudorodó budai domboknál aligha képzel-
hetõ el. A Világ homlokából kitekintvén tapintha-
tod ki földed szívverését, követheted hajszálgyö-
kereit, s igazíthatod a még megtapasztalható ma-
radék-haza észjárását. 

Most csapódik zúzmarába a köd, erdélyi em-
ber számára eléggé megszokottan, de mégis
másként, hisz' anyaország-viszonylatban innen
szinte határsorompókig, drótfüggönyökig lehet
ellátni. Persze, nem most, mert szorul körötted a
köd, mintha ostorcsattintásnyira végzõdne a
világ… Hónod alatt az „odaátról” cipelt köny-
vekkel, folyóiratokkal, találkozásra váró lelked-
ben kolozsvári üzenetekkel, tanácsokkal. A Ko-
runk szerkesztõje friss kötete mellett az Utunk
72-es, Illyést köszöntõ évkönyve is véled. És ba-
rátod intelme is: nem felhajtani a szilvóriumot,
komám, Gyula bátyánk az erõt adó nedû tisztelõ-
je hírében áll, a koccintásnak is meg kell adni a
módját. Mint ahogy Zrínyi, Bocskai, s gyanítom
Pázmány is megadta - teszem hozzá… Itt akár
arra is gondolhatsz, nagyjaink látására van szük-
sége annak az emberfiának, aki ilyen zúzmarás,
fogvacogtató idõbõl nem csupán a megmaradt
tanyavilágig, a rozsdásodó drótsorompókig, újra-
festett vasfüggönyig, hanem a szétszórt, tizenöt-
milliós anyanyelvország pótolhatatlan fenyvese-
iig is el akar látni. Mert el kell látnia! Egyébként
értelmetlen volna hivatkozni az õrszemekre, és
hiábavaló az a százvalahány lépés az anyanyelvû
bibliát hozó reformátorok emlékmûve elõtt. 

Alátogató elõl mintha elbújna a láthatár, a fehér
csengõgombot keresed, az I. Gy-t. De megtalálod,
pedig úgy érzed, valaki figyeli tétova mozdulatai-
dat, hátadba süt a „gondoskodó” ügyeletes szem,
aki aztán esetleg azzal a végkövetkeztetéssel teszi
le okuláréját: ugyan, mi rosszat tehetne itt ez a sze-
rencsétlen erdélyi tanár, jött és megy, ennyi!

Az udvar elsõ fája havasi fenyõ, áll, mintha
Keletrõl hozta volna magával valamelyik hon-
foglaló, s tûzte volna ide magasságot idézõnek.
Valami folytatja benned a játékot: a csíki vagy az
aranyosszéki székely kõsziklát állít így kapujába,
a kapu sarkába - tudod ezt Tamási Árontól is,
Szabó Gyulától is, a mezõségi pedig - olvashat-
tad Sütõ Andrástól is - kútgémet vagy saját ki-
apadhatatlan konokságát, vágyódását a meg-
maradásért…  Egy virtuális haza támpillérei kö-
zül aligha hiányozhatnának ezek a „kellékek”!

A Költõ vállon ragad, s betessékel. Megille-
tõdsz, mint templomba lépõ, hogy aztán lelkedrõl
is, ajkadról is lepörögjön a magaddal hozott világ
zúzmarája. Könyvfalak vesznek körül, ezernyi
mozdulat, megannyi átvirrasztott éjszaka lelemé-
nye, szó- és vershozadéka - a Mária-siralomtól a
segesvári ütközetig, a magára maradt hõstõl (Tele-
ki Lászlótól) az ‘56-os hõsök közös ítéletéig. A fi-
át sirató anya egy mondatától a nemzetét feleme-
lõ Egy Mondatig... Megfeledkezel a tanácsokról,
asztalra zuhannak hónod alól az erdélyi könyvek,
aztán úgy ízleled a kisüstit, mintha édesapád tölte-

né, miközben megtudod, Bocskai és Bethlen bi-
zony borivók voltak, Károli Gáspár nyomdászai
meg jószerint a tokaji bornak köszönhetik fizeté-
süket. Igen, a nyomdák. Elújságolod Mikó Imre
üzenetét: készül Zsögödi Nagy Imre rajzmappájá-
nak kolozsvári kiadása, de az '56-os budapesti író-
portrék, Tamási, Németh László és Illyés nélkül.
Szó szót követ, addig eljuttok, hogy a Fáklyaláng
marosvásárhelyi bemutatója után egészen más le-
hetõségek mutatkoztak kisebbségi sorsunk dolgá-
ban. De a zsarnok természete nem követhetõ ész-
szel, és nem kötõdik nemzetiséghez. 

Fordul a szó, úgy érzed, szavaidban távoli
sorsokat, visszacsengõ ízeket keres, völgyek, ir-
tások, határ- és falunevek után érdeklõdik, a
Bolyai Egyetem helyzetére, eltûnt vagy még
meglévõ tanáraira, Szabó T. Attilára, Szabédi
Lászlóra kérdez rá. Aztán a katedrádra, amit

magad mögött hagytál, hogy hazamenvén -
mint Dániel az övéi közé - világra szomjúhozó
nebulókat tölts fel a magad csempész-élménye-
ivel. És a kimondott tanulságokkal: Trianon óta
kinek-kinek megvan a maga imazsámolya, az
erdélyieknek a Bethlen Gábor-i hagyaték, a ko-
nok függetlenség vágya, ami még nyelvükben
is tetten érhetõ. Ebbõl kell hazát építeni!

