
A városrész szociális helyzetérõl, a szociá-
lis ellátásokról lesz szó a december 20-ai
közmeghallgatáson.

A Kaszásdûlõ utca 7. szám alatt szerdánként
15-tõl 19 óráig várják az ügyeletes polgár-
õrök a segítséget kérõ kerületi lakosokat.

December 26-án rendezi az óbudai
Krumplibúcsút a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat és a „Braunhaxler” Egyesület. 26

Krumplibúcsú a Rozmaringban

XVII. évfolyam 24. szám              Megjelenik kéthetente           2011. december 15.

4
Közmeghallgatás december 20-án

10
Polgárõrök felújított irodában

Adventi gyertyagyújtás, jégpálya a Fõ téren

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

I dén is ünnepi díszbe
öltöztették Óbuda fõ-

terét az adventi hétvégek-
re. A december 17-ei és
18-ai programok ismét
színvonalas, érdekes,
szórakoztató kikapcsoló-

dást ígérnek. Az ingyenes
korcsolyapálya a tervek
szerint 2012. január 29-
ig tart nyitva, és az elõzõ
évekhez hasonlóan lehe-
tõség van korcsolyabér-
lésre. KÉPRIPORT A 2-3. OLDALON

A Miklós utcában ad-
ták át azt az 50 fé-

rõhelyes átmeneti szállót
a hajléktalan emberek-
nek, ahol tömegszállás

helyett 2, 3 és 4 ágyas fû-
tött szobákban alhatnak.
Fürdési és mosási lehetõ-
ség is rendelkezésükre
áll. BÕVEBBEN A 4. OLDALON

Komfortos 
átmeneti szálló nyílt
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Képriport

Képriportunkban az advent második hétvégéjén a Fõ té-
ren történteket foglaljuk össze.

Pálffy István KDNP-s országgyûlési képviselõ „Óbuda és
Békásmegyer, a III. kerület - egy kis hazai -” címû úti-
könyvét mutatta be és dedikálta a Fõ téren. Az érdeklõ-
dõk kedvezményes áron vásárolhatták meg a rendhagyó
könyvet

Adventi gyertyagyújtás, programkavalkád a Fõ téren

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény ünnepi mûsora

A Térszínház karácsonyi elõadása

Ferenczi György és a Rackajam

A Tulipánt Népzenei Együttes december 3-án lépett fel

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 2



2011/24. szám Képriport
3

A Vivat Bacchus tagjai koncertjük után gyújtották meg
az adventi gyertyát

A Kicsi Rigók Gyermekkórus karácsonyi dalokkal lepte
meg a közönséget

A Budapest Show Kórus és a Budapest Ragtime Band koncertje nagy sikert aratott

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Szociális

Lapzártakor érkezett: 
- A III. kerület sokat kö-
szönhet a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak. Ál-
dozatos munkájuk nélkül
nem lehetne ellátni a szo-
ciális szférát. Az önkor-
mányzat éppen ezért épít
rájuk - mondta Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere december 9-
én a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat új, Miklós ut-
cai hajléktalanszállójának
átadásakor. A félévig tartó
munkálatokhoz az önkor-
mányzat 20 millió forinttal
járult hozzá, míg a máltai-
ak 30 milliót költöttek rá.

V ecsei Miklós, a sze-
retetszolgálat alel-

nöke az ünnepélyes át-
adás alkalmával meg-
emlékezett arról, hogy
már 21 éve mûködik a
Miklós utcai szálló. A
szervezet úttörõ szere-
pet vállalt a hajléktala-
nok ellátásában, s bátran
elmondható, hogy iga-

zán sikeresen végzi ezt a
feladatot. A siker pedig
annak köszönhetõ, hogy
a munkatársak összetar-
tanak, szeretik egymást
és a hajléktalanok minél
magasabb szintû ellátá-
sának belsõ kényszere
vezérli mindegyiküket -
jelentette ki. 

A Miklós utcai épület-
ben komfortos körülmé-
nyeket találnak a hajlék-
talan emberek. Az épü-
letben a korábbi tömeg-
szállás helyett 2, 3 és 4
ágyas fûtött szobákban

alhatnak, és természete-
sen fürdési és mosási le-
hetõség is rendelkezé-
sükre áll. Az 50 férõhe-
lyes átmeneti szálló
minden nap 17 órától
várja a nehéz sorsú em-
bereket. Nagy részük ál-
landó lakó, saját ágyá-
hoz tér vissza ide. 

A Miklós utcában
nappali melegedõ is mû-
ködik 19 férõhellyel no-
vembertõl áprilisig. A
volt Ladik utcai melege-
dõ költözött be a Miklós
utcai épületbe. 

A Miklós utcában mû-
ködõ intézményeknek
nem az a célja, hogy a
szálló reggeli zárását kö-
vetõen a bent alvók a
nappali melegedõben a
tévé elõtt töltsék a szál-
lás nyitásáig hátralévõ
idõt, hanem az, hogy mi-
nél aktívabb életet élje-
nek és lehetõség szerint
munkát, hasznos elfog-
laltságot találjanak ma-
guknak. Ezt a célt szol-
gálják a különbözõ cso-
portfoglalkozások és az
álláskeresõ szolgáltatás. 

A Miklós utcába költö-
zik a Máltai Szeretetszol-
gálat tüdõszûrõ program-
jának központja is. 

A kibõvített hajlékta-
lanszálló átadásakor az

is kiderült, hogy az ön-
kormányzat további hat-
hatós segítséget nyújt a
hajléktalanoknak. Ha-
marosan foglalkoztatási
programot indít szá-
mukra, melynek értel-
mében bizonyos közte-
rületek karbantartását
teljes egészében rájuk
bízza. Gyõri-Dani La-
jos, a szeretetszolgálat
ügyvezetõ alelnöke a
részletekrõl elmondta,
hogy a munkáért kapott
fizetségbõl sikerül majd
megoldani a hajléktala-
nok tartós lakhatását.
Vagyis lesz pénzük
önálló lakást bérelni, s
ezzel önálló életet kez-
deni.

Domi Zsuzsa 

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma 2012. január 3-án, ked-
den jelenik meg! Újságunk korábbi számai is olvas-
hatók a www. obuda.hu honlapon.

Közmeghallgatás december 20-án
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete értesíti a III. kerület állampolgárait, hogy

december 20-án 18 órától közmeghallgatást tart az

Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.).

Az Önkormányzati Törvényben foglaltaknak megfe-

lelõen, a képviselõ-testület évente legalább egy-

szer, elõre meghirdetett idõpontban közmeghallga-

tást rendez, melyen az állampolgárok és a helyben

érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdése-

ket tehetnek fel és javaslatokkal élhetnek.

A közmeghallgatás célja, hogy a közösségi javasla-

tok, illetve észrevételek ne csak az apparátuson ke-

resztül, hanem közvetlenül az állampolgároktól jus-

sanak el a képviselõ-testülethez.

A 2011. évi közmeghallgatás témája: a szociális

helyzet, szociális ellátás.

Foglalkoztatási program készül

Komfortos átmeneti szálló a Miklós utcában

Óbudakártyát december 7-e óta le-
het igényelni. Eddig már több mint
1000 ember jelentkezett, és adta le
adatait a Bécsi út 63. alatti irodában.

A kezdeti nehézségek után megte-
kinthetõk a fõbb információk a
www.obudakartya.hu honlapon, az
online kitöltés azonban nem lehetsé-
ges, mert az ügyfeleknek alá kell ír-
niuk a belépési nyilatkozatot, ezzel is
igazolva az igényt. 

Cím: Bécsi út 63. (bejárat a De-
reglye utcából).

Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig  9-
tõl 17 óráig, pénteken 9-tõl 15 óráig.

Ünnepi nyitva tartás: december 21-ig,
december 28-án, 29-én, 30-án 10-tõl
15 óráig, december 31-én 10-tõl 13
óráig. Nyitás: 2012. január 3-án.

Óbudakártya igényelhetõ

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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- Azt lehet mondani,
hogy a költségvetés
egyensúlyban van, azokat
a makrogazdasági számo-
kat, melyeket a kormány
vállalt, tudja teljesíteni
idén is - mondja Gulyás
Gergely elöljáróban, majd
hozzáteszi: mindemellett,
a jövõ évben, még az Eu-
rópai Bizottság elõrejelzé-
se szerint sem lesz na-
gyobb a hiány, mint amit a
magyar kormány várt.
Három százalék alatti hi-
ánnyal Európa elsõ hét or-
szágában van a hazai költ-
ségvetés. Idén a gazdasági
növekedés is 1,5-2 száza-
lék között várható. A bi-
zonytalanság nem abból
adódik, hogy a gazdaság
alapjai nem erõsek, ha-
nem abból, hogy ma még
senki sem látja: az euró-
zóna válságának milyen
következményei lesznek.
Az egész ország érdeke,
hogy minél több devizahi-
teles meg tudjon szaba-
dulni a hiteltõl. Amit a
kormány az elmúlt másfél
évben megtehetett, azt
megtette. A végtörlesztés-
tõl az árfolyamrögzítésen
át a kilakoltatási tilalomig.
A bizonytalan nemzetközi
gazdasági helyzetben je-
lenleg a bankszövetséggel
próbál olyan egyezségre
jutni, ami jelentõsen
könnyítheti azoknak a de-
vizaadósoknak a helyze-
tét, akik az eddigi lehetõ-
ségekkel nem tudtak élni.
Látható, hogy sokan
igénybe veszik a végtör-
lesztést. Jelenleg 1 millió
200 ezer hitelszerzõdés-

bõl 1 millió körüli a devi-
zahitelek száma, melynek
90 százaléka svájci frank-
alapú. E számok mögött
nem csupán 1 millió em-
ber, hanem 1 millió család
értendõ. A sokat vitatott 1
kulcsos adó bevezetésé-

nek többek közt az az elõ-
nye, hogy e nélkül még
több hitel dõlt volna be. 

- A bankszövetség
mennyire mutat hajlandó-
ságot a megegyezésre?

- Most, hogy látják,
hogy a kormány megegye-
zés nélkül is lép, nagyobb
hajlandóság érezhetõ az
egyezségre, mint koráb-
ban. Ahhoz, hogy a kor-
mány ma jó tárgyalási po-
zícióban legyen, kellettek
olyan intézkedések is,
amelyeket a bankszövet-
ség távolról sem üdvözölt.
Ezek nélkül azonban nem
nyílt volna módunk sem-
milyen formában segíteni
a bajban lévõ devizahitele-
seken. 

- Magyarország a devi-
zahitelesek számát illetõen
is mondhatni speciális
helyzetben van. 

- Tény, hogy a környezõ
országokban ilyen helyzet
nem alakult ki. Hogyha a
devizahiteleket vesszük,
2002-ben a hitelszerzõdé-
sek 2 százaléka volt nem
forint alapú. A devizahite-
lek jelenlegi mértéke az
elõzõ két kormányzati cik-
lus negatív eredményei
közé sorolható. Egészen
egyszerûen az elmúlt
években ezen a területen
sem fogyasztóvédelem,
sem bankfelügyelet nem
volt. Az a fajta, egyoldalú
szerzõdésmódosítás, ami
itt tömegesen zajlott, kül-
földön elképzelhetetlen
lett volna. 

- Az államadósság eseté-
ben is negatív hatása van a
gyenge forintnak.

- Az államadósság 2002
és 2010 között 53-ról 82-
83 százalékra nõtt. Ezt
nem vonhatja senki két-
ségbe. Ennek devizában
számolt mértékét azóta si-
került 74 százalékra csök-
kenteni. Tény, hogy mivel
az államadósság devizá-
ban áll fenn, ezért a forint-
ban számolt államadósság
az éppen aktuális árfo-
lyamtól függ. Ez azonban
nem változtat azon, hogy a
tartozás devizában fennál-
ló összege jelentõsen csök-
kent. Érdemesebb a forint-
euró árfolyamot 3 havi
vagy fél éves idõinterval-

lumban nézni. A jövõ évi
költségvetést is újratervez-
zük a pillanatnyilag gyen-
gébb forint miatt, de hosz-
szú távon az euró nagy va-
lószínûséggel 300 forint
alatt marad. Nyilvánvaló-
an spekuláció áll amögött,
hogy az euró-forint árfo-
lyam az elmúlt hetekben
jóval 300 forint fölött, illet-
ve a napokban alatta is
volt. Senki nem gondol-
hatja, hogy a magyar fize-
tõeszköz valós értéke az
euróhoz képest 20 forintot
változott egy hét alatt. Ettõl
függetlenül tudomásul kell
vennünk, hogy Magyaror-
szág e spekulációnak rend-
kívüli módon ki van téve. 

- Mivel lehetne az embe-
reket megnyugtatni?
Ahány médium, annyi vé-

lemény. És a helyzet egy-
elõre nem megnyugtató.

- Bizonytalanság és bi-
zonyos fokú kiábrándult-
ság is érezhetõ, de vélemé-
nyem és reményeim sze-
rint mérföldkõ lesz, ha az
európai adósság-válság el-
múlik és a kormánypoliti-
ka eredményei még ebben
a ciklusban kézzelfogható-
ak lesznek.  

Nehezebben áthidalható
problémát szerintem a fog-
lalkoztatás jelent. Ez Ma-
gyarország fõ strukturális
gondja. Növelnünk kell a
munkavállalók számát. Az
államnak e nehéz helyzet-
ben még a magángazdaság
helyett is munkahelyeket
kell teremteni. Ennek érde-

kében indult el a Start Köz-
munka-program. Ennek
keretében jövõre 150-200
ezer új munkavállaló kap-
hat munkát, és ezzel állan-
dó jövedelemforrást. A
közmunka-program a
résztvevõknek szakkép-
zést is nyújt, hogy a késõb-
biekben a munkaerõ-pia-
con önállóan is el tudjanak
helyezkedni. 

A képviselõ emlékezte-
tett: január 1-jével lép élet-
be az új Alkotmány, mely-
nek világos, mindenki szá-
mára vállalható értékrend-
je van, amely a hatályos
alaptörvénybõl teljesen hi-
ányzott. Ugyanez igaz a
gazdaságpolitikával kap-
csolatos alkotmányos ren-
delkezésekre is. Az állam-
adósság-korlát bevezetésé-
vel felelõs költségvetési
politikára kötelezi a min-
denkori kormányt. Mind-
ezek mellett az alkotmá-
nyos alapjogokat is meg-
erõsítette az új alaptör-
vényben. 

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési képviselõ a
sajtóbeszélgetésen kifejtet-
te: egyik legfontosabb fel-
adatnak azt tartja, hogy az
embereket sikerüljön vala-
mi módon megnyugtatni.
Itt említette az ország gaz-
daságpolitikájának Moo-
dyes-féle leminõsítését, il-
letve a médián keresztüli
nyomásgyakorlást. Bizo-
nyos nemzetközi körök
Magyarországot minden-
képpen meg akarják regu-
lázni. Emlékeztetett a saj-
tótörvény körüli „õrület-
re”, melyet az ellenzék kel-
tett. Most a nyomásgya-
korlás az IMF-kölcsön fel-
vételérõl szól. És hogy a
kormány mennyire tud
mindennek ellenállni? Vá-
laszában Menczer Erzsé-
bet elmondta: a költségve-
tés sarokszámai megvan-
nak, és ha nem fog akkorát
változni az euró-árfolyam,
hogy jelentõsen módosíta-
ni kelljen bármit, akkor az
emberek belátják majd,
hogy a kormány beváltotta
amit ígért, és a kívülrõl jö-
võ hisztériakeltés, a nem-
zet széthúzására tett kísér-
let meghiúsult. De addig ki
kell tartanunk. És ennek a
nemzetnek a bajban végre
össze is kellene tartania. 