Két, három dedikáció után válladat átkarolva
kísér ki a kapuba. Sziklakövek és fenyõfák vi-
gyázzák az innen távozó lépteit, veszed észre.
Akár odahaza. Fényképezkedés után annyit még
utánad kiált: szilveszterkor Németh László már el-
hagyhatta a kórházat, felépült, dolgozik. Fontos
ez, a szellem hajszálgyökerei csak így képesek
eleget tenni szerepüknek. A nagy Egész csupán
így érvényesítheti a maga egységes voltát. 

Ahol biztosok és fizetett határõrök vigyáz-
zák a legyûrt nemzet testrészeit, ott léteznie
kell egy „hazának a Magasban”, hogy ez az eu-
rópainak mondott anyaország-ispotály bolon-
dok házává ne váljék. 

Igen, hazát látogattál meg ma, álmodott hazá-
dat, itt fenn a Szemlõhegyi és a Vérhalom utak
keresztezõdésénél, motyogod magadban, és fel-
szállsz a visszatérõ 91-esre. 

Csak meg ne lopják gondolataidat hazaútban
a román vámosok!

(1973-2002)
Megjelent „Az idõ festett orcái” címû 
esszékötetben (Magyar Napló, 2010)

Bágyoni Szabó István: 

Haza a Magasban: látogatóban Illyés Gyulánál

Benyó Judit:

In memoriam Benyó Ildikó
- húgomnak, Benyó Ildikó

grafikusmûvésznek -
Siratlak, siratlak -
testvérem, mindenségem, 
õszi napsugár -
a tavalyi szeptemberre
gondolok, amikor még
hallottam hangodat, testvérem,
siratlak, siratlak,
milliószor siratlak!
Az égbolt rám terül
gyöngyházfényével - 
olyan törékenyen, elesetten,
olyan segélykérõen néztél rám,
siratlak, siratlak -
testvérem, mindenségem!
A Föld, az ég és a Nap is
sirat téged,
az istenáldotta mûvészt,
a legmagányosabb csillagot,
testvérem, mindenségem!
Színek mágusa!
Varázslónõ!
Szomorú, bánatos arcod néz rám
a túlvilágból is -
hatalmas vihar, tornádó tombolt
szívedben - 
mégis elhoztad a Földre
a csodát.
Tisztítótûz voltál,
siratlak, siratlak,
testvérem, mindenségem!

2011 szeptember 

Emlékkiállítás
A Benyó Ildikó grafikusmûvész 65. szüle-
tésnapja alkalmából rendezett emlékkiál-
lítást Feledy Balázs mûvészeti író nyitja
meg november 25-én 18 órakor az Óbu-
dai Kulturális Központ San Marco galériá-
jában. Közremûködik: Benyó Judit költõ.
(Megtekinthetõ: december 7-ig, hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig. Cím: San Marco
utca 81.) 

Benyó Ildikó: A két filozófus (1989)
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ! TV (hagyományos, LCD,
plazma, projekt. LED) monitor (LCD, LED)
HIFI és háztartási gép javítás. Kiszállás in-
gyenes. Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401.
(Nagy István)
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József 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
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Hajhosszabbítás és dúsítás bevezetõ áron,
csúcsminõségû, európai hajból. (Keratinos,
hõillesztéses.) Tel.: 06(30)419-1908
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft.
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti lebon-
tással való kivágása. Koronaalakítás, száraz,
beteg részek eltávolítása, igény szerint ágak
darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-6547.
Kovács Sándor

� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.: 06(70)550-0269;
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, víz-gáz, kõmûves, asztalos,
csempézés garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Kapu, kerítés, korlát, lépcsõ, redõny,
gipszkarton, víz-villanyszerelés. Tel.:
06(70)278-1818
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Duguláselhárítás fix árakon, garanciával,
két órán belül. Kisebb vízszerelési munkák.
Tel.: 06(20)269-6993
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� 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
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Konténeres sitt szállítás, sóder, homok,
föld. Gépi földmunka (Bobcat). Tel.:
06(30)392-6216
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés építé-
se. Tel.: 06(70)422-9445;786-5872
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� 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
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok,
tetõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Tel.: 06(20)323-3900,
06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás télen is
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Ingyen elszállítom háztartási gépeit, elekt-
romos berendezéseit irodák, iskolák intézmé-
nyek rekultiválása. Tel.: 06(20)993-6405
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Hétvégén is.
Tel.: 06(30)318-5217

� 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
� Jóga kezdõknek! A Flórián térnél, kis cso-
portokban, egyéni irányítással. Érdeklõdni:
Bóta Mónika 06(20)257-1321
� 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 készí-
tése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád feje-
delem útja 53. Tel.: 367-8414; 06-20-388-
8308
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� 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
� 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
� Masszõr házhoz megy. Tel.: 06(30)356-
4613
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Érszûkület gyógyítása, teljes érrendszer
tisztítása kardiológus vezetésével. Szépvölgyi
úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-4641;
06(20)349-4277

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

� Intenzív Dajka képzés Óbudán. Kasza
Szakképzés Tel.: 06-1-276-5918  Ny.01006404
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-

rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, 20 éves tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Angol és francia magánórák tapasztalt
nyelvtanárnál. Személyre szabott órarend a
III. kerületben. Tel.: 06(70)201-0618
� Nagy tapasztalattal rendelkezõ pedagó-
gus gyermekfelügyeletet vállal kedvezõ áron.
Tel.: 06(20)944-6938
� Matematika, fizika korrepetálás általános
iskolásoknak. Házhoz is megyek! Tel.:
06(20)439-6410
� 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

� Igényesen felújított földszinti, csendes
garzon, Mammutnál, zöld terasszal eladó.
Tel.: 06(20)525-4019
� II. Zöldlomb úton, 55 nm-es, 2. emeleti,
erkélyes lakás, 16 980 000 Ft-ért eladó. Tel.:
06(20)525-4019
� III. Szõlõ utcában (nem Faluházban) el-
adó egy 68m2-es, X.emeleti, szuperpanorá-
más lakás 12 MFt-os irányáron. 20/9713-335
� Decemberben költözõ, 4 tagú amerikai
család számára keresünk hosszú távra kiadó,
luxus, 4-5 hálószobás családi házat, ikerházat
3500-4500 EURO. Tel.: 316-9408, 20/5433-
333, www.startingatlan.hu

� 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
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek. Kedvezõ feltéte-
lekkel. Tel.: 06(70)521-0342
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó lakás 2+2-es, 4 emeletes ház, I. em.,
81 nm. Füst Milán u. 10. pince, szárító. 13,5
MFt. Tel.: 06(20)524-7877
� Elcserélném-eladnám óbudaira, Budaka-
lászon, háromlakásos villaépületben (kétszoba
hall, gázkonvektoros, cserépkályhás) lakást.
Tel.: 06(20)566-8216. Ingatlanos kíméljen!
� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271

� 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

� Eladó a Gyógyszergyár utcában szépen
felújított, 68 m2-es, erkélyes, tömbfûtéses la-
kás magánszemélytõl. Ir. ár. 17,8 MFt. Érd:
06(20)310-8476 vagy furedinandorne@
freemail.hu

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

Ingatlan

� 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

� Társasházkezelés 15 éves tapasztalat-
tal. Teljes körû ügyintézés, könyvelés, re-
gisztrált közös képviselõ. ITT-HON-HÁZ
Kft. 06(30)380-5630

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

Szolgáltatás
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� Duplagarázs fél része (16,5 nm) eladó a
Matróz utcai háztömbben. Irányár: 1,5 millió
Ft. Érdeklõdni: 06(20)914-9230
� Rózsadombi 120 nm-es kétgenerációs ga-
rázsos lakásomat csillaghegyi telekre, házra
cserélném vagy eladnám. Tel.: 06(30)942-
2266
� Kiadó lakásokat, házakat keresünk! Al-
bérletpont, a bérbeadás szakértõje! Tel.:
06(70)383-5004, 351-9578; www.alberlet-
pont.hu

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
�Kis garzonlakás, egyszerû, tiszta, nem do-
hányzó személynek hosszú távra kiadó. Ró-
mai-fürdõ családi házas részén. Tel.:
06(30)400-4195
�Utcai irodának, üzletnek alkalmas 79 nm-
es összkomfortos helyiség kiadó! Tel.: 367-
1373; 367-1853
� Rómain téglaépítésû, szép garázs kiadó
hosszú távra. Tel.: 388-7878
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Hévízi-Kunigunda útjai lakóparkban ga-
rázs kiadó. Tel.: 06(20)362-5670

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 18 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel.: 266-
4154
� Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06(20)530-4502, 06(70)663-9730
� Tört arany és tört ezüst felvásárlás. Arany:
4600 Ft-tól 5600 Ft-ig. Ezüst 80 Ft-tól 120 Ft-
ig. Tel.: 06(20)590-5284. Cím: V. ker. Kígyó
utca 4-6. fszt/1.
� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, könyveket, bizsukat,
hagyatékot! Tel.: 06(30)308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� 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
� Takarító vállalkozót keresünk békásme-
gyeri (Királyok útja) 4 lépcsõház 4 emeletes
társasházunk heti kétszeri takarítására. Kizá-
rólag közelben lakó, számlaképes vállalkozók
jelentkezését várjuk. Tel.: 06(20)566-1030

� Családokhoz ajánlunk referenciával ren-
delkezõ, feladatukra igényes idõsgondozókat,
takarítónõket, bébiszittereket. www.empatia-
balatin.net 06(30)869-9796, 06(20)465-8458

� Életvezetési tanácsadás, munkahelyi, ma-
gánéleti problémák kezelése, masszázsok,
sorselemzés kártyából. Tel.: 06(20)525-4019
� 60 éves óvónõ szeretettel vállalja kiskorú
gyermek felügyeletét Budáról. Tel.:
06(20)525-4019
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-

lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:

06(20)310-8476

� Békásmegyeri 22-nm-es utcafronti üzlet-

helyiség bérleti joga eladó. Közértnek, fornet-

tinek, irodának, állateledeles boltnak is alkalmas.