Szeberényi Csilla

Gulyás Gergely a költségvetésrõl, Alkotmányról, kiútról

Egyensúlykeresés nemzetközi nyomás mellett
Gazdasági szabadságharcról és a „nem hagyományos gazda-
ságpolitikáról” ír a nemzetközi gazdasági sajtó Magyarország-
gal kapcsolatban. A kormány hangsúlyozottan egyensúlyi
költségvetésre törekszik („nem költünk többet, mint amennyi
a bevételünk”), és az államadósság csökkentését is megfo-
galmazta az Alkotmányban. „Nem azt tesszük, amit a többi-
ek.” A nemzetközi nyomás pedig egyre nõ. Mit tehet a kor-
mány, hogy ne kelljen mindenben beállnunk a sorba? Mond-
hatjuk: speciális a helyzetünk. Különösen, ami az „örökségün-
ket” illeti. Többek közt a költségvetésrõl, a január 1-jével
életbelépõ új Alkotmányról, a devizacsapdáról és a munka-
programról beszélt Gulyás Gergely fideszes országgyûlési kép-
viselõ, Bús Balázs polgármester és Menczer Erzsébet (Fidesz-
KDNP) országgyûlési képviselõ meghívására a december 8-án
tartott sajtóbeszélgetésen a Rozmaring Vendéglõben. 

Bús Balázs, Gulyás Gergely és Menczer Erzsébet a sajtóbeszélgetésen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Hivatalosan is kinevezték
ügyvezetõ igazgatónak no-
vember 1-jén a Szent Mar-
git Rendelõintézet élére dr.
Thomka Györgyöt, aki ko-
rábban, 2008. október 1-jé-
tõl az orvosigazgatói fel-
adatokat látta el. Terveirõl,
feladatairól kérdeztük.

Megszûnik 
az elõjegyzés
- Milyen változásokra

számíthatnak a betegek
a jövõben?

- Tulajdonképpen a vál-
tozások már elkezdõdtek a
rendelõ életében. Hosszas
elõkészítés után 2012. ja-
nuár 1-jétõl laborváltásra
kerül sor, vagyis más szol-
gáltató végzi ezentúl a vizs-
gálatokat. A betegek ebbõl
csak annyit vehetnek majd
észre, hogy csökken a vára-
kozási idõ, tehát sokkal
gyorsabban kerülnek sorra
a vérvételkor, a vizelet
vizsgálatkor. A pályázati
kiírás egyik feltétele
ugyanis az volt, hogy az
eddiginél pergõbben tör-

ténjen a vizsgálat. Ezzel
egy idõben megszûnik az
elõjegyzési rendszer. Tehát
nem kell idõpontot kérni a
laborvizsgálatokhoz, ha-
nem mindenki akkor jön,

amikor megfelel neki. Rá-
adásul átjárhatóvá válik a
Csobánka téri rendelõével,
vagyis akár a Vörösvári úti
rendelõben, akár a Csobán-
ka tériben kerül sor a vizs-
gálatra, a másik helyszínen
is hozzáférhetõvé válnak
az eredmények. Ez nagy-
ban megkönnyítheti a bete-
gek életét, hiszen bárme-
lyik intézményben átvehe-
tik a laboreredményeiket. 

- Van olyan vizsgálat,
ami csak az egyik rende-
lõben végeztethetõ el?

- Igen, allergológiai
szakrendelés például csak
a Csobánka téren érhetõ el,
míg szájsebészet és sport-
orvos csak a Vörösvári úti
rendelõben van.

Lecserélik 
a röntgengépeket

- Régóta tervezik már a
régi, elavult röntgen be-
rendezések lecserélését
mind a két helyszínen. Ez
most végre megvalósulhat
az önkormányzat több
száz millió forintos hozzá-
járulásának köszönhetõ-
en. Mikor állnak munká-
ba az új gépek?

- Éppen Mikulás-napján
szállították az elsõ gépet a
Csobánka téri rendelõbe.
Ezt követõen az épület át-

alakításának befejezését és
a gép üzembe helyezését
december 21-ére tervez-
zük. A másik két gépet a
Vörösvári úti rendelõben
állítjuk munkába, az átépí-
tés és a gépek telepítése
várhatóan már január ele-
jén elkezdõdik. Az átállás
egy-másfél hónapos ki-
esést jelent a rendelõkben,
amikor csak egy helyszí-
nen tudjuk megröntgenez-
ni a betegeket. A tapaszta-
latok szerint azonban a pá-
cienseink türelemmel vise-
lik az átállást - nyilván
megértették, hogy az õ ér-
deküket szolgálja az átala-
kítás. 

- Mennyivel jobbak
ezek a gépek, mint a ré-
giek?

- Úgy tudnám érzékeltet-
ni a minõségi különbséget,
mintha egy múlt század
eleji fényképet egy mosta-

nival hasonlítanánk össze.
Az új digitális berendezé-
sek lényegesen pontosabb
diagnosztikát tesznek lehe-
tõvé. Nincs szükség rönt-
gen filmre, nincsenek
vegyszerek - ettõl olcsóbb
is és környezetkímélõbb is
-, nincs elõhívási idõ, így a
betegrõl készített felvétel
azonnal megjelenik a szá-
mítógép monitorán és
küldhetõ a kezelõ orvosnak
vagy CD-re másolható és
átadható a betegnek. Szá-
mításaink szerint legalább
30 százalékkal felgyorsul-
hat a röntgen osztály mû-
ködése az új gépeknek kö-
szönhetõen.

Fejlesztik 
az informatikai

rendszert
- Milyen változásokat

tervez még a gyógyítás
javítása érdekében?

- Nyitottságra törekszem
a kollégáimmal együtt.
Ennek része volt az infor-
mációs pult átalakítása.
Lebontottuk az üvegfalat
és ezzel a korlátot az ügy-
intézõ és a betegek között.
Ugyanerre a megoldásra
törekszünk az új röntgen
berendezések helyének ki-
alakításakor is. Tapasztala-
taink szerint ezzel csök-
kenthetõ a betegek szoron-
gása és jobb kapcsolat ala-
kul ki a páciensek és a gyó-
gyítók között. Ezen kívül
az informatikai rendszert is
fejlesztjük: javítjuk az
internetes összeköttetést a
Laktanya utcai tüdõgondo-
zó, a Csobánka téri és a
Vörösvári úti rendelõ kö-
zött. Az új adatbázis keze-
lésnek köszönhetõen jobb
rálátás nyílik a betegekre. 

- Hogy vált be az elõ-
jegyzéses rendszer? Ke-
vesebbet kell várakozni-
uk a betegeknek míg
sorra kerülnek?

- Egyértelmûen rövidült
a várakozási idõ. Hogy ezt
elérjük bevontuk a Corvi-
nus Egyetem oktatóit is,
akiknek a segítségével
igyekszünk meghatározni
a legoptimálisabb elõjegy-
zési rendszert, a betegutak
pontos felmérése alapján.
A visszajelzések szerint ez
jól mûködik, és senkinek
sem kell órákig várakoznia,
míg bekerül az orvoshoz. 

Domi Zsuzsa

Beszélgetés dr. Thomka György ügyvezetõ igazgatóval

„Nyitottságra törekszem”

A Gézengúz Alapítvány a
gyermekeket érintõ, balese-
tekbõl fakadó veszélyhelyze-
tek elkerülésére és megoldá-
sára hívta fel a figyelmet egy
különleges szakmai kerek-
asztal-beszélgetéssel a kö-
zelmúltban. Kiemelten vizs-
gálták a vízi balesetek meg-
elõzésének lehetõségeit. 

Dr. Schultheisz Judit,
az alapítvány orvos-

igazgatója nap, mint nap
érzékeli, hogy prevenció-
val és tudatos vízi progra-
mokkal jó eredményeket
lehet elérni a mozgásbiz-
tonság és vízi jártasság
megszerzésében. 

Az eseményt Rédei Fe-
renc „Cseppek a vízben”
címû fotókiállításának
megnyitója követte. A ké-
pek a víz és a gyermekek
örömteli kapcsolatát il-
lusztrálták különbözõ víz
alatt ellesett pillanatokban. 

Az alapítvány munka-
társai az elmúlt években

számtalan tapasztalatot
gyûjtöttek a családok éle-
tében óhatatlanul elõfor-
duló gyermekkori balese-
tek formájáról és azok ki-
váltó okairól. Tapasztalata-
ik azt mutatják, hogy a bal-
esetek többsége az ideg-
rendszeri funkciók: moz-
gásszabályozási, koordi-
náció, támaszkodási refle-
xek, figyelmi funkciók za-
varából és éretlenségébõl
adódik. Ennél a korosz-
tálynál kiemelten fontos a
család balesetmegelõzõ
magatartásának kialakítá-
sa. Lényeges, hogy a bal-
eseti helyzet esetleges elõ-
fordulásakor a szülõ az
ijedtséget leküzdve átgon-
doltan, gyorsan és helye-
sen cselekedjen. Vizi bal-
esetek alkalmával a menté-
si idõnek kiemelt jelentõ-
sége van. Avízi baleseteket
a vízbiztonságot célzó fog-
lalkozásokon való részvé-
tellel is megelõzhetik a kis-
gyermekes családok. 

Felújítás a békásmegyeri járóbeteg-szakrendelõben

Megelõzhetõ vízibalesetek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Dr. Gallóné Nagy Ju-
dit, a III. kerületi ön-

kormányzat szociális szol-
gáltató fõosztályának ve-
zetõje bevezetõjében el-
mondta, hogy az elsõ alka-
lommal az értelmi fogyaté-
kosok helyzetével foglal-
koznak a kerekasztal részt-
vevõi, akik többek között a
kerületi és a Fõvárosi Ön-
kormányzattól, a kerületi
és fõvárosi fenntartású in-
tézményekbõl, valamint a
civil szférából érkeztek. 

Együttmûködés
a civilekkel

A kerületben megoldott
a fogyatékosok nappali el-
látása - jelentette ki az ön-
kormányzat intézményi
hatósági osztályának veze-
tõje, Hevesiné Melczer
Mónika. Az átmeneti ellá-
tásukon pedig javítani fog
a Nemadomfel Alapítvány
által épített ház, melyben
az önkormányzat számára
négy férõhelyet tartanak
fenn. Folyamatos ellátá-
sukhoz támogató szolgál-
tatással járul hozzá az ön-
kormányzat és folyamato-
san fejleszti a szociális
foglalkoztatás rendszerét.
S mivel nem lehet min-
dent önkormányzati kere-
tekben megoldani, együtt-
mûködési megállapodá-
sok révén is segíti a rászo-
rulókat. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat például
az önkormányzati támo-
gatásból mûködteti azt a
mobil tüdõgondozót,
amellyel eljut a fogyaték-
kal élõkhöz. Az akadály-
mentesítést az önkor-
mányzat épületében már
megoldották, intézménye-
iben pedig folyamatban
van. Az érintetteknek ka-
matmentes kölcsönt nyújt
a kerület a lakásaik aka-

dálymentesítésére, a szoci-
ális ellátások megállapítá-
sánál pedig pozitív elbírá-
lást alkalmaznak velük
szemben.

Faragó Ferenc gyógy-
pedagógus, az Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmények
(EGYMI) részérõl a fo-
gyatékosokat érintõ jog-
szabályi hátteret világította
meg. Hogy világszerte

mennyire foglalkoztatja a
társadalmakat ezeknek az
embereknek az ellátása,
azt bizonyítja, hogy az
ENSZ december 3-át a fo-
gyatékos emberek világ-
napjává nyilvánította. Ma-
gyarországon is történelmi
múltja van a velük foglal-
kozó jogszabályoknak: kü-
lön törvények vonatkoz-
nak rájuk a közoktatásban,
az egészségügyben, a
munka világában, sõt az
államháztartási törvényben
is, amely az anyagi támo-
gatásukról rendelkezik. 

Mindenkit 
a megfelelõ helyre

A fórumon szó esett
arról is, hogy a III. kerü-

letben jelenleg 101 gye-
reket az EGYMI-ben
fejlesztenek - mondta el
Tamás Ilona, az önkor-
mányzat oktatási és kul-
turális fõosztályának ve-
zetõje. Õk 13 csoport-
ban tanulnak. Fejlõdé-
sükrõl 74 pedagógus
gondoskodik, akik ter-
mészetesen nemcsak
õket tanítják gyógype-
dagógiai módszerekkel,
hanem a kerület többi
iskolájába is eljárnak
úgynevezett utazó taní-
tóként. 

A most születõ közok-
tatási törvény állami ha-
táskörbe rendeli a fõváro-
si fenntartású intézmé-
nyeket - jelentette ki Csó-
kai László, a Fõvárosi

Önkormányzat gyermek-
védelmi osztályának ve-
zetõje. Jelenleg Budapes-
ten 17 fogyatékosokat el-
látó intézmény található,
melyek 1500 gyermeket
látnak el. A fõváros is
számos alapítványt támo-
gat, hogy mindenkinek
megfelelõ fejlesztést tud-
jon biztosítani. 

Gyakran a védõnõk-
nek kell szembesítenie a
családot azzal, hogy va-
lami probléma van a
gyerekkel - fogalmazott
Vörös Ágnes, a kerületi
Védõnõi Szolgálat veze-
tõje. Az õ feladatuk az
is, hogy megfelelõ in-
tézményekbe irányítsák
a kicsiket, ahol a leg-

jobb fejlesztésben része-
sülnek.

Tárnoki Erzsébet, az
óbudai EGYMI vezetõje
elmondta, hogy intéz-
ményük 1998 óta foglal-
kozik korai fejlesztés-
sel. Mint fogalmazott,
valójában a „kicsit
gyengébb” gyerekeken
próbálnak segíteni szak-
avatott pedagógusokkal.
Ezeknek a kicsiknek a
száma folyamatosan nõ:
míg 2007-ben négyen
voltak, addig 2011-ben
már 13 halmozottan fo-
gyatékos gyerekkel fog-
lalkoztak, és már most
tudják, hogy jövõre 15-
re emelkedik a számuk. 

Az alapítványok közül a
Gézengúz és a Flóra 2007

fogadta el a meghívást a
rendezvényre. Az elõbbi a
korai intervencióval fog-
lalkozik, az önkormány-
zat 1990 óta támogatja a
munkáját. Az utóbbi szer-
vezet halmozottan sérült
és autista gyerekeket, il-
letve fiatal felnõtteket
gondoz. Munkáját a szü-
lõk finanszírozzák - egyre
nehezebben. 