Ir. ár: bruttó: 1,5 MFt. Tel: 06(30)9-543-906

� III. ker. Pók u-i lakótelepen, iskola mellett

25 éve mûködõ trafik-ajándékbolt bérleti joga

árukészlettel átadó. Érd.: 06(30)681-6359

� Egyedül érzi magát? Társalgáshoz, kultu-
rális programokhoz, életvezetéshez segítséget
nyújtok. Diplomás 40 éves hölgy. Tel.:
06(30)241-6243

� Karácsony és szilveszter Zalakaroson.
Gyógyfürdõhöz közel, 3*-os apartmanhotel-
ben maximum 4 fõ részére 1,5 szobás apart-
man rendkívül kedvezõ áron kiadó dec. 21-tõl
jan. 3-ig. Tel.: 06(20)395-5453

Üdülés

Társkeresõ

Üzlet

� Irodaszerek pontgyûjtõ akcióval. III.
Bécsi út 314/c www.midasz.com Tel.: 387-
92-41

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

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

A Kiscelli Múzeumban a
„Korszerû lakás, 1960 - az
óbudai kísérlet” kiállításhoz
kapcsolódóan kísérõ-rendez-
vényekkel várják a látogató-
kat december 4-ig.

Az Óbudai Kísérleti La-
kótelep egyes épülete-

it, korabeli lakásait, lakóit
mutatják be eredeti doku-
mentumok, építészeti ter-

vek, fényképek, hangfelvé-
telek segítségével.

Az 1960-as évek elején
felépült modern lakóházak-
ba tervezett kislakások a lak-
berendezés területén is sok
újdonságot hoztak, új fejeze-
tet nyitva a lakberendezés
történetében. A kiállítás leg-
látványosabb eleme a Temp-
lomtérben eredeti méretben
felépített típuslakás, ami át-

élhetõen modellezi a
lakótelep egyik jelleg-
zetes otthonát.

A kiállítás ideje
alatt filmvetítések-
kel, gyermekeknek
szóló foglalkozások-
kal és kiállítászáró
programokkal várják
az érdeklõdõket.

December 3.
11 óra: Filmvetítés -

Szemüvegesek (rendezõ:
Simó Sándor, 1969). * 15
óra: Re-kreálj! Kreatív
ajándékkészítés újrahasz-
nosított anyagokból.

Kiállítás-záró nap 
december 4-én

15 óra: Tárlatvezetés
Branczik Mártával, a kiál-
lítás kurátorával. * 16 óra:
Filmvetítés - A legszebb
férfikor (rendezõ: Simó
Sándor, 1971).

(Kiscelli Múzeum,
Templomtér /Kiscelli ut-
ca 108./ Nyitva decem-
ber 4-ig kedden és pénte-
ken 10-tõl 16, szombaton
és vasárnap 10-tõl 18
óráig.) 

A Kiscelli Múzeum már
a Facebook-on is elérhetõ!

Kiállítás-záró a Kiscelliben
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2011. december 7-
én 15 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Helyiség- és Telekhasznosítási Osztá-
lyánál.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfo-
gadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben
folytatni kívánt tevékenység pontos megnevezését,
vállalkozói igazolványt, illetve cégkivonatot és alá-
írási címpéldányt kell becsatolnia. A külön enge-
délyhez kötött tevékenység végzésére való jogo-
sultságát a pályázat mellékleteként benyújtott vál-
lalkozói igazolvánnyal, illetve cégkivonattal kell
igazolnia. A helyiségek esetében csak a pályázati
kiírásban meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és
cég, akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve
székhelye szerinti önkormányzattal szemben adó
vagy adók módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak
vállalnia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-

szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
önkormányzat felé történõ megfizetését. A meg-
szerzési díj a pályázó által megajánlott bérleti díj
három havi összege;
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését bérbeadó részére. A nyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõ-
dés megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértéké-
vel emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott
bérleti díj alapján történik a döntés. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázat
benyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosítá-
sára a bánatpénzt befizetik. 
A bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénz-
tárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., féleme-
let) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánat-
pénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt vissza-
fizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz ele-
get a pályázati kiírásban elõírt valamennyi felté-
telnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. 2011. december 15-ig
elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jo-
gát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Helyiség- és Telek-
hasznosítási Osztályánál (1033 Budapest, Szentlé-
lek tér 7., fszt. 10., telefon: 430-3468), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütör-
tökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni a fenti telefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét. A pá-
lyázó ajánlatát a benyújtástól számított 60 na-
pig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati bizto-
sítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank

Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
2011. december 2-án 10 óráig, a pályázatokat
zárt borítékban 2011. december 5-én 12 óráig
lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztályán (cím: 1033 Bp.
Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontása 2011. december 5-én 12
órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19. szám
alatt, a vagyongazdálkodási osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû li-
citet tartson, illetve a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyomtatvá-
nyon történik, mely személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán vagy letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosí-
tást lehet kérni, illetve a lakások megtekinté-
séhez idõpont egyeztethetõ a vagyongazdál-
kodási osztályon, a 437-8639-es, a 437-8899-es
vagy a 437-8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Új-
ságban, felkerült a www.obuda.hu honlapra,
valamint a következõ internetes hirdetési fóru-
mokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére
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A helyiségek vonatkozásában az ajánlat-
tevõnek vállalnia kell szükség szerint a he-
lyiségbe önálló elektromos- és mellékvíz-
mérõk kiépítését. A helyiségekre külön-
külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartal-
maznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a
fizetés módját és idejét. 