Átjárható 
intézmények
A Szellõ utcai iskolá-

ban mûködõ óvoda és ál-
talános iskola (EGYMI)
vezetõje, Faragóné Bir-
csák Márta elmondta:
intézményükben 100
kisgyermek szegregált

(pozitív értelemben vett -
a szerzõ) körülmények
között tanul, további 132
gyereket integrált módon
fejlesztenek, tehát utób-
biak egészséges gyere-
kek között nõnek fel.
Õket utazó gyógypeda-
gógusok látják el. Ebbõl
látható, hogy igenis van
átjárás az intézmények
között, és akit csak lehet,
saját korosztályában ta-
nítanak, hagyományos
iskolai keretek közt. A
Szellõ utcában konduk-
tív terápia is elérhetõ, to-
vábbá állatterápia és lé-
lekterápia is a rászorulók
fejlõdését szolgálja.

Értelmi fogyatékos,
mozgás-, látás- és hallás-
sérült fiatalokkal foglal-
kozik az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatá-
si Központ. Janurikné
Csonka Erika igazgató
arról számolt be, hogy a
nappali ellátás mellett
munka rehabilitációra is
lehetõséget kínálnak el-
látottaiknak. Így azok
még pénzt is kereshet-
nek, miközben folyama-
tosan felügyelnek rájuk a
szakemberek. A támoga-
tó szolgáltatás révén pe-
dig a lakókörnyezetük-
ben látják el azokat, akik
nehezen tudnak kimoz-
dulni otthonról. De segí-
tenek nekik a hivatali
ügyintézésben is: meg-
oldják a szállításukat. 

A jelenlevõ intézmé-
nyek képviselõi egyetér-
tettek abban, hogy a
kerekasztalra nagy
szükség van és rendkí-
vül jó lehetõséget nyújt
az érdemi munkára, hi-
szen itt végre együtt
vannak az oktatás, az
egészségügy és a szoci-
ális terület képviselõi. 

Kelemen Viktória al-
polgármester az elsõ ke-
rületi Fogyatékosügyi
Kerekasztal megbeszé-
lés zárszavában úgy fo-
galmazott: õszinte esz-
mecsere zajlott, mely a
rászorulók érdekét szol-
gálta. 

Domi Zs.

Fogyatékosügyi Kerekasztal

Õszinte eszmecsere a rászorulók érdekében
Szociális és Idõsügyi Kerekasztal már eddig is mûködött a
kerületben, de most Fogyatékosügyi Kerekasztal is alakult -
ezekkel a szavakkal nyitotta meg Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere december 1-jén az új fórum elsõ meg-
beszélését, melyre számos szervezet kapott meghívót. A
kerekasztal rendszeresen ülésezik majd a jövõben. A polgár-
mester érdemleges javaslatokat vár az érintettektõl illetve
pártfogóiktól, melyeket az önkormányzat elé tud terjeszteni
megvitatásra, ezzel is segítve a nehéz sorsú emberek életét.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 7



2011/24. szám8
Önkormányzat – Hirdetés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással
fordul a kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, vala-
mint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakítá-
sáról és védelmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton ér-
tesíti az érintetteket arról, hogy az önkormányzat az alábbi területekre
készít Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT).

Budapest III. kerület 
Békásmegyer-Ófalu területe 

A területre korábban érvényben lévõ részletes rendezési terv a 2001. év-
ben hatályát vesztette az ÓBVSZ elfogadása során, mely rendelet az
RRT-ben rögzített szabályozási vonalakat az ÓBVSZ 8. számú mellék-
letébe átemelte. A területre 2001 óta KSZT nem készült. 
A szabályozási terv készítésének célja Békásmegyer-Ófalu különleges
épített és természeti környezete megõrzésének biztosítása, az értékvéde-
lem és a fenntartható fejlõdés szempontjainak figyelembe vételével. A
tervkészítés során a hatályban levõ szabályozási elemek újragondolása,
az esetleges fejlesztési lehetõségének feltárása is megtörténik.

Budapest III. kerület Kaszásdûlõ területe 
A területre az ÓBVSZ elfogadása elõtt készült 2000-ben hatályba lépett
szabályozási terv van érvényben. Az elmúlt években a terület egyes ré-
szeire készült KSZT, de átfogóan a teljes területre még nem. 
A szabályozási terv készítésének célja Kaszásdûlõ egészének városképi
és építészeti értékeket elõtérbe helyezõ egységes kialakítása, a felmerü-
lõ problémák megoldása a közérdek, valamint a fejlesztési igények fi-
gyelembe vételével. A KSZT készítés másik célja a hatályos jogszabály
felülvizsgálata és összehangolása az ÓBVSZ elõírásaival.  
Egyéb területek: 
Budapest III. ker. 
• Ér utca-Farkastorki lejtõ-Jablonka út-Laborc árok-Laborc utca által
határolt terület.
• Mátyás hegyi út-Toboz utca-Nyereg út-22907/2 hrsz.-ú erdõterület által
határolt terület.
• Szentendrei út-Mátyás király útja-Karácsony Sándor utca-Fésûs utca
által határolt terület.
• Csermák Antal utca-Botond utca-Határ út-Tündérliget utca által ha-
tárolt terület.
• Szépvölgyi út-Szélvész utca-Fergeteg utca-Gyík utca által határolt te-
rület. 
• Zichy kastély tömbje (hrsz.:18019).
A szabályozási tervek készítésének célja az egyes területeken felmerült
problémák feloldása és a tényleges állapothoz igazodó megoldása a hatá-
lyos övezeti elõírások és lehatárolások, valamint a szabályozási elemek
újragondolásával.   
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti tervekkel kapcsolatban ja-
vaslatuk, véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Polgármesteri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához
(Bp., III. Hídfõ utca 18.) 2011. december 27-ig juttassák el. 
A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot
az újságban megjelenõ felhívással.

Bús Balázs 
polgármester

Készülõ Kerületi Szabályozási Tervek 

Hírösszefoglaló: Több, gazdasággal
foglalkozó sajtóorgánum is taglalta
az önkormányzatok adósságállomá-
nyáról szóló, legfrissebb felmérése-
ket. A Magyar Progresszív Intézet
(MPI) közelmúltban közzétett kuta-
tási jelentése több aspektusból is
elemezte a vidéki települések és a
fõvárosi kerületek anyagi helyzetét.  

A23 fõvárosi kerület hitelvi-
szonyait is bemutató adós-

ságlistán a második legjobb he-
lyezést Óbuda érte el. A város-
rész elõtt, elsõ helyen végzett a
XIII. kerület, utána többek közt
Újbuda, Kispest, Csepel. Ez a
gazdasági elemzõk szavaival
szólva azt jelenti, hogy „Óbuda
nem zálogosította el a jövõt”. A
teljes adósságállomány növeke-

dési üteme elárulja azt is, hogy az
egyes önkormányzatok vezetése
mennyire folytat feszes költség-
vetés-tervezést, vagy épp meny-
nyire látja a válságból való kilá-
balás lehetséges eszközének a
gazdaságélénkítést. 

Az önkormányzatok adósság-
állománya (melybe beletartozik
hitelfelvételük a kamattartozás-
sal együtt, illetve az önkor-
mányzati kötvénykibocsátás)
szinte folyamatosan napirenden
lévõ ügy, ráadásul a készülõ ön-
kormányzati reform miatt egy-
ben egy olyan téma is, ami ki-
emelt figyelmet érdemel. Külö-
nösen, hogy az új törvényterve-
zet jelentõsen szigoríthat az ön-
kormányzati hitelfelvétel sza-
bályain. Sz. Cs. 

Óbuda nem zálogosította el a jövõt 

Lengyel kisebbségi közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának
Képviselõ-testülete értesíti a III. kerületben élõ lengyeleket és a
lengyel közösséghez tartozókat, hogy december 15-én 16 órától
közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye: Békásmegyeri
Közösségi Ház (Csobánka tér 5.).
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Szerkesztõségünk figyel-
mét a helyben lakók hívták
fel, hogy midi helyett
nagybusz közlekedik a
237-es vonalán, és a szûk
Jablonka úti végállomáson
a jármû nem tud megfor-
dulni csak tolatással. En-
nek segítésére két BKV-s
dolgozó utazik a buszon. Ez
egyébként igen nehézkes
és hangos mûvelet, továb-
bá késõ este is járó motor-
ral várják a sofõrök a visz-
szaindulást, mely negyed-
óra is lehet. 

M egkérdeztük a
szakembereket,

hogy a lakossági észre-
vétellel kapcsolatban mi
a véleményük. A BKV
Zrt.-tõl megtudtuk, hogy
a nagybusz közlekedte-
tése kényszerhelyzet
volt, ami körülbelül há-
rom hétig tartott, novem-
ber 12-tõl ismét midik
járnak a 237-es vonalán.
Ez az állapot a cégnek
sem volt jó, de csak így
tudták a vonalon fenntar-

tani a forgalmat. Ugyan-
is nincs elég üzemképes
midibusz, újak belátható
idõn belül pedig nem ér-
keznek a vállalathoz. 

Bár a 237-es vonalán
valóban csak midik köz-
lekedhetnének, de a bu-
dai Várba járó 16-os és
16/A, valamint a Gellért-
hegyre kapaszkodó 27-
es semmiképp nem pó-
tolható nagyobb busszal,
ezért a maradék hadra-
fogható kisbuszokat kény-
szerûségbõl oda kellett
vezényelni. 

A BKV úgy döntött,
feljavít 24 IK-405-ös tí-
pusú midibuszt, és a jö-
võben csak rendkívüli
esetben irányítanak
nagybuszt a 237-es vo-
nalára. Az óbudai autó-
busz-garázsban jelenleg
négy mûködõképes mi-
dibusz van, melyek a
237-es vonal kiszolgálá-
sát biztosítják, ide csúcs-
idõben három jármû kell,
tehát egy tartalék ekkor
is marad. A tervek sze-

rint 2012 elsõ féléve vé-
gére a 24 midibusz is
megújul, a már elkészül-
tek dinamikusan futnak. 

A BKV-nak igen je-
lentõs összeg a buszfor-
dítást elõsegítõ munka-
társak bérköltsége is, te-
hát igen érdekelt abban,
hogy ilyen helyzet lehe-
tõleg ne forduljon elõ. 

A végállomáson való
tartózkodása a buszok-
nak maximum 10 perc,
amit a HÉV-hez való
jobb csatlakozás miatt
alakítottak ki - válaszol-
ták a szakemberek. 

A motorjáratás azon-
ban valóban idegesítheti
az itt élõket, és nem fel-
tétlenül szükséges, kivé-
ve a nagyon hideg napo-
kon. Megoldás lehetne,
ha egy kicsit arrébb, ma-
ximum egy-két megál-
lónyira ki lehetne jelölni
egy nagyobb végállo-

mást, de ezt a beruhá-
zást a BKV nem tudná
finanszírozni, sõt ha vo-
nalhosszabbítás miatt
többletjármû kellene,
azt sem. Ugyanakkor az
1950-ben kijelölt végál-
lomás már nem korsze-
rû. Amikor a korábbi to-
latóhely elbontásával
csak a midibuszokra
méretezett fordulót ki-
építették, nem gondol-
tak arra, hogy egyszer
szûkében lesz ezeknek a
BKV. 

Kertész I.

Nehéz a buszfordulás a Jablonka úton

Meddig tolat a 237-es?

Római-parti gát: megkötik 
a támogatási szerzõdést

Jóváhagyta (27 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás
mellett) a Fõvárosi Közgyûlés a római-parti árvízvé-
delmi mû megépítésérõl szóló támogatási szerzõdést.
A döntés biztosítja a központi költségvetésben a beru-
házásra elkülönített 1 milliárd forint fõvárosi átvételét.

Átadták a lehajtót
Megnyitották a forgalom elõtt a Margit híd pesti híd-
fõjének északi oldalán a felsõ rakpartról az alsóra
vezetõ lehajtót. A közlekedés elõl 2009 augusztusá-
ban zárták le, és most, november 30-án nyitották
meg újra az autósok örömére.

Nem drágulnak jövõre a BKV-tarifák
Hosszas vita után döntött a közgyûlés arról, hogy
jövõre nem változnak a BKV-tarifák és új jegytípu-
sokat vezetnek be.

ABudapesti Közlekedési Zrt. járatai de-
cember 22-én és 23-án, december 27-tõl

30-ig és 2012. január 2-án a tanítási szünetben
érvényes munkanapi, míg december 24-én ál-
talában 16 óráig, december 31-én a szokásos
üzemzárásig a szombati menetrend szerint,
míg december 25-én és 26-án valamint 2012.
január 1-jén a munkaszüneti napokra érvényes
rend szerint közlekednek. 

December 24-én általában 16 óra után csak
a szokásos éjszakai járatok indulnak, melyek
megszakítás nélkül másnap hajnalig közleked-
nek. Az utolsó metrók a Deák térrõl, egymást
bevárva 15.30-kor indulnak tovább minden
irányban. 

A 2-es metró az Örs vezér tértõl 15.13-kor,
a Déli pályaudvartól 15.18-kor, a 3-as metró
Újpest központtól 15.10-kor, míg Kõbánya-
Kispestrõl 15.09-kor indul utoljára. 

A Batthyány térrõl Szentendrére 15.58-kor,
a Batthyány tér felé Szentendrérõl 15.23-kor,
Békásmegyerrõl 15.41-kor indul az utolsó
HÉV. Az utolsó 1-es villamos Óbudáról
15.47-kor, a Rákóczi (Lágymányosi-híd) 16-
órakor indul. 

Akerületünket és térségét az alábbi éjszakai
járatok érintik, amelyek másnap hajnalig fo-
lyamatosan közlekednek.

6-os villamos: Széll Kálmán tér-Nagy körút-
Móricz Zsigmond körtér, folyamatosan 15 per-
cenként. Autóbuszjáratok 901-es: Közvágó-
híd-Hungária körgyûrû-Árpád híd-Flórián tér a
(923-assal közös megálló is van) - Bécsi út -
Vörösvári út sarok - Óbudai autóbuszgarázs.
Az éjszaka közepén csak a Bécsi út, Vörösvári

út sarkáig közlekednek a járatok és nem men-
nek ki a garázsig. Menetsûrûség: 30 perc. 

923-as: Dél-pesti autóbuszgarázs-Boráros
tér-Nagykörút-Margit híd-Kolosy tér (bevárja
a 960-ast)-Flórián tér-Csillaghegy-Békásm-
egyer: 30 percenként. 937-es: Közvágóhíd
(0.54-kor indul)-Hungária körgyûrû-Árpád
híd-Flórián tér-Bécsi út-Vörösvári út sarok.
Csak utazási igény esetén közlekedik innen to-
vább 1.35-kor az Erdõalja út-Máramarosi úti
vonalrészre. 943-as: Békásmegyer-Pomáz-
Szentendre: délután és este egyáltalán nem
közlekedik, csak a szokásos éjszakai indulási
idõpontokban. 960-as: Óbudai autóbuszga-
rázs-Bécsi út-Vörösvári út sarka-Kolosy tér
(923-assal bevárják egymást)-Alkotás utca-
Villányi út-Móricz Zsigmond körtér (30 per-
cenként). 

December 27-tõl 30-ig környékünkön a kiírt
menetrendnél is ritkábban járnak az 1-es, a 4-es
és a 6-os villamosok valamint a metrók. De-
cember 31-én a járatok a szombati rend szerint
közlekednek, de szilveszter éjjel a szokásos éj-
szakai autóbuszok többsége gyakrabban jár
majd. A 6-os villamos éjjel 2 óráig 7-8 percen-
ként, utána 10 percenként közlekedik. Afogas-
kerekû egész éjszaka óránként jár. 

A kerületünket érintõ éjszakai buszok közül
a 901-es és a 923-as 15 percenként közlekedik,
míg a 937-es, a 943-as és a 960-as a máskor is
szokásos idõpontokban indulnak. 

Január 1-jén a munkaszüneti napi, míg 2-án
az iskolaszüneti napokra meghirdetett menet-
rend szerint közlekednek a BKV járatai.

K. I.

Karácsonyi és szilveszteri BKV menetrend

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

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

Szinte karácsonyi aján-
dékként vehették át hiva-
talosan december 1-jén a
III. kerületi Polgárõr Egye-
sület tagjai új szolgálati
helyiségüket.  

Puskás Péter alpol-
gármester beszédé-

ben elismeréssel szólt a
polgárõrök 2009 óta
megvalósuló önkéntes
munkájáról, pozitív idõ-
szaknak minõsítve azt.
Biztosította az ünnepsé-
gen megjelent rendõr,
tûzoltó és polgári védel-
mi vezetõket, valamint a
polgárõröket, hogy az ön-
kormányzat - méltányol-
va az egyesület eddigi
eredményeit - erkölcsileg
és anyagilag továbbra is
támogatni fogja õket. In-
formációi alapján a la-
kosság jó véleménnyel
van a polgárõrökrõl, a ke-
rületi rendõrkapitányság-
gal és a közterület-fel-
ügyelettel pedig kiegyen-

súlyozott az együttmûkö-
désük. Reményét fejezte
ki, hogy a kerület lakosai
közül minél többen csat-
lakoznak az egyesület-
hez. 

A képviselõ-testület
határozata alapján 2016

júniusáig használhatják
térítésmentesen a pol-
gárõrök az irodát. A Ka-
szásdûlõ utca 7. szám
alatt található helyiség
kialakítása lehetõvé te-
szi a közgyûlések, elmé-
leti és gyakorlati képzé-

sek, vizsgák, lakossági
fórumok lebonyolítását. 

Az ügyeletesek - a
már kialakult gyakorlat-
nak megfelelõen - min-
den szerdán 15-tõl 19
óráig várják a tanácsot
vagy segítséget kérõ ke-
rületi lakosokat. 

A tagok jelmondatuk-
nak megfelelõen: „Önö-
kért-önként Óbudáért”,
folytatják a lakosság
szubjektív biztonságér-
zetének növelése érde-
kében végzett bûnmeg-
elõzési járõrözéseiket,
kiemelten a nagy töme-
geket (és a bûnözõket
is) vonzó bevásárlóköz-
pontok, illetve karácso-
nyi vásárok környékén. 

„Önökért-önként Óbudáért”

Polgárõrök felújított irodában a Kaszásdûlõ utcában 

Elismerések 
Kertészné Sági Gabriella, Varga Csilla Orsolya, Gyar-
mati Ferenc, Hegedûs Zsolt és Heuschmidt János
polgárõrök kiemelkedõ munkájukért oklevél és em-
léktárgy elismerésben részesültek, amit az egyesület
elnöksége nevében Szücs János elnök adott át.

Puskás Péter alpolgármester adta át a Kaszásdûlõ utcai polgárõr irodát

S úlyos közlekedési bal-
eset történt a Szent-

endrei úton december 4-én
a déli órákban. A centrum
felé vezetõ oldalon Volvo
és Honda ütközött, aminek

következtében a Honda az
út mentén parkoló autókba
és egy villanyoszlopnak
csapódott. A Honda veze-
tõje életét vesztette, rajta
kívül a balesetben senki

sem sérült meg. A járdán
három autó tört össze. A
rendõrségi helyszínelés
idejére az érintett szaka-
szon csak egy sávon halad-
hattak a jármûvek.

Megrongált buszmegálló a Szentendrei úton, a Köles utcánál

Pincékbõl próbált lopni
A III. kerületi Rendõrkapitányság õrizetbe vétele
mellett eljárást indított egy 46 éves férfi ellen, mert
megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy novem-
ber 17-én délelõtt több Verõfény utcai társasház
pincéjébe bejutott, néhány tároló lakatját levágta és
különféle fémtárgyakat kísérelt meg eltulajdonítani.
Cselekményét a társasházak gondnoka észlelte, a
férfit az óbudai rendõrök kiérkezéséig a helyszínen
visszatartotta.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Halálos baleset a Szentendrei úton
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Gordonkaverseny
A XIII. Friss Antal Orszá-
gos Gordonkaverseny
döntõjében Szolnokon az
Aelia Sabina Mûvészeti
Iskolából Papp Henrik Er-
nõ II., Tóth Barnabás III.
díjat nyert. A zongorakí-
sérõ Mészáros Pálma ta-
nárnõ volt. A diákok taná-
ra, Haraszti Erika tanári
különdíjban részesült

Keresztény nevelés
a Mustármagban

Nyolcadikos diákoknak és
szüleiknek tájékoztató elõ-
adást és beszélgetést tar-
tanak 2012. január 18-án
15.30 órától a békásme-
gyeri Mustármag iskolá-
ban.Az intézmény alapve-
tõ pedagógiai célkitûzése
- a keresztény szellemi-
ségbõl is fakadóan - a sze-
mélyre szóló nevelés, a te-
hetségek kibontakoztatá-
sa, a lassabban haladók
felzárkóztatása, valamint
a kommunikációs kész-
ség fejlesztése. Különö-
sen fontos szerepet játszik
továbbá az informatika, az
angol és a német nyelv
oktatása.(Érdeklõdni lehet
az 388-8130-as telefon-
számon vagy a honlapon:
www.mustarmag.commu-
nio.hu)

Öregdiák találkozó
Elõzetes: az Árpád Gim-
náziumban 2012. március
6-án 18 órakor rendezik
az immár hagyományos
öregdiák találkozót.

1 % 1 % 1 %
• A GÁT Alapítvány,mely
az Óbudai Nagy László
Általános Iskolát támogat-
ja, köszönetet mond mind-
azoknak, akik az elmúlt
évben személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékát
felajánlották az alapítvány
javára. A befolyt 1 millió
402 ezer 277 forintot az is-
kolai folyosók felújításához
használják fel. (Adószám:
18041222-1-41. )
• „Alapítvány a Zápor is-
koláért”: köszönik a
2010.évi 1 százalékos fel-
ajánlásokat.A 397 ezer 95
forintból iskolai eszközö-
ket, ismeretterjesztõ juta-
lomkönyveket szereztek
be és osztálykiránduláso-
kat támogattak.

T assy Gergely 2010-
ben szerzett alkal-

mazott matematikus és
matematika-tanári dip-
lomát az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen.
Két éve tanít matemati-
kát volt középiskolájá-
ban, a békásmegyeri Ve-
res Péter Gimnázium-
ban, emellett gyakorla-
tot vezet az ELTE-n és a
BME-n matematikus és
mérnök-informatikus
hallgatóknak.

Munkájában nagy
hangsúlyt fektet a tehet-
séggondozásra: iskolájá-
ban gimnazista kora óta

szakkört vezet, tanárként
és szervezõként bekap-
csolódik tehetséggondo-
zó táborokba, valamint
Pósa Lajos táboraiba.
Megalapítása óta részt
vesz az országos Bolyai
Matematika és Anya-
nyelvi Csapatversenyek
lebonyolításában, a ver-
seny honlapjának és in-
formatikai hátterének fe-
lelõse. Évekig rovatot
vezetett az Abacus folyó-
iratban, valamint felada-
tokat állított össze a Kö-
zépiskolai Matematikai
Lapok internetes teszt-
versenyére és a Zrínyi

Ilona Matematikaver-
senyre. Rendszeres láto-
gatója a matematikataná-
rok nyári Rátz László
Vándorgyûlésének, ahol
idén a középiskolás ta-
nárverseny gyõztese lett.

Diákjaival közvetlen,
személyes kapcsolatra
törekszik, idén érettségi-
zõ csoportjának évek óta
nyári tábort szervez, pá-
lyaválasztásukat is fi-

gyelemmel kíséri. A te-
hetséges tanulók inten-
zív versenyfelkészítése
mellett idõt szakít a le-
maradók felzárkóztatá-
sára. Szabadidejében szí-
vesen zenél: a római-
fürdõi plébánia kántora,
11 éve orgonál, valamint
koncerteken rendszere-
sen közremûködik szó-
listaként és kamaraze-
nészként. Sz. Cs. 

Junior Prima Díj a matematika-tanárnak
A Prima Primissima Díj „testvéreként” 5 éve osztják ki a
Junior Prima Díjat kiemelkedõ teljesítményt nyújtó 30 év
alatti fiataloknak. A nyolc kategória mindegyikében 10-
10 tehetséges ifjú szakembert jutalmaznak. A Vodafone
által támogatott magyar oktatás és köznevelés kategó-
ria díjait a Szent Margit Gimnázium dísztermében adták
át. A díj célja a fiatal pedagógusok elismerése, a mun-
kájukhoz szükséges feltételek biztosítása annak érde-
kében, hogy a jövõben is minél több diák számára nyújt-
hassanak követendõ példát.

Beck György, a Vodafone elnöke, Prof. Dr. Detrekõi
Ákos, a Nemzetközi Hírközlési és Informatikai Tanács el-
nöke adták át a Junior Prima Díjat Tassy Gergelynek

Bús Balázs polgármester
kezdeményezésére és fõvéd-
nökségével 2011 októberé-
ben a Pedagógiai Szolgáltató
Intézet (PSZI) versenyt hirde-
tett a lengyel-magyar barát-
ság, a két nép közötti törté-
nelmi hagyományokon ala-
puló kapcsolatok erõsítésé-
nek céljával. 

Acsapatversenyben 7-
8. osztályos tanulók

vesznek részt négy fordu-
lóban. Az iskolákat meg-
közelítõleg 130 gyermek
képviseli. A feladatokat
négy fordulóban kell a csa-

patoknak megoldaniuk.
Ezek: tablókészítés, fel-
adatlap megoldása, video-
film vagy prezentáció ké-

szítése; majd a döntõn az
addig szerzett ismeretekrõl
kell számot adnia a beju-
tott, addig legeredménye-
sebb 6 csapatnak. 

A verseny zsûrijében
óbudai pedagógusok, illet-
ve az oktatási és kulturális
fõosztály képviselõje mel-
lett a Lengyel Intézet mun-
katársa is részt vesz. 

A gyõzteseknek a pol-
gármesteri hivatal ajánlott
fel értékes jutalmakat, az
elsõ helyezett csapat len-
gyelországi utazást nyer-
het, a döntõn résztvevõ

többi csapat jutalmazását a
III. kerületi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat
vállalta.

Õszintén reméljük,
hogy a PSZI által szerve-
zett verseny hozzájárul a
tanulók történelmi isme-
reteinek bõvítéséhez, rá-
irányítja a kerületben ta-
nuló gyermekek figyel-
mét a lengyel-magyar tör-
ténelmi kapcsolatokra,
ezen belül fokozottan kö-
zéppontba kerül az a test-
vérvárosi kapcsolat, mely
Óbudát Varsó Bemowo
kerületéhez fûzi.

Az elsõ fordulóban, a
csapatok által készített tab-
lókból  december 6-án a
nyilvánosság számára is
megtekinthetõ kiállítás
nyílt a Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet épületében,
mely nyitva tartási idõben
látogatható. (Cím: Szérûs-
kert utca 40.)

Molnár Géza 
pedagógiai szakértõ

(PSZI)

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

Tablókiállítás a Pedagógiai Szolgáltató Intézetben

Verseny a lengyel-magyar kapcsolatok ápolásáért

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Karácsonyvárás

A karácsonyi ünnepkör 
gyökerei az antikvitásban

Az Aquincumi Múzeum és az Aquincum Baráti Kör
is megünnepelte a karácsonyt, illetve az ünnep
elõdjét, a Saturnaliát. A programban a diákok de-
cember 6-tól 9-ig kézmûves foglalkozásokon vettek
részt, melyeken római stílusú karácsonyi díszeket,
ajándékokat készítettek. Délután családi progra-
mokkal várták az érdeklõdõket, melyen többek kö-
zött elõadás hangzott el a karácsonyi ünnepkör an-
tik gyökereirõl, valamint a Nova Roma-Gladius ha-
gyományõrzõ csoport és Halmágyi Sándor közre-
mûködésével mesejátékot tekintettek meg.

Hospice nyílt nap
A Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjas Magyar
Hospice Alapítvány december 16-án 15-tõl 18 órá-
ig karácsonyi ünnepséggel és gyertyagyújtással
egybekötött nyílt napot tart. (Cím: Kenyeres utca
18-22. www.hospicehaz.hu, info@hospicehaz.hu
Tel.: 388-7369.) 

Kanizsa József:
Fenyõillat

Dús fenyõillattal
simogat meg a szél.
Köröttem mindenki
az ünneprõl beszél.
„Végre itt lesz megint.
A Karácsony eljõ.”
Fehér havat hullat
vastag-dunna felhõ.
Szelíd gyertyafényben
halkan szól az ének,
a csendes dallamok
csillagokig érnek…

Karácsony a Csillaghegyi
Egészségházban

Csillaghegyi karácsony címmel ünnepséget tarta-
nak december 16-án 16.30 órakor csillaghegyi
mûvészek és a Veér család közremûködésével a
Csillaghegyi Egészségházban (cím: Vasút sor 1., a
HÉV-megállónál). Minden érdeklõdõt vár a Csillag-
hegy Betegeiért Alapítvány.
Köszönetet mondanak azért, hogy adójuk 1%-ával
az alapítványt támogatták. Adószám: 11703006-
20075392. Honlap: cshegeszseghaz.extra.hu. Tá-
mogató: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata.

„Kiskarácsony” címmel évadzáró estet tartott decem-
ber 8-án az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör a Kéhli
Vendéglõ Krúdy szalonjában

Az ünnepek-
hez hozzá-

tartozik a vendég-
várás, a finom éte-
lek és italok fel-
szolgálása. S bár
természetesen az
a fontos, hogy mit
eszünk és iszunk,
de az sem mind-
egy, milyen tá-
nyérból és milyen
asztalon tesszük
mindezt. Az ün-
nepi asztal leg-
alább olyan fon-
tos, mint az, amit
eszünk, iszunk. Éppen
ezért gondoljuk végig és
tervezzük meg, milyen le-
gyen a teríték. Hangoljuk
össze a terítõ, a tányérok,
a poharak és természete-
sen a szalvéta színét. Az
üzletekben ugyan szebb-

nél szebb darabokat vásá-
rolhatunk ma már, de ha
ezek nincsenek összhang-
ban egymással, akkor az
egész ünneprontóvá
válik… Egyszínû abrosz-
hoz például színben hoz-
záillõ szalvétát vá-

lasszunk, lehet egyszínû
vagy mintás. A fehérhez
szinte minden illik. Ha vi-
szont piros a terítõ, akkor
a legünnepélyesebb az
arany vagy a zöld szalvé-
ta. Ha viszont mintás a te-
rítõ, akkor a szalvéta le-
gyen egyszínû, színben
természetesen hozzáillõ.
Az asztal közepérõl nem
hiányozhat a gyertya - ha-
sonló színben -, illetve a
mikulás virág. Díszítés-
képpen elhelyezhetünk
néhány fenyõágat a tányé-
rok között, illetve tobozt. 