A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályáza-
ti biztosítékot befizetik az önkormányzat le-
téti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.)
A pályázati biztosíték befizetését igazoló bi-
zonylatot 2011. december 2-án 10 óráig, a
pályázatokat zárt borítékban 2011. december

5-én 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. Vagyongazdálkodási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp. Fõ tér 1. I./19.). 

A pályázat bontása 2011. december 5-
én 12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1.
I./19. szám alatt, a vagyongazdálkodási osz-
tály hivatalos helyiségében történik. A pá-
lyázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a leg-
jobb ajánlattevõkkel a tenderbontást köve-
tõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázati ajánlat benyújtása forma-
nyomtatványon történik, mely személye-

sen átvehetõ az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztályán vagy le-
tölthetõ a www.obuda.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni, illetve a helyiségek
megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ a
vagyongazdálkodási osztályon, a 437-
8639-es, a 437-8899-es vagy a 437-8679-
es telefonszámokon. 

A pályázati felhívás megjelenik az Óbu-
da Újságban, felkerült a www.obuda.hu
honlapra, valamint a következõ internetes
hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Vagyongazdálkodási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes, 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

obuda_2011_22.qxd  2011.11.21.  13:12  Page 26



2011/22. szám Szabadidõ
27

Ünnepre készülve
Rejtvényünkben Pasky Gáspár fenti címû versébõl
idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 16.
sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ része (zárt betûk: K. Õ. Ú.
Á.). 14. Hártyásszárnyú rovar. 15. Névelõs élettelen táj. 16.
Sav, lúg teszi. 17. Poén. 18. Török uralkodók címe. 20. SG!
22. Sál betûi keverve. 23. TSDO. 24. Új-Zéland-i, albán és
magyar autók jele. 25. Kis Ágnes. 27. Mao betûi keverve. 28.
Latinban a kilencedik. 29. Ifiasszony. 30. … Solo névelõvel (a
Csillagok Háborúja egyik fõhõse). 32. Az ittrium és a nitrogén
vegyjele. 33. A gigászok egyike a görög mitológiában. 36.
Római negyvenöt. 37. Idegen notesz. 38. Össze-vissza ivó!
39. Az oxigén, a titán és az ittrium vegyjele. 41. … Charlies,
híres jazz zongorista volt. 43. Kortyolták. 45. Névelõs tolvaj-
nyelves munka. 46. És bátorkodik (két szó). 48. A. R. R. 50.
Ókori iráni lovasnép tagja. 51. Afrikai görényfajta. 53. Fran-
cia Éva. 55. Néma tag! 56. Árnyéka. 57. Budai hegy.
FÜGGÕLEGES: 2. Dél-európai népen. 3. … Freeman,
amerikai filmszínész. 4. Költõi indulatszó. 5. Nyelvtani foga-
lom. 6. A fluor, a neon és az uránium vegyjele. 7. Angol to-
jás. 8. Kettõs betû. 9. Pasi. 10. Éktelen kád! 11. Hõkitermelés
része! 12. Autómárka. 13. Labdát befelé passzoló. 16. Az
idézet második része (zárt betûk: O. G. E.). 19. Testfelépí-
téssel kapcsolatos. 21. Árus (plusz ékezettel). 22. Mátrai
hegység tagja. 25. Értéke. 26. Névelõs csapadék. 29. Heavy
…, rock-ágazat, névelõvel. 31. Zamat. 34. Kis Attila. 35. Pa-
nasz szó. 36. A mesébe ide is mehetnek. 37. Megütné a nye-
reményt. 40. Moletten. 42. Alaktalan. 44. S-sel a végén: dumaparti. 47.
Fordítva vág. 49. Római tizenöt és százötven. 52. A lantán és az ittrium
vegyjele. 53. Beduin egynemû betûi. 54. Szanaszét les! 58. Két szekun-
dum. 59. Esetleg. 60. Fordított kettõs betû.                     Ipacs László

A november 9-én megjelent, 
„Felirat” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Ma még jövõ, holnapra múlt, a tarka lepke porba hullt”.

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Pálffy István: Óbu-
da és Békásmegyer, a III. ke-
rület - egy kis hazai - címû
rendhagyó útikönyvét a
könyv bevezetõjébõl vett idé-
zettel ajánlja figyelmükbe:

„…ennek a sorozatnak
az útikönyveiben nem a
mûemléki részleteken van
a hangsúly, hanem a kö-
zösség hagyományain és
az embereken.

Helyi csodákat és külön-
legességeket így aztán jó-
val többet mutatunk. Tud-
nivalókat - vagyis óbudai
történeteket és meséket,
nemcsak Krúdy tollából.
Látnivalókat - az õsi fõvá-
rosok természeti és terem-
tett kultúrájának legjavát.
Tennivalókat - programo-
kat, eseményeket, helyszí-
neket, kihasználni a város-
részben töltött idõt.

Útravalót - túraútvona-
lakat, kiránduló tippeket
földön, vízen, levegõben a
Hármashatár-hegy vagy
Duna fõsodrának feltérké-
pezéséhez.

Enni- és innivalót a helyi
asztalról - egy jó túrós csu-
szát és egy pohár kadarkát

lemosni az út porát. S ha
éppen a kerületben száll-
nak meg: egy nyugodal-
mas helyet az éjszakára.
Alternatívaként: zajosat,
mozgalmasat (pl. a Szige-
ten), ha valaki éppen arra
vágyik, hogy kiszórakozza
magából a hétközi mono-
tóniát. Vagy ahogyan a hi-
vatalos útikönyvek panelje
szól: «hogy aktívan pihen-
je ki a hétköznapok fára-
dalmait».

Óbuda ráadásul világhí-
res hazai. Az európai törté-
nelem 1-5. századának je-

lentõs része, helytartói
székhely. A magyar törté-
nelemben a honalapítást
követõ évtizedekben, majd
a 12. század végétõl a török
hódoltságig meghatározó
királyi, késõbb királynéi
központ. Ezt a kis hazait
bemutatni, végre közös dol-
gainkkal foglalkozni, ez a
mi munkánk, és - hál’isten-
nek - nem is kevés. Az Önök
dolga pedig, hogy élvezzék,
elejétõl a végéig…”

A kötet 2.490 forin-
tért kapható az Óbudai
Múzeum ajándékboltjá-

ban (III., Fõ tér 1.), a
múzeum nyitva tartási
idejében: kedd-vasár-
nap 10-tõl 18 óráig. De-
cembertõl szintén 2.490
forintért beszerezhetõ a
kötet az Alexandra
Könyváruház budapesti
boltjaiban.

Kedvezményes áron 
December 3-án 11 órai

kezdettel, az adventi
nagyrendezvényen Pálffy
István a Fõ téren mutatja
be könyvét. Ezt követõen
kedvezményes könyváru-
sítás (2.000 forint) és de-
dikálás lesz a Fõ téren.

Rendhagyó útikönyv a III. kerületrõl

Pálffy István KDNP-s országgyûlési képviselõ III. kerü-
letrõl szóló új útikönyvét a IV. Civil és Nemzetiségi na-
pon mutatták be az Óbudai Kulturális Központban

A Békásmegyeri Könyvtár
házhoz szállítja az olvasni-
valót a III. kerületben

I dõs és beteg - mozgá-
sukban korlátozott,

lakáshoz kötött - embe-
rek számára könyveket,
hangos könyveket, fo-
lyóiratokat, a CD-hez

lejátszó eszközt szállíta-
nak házhoz. A szolgálta-
tás igénybevételére je-
lentkezni lehet a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár
Békásmegyeri Könyvtá-
rában.

(Füst Milán utca 26.
Tel.: 245-3409.) A szol-
gáltatás ingyenes.

Könyvet házhoz

Huncut hópihék
Kitekintés: Mikulás mûsorral kedveskednek a gye-
rekeknek december 3-án 11 órától a Mezei Mária
Szeretetszínházban. A tenyérnyi színpadon a „Hun-
cut hópihék” címû összeállítást láthatják a lurkók és
szüleik. Fellépnek: Kilin Ildikó színmûvész, meghí-
vott vendégként Halasi Bea és Simonfi Amália báb-
mûvész, LÁRIÓ bûvész. (A mûsorra jelentkezni a
06-20-362-4758-as telefonszámon lehet. A színház
címe: VI. Lovag utca 3.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Termék megnevezés Akciós ár Egységár
Fagyasztott kacsa farhát 79 Ft/kg

Friss bontott egész csirke 549 Ft/kg   

Friss pulyka apróhús 699 Ft/kg   

Friss marha szegy és oldalas 790 Ft/kg   

Friss bõrös süldõ comb 769 Ft/kg   

Friss bõrös süldõ lapocka 769 Ft/kg   

Friss bõrös süldõ tarja 769 Ft/kg   

Friss bõrös süldõ karaj 839 Ft/kg   

Friss bõrös süldõ császár 749 Ft/kg   

Pick paprikás kolbász csomag 1 490 Ft/kg   

Pápai szalámi normál és paprikás 500gr 1 290 Ft   2580,00 Ft/kg

Zimbo bécsi virsli 400gr 699 Ft   1747,50 Ft/kg

Zimbo édel szalámi 1 990 Ft/kg   

Wiesbauer Príma soproni és olasz felvágott 859 Ft/kg   

Wiesbauer Príma virsli 1 290 Ft/kg   

Gyulai májas 250gr 219 Ft   876,00 Ft/kg

Füstölt-fõtt tarja 1 290 Ft/kg   

Háztáji poly tej 1L 1,5% és 2,8% 139 Ft   

Oldenburger Eidami sajt 1 190 Ft/kg   

CBA UHT tej 1L 1,5%, és 2,8% 179 Ft   

Bavaria Blue kékpenészes sajt 1 590 Ft/kg   

Bonifaz fokhagymás és borsos sajt 1 590 Ft/kg   

Jásztész mirelit párolt vöröskáposzta 600gr 399 Ft   664,99 Ft/kg

Iglo mirelit csokoládés, túrós, sárgabarackos derelye 600gr 399 Ft   664,99 Ft/kg