Ha nem nagyobb lako-
mára várunk vendégeket,
csak egy kis délutáni teá-
ra, tegyünk az asztalra
egy téli gyümölcsökbõl
álló kosarat. A banán, a
narancs, a mandarin, a
körte, az alma kifejezetten
jól mutat egy szép kosár-
ban. Ha megtehetjük,
aszalt gyümölcsökbõl is
összeállíthatunk egy tálat
- de számítsunk rá, hogy
gyorsan kiürül… 

Ünnepi teríték

Színt színre

Céklaleves
A cékla szezonja van, így karácsonyra is

nyugodtan készíthetünk egy jóízû levest
belõle.

Hozzávalók: 15 deka cékla, fél liter tyúkhús-
leves (leveskocka), 3/4 liter marhahúsleves (le-
veskocka), 1 kanál tejföl, 1 tojás, fél kanál liszt,
fél citrom leve, só. 

A céklát alaposan megmosva, a forró hús-
levesben 20-25 percig fõzzük. A húsleves-
hez ízlés szerint citromlevet adunk. Közben
a tojást, a lisztet és a tejfölt sóval, borssal
ízesítjük és simára keverjük, majd kanalan-
ként a forró, de már nem forrásban lévõ le-
veshez adjuk, miközben lassan kevergetjük.
A céklát vékony hosszú szeletekre vágjuk, a
levest finomra vágott petrezselyemmel vagy
snidlinggel szórjuk meg.

Ponty köpenyben
Hozzávalók: egy 2 kg-os ponty, 15 darab

sóskalevél, 2-3 dkg kapor, petrezselyem, 1
babérlevél.

A sósköpenyhez: fél liter víz, 2 tojás fehér-
je és 2,5 kg durva só.

A halat megtisztítjuk, anélkül, hogy a
bõrét megsértenénk. Vágjuk fel a hasát
egy kis darabon, és ezen keresztül tisztít-
suk ki. Alapos mosás után szárítsuk meg

és tegyük bele a hasába a kaprot, a petre-
zselymet, a sóskát és a babérlevelet - ez a
töltelék. 

A vizet a tojásfehérjével összekeverve
dolgozzuk össze a sóval. A tepsibe fektessük
a halat 2 cm-es sórétegre, és a maradék sóval
teljesen takarjuk be. A sótakarót alaposan
nyomkodjuk rá a halra. Elõmelegített sütõ-
ben 30 percig süssük, a sóréteget többször
öntözzük meg, nehogy megrepedezzen.
Zöldmártásban tálaljuk.

Hóember
Azt még nem tudjuk, hogy igazi hóembert

tudunk-e építeni a kertben, de a konyhában biz-
tosan készíthetünk.

Hozzávalók (20 darabhoz): 150 g vaj, 75 g
cukor, 250 g liszt, 1 csomag vaníliás cukor, 75
g õrölt mandula, 1 tojás, 150 g fehér csokolá-
dé, 1-2 teáskanál pisztácia, 2-3 evõkanál kó-
kuszreszelék, cukorgyöngyök, drazsé. 

A vajat vágjuk kockákra, majd ujjaink he-
gyével morzsoljuk el a lisztben. Acukrot, a va-
níliás cukrot, 50 g õrölt mandulát és a tojást
adjuk hozzá, majd gyúrjunk belõle tésztát.
Csomagoljuk fóliába, és tegyük be fél órára a
hûtõbe. A tésztát enyhén lisztezett deszkán
nyújtsuk 5 mm vastagságúra. A hóembereket
(kb. 10 cm hosszú) vágjuk ki, tegyük sütõpa-
pírral bélelt tepsibe. Elõmelegített sütõben 200
fokon 10-15 perc alatt süssük ki, majd hagyjuk
kihûlni. Vízfürdõ fölött olvasszuk meg a fehér
csokoládét, közben daraboljuk fel a pisztáciát.
A csokoládét tegyük zacskóba, vágjuk ki az
egyik sarkát, majd rajzoljuk vele körbe a hó-
embert. Szórjuk meg a hóember sapkáját a
maradék õrölt mandulával, az alját kókuszre-
szelékkel. Dekoráljuk szív vagy cukorgyön-
gyökkel és a feldarabolt pisztáciával.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Közeleg a karácsony, elkezd-
tük a készülõdést, hamaro-
san kiválasztjuk a fenyõfát.
Felmerülhet bennünk a kér-
dés, milyen fenyõ állítsunk a
nagy választékból.

Igazi vagy mûfenyõt ve-
gyünk? Amikor megláttam

az elsõ mûfenyõket körülbe-
lül 15 évvel ezelõtt az áruhá-
zakban feldíszítve, jót moso-
lyogtam. Kékeszöld színük-
tõl, egyértelmû mûanyag ki-
nézetüktõl a "bóvli" szó rém-
lett fel bennem. Azóta sokat
javult a helyzet, de nekem az
igazi fenyõ jelentette a kará-
csonyt. Fontos volt az illata,
az igazi fenyõ növekedési
szabálytalanságai, amik attól
alakulnak ki, hogy a fenyõfa
élõlény és minden példány
egyedi.

Idén láttam elõször olyan
mûfenyõt, ami elgondolkozta-
tott. Elsõre igazinak néztem.
A levelek két-három színûek
voltak, több száz ága követte
az igazi fenyõ kicsit véletlen-
szerû felépítését, a fa mégis
arányos volt. Látszott rajta a

gondos, aprólékos munka.
Ugyan az ennyire kidolgozott
fenyõnek az ára borsos, de ha
tartós, és több évig tudom
használni, megéri. Nem iga-
zán szeretem a fenyõtû hullá-
sát, kézzel kiszedegetését a
padlószõnyegbõl. Egyik kará-
csonykor eldõlt a vágott fe-
nyõnk, mert nem jól faragtuk
be az állványba. Egyszer
majdnem fel is gyulladt a
gyertyáktól. A tûzálló anyag-
ból készült, stabil mûfenyõnél
ezekkel nincs gond. Már csak
a kínai tömegtermelés támo-
gatása ellen idegenkedtem, de
láttam, hogy magyar termék.
Így tényleg gondolkodóba es-
tem, idén mit állítsak.

Mert az igazi fenyõnek is
megvan a bája, ha fontos,
hogy élõ dolgot vigyünk a
szobába. Ekkor még mindig
dönthetünk, hogy vágott fe-
nyõt, vagy gyökerest (földlab-
dást) vegyünk. Az igazán jó
minõségû fák magyar kará-
csonyfa-termesztõ területek-
rõl, Dél-Dunántúlról vagy a
Duna mentérõl származnak.
Ha innen származó vágott

vagy földlabdás lucot, ezüstöt
vagy nordmannt vásárolunk,
ezzel nem a Földet károsítjuk,
hanem a hazai gazdaságot tá-
mogatjuk. 

Aválasztásban inkább a fe-
nyõ karácsony utáni sorsa a
döntõ. A vágott fa leszedés
után lehet tûzifa vagy termé-
szetes hulladék, aminek el-
szállításában a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt. segít. A
gyökeres fenyõ akkor jó vá-
lasztás, ha elég nagy a kertünk
elültetéséhez, azaz kifejlõdhet
az akár 8 méter
átmérõjû koro-
na, és még mi-
nimum 3 mé-
ter helyünk is
marad mellet-
te. Vásárlásnál
f igye l jünk ,
mert ahhoz,
hogy tényleg
megmaradjon,
nem elég a
szokásos né-
hány ökölnyi
föld, amit kör-
befóliáznak,
hanem szüksé-

ges egy komoly, legalább 30-
40 centiméter átmérõjû, ke-
mény földlabda.

Ha szívünk az igazi fa felé
húz, bátran válasszunk vágott
vagy földlabdás fenyõt, és tá-
mogassuk a hazai kitermelést.
De ha hosszabb távra tervez-
ve egy praktikus mûfenyõt

veszünk, minõségi magyar
terméket véve ezt sem bánjuk
meg. Karácsonyi illatot pedig
áraszthat az asztaldísz vagy az
illóolaj is.

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök
FITOLAND KFT, WWW.FITOLAND.HU

Milyen fenyõt vegyünk karácsonyra?

Az ünnep az ízek és illatok ideje.
Legegyszerûbben úgy varázsolhat-

juk elõ ezeket, ha a sütéshez-fõzéshez
különbözõ fûszereket használunk. Van-
nak ezek között olyanok, amelyek kife-
jezetten a télhez, az ünnephez kötõdnek.  

A vanília például az egyik legaro-
másabb fûszer. Mexikóból szárma-
zik, s tulajdonképpen körülbelül 20
centiméter hosszú barna toktermés.
Számos jó tulajdonsága van: többek
között javítja a szívmûködést, a vér-
keringést és felfrissíti az embert.
Ezenkívül nyugtat és oldja a félel-
meket, a feszültséget. Bátran hasz-
náljuk hát a süteményekbe, különö-
sen a krémekbe és a mézeskalácsba.

A fahéj sem terem meg nálunk,
hazája Indonézia, illetve az Antil-
lák. Örökzöld, tíz méter magas fán te-
rem. Úgy nyerik ki a fûszert, hogy a fa
fiatal hajtásainak kérgét hántják le. Gyó-
gyító hatása ennek is van: mindenek-
elõtt gyomor- és szíverõsítõ, emésztés-
javító, fertõtlenítõ, sõt még vérzéscsilla-
pító is. Ez is oldja a feszültséget, amibõl
ilyenkor karácsonykor is jut éppen
elég… Mivel nagyon intenzív az íze és
az illata is, vigyázni kell vele a felhasz-
náláskor. Nagyon kevés is elég a porrá
õrölt fahéjból, mert ha túl sokat teszünk
valamibe, ehetetlenül erõs és szinte ke-
serû ízû lesz az egész étel/ital. Elenged-

hetetlen a fahéj a mézeskalácsba, de ki-
fejezetten jól harmonizál az almával, a
padlizsánnal és a darált hússal készült
fõfogásokba is kipróbálhatjuk. 

A szegfûszeg szintén Indonéziában
õshonos, de jól megél bármelyik trópu-
si országban. Ez is fán terem, amely
akár 20 méter magas is lehet. A fûszer-
ként használható rész a fa virága, me-

lyet még bimbóként szednek le és a na-
pon szárítanak meg. Különösen kom-
pótok ízesítésére használják, de a for-
ralt bor és a forró puncs is elképzelhe-
tetlen nélküle. Mivel igen intenzív fû-
szer, ezzel is csínján kell bánni, nehogy
elnyomjon más ízeket. 

Gyógyító hatása leginkább gyomor-
bántalmak esetén érezhetõ. Mivel fertõt-
lenítõ hatása is ismert, akár sebgyógyí-
tásra, gyulladás megszûntetésére is kivá-
ló. Lelkünket, szellemünket pedig nyi-
tottabbá varázsolja.

AZ OLDALPÁRT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Fûszervarázs

Az ánizs is édeskés, de
ugyanakkor a kö-

ménymagra emlékeztet az
illata. Javítja az étvágyat,
az emésztést, továbbá tisz-
títja a vért, oldja a lerakó-
dott hurutot, erõsíti az ide-
geket, serkenti az epemû-
ködést és megszünteti a
felfúvódás érzését.

Acitromolaj legfõbb tu-
lajdonsága, hogy fertõtle-
níti a levegõt. Éppen ezért
a téli megfázásos idõszak-
ban kifejezetten hasznos,
ha ezt párologtatjuk a szo-
bában. Emellett viszont
serkenti az emésztést és
erõsíti a gyomrot - mind-
kettõre nagy szükség van
a terülj-terülj asztalkák
közelében.

Anarancs szintén fertõt-
lenítõ hatással bír, így óvja

az egészségünket és segít
elkerülni a felülfertõzést is.
Ezen kívül gyomorerõsítõ,
emésztést javító és vértisz-
tító hatása ismeretes.

A citromfû - nem keve-
rendõ össze a citrommal -
nálunk is megterem, sõt ki-
irthatatlan azokból a ker-
tekbõl, ahol jól érzi magát.
Belélegezve szíverõsítõ
hatása van, görcsoldó és ét-
vágygerjesztõ, segíti az
emésztést és csökkenti a
vérnyomást. Ezért különö-
sen azoknak javasolt, akik-
nek magas a vérnyomása.
Némiképpen nyugtat is,
ezért ajánlják álmatlanság
elûzésére is.

Bátran használjunk illó-
olajokat, mert kellemes
hangulatot varázsolhatunk
velük a vendégség idejére. 

Gyógyító illatok
A különbözõ gyümölcsöknek és fûszereknek nemcsak az íze,
hanem az illata is jótékony hatást gyakorol a szervezetünkre
és a lelkünkre. Ezeket a hatásokat persze, már régen felfedez-
ték és alkalmazták is - csak idõközben elfelejtettük. Most vi-
szont újra kipróbálhatjuk, hiszen többszáz féle illóolajból vá-
laszthatunk az üzletekben. Illatlámpánkban tehát akár napon-
ta más-más gyógyító hatású olajat próbálhatunk ki. Mivel
mindet felsorolni nem lehet, az alábbiakban a téllel harmo-
nizáló illóolajakból ismertetünk néhányat.

obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 13



obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 14



obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 15



obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 16



obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 17



obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 18



obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 19



2011/24. szám20
Kultúra – Közlekedéstörténet

Megnyílt aVendéglátóipari Múzeum

A RITMUS BÛVÖLETÉBEN. A Kiskorona utcai Idõsek Klub-
jában látható Rab-Kováts Éva festõmûvész, „Képek a rit-
mus bûvöletében” címû kiállítása. A képeket zenék - töb-
bek között Bartók: A kékszakállú herceg vára - és versek
ihlették. A kiállítás december 31-ig tekinthetõ meg,
hétköznapoként 9-tõl 16 óráig (cím: Kiskorona utca 3.)

Ugray György szobrászmûvész halálának 40. évfordulója
alkalmából november 29-én megkoszorúzták a Kórház utca
1. szám alatti emléktáblát

Bár néhány programnak már otthont adott, december 4-én hivatalosan is megnyitotta ka-
puit a nagyközönség elõtt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) az
új óbudai helyszínen, a Korona téren. Az eseményen részt vett Lévai Anikó, a miniszterel-
nök felesége és Bús Balázs polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A kép 1952 és 1955 között
készülhetett. A fasiszta
haderõ egyik Duna-hidun-
kat sem kímélte, így az Új-
pesti, korábbi nevén az
északi vasúti összekötõ
hidunkat sem. 