Jégtrade mirelit erdei mix 300gr 219 Ft   729,99 Ft/kg

Jégtrade  mirelit húsleves zöldség 450gr 149 Ft   331,11 Ft/kg

Luigi 4 tojásos száraz tészták 500gr többféle 169 Ft   338,00 Ft/kg

FFllóórriiáánn ttéérr 66-99.. ÜÜzzlleettkköözzppoonntt ÓÓbbuuddáánnFFllóórriiáánn ttéérr 66-99.. ÜÜzzlleettkköözzppoonntt ÓÓbbuuddáánn
CCBBAA PPrríímmaa üüzzlleett aakkcciióóss aajjáánnllaattaaCCBBAA PPrríímmaa üüzzlleett aakkcciióóss aajjáánnllaattaa

Szeretettel várjuk az újonnan nyílt Flórián üzletközpontban található CBA Príma boltunkban, ahol óriási ak-
ciók mellett, a bevásárlását is nyugodtan intézheti, melyhez a Flórián Üzletközpont is hozzájárul 1,5 óra idõ-
tartam ingyenes parkolás biztosításával.
Üzletünk vasárnapi nyitva tartással 7:00-16:00 óráig áll az Önök rendelkezésére.
Amennyiben 2011. november 23 és november 27.-e között 5000 Ft felett vásárol üzletünkben, és fizetés-
kor a pénztárnál bemutatja a lap alján található akciós kupont, a fizetendõ végösszegbõl 5% kedvezményt
biztosítunk a *-gal megjelöltek kivételével.

Akciós idõszak: 2011. november 23-27.Akciós idõszak: 2011. november 23-27.

5000 Ft vásárlása esetén 5% kedvezmény. *Az akció nem vonatkozik a cigaretta 
és dohány termékek vásárlására, valamint az étkezési jeggyel történõ fizetésre.

CBA Príma Flórián
Üzletközpont

*Az akció nem vonatkozik a cigaretta és dohány termékek vásárlására, valamint az étkezési jeggyel történõ fizetésre.
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Vannak élsportolók, akik nem szí-
vesen indulnak tudásuknál alacso-
nyabb kategóriájú versenyeken. Az
olimpiai ezüstérmes, világ- és Euró-
pa-bajnok Gyurta Dániel nem tarto-
zik közéjük, ennek köszönhetõ,
hogy a Budapesti Kommunikációs
Fõiskola (BKF) színeiben ismét in-
dult az Országos Egyetemi és Fõis-
kolai Úszóbajnokságon.

Ahallgatótársai körében nép-
szerû mellúszó király ked-

venc úszásnemében állt rajtkõre,

és nem hagyott kétséget afelõl,
hogy ebben a számban oktatói
szintet képvisel. Ellenfelei - a kö-
zelmúlt két válogatott versenyzõ-
je Bodor Richárd és Financsek
Gábor - csak megközelíteni tud-
ták, így megismételve tavalyi si-
kerét, újabb aranyérmet helyez-
hetett el vitrinjében.

Vajon mit jelenthet egy élspor-
tolónak az egyetemi bajnokságon
szerzett aranyérem? És mit érez-
het a dobogó tetején a világverse-
nyek izzó légköréhez szokott
klasszis versenyzõ, ha nem szól
tiszteletére a Himnusz? 

Dani azonnal kész volt a vá-
lasszal: - Nekem minden verseny
egyformán fontos, amin elindu-
lok. Az egyetemisták csúcstalál-
kozója egyébként nem lebecsü-

lendõ verseny, hiszen erõs ellen-
felek vártak rám, másrészt szin-
ten kell tartani a formámat, ehhez
pedig szükségesek a folyamatos
erõpróbák. No és van még egy
nyomós érv, amiért örömmel vál-
laltam az indulást. Ez pedig a
BKF képviselete. Afõiskolán sok
segítséget kapok, hogy a sporto-
lás mellett diplomát szerezhes-
sek, ezért nekem is illik valamit
visszaadnom. A Komjádi uszo-
dában ezúttal nem a megszokott
külföldi ellenfelekkel, hanem

egyetemista társaimmal találkoz-
tam és mivel nem nehezedett rám
gyõzelmi kényszer, felszabadul-
tan, igazán jól éreztem magam.
Az itt szerzett aranyérmet ugyan-
csak nagy becsben tartom és örü-
lök, hogy fõiskolám hírnevét
öregbíthettem.

Gyurta Dani szereplése a baj-
nokság egyik színfoltját jelentet-
te, jó idõeredménye, valamint
Risztov Éva (hat aranyérem) és
Cseh László éremhalmozása (öt
I., két-két II., illetve III. hely) az
egyik legszínvonalasabb  egyete-
mi bajnoksággá emelte. Gergõ, a
kisebb Gyurta testvér - szintén a
BKF hallgatója - betegsége miatt
nem indulhatott a versenyen.