A z 1896 novemberé-
ben megnyílt hidat

a II. világháborúban rob-
bantották fel, újjáépíté-
sével 1955-re végeztek.
A hidat azonban csak
ideiglenes jelleggel állí-
tották helyre, ám a meg-
lehetõsen csúnya és
szögletes, mondhatni
ijesztõ szerkezet tavaly-
elõttig volt használatban,
azóta mívesebb vashídon

robognak át a MÁV mo-
dern motorvonatai. 

Az eredeti, monarchia
korabeli híd fontos sze-
repet töltött be a vasúti
forgalomban, a sze-
mélyszállítást megha-
ladta a tehervonatok for-
galma. Az úgynevezett
Duna-jobbparti körvasút
vonaláról számos ipari
intézmény áruval vagy
nyersanyaggal megra-
kott vagonja gördült fel
a hídra, de a pesti olda-
lon is megannyi irány-
ban haladtak tovább.
Mindegyik pályaudvar-
hoz mentek kocsik,
hogy hosszabb szerelvé-
nyekbe sorozva, vala-

mennyi égtáj felé elro-
bogjanak. 

Komoly teherforgal-
ma volt az óbudai Gáz-
gyárnak is, iparvágánya
kettõs deltával csatlako-
zott az esztergomi vo-
nalhoz. A HÉV teherva-
gonjai is átjártak ezen,
mert a Filatorigát elõtti
éles kanyarból egy ösz-
szekötõvágány ágazott
ki ehhez. A vasúti hídon
a két világháború között
egyes években - a nyári
szezonban - ingavonat
közlekedett, hogy a Vá-
ci úti villamosok és a
Római-part között meg-
könnyítsék az eljutást.

Kertész István

Kétszer épült újjá a vasúti híd

FOTÓ: FORTEPAN Mézeskalács falu az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolában
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Príma költõ
Csukás István író, költõ
kapta idén a Prima
Primissima Díjat iroda-
lom kategóriában. A
Demján Sándor által ala-
pított díjat kilencedik al-
kalommal adták át a vál-
lalkozók napján, decem-
ber 2-án a Mûvészetek
Palotájában. A díjjal - a
társadalmi elismerésen
túl - ötvenezer euró jár.

Bráda képei
Bráda Tibor Munkácsy-
díjas festõmûvész kiállí-
tását december 18-ig
láthatják az Óbudai Kul-
turális Központ San
Marco Galériájában.
(Megtekinthetõ hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig,
a San Marco utca 81.
szám alatt.) 

Fényképek
Krivánszky Árpád fotói-
ból válogatnak a Vécsei
János Kollégium Art
Galériájában. (Megte-
kinthetõ: december 23-
ig, hétfõtõl péntekig 10-
tõl 19 óráig. Cím: Szél
utca 11-13.)

Aquincumi Múzeum:
ideiglenesen zárva 

Technikai okok miatt zár-
va tart december 16-tól
2012. február 29-ig az
Aquincumi Múzeum. Ez
idõ alatt az Európai Uni-
ós támogatású Pannonia
Provincia Program építé-
si munkái zajlanak.

Porcelángyári
történetek

Az Óbudai Múzeum kéri
az Aquincum Porcelán-
gyár (egykori Hüttl Por-
celángyár) volt dolgozói-
nak, vagy leszármazotta-
inak jelentkezését a gyár
történetét feldolgozó ku-
tatásához. Emlékeik
megosztásával nagyban
segíthetik a gyár történe-
tének pontos megisme-
rését. (Jelentkezésüket
az Óbudai Múzeumban
várják Bíró Hajnalka mu-
zeológusnál, szerdán-
ként a 250-1020-as tele-
fonszámon, vagy a
b i ro.ha jna lka@obu-
daimuzeum.hu e-mail cí-
men.)

Két új idõszaki kiállítás nyílt az Óbudai Múzeumban. Az egyik „A Dunky Fivérek és a film, avagy a kolozsvári néma-
film aranykora”, a másik Izsák Mária fotográfus tárlata „A Bubik” címmel. (Megtekinthetõk: 2012. január 29-ig.
Cím: Fõ tér 1., Zichy kastély, Szentlélek téri fõbejárat.) 

Idõszaki kiállítások az Óbudai Múzeumban

A kép 1935 után, de
még a ‘40-es évek

elõtt készülhetett. 
A Perc utcából látjuk

a Selmeci utca elejét. A
Pacsirtamezõ utcában
már ott van az evangéli-
kus templom, síkjában a
ma is meglévõ felirat,
„Isten a mi erõsségünk”.
A városrész még igen
foghíjas, a nagyobb épü-
letek, mai szemmel, öt-
letszerûen váltakoznak
az apróbb vidékies há-
zakkal. Ekkoriban még
az igen hosszú Lajos ut-
cára is azt mondták,
hogy peremvárosias be-
nyomást kelt, noha a vil-
lamos azon járt ki az
óbudai Fõ térre, sõt azon

túl a Vörösvári útra is.
Általában a Lajos utcá-

tól a hegyek karéja felé
egyre ritkább volt a be-

építettség, de szigetsze-
rûen, mint a képen is lát-
szik, nagyobb házak is
beékelõdtek. Késõbb a
környék egyre jobban
beépült, de még nem
kezdõdtek el a panelhá-
zak létesítése miatti utca
átrendezések. 

A kép látószögébõl
ma csak a templom van
meg, foghíjjak épültek
be, máshol házbontással
létesültek parkok vagy
házelõtti zöld-területek. 

A Pacsirtamezõ utca
egy viszonylag csendes,
kevésbé forgalmas sza-
kasz volt, azon átkelni
szinte „veszélytelen”
volt. A ‘30-as években a
környéken még olyan in-
tézményekkel találkoz-
hattunk, mint a San
Marco utcai Irgalomháza
és a Jó Pásztor Intézet,
melyeknek nagy épületei
markánsnak hatottak a
külvárosias területen.   

Kertész István

Barangolás az egykori Óbudán 

A Perc utcából a Selmeci utca felé

FOTÓ: FORTEPAN

NYITOTT SOROK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN. Matzon Ákos Munkácsy-díjas festõmûvész
„Nyitott sorok” címû kiállítása az Óbudai Egyetem aulájában látható. A tárlat 2012.
január 7-ig tekinthetõ meg. (Cím: Bécsi út 96/b.)

Galéria 
a Csillagvárban
H. Varga Ágnes festmé-
nyei, grafikái láthatók és
megvásárolhatók 2012.
január 3-ig az üzletköz-
pont földszintjén. Nyit-
va: hétfõtõl péntekig 10-
tõl 20 óráig, szombaton
10-tõl 18 óráig, vasár-
nap 10-tõl 16 óráig.
(Cím: Rákóczi utca 38.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ! TV (hagyományos, LCD,
plazma, projekt. LED) monitor (LCD, LED)
HIFI és háztartási gép javítás. Kiszállás in-
gyenes. Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401.
(Nagy István)
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában. (Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06(20)471-8871

� 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

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Ajtó-, ablakdoktor,  mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetétnek 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

� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, géppel,
gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-6298;
06(20)970-5933
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Konténeres sittszállítás, sóder, homok,
föld. Gépi földmunka (Bobcat). Tel.:
06(30)392-6216
� 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
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, 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
� 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� 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

� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft). A békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a

Békási lakóparkba, ahol egész héten szombat-
on is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.:
06(70)271-9867
� Fogtechnika 20 éve a Szépvölgyi úti HÉV-
nél, mûanyag és fém alapú mûfogsorok
készítése, javítása, tisztítása, felújítása, Árpád
fejedelem útja 53. Tel.: 367-8414; 06(20)388-
8308
� Otthonápolás, beteggondozás 24 órában,
Szent Anna Otthonápolási Szolgálat. Tel.:
06(30)238-9003
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508
Szükség esetén háznál is kezel
� 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
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-ter-
mészetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebészeti
megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés helye:
III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelentkezés
telefonon: 06(20)773-7565

� 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
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� 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, minden szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Angol középfokú nyelvvizsga elõkészítõ
tanfolyam indul 2012. január 15-én a Kerék
Nyelviskolában. Heti 2×2, vagy 1×4 óra. Je-
lentkezés, beiratkozás: 1035 Bp., Szél u. 17.
II/11. Tel.:06(70)212-8164
� Angoltanítás beszédcentrikus, felvételi
korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga, 20 éves
tapasztalat. Tel.: 06(20)439-6410
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, korrepetálást, felkészítést vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478

� Keresek bérbeadó lakást minimum egy
évre. 782-3901
� Kiadó borospincét keresek a III. kerület-
ben vagy környezõ településeken. 06(30)444-
9288

� Kiadó lakásokat, házakat keresünk! Al-
bérletpont, a bérbeadás szakértõje! Tel.:
06(70)383-5004, 351-9578; www.alberlet-
pont.hu
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Kaszásdûlõn, Huszti út 37. VI/54. másfél
szobás, étkezõs, erkélyes 54 nm-es, szép pa-
norámájú lakás eladó, 8,5 mill.Ft. Tel.:
06(20)313-8109
� Római-parthoz közel, a Római Teniszaka-
démiánál, jól beépíthetõ saroktelek eladó. La-
kást beszámítok. Tel.: 06(20)345-9349
� 67 nm-es panel eladó Rómain, a Tóga ut-
cában, csendes, cseréptetõs, háromemeletes
házban. Tel.: 06(30)244-9271
� Poroszlói összkomfortos családi házamat
300 négysz. telekkel elcserélném Dunakeszi
vagy környéki házra. Tel.: 06(30)493-3067

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� Békásmegyeren hegy felõli oldalán élel-
miszert árusító üzletházban 16 nm-es üzlethe-
lyiség virágüzletnek bérbeadó 78 000
Ft+áfa/hó áron. (30) 955 2161 
� Békásmegyeren hegy felõli oldalán élel-
miszert árusító üzletházban 11 nm-es üzlethe-
lyiség pékségnek bérbeadó 51 000 Ft+áfa/hó
áron. (30) 955 2161  
� Békásmegyeren hegy felõli oldalán élel-
miszert árusító üzletházban 56 nm-es üzlethe-
lyiség hentesüzletnek bérbeadó 273 000
Ft+áfa/hó áron. (30) 955 2161
� III. ker. Kiscelli u. 10. sz. alatti garázs ki-
adó (raktárnak) 35 nm. Tel.: 06(30)949-5713
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Három részes, új állapotú ülõgarnitúra, a
kanapéja külön is, kedvezõ áron eladó. Tel.:
06(30)261-9787
� Eladó: konténerek, oszlopos fúrók, esz-
terga, köszörûk, lemezvágók, gyorsdaraboló,
üllõ stb. Tel.: 06(30)877-5086
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 18 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)

� Arany-ezüst felvásárlás! Arany: 6300-
11200 Ft/g (ékszerek, pénzek, fog, tört…
stb.), ezüst: 120-450 Ft/g (tálcák, dobozok,
ékszerek, stb.) Üzlet: XI. ker. Fehérvári út
21/a. Tel.: 786-8224

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

� 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 2.
emeleti, szépen felújított, 68 m2-es, erké-
lyes, tömbfûtéses lakás magánszemélytõl.
Ir.ár. 17,3 MFt. Érd: 06(20)310-8476 vagy
furedinandorne@freemail.hu

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

� 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

� Nõi-férfi fodrász Flórián közelében
„szezonális” kedvezményekkel. Tel.:
06(70)323-9908 DIA

� „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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antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Három részes, új állapotú ülõgarnitúra, a
kanapéja külön is, kedvezõ áron eladó. Tel.:
06(30)261-9787

� 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
� Hajdu Eszter vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, könyveket, bizsukat,
hagyatékot! Tel.: 06(30)308-9148
� 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.
� 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

� Ingatlanirodánk a II. kerületbe helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. csic@csic.hu
tel:30/210-5979
� Két éve nyugdíjazott, munkájára igényes
bejárónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.: 06-70-
316-15-30
� Társasházkezelõ cég keres: társasházke-

zelõi gyakorlattal, vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezõ (exel-word-profi mérlegképes
könyvelõi prog. ismerõ) dolgozót. E-mail:
emailnet@t-online.hu Tel.: 06(20)505-2410
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)581-4748

� Csillámtetoválás buliba, diszkóba, szil-
veszterre, ünnepi alkalmakra, babazsúrra, Ró-
main. Tel.: 06(30)850-2075
� Poszter- és plakátnyomtatás saját fény-

képrõl 1 db-tól! Szkennelés, retusálás. SP-
Print Kft. 1035 Bp., Szél u. 17. Tel.:
06(70)944-2432, info@sp-print.hu
� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-1977
� Péterhegyi, betonúti, pincézet 360 négy-
szögöl, szõlõ, gyümölcs, hosszú távú mûvelé-
sét, teljes termést adok költségeket+vízszám-
lát viselem, adómentes termékértékesítés.
Tel.: 349-6091
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Rómain, bejáratott fodrászüzletben 5 nm-
es helyiség mûkörmös/pedikûrösnek olcsón
kiadó. Tel.: 06(20)477-8353

� Pók u-i lakótelepen, iskolával szemben,
21 nm-es trafik bérleti joga átadó. Az üzlet-

ben berendezés, távfûtés, kirakatrács, wc, ri-

asztó. 1 MFt. Tel.: 06(30)681-6359

� Békásmegyeren 58 nm-es üzlethelyi-
ség, ami irodának is alkalmas, bérbe kiadó.
Tel.: 06(30)856-4818

Üzlet

� Irodaszerek pontgyûjtõ akcióval. III.
Bécsi út 314/c, www.midasz.com Tel.:
387-9241

Egyéb

� Vendégkörrel rendelkezõ fodrászokat
keresek Csillaghegyen! NEXT Szépség-
szalonba. Drucza András, tel.: 06(20)561-
8403

Állás

Számítógép

Régiség

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

Segélyhívás hajléktalanokhoz 
A hideg napokra tekintettel a Menhely Alapít-

vány Diszpécser Szolgálata a 338-4186-os

számon továbbra is várja mindazon polgárok

hívását, akik Budapesten veszélyben lévõ, fe-

dél nélküli emberekhez hívnának segítséget.

Egyben arra kérik a város lakóit és a szerveze-

teket, hogy a nagy hideg beálltával lehetõleg

nyújtsanak segítséget az arra rászorulóknak.

A Víziorgona utcai Családok Átmeneti Otthonába tûzoltóautóval érkezett a Mikulás december
6-án a gyermekek nagy örömére. Nemcsak csomagokat hozott, hanem azt is megengedte, hogy
felüljenek a vezetõfülkébe, és megleshessék a tûzoltókocsi kezelésének kulisszatitkait 

Tûzoltóautóval érkezett a Mikulás

A Csillaghegyi Mozgás
Szabadidõ SE-nél

várják a ping-pong és te-
nisz sportok iránt érdeklõ-
dõ gyerekek jelentkezését.