Kép és szöveg: 
L. A.

Országos Egyetemi és Fõiskolai Úszóbajnokság 

Gyurta Dani oktatta
az egyetemistákat

Gyurta Dani teher nélkül, vidám hangulatban versenyzett

Október elejétõl november köze-
péig tizenkét edzõmérkõzést ját-
szottak a Krúdy Gyula Általános
Iskola és a Mészöly Focisuli lab-
darúgói egymással. 

A villanyfényes esti edzõ-
mérkõzéseket kiváló han-

gulatban a Krúdy iskola mûfü-
ves pályáján rendezték, a szü-
lõkbõl álló szépszámú szurko-
lósereg elõtt. Az összecsapáso-
kon 1-tõl 8. osztályig vala-
mennyi korcsoport többször is
pályára lépett. A két csapat ve-
zetõje, Pártos Péter (Krúdy) és

Újvári Gábor (Mészöly Foci-
suli) gondosan ügyelt arra,
hogy ne csak a legerõsebb, ha-
nem a pillanatnyilag még
gyengébb játékerõt képviselõ
csapataik is játéklehetõséghez
jussanak.

Az edzõmérkõzésekre dr.
Csepeli Zsuzsa, az Óbudai
Sport és Szabadidõ Nonprofit
Kft. vezetõje térítésmentesen
bocsátotta a csapatok rendel-
kezésére a pályát, ezzel is tá-
mogatva sok gyermek élmé-
nyekben gazdag sportolási le-
hetõségét.

Krúdy-Mészöly Focisuli 

Edzõmeccsek futószalagon

A Krúdy Gyula Általános Iskola 2003-ban született játékosokból álló
labdarúgó-csapatai, a szurkoló szülõkkel. Edzõjük Pártos Péter testne-
velõ tanár
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az ingyenes jogi
tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb december
6-án) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-
rály útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
december 15-én)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-
ban, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon le-
het.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete csütör-
tökönként 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 elsõ csütörtökén (legközelebb
december 1-jén) 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi
tanácsadást 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 máso-
dik csütörtökén (legközelebb december 8-án) 17-tõl 19 óráig jogi
tanácsadást tartanak az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus ut-
ca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-
9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon felte-
hetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi
szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek
ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel (Job-
bik Magyarországért Moz-
galom) országgyûlési kép-
viselõ fogadóóráját min-
den hónap elsõ péntekén
16 órától tartja a Kabar ut-
ca 11. szám alatti Jobbik
irodában, illetve külön idõ-
pont egyeztetésére is mód
van a z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

Galéria a Csillagvárban
H. Varga Ágnes festményei, grafikái
láthatók és megvásárolhatók 2012. ja-
nuár 3-ig az üzletközpont földszintjén.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 10-tõl 20 órá-
ig, szombaton 10-tõl 18 óráig, vasár-
nap 10-tõl 16 óráig. (Cím: Rákóczi ut-
ca 38., a szentendrei HÉV Rómaifürdõ
megállója közelében. Érdeklõdhetnek
a 06-30-324-9819-es mobilszámon.
Az alkotások a www.h.varga.hu web-
lapon láthatók.)

Orgonaünnep 
Hangversenyek a békásmegyeri evangélikus templom 10 éves orgo-
náján. A három részes koncertsorozat utolsó alkalma december 4-
én 18 órakor lesz. Finta Gergely orgonamûvész Bach, Liszt és Ko-
dály mûveket játszik. (A belépés díjtalan. Cím: Mezõ utca 12.)

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Jézus példázatai” címmel foly-
tatódik a közkedvelt sorozat. Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „Az igazgyöngy és a háló” címmel november 29-én; „Kérjünk,
hogy adhassunk” címmel pedig december 6-án hallhatnak elõadást.
(Kezdés: 18.30 órakor.Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)

A helyes cím
Lapunk elõzõ számában hírt adtunk arról, hogy megnyílt Óbudán
a Kézmûves Magyar Ízek Márkaboltja. A cím tévesen jelent meg;
a bolt nem a Szõlõ utcában van, hanem a Szõlõkert utca 4/b.
szám alatt található.
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

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

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

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

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

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

Ügyvezetõ: Stubeczky Péter

Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Várjuk barnulni vágyó 
Ügyfeleinket!

Kozmetikusunk ajánlata
Akciós arccsiszolás

8800 Ft helyett 6800Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Szolárium Szalon
1034 Bp., Nagyszombat utca 3.

Cím: Budapest, III. 
Lángliliom u. 3. 
8/b. épület

Legyél az ünnepekre 
a LEGJOBB formádban!

SPEEDFITNESS
KKuuppoonn

felmutatása a próbaalkalom

5500%%
kedvezményére jogosít fel.

(November 25. és december 20. között)

La Forma Stúdió
www.laforma.hu
Bejelentkezés:
06-30-727-3465

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25 %) nem tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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

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

obuda_2011_22.qxd  2011.11.21.  13:12  Page 31



obuda_2011_22.qxd  2011.11.21.  13:12  Page 32