Asztalitenisz a Bárczi Gé-
za és a Medgyessy Ferenc
Általános Iskolában mûkö-
dik, tenisz szakág pedig a
Pais Dezsõ Általános Isko-

la salakpályáján található.
(Érdeklõdni a 06-70-314-
0021-es telefonszámon és
a honlapon, www.csillagh-
egysport.hu lehet.)

Asztalitenisz, tenisz gyerekeknek és amatõröknek

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Zöldoldal

Jövõ év január 1-jétõl vál-
tozik a szennyvíz elszállí-
tásának rendje és a szol-
gáltatás díjszámításának
módja Budapesten. 

A változás minden
olyan fõvárosi in-

gatlant érint, mely nincs,
vagy csak részlegesen
van csatornázva. A szol-
gáltatást a jövõben kizá-
rólag a Fõvárosi Önkor-
mányzat 100 százalékos
tulajdonában álló Fõvá-
rosi Településtisztasági
és Környezetvédelmi
(FTSZV) Kft. látja el.

Januártól kizárólag
egyetlen közszolgáltató
cég, az FTSZV (Fõváro-
si Településtisztasági és
Környezetvédelmi Kft.)
végezheti a lakossági
szennyvízszállítást - ér-
tesíti közleményében a
szolgáltató a lakosságot.

Az új rendszerben nem
a helyszínen, készpénz-
ben, hanem átutalással
vagy postai csekken le-

het fizetni kéthavonta.
Az elszámolás alapja a
vízfogyasztás: ott, ahol
több vizet fogyasztanak,
több szennyvíz is kelet-
kezik, ezért többet is kell
fizetni. Aki viszont keve-
sebb vizet fogyaszt, az a
szennyvízkezelésért is
kevesebbet fizet - áll a
közleményben.

A folyékony szenny-
vízszállítás díja vízköb-
méterenként 337,70 fo-
rint plusz áfa lesz. A díj-
számításban, a vízfo-
gyasztáshoz hasonlóan,
az arra jogosultaknál
különbözõ (például lo-

csolási) kedvezménye-
ket érvényesítenek. A
szennyvízszállítás díját
2012. január 1-jétõl szá-
mítják, és kéthavi rend-
szerességgel számláz-
zák az ügyfeleknek. 

(A FTSZV azt közölte a
kerületekkel, hogy a vál-
tozásokkal és azok részle-
teivel kapcsolatban a kö-
vetkezõ hetekben további
tájékoztatást küldenek
minden érintettnek. To-
vábbi információt a 06-
80-55-00-55-ös ingyenes
zöldszámukon vagy hon-
lapjukon, a www.ftszv.hu
oldalon adnak.)

Szennyvízszállítás: új rendszer januártól

A Szellõ utcai Óvoda, Álta-
lános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény (EGYMI) si-
kerrel pályázott az Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata által kiírt pályázaton,
melyet „Fogadj örökbe egy
zöldterületet” címmel hir-
dettek meg.

A z iskola tanulói
szakmai irányítás

mellett végezték az
„örökbe fogadott” zöld-
területek felújítását. Eb-
ben a legszorgalmasabb
gyerekek voltak: Peré-
nyi Márk, Perényi Dáni-
el, Soós Balázs, Surányi
Márk. A munka során
tapasztalták, hogy sok-
kal nehezebb feladatot
vállaltak, mint gondol-
ták, hiszen nagyon elha-
nyagolt területet kellett

rendbe tenni. Ekkor
kapcsolódtak be az isko-
la felnõtt dolgozói is a
munkába. A pályázati
elõírásokon túl betonke-
retet építettek a szegély-
nélküli terület körbefo-
gására, majd rácsos ke-
rítéssel díszítették. A
frissen trágyázott termõ-
föld, a felújított terület,
a fenyõ kéreg borítás
biztosítja a növényzet
hosszú távú fennmara-
dását. A tanulók látva
munkájuk eredményét,
örömmel vállalták a to-
vábbi folyamatos gon-
dozást.  

Nemcsak az iskola
közvetlen környéke lett
szebb, de az arra közle-
kedõk is megállnak és
gyönyörködnek a felújí-
tott, „örökbe fogadott”
zöldterületeken.

A csapadékhiány évek óta nem látott alacsony vízállást okozott az álló- és folyóvize-
ken, így a Dunán is. Felvételünk a Margit híd egyik pillérénél készült

Örökbefogadás elõtt és utána

Zöldterületet fogadtak
örökbe a diákok

December 1-jétõl nem égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében avar és kerti hulladék
égetése Óbuda-Békásmegyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és szombaton 10-tõl 15 óráig
megengedett a tûzvédelmi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos.
Az ingatlanon keletkezõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítható
vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállíttatása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot éget, vagy a nyesedék elhe-
lyezésére és elszállítására vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysértést kö-
vet el, mely cselekményért 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA
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Lukáts János:

Betlehem
Az a csillag hetek óta egyre fényesebb,
s ballag hozzánk égi útján egyre közelebb,
az a csillag nekünk hoz majd égi híreket,
mit felfogni nem tudunk, s feledni nem lehet.

Már a bárány két nap óta béget s nem legel,
kis szamár is nagy fülével fölfelé figyel.
Méla álom nem pihen meg pásztorok szemén,
körbe jár, és égre bõg az izgatott tehén.

Pásztoroknak ritka áldás: gömbölyû kenyér,
végighinti kék-ezüsttel égõ, égi fény,
hûs a szellõ, meglegyinti félénk arcukat,
istállóban mécsvilág, betérni hívogat.

Apró gyermek kis kezében arany szalmaszál,
csiklandozza csöppnyi száját ezüst fénysugár,
mosolyától fényre vált a barlangmély homály,
s dalba kezd az ámulattól szótlan, néma száj.

Cifra népek, bölcs királyok… három is van itt,
garmadába körberakják tevék terheit, 
tömjénfüst és mirhaillat barlangot betölt,
bíborszínû bársonyoktól süpped már a föld.

Pásztorének egyszerûen, tétován ha szól…
Eljövünk majd máskor inkább, ha most aluszol,
kisdedünk. E nagy dicsõség nem nekünk való,
pásztor ajkán könnyebben kél dal, mint cifra szó.

Hogyha vártunk mostanáig, várunk rád tovább, 
majd a hangos szolganép elhordja sátorát,
akkor nem kell szó se majd, se üstökös sugár,
kéz a kézben jár a völgyben pásztor és király.

Szántó P. Julianna:

Tél 
Vidám táncot lejt a természet
Leveti ruháját szelíden
Ágak végén gubbaszt a levél
Szunyókálva közelít a tél
Bágyadtan fénylik a napkorong
Elmélázva, búsan pislákol
Csupasz a fák lombkoronája
Zúzmara és jégcsap tanyája
Fekete-fehérbe öltözik
Csendesen, szépen levetkezik
Elmúlás oson a kertekbe 
és szomorúság a lelkekbe
Elmerengve zokog a lelkem
Elmúlt nyarakra emlékezve
Már nem csak egy jelenség a tél,
Szívekbe költözött ridegség
Télre csicsergõ tavasz vidul
A természet újfent megújul.

Bágyoni Szabó István: 

Szent László palástja 

avagy: a Tordai Hasadéktól a Budai Hegyekig
Lászlóffy Aladárnak egy elszalasztott beszélgetés helyett

Lehet hogy ez az utolsó kiáltás
Talán most hull elsõ sátrunk össze
Mit a Poros Út             a futó málhás
Hagyott reánk e történelmi õszre

Lehet hogy épp e hétvégen fosztják ki
László szentünk meghasadt palástját 
Kõpénz-aprónk épp most sorsolják ki
Zsebéhünknek            mit a huzat átjárt

Vagyunk tán a végsõ szemtanúi
A vonaglásnak             hogy ki meddig ér el
Szó ha szól              mit nem lehet tanulni
Más anyától  más tejjel s igével

Az a más kit hónaljunkban vélünk
Hozzánk nõni           s táplálni ön-vérrel
Míg Európa sírkövére hullunk  
Húsunk hûlõ rostjáig sem ér el

Néma szájjal nem lehetsz csak vesztes
Ki önmagánál eggyel többet vesztett
S mert a föld ma mostoha             s nem szülõ:
Befödi az utolsó keresztet

Lehet           ez az utolsó kiáltás
A vég elõtt hisz sátrunk rezzen össze
Mondatunk' rázza  Isten-káromlás
Kapaszkodunk történelmi õszbe 

A vers megjelent „Az abbamaradt mondat”
címû kötetben (Magyar Napló, 2005) 

Bráda Tibor festõmûvész szakrális munkái láthatók az Óbudai Kulturális Központban.
A kiállításon megtekinthetõk a mester Óbudai Golgota stációihoz készített vázlatai
is, valamint a „Krisztus Pilátus elõtt” címû üvegmozaik, amely a stációk elsõ elké-
szült darabja. A Golgota teljes útvonala pályázati és egyéni támogatásokból valósul
meg. (Az Óbuda Hegyvidékiek Egyesülete várja a felajánlásokat az Óbuda Hegyvidé-
ki Szentháromság Alapítvány 10102103-37779100-00000008 számlaszámra)

1 % 1 % 1 %
A Békásmegyeri Lakótelep Templomépítése Ala-
pítvány Kuratóriuma köszönetet mond támogatói-
nak, hogy a 2010. évi személyi jövedelemadójának
1 százalékával, 538 ezer 202 forinttal támogatták
az alapítványt. Ezt az összeget a református gyüle-
kezet hitéletének; a templom karbantartásának, ja-
vításának támogatásához használják fel. (Adó-
szám: 19676906-1-41.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 25



2011/24. szám26
Vendéglátás – Recept

Karácsony második nap-
ján, december 26-án 10-
tõl 16 óráig a Duna-par-
ton, a Rozmaring Vendég-
lõben a Német Kisebbségi
Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület
közös rendezésében foly-
tatódik az évszázados ha-
gyomány. 

A z óbudai Krum-
plibúcsút az 1838.

évi pest-budai nagy
pusztító árvíz emlékére
tartják, amikor az árvíz
elõl az alacsonyan fek-
võ területeken élõk a
budai hegyekbe mene-
kültek, és az itt élõ sváb
gazdáknál húzták meg
magukat. Fõ ételük a

sült krumpli volt liba-
zsírral.

Program: 10-tõl 16
óráig a Rozmaring Ven-
déglõben a „Braun-
haxler” Dalkör, a Nosz-
talgia Sramlizenekar és
neves mûvészek remek
mûsorral gondoskod-
nak a jó hangulatról. 12
órakor a jelenlegi
Krumplikirály ünnepé-
lyesen átadja hivatalát a
2011. évi Krumpliki-
rálynak, aki megvá-
lasztja királynõjét. Ezt
a népi díszpolgári címet
a „Braunhaxler” Egye-
sület alapította, és min-
den évben azt a polgárt
illeti meg, aki az adott
esztendõben a legtöbbet

tette Óbuda-Békásme-
gyerért. 

A hagyományoknak
megfelelõen a sült
krumpli libazsírral és li-
la hagymával mindenki-
nek ingyenes, de a Roz-
maring Vendéglõ erre az
alkalomra rendkívüli,
kedvezményes étel- és
italválasztékkal várja a
vendégeket. 

(A nagy érdeklõdésre
való tekintettel az elõze-
tes asztalfoglalás köte-
lezõ december 20-ig,
Tauner Tibor fõrendezõ-
nél a 368-6685-ös tele-
fonszámon. A vendéglõ
címe: Árpád fejedelem
útja 125., a HÉV Tímár
utcai megállójánál.)

Krumplibúcsú a RozmaringbanSzilveszteri fogások

Puncs 
A hideg szilveszter éjsza-
kára melegen ajánljuk az
angol puncs italt. Amire
szükségünk lesz hozzá: 5
dl rum, 5 dl konyak, 1 cit-
rom reszelt héja, 30 dkg
cukor, 1,5 l forró víz.
A hozzávalókat egysze-
rûen melegítsük meg egy
edényben, majd szûrjük
át, hogy a citromhéj ne
zavarjon ivás közben, és
forrón igyuk meg.

Szilveszteri kólás malacpecsenye
Ezzel a különleges fõétellel bárki elkápráztathatja
vendégeit.
Hozzávalók: 2-3 kg-os bõrös malaccomb, fél liter
kóla, 3-4 szem szegfûszeg, õrölt bors, 3-5 dkg bar-
nacukor.
Egy 2-3 kg-os bõrös malaccombot kb. fél liter kólában
fõzzünk puhára. A kólát hígíthatjuk egy kis vízzel, hogy
ellepje a combot. Fûszerezzük néhány szem szegfû-
szeggel. A megfõtt pecsenyét vegyük ki a lábosból, te-
gyük sütõ tálra vagy tepsibe, szórjuk meg barnacukor-
ral és frissen õrölt borssal. Melegítsük elõ a sütõt és
240 fokon néhány percig süssük még a combot, hogy
a cukor ráolvadjon és karamellás bevonatot képezzen
rajta. Bármilyen köret jól illik hozzá, de sült krumplival
és párolt káposztával a legfinomabb.

Korhelyleves 
Másnap, macskajajra kifejezetten jó a savanykás le-
ves, amely megnyugtatja a gyomrot és elûzi a fejfá-
jást. A hozzávalók a következõk: 1 közepes nagysá-
gú füstölt csülök, 50 dkg savanyú káposzta, 1 kis fej
vöröshagyma, 1-2 gerezd fokhagyma, 1 evõkanál
olaj, 1 evõkanál liszt, tejföl, só, pirospaprika, bors.
Áztassuk be egy éjszakára a füstölt csülköt, majd önt-
sük le róla a vizet és friss vízben fõzzük puhára. Ha
elkészült, vágjuk minél kisebb kockákra. A hagymát
vágjuk apróra és olajon pároljuk meg. Hintsük rá a
lisztet és addig keverjük, míg megbarnul. Szórjunk rá
pirospaprikát, öntsük fel a csülök fõzõvizével és önt-
sünk hozzá a káposztalébõl is. Most tegyük bele a
húst, a kicsavart savanyú káposztát, a fokhagymát, a
borsot és addig fõzzük, amíg a káposzta megpuhul.
Ha kell, sózzuk meg, de a káposzta általában elég
sós. Tálaláskor kínáljunk hozzá tejfölt.
Csülök helyett füstölt kolbásszal vagy akár virslivel
is készíthetjük.
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Ünnep
Rejtvényünkben Tompa Mihály: Karácsonykor
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és
a függõleges 23. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: E. H.
A.). 14. Afrikai állam. 15. Magas idõjelzõ névelõvel.
16. Tõle lefelé. 17. Zúdíts. 18. Visszahívó! 19. Kele-
ti fõzõedény. 20. Nyelvféle. 22. Spanyol, norvég és
osztrák autók jele. 23. Nyomás része! 24. Ráma egy-
nemûi. 26. M. O. 27. Etet. 29. Pest megyei helység.
32. … Island, Amerikában. 34. Túl üres! 35. Pillan-
gós virágú növény. 38. Menny. 40. Rajzolatom. 41.
Színésznõnk, Mónika. 43. Gitározik. 45.  Rokoni fo-
kozat. 47. Személyes névmás. 48. Nyár közepe! 49.
Fosztás része! 50. Névelõs pesti színházunk. 51.
Visszament! 53. Egyiptomi, német és osztrák autók
jele. 55. Nõi név. 56. Bee …, ausztrál zenekar. 57.
Nyögdécselések. 60. Gárdonyi egyik hõse.
FÜGGÕLEGES: 1. …Thurman, amerikai filmszí-
nésznõ. 2. Elemfajta. 3. Ittrium, lantán és oxigén
vegyjele. 4. Hivatalokban van. 5. Tantál. 6. Idegen vi-
har. 7. Nagyon jó pianista. 8. Pusztító. 9. Csillagjegy.
10. Manó egynemû betûi. 11. I. Y. O. 12. Egyfajta
számítást végez, fordítva. 13. Festékfajta. 21. Rábo-
rult. 23. Az idézet második része (zárt betûk: K. D.
R.). 25. Macskafajta névelõvel. 27. Szójaszármazék.
28. Megfröcskölé. 30. Stáció része! 31. S. L. R. T. 33.
Higany vegyjele. 36. Szolmizációs hang. 37. Fél vá-
rosunk. 39. Csön-nel az elején: fenyõfára is akasztható. 42. Vágta.
44. Vízi növénnyel foglalkozik. 46. Ezer grammot. 50. Rádiónál is
van. 52. …, hanem te. 54. Névelõs növény. 55. Gallya. 58. Fordí-
tott olasz folyó. 59. Knock out. 

Ipacs László

A december 7-én megjelent, 
„Ballagunk a télbe” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 
„S kezdõdõ télben várt tavasszal mind hiába baktatok”.
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Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet az Óbudai

Platán Könyvtár igazgatói (magasabb ve-

zetõi) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: hatá-

rozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. A

foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A veze-

tõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás ha-

tározott idõre, 5 évre szól. A munkavégzés he-

lye: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi

megbízással járó lényeges feladatok: maga-

sabb vezetõi megbízás keretében végzi az in-

tézmény alapító okiratában foglalt feladatok el-

látásának koordinálását, irányítását, ellenõrzé-

sét, az intézmény törvényes mûködésének biz-

tosítását, az intézmény költségvetésének betar-

tását, a munkáltatói jogok gyakorlását. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-

pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak

jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi

végzettség és szakképzettség; 5 éves vezetõi

gyakorlat; közkönyvtárban szerzett minimum

10 éves gyakorlat; vagyonnyilatkozat tételi el-

járás lefolytatása; magyar állampolgárság;

büntetlen elõélet; cselekvõképesség. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Óbuda-

Békásmegyer kulturális életének, intézményrend-

szerének ismerete; hazai és uniós pályázatok le-

bonyolításában szerzett tapasztalat; felsõfokú kul-

turális menedzser képzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,

igazolások: az iskolai végzettséget és szak-

mai gyakorlatot igazoló okmányok másolata;

részletes szakmai önéletrajz; három hónapnál

nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

az intézmény szervezetére és mûködésére vo-

natkozó szakmai koncepció; a pályázó nyilat-

kozata arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

a munkakör legkorábban 2012. március 1-jé-

tõl tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012.

január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további

információt Borbély Rita kulturális és turisz-

tikai referens nyújt a 06-1-437-8834-os tele-

fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai

úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata, Oktatási és Kulturális Fõosztály

címére történõ megküldésével (Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata 1033 Budapest, Fõ

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbu-

dai Platán Könyvtár, igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a

benyújtott pályázatokat a jogszabály által

elõírt bizottság véleményezését követõen

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának

Képviselõ-testülete értékeli, és hozza meg a

döntést. 

A pályázat elbírálásának határideje: a 2012

februári képviselõ-testületi ülés.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról

szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-

ján pályázatot hirdet az Óbudai Múzeum igaz-

gatói (magasabb vezetõi) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: hatá-

rozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. A

foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A veze-

tõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás

határozott idõre, 5 évre szól. A munkavégzés

helye: 1033 Budapest, Fõ tér 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi

megbízással járó lényeges feladatok: maga-

sabb vezetõi megbízás keretében végzi a jog-

szabályban meghatározottak szerinti és az in-

tézmény alapító okiratában foglalt feladatok el-

látásának koordinálását, irányítását, ellenõrzé-

sét, az intézmény törvényes mûködésének biz-

tosítását, az intézmény költségvetésének betar-

tását, a munkáltatói jogok gyakorlását. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megálla-

pítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak

jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény,

valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rende-

let rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi vég-

zettség és szakképzettség; történeti múzeumban

szerzett minimum 5 éves gyakorlat; történeti

múzeumban szerzett minimum 3 éves vezetõi

gyakorlat; vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása; magyar állampolgárság; büntetlen

elõélet, cselekvõképesség. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Óbu-

da-Békásmegyer kulturális életének, intéz-

ményrendszerének ismerete; hazai és uniós pá-

lyázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat;

felsõfokú kulturális menedzser képzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok,

igazolások: az iskolai végzettséget és szak-

mai gyakorlatot igazoló okmányok másolata;

részletes szakmai önéletrajz; három hónap-

nál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány; az intézmény szervezetére és mûködé-

sére vonatkozó szakmai koncepció/vezetõi

program; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a

pályázati anyagában foglalt személyes adata-

inak a pályázati eljárással összefüggõ kezelé-

séhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a

munkakör legkorábban 2012. március 1-jétõl

tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határide-

je: 2012. január 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-

mációt Borbély Rita kulturális és turisztikai refe-

rens nyújt a 06-1-437-8834-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai

úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Ön-

kormányzata, Oktatási és Kulturális Fõosztály

címére történõ megküldésével (Óbuda-Békás-

megyer Önkormányzata 1033 Budapest, Fõ

tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbu-

dai Múzeum, igazgatói pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a

benyújtott pályázatokat a jogszabály által elõírt

bizottság véleményezését követõen Óbuda-Bé-

kásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-tes-

tülete értékeli, és hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: a 2012 febru-

ári képviselõ-testületi ülés.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Könyvtárigazgatói pályázat Múzeumigazgatói pályázat 

obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 28



2011/24. szám Sport – Hirdetés
29

Még várni kell az igazi síidényre,
azonban a mûanyagpályákon már ja-
vában gyakorolnak a lesiklás meg-
szállottai. 

November végén a Barátság
Szabadidõ Park szomszédsá-

gában mûködõ Fogarasi Síiskola
két pályáján bizonyíthatták felké-
szültségüket a tanfolyamok részt-
vevõi. Legtöbben a síiskola három
telephelyérõl (Óbuda, Költõ utca,
Zugló) indultak, közülük 55-en
képviselték a III. kerületet. Az
Óbudai Wallis Országos síverse-
nyen különbözõ kategóriákban
104-en indultak, a népes mezõny

versenyén nem csak a versenyzõk,
hanem az értük aggódó szülõk is
izgalmas pillanatokat éltek át. 

Az indulók között voltak bizton-
ságosan síelõ gyerek, õk már több
éve csúszkálnak a mûanyagpályán
és kellõ jártasságot szereztek a ha-
vas lejtõkön is. A legkisebbek szá-
mára viszont még új élményt je-
lentett ez a verseny. Mindenesetre
öröm volt nézni a négy- és ötéves
apróságok rajt elõtti izgatott ké-
szülõdését, majd a lejtõvel való
„küzdelmét”. Megesett, hogy egy-
egy rossz kapuvétel után az érzé-
kenyebbeknél eltört a mécses, de
az oktatók bíztatására folytatták a

versenyt, a végén mindenki célba
ért. 

Fogarasi Orsolya, a síiskola ve-
zetõje elégedetten értékelte a ren-
dezvényt: - Már komoly rutint sze-
reztünk ilyen nagy létszámú me-
zõny versenyeztetésében, most is
zökkenõmentesen zajlott a több-
órás verseny. Sok ügyes gyereket
láttunk, valamennyien jól felké-
szültek az országos seregszemlére.
Úgy látszik, oktatóink eredményes
munkát végeztek, hiszen a sítudás
látványos javulása mellett azt is el-
érték, hogy a gyerekek talán egy
életre megszeressék a sportot.

A nagy izgalommal várt díjki-
osztón az érmek és oklevelek mel-
lett még ajándékokat is kaptak a

résztvevõk. Az óbudai síiskola
tagjai közül Rehus Léda, Szrebro
Barbara, Bozsó Boldizsár és Ho-
rog András aranyérmet szerzett.
Ezüstérmes lett Mocsári Eszter,
Magyary Márton és Nagy Dávid,
de a bronzérmes Ipacs Dóra, Vár-
laki Luca, Raffác Olivér trió is di-
cséretet érdemel.

A Fogarasi Síiskola idei prog-
ramjában szerepel még a Síelõ Mi-
kulás és a Nordica évadzáró cso-
portonkénti verseny.

Januártól pedig következik az
igazi síelés, ahol a gyerekek már a
havas lejtõkön táncoltatják lécei-
ket.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Öröm, boldogság, büszkeség a dobogón állni

Kedves Sportbarátok és
Természetjárók!

A Rokon Baráti Kör ismét
egynapos ausztriai sítúrákra in-
vitálja Önöket!
Idõpontok, tervezett úti célok:
2012. január 8.: Stuhleck
2012. január 22.: Stuhleck
2012. január 29.: Lammeralm
2012. február 12.:Hirschenkogel
2012. február 26.: St.Corona
2012. március 4.: Stuhleck
Találkozás a túra napján az

I. ker. Batthyány téren 5.30
órakor, visszaérkezés este kb.
22 órakor
Részvételi díj: felnõtt 5500 Ft
+ síbérlet, gyerek (14 éves ko-
rig) 3500 Ft + síbérlet.
Bõvebb felvilágosítást szíve-
sen adunk a 06-20-321-7889-
es telefonszámon.
Szeretettel várjuk minden síel-
ni, snowboardozni és túrázni
vágyó, hegyi klímát kedvelõ
sportbarátunkat!

Mûanyagpályán siklottak

Sítúrák a Rokonnal
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• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az in-

gyenes jogi tanácsadás.

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából

dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-

jén (legközelebb 2012. január 3-án) 17-tõl 19 óráig

a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja

13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-

zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén

(legközelebb 2012 január 19-én)16-tól 19 óráig a

Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szüksé-

ges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének

irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as

telefonszámon lehet.) 

• A Kereszténydemokrata Néppárt csütörtöki

fogadóórái az ünnepek miatt szünetelnek. Következõ

idõpont: 2012. január 5.

• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének

megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap el-

sõ csütörtökén (legközelebb 2012. január 5-én) 16-

tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-

adást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus

utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17

óráig a 368-9464-es telefonszámon.)

• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között te-

lefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal

kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-

meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes

tanácsadásra.Tanácsadás személyesen: a hónap 3.

péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi

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

Ingyenes tanácsadások

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

Dr. Pappné dr. Nagy
Judit (Fidesz-KDNP),
Baumann Irén (Fidesz-
KDNP), Puskás Péter
(Fidesz-KDNP), Bulla
György (Fidesz-KDNP)
januárban nem tart fo-
gadóórát. * Dr. Pappné
dr. Nagy Judit fogadó-

órájának helyszíne vál-
tozik februártól: a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3.) fogadja a pol-
gárokat a szokásos idõ-
ben: minden hónap elsõ
szerdáján 18-tól 19 órá-
ig. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges: 437-

8930. * Baumann Irén
fogadóórájának idõ-
pontja februártól meg-
változik: minden hónap
elsõ keddjén (legköze-
lebb 2012. február 7-
én) tart fogadóórát 17
órától a Platán Könyvtár-
ban (Arató Emil tér 1.).

Képviselõi fogadóóra-változások

Az Év Vállalkozója
A Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége idén 13. al-
kalommal ítélte oda az Év Vállal-
kozója Díjat
a legsikere-
sebb vállal-
kozóknak.
Kerületünk
vállalkozó-
ja, Füredi
István, a
Toyota Sa-
kura Kft.ve-
zetõje is a megtisztelõ elismerés-
ben részesült. A kitüntetés átvé-
telekor az óbudai üzletember
hangsúlyozta: a díj nemcsak ne-
ki, hanem a cégnél húsz éve ve-
le dolgozó munkatársainak és a
kerületnek is szól.

Ünnepi nyitva tartás
• A Platán Könyvtár december
23-tól 2012. január 1-jéig zárva
tart. • Az Óbudai Múzeum de-
cember 24-tõl 2012. január 2-ig
zárva tart. Nyitás január 3-án.

A Kerék Általános Iskola és Gimnázium 40 éves. Ebbõl az
alkalomból Lacó Tamás mûvésztanár iskoláról készült
festményét helyezték el az aula falára november 29-én

A Magyar Kultúra Napja alkalmából immár 20. al-
kalommal hirdeti meg az Óbudai Kulturális Köz-
pont Békásmegyeri Közösségi Háza és a Pais De-
zsõ Általános Iskola a vers- és prózamondó ver-
senyt az óbudai diákoknak, akik idén is öt kate-
góriában mérhetik össze tudásukat. 

A megmérettetés célja, hogy a gyerekek
irodalmi mûvek segítségével közelebb-

rõl is megismerkedjenek a magyar írók és köl-
tõk mûveivel. 

A versennyel elsõsorban a 100 éve született
Gazdag Erzsi ifjúsági író, költõ és Örkény Ist-
ván író, mûfordítónak állítanak emléket. A vá-
logatáshoz ajánlják Gárdonyi Géza, Jékely
Zoltán, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy
Frigyes, Kálnoki László, Ladányi Zoltán, Mó-
ricz Zsigmond és Ottlik Géza mûveit.

A verseny a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban lesz 2012. január 23-án 14.30 órától, re-
gisztráció 13.45 órától. 

Jelentkezni 2011. december 22-ig lehet le-
vélben, e-mailben és faxon. Cím: Békásmegye-
ri Közösségi Ház (1039 Budapest, Csobánka tér
5.) Harangozó Lauránál (harangozo.laura@kul-
turkozpont.hu), vagy a Pais Dezsõ Általános Is-
kola (1038 Budapest Pais Dezsõ utca 1-3.)
Ácsné Böcskei Georgina címén.

Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámo-
kon: 243-2432 (BKH) és a 243-2951 (Ácsné
Böcskei Georgina). 

Vers- és prózamondó verseny

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

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

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

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

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

Ügyvezetõ: Stubeczky Péter

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25 %) nem tartalmazzák.

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

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

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

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

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

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

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

A Kerék utcai iskola torna-
termében 16. alkalommal

rendezték a Mikulás-napi
Telizsák Kupát december 3-án.

A sporteseményre az ország
különbözõ pontjairól érkeztek
a kézilabdások. A nap folya-

mán számos izgalmas meccset
játszottak a „kézisek”. Az
eredmények összesítése után a
díjakat Kelemen Viktória al-
polgármester, az ajándékokat
pedig a Mikulás adta át a gye-
rekeknek.

Telizsák kézilabda kupa Kis kedvenceink is a családhoz
tartoznak, ezért nekik is jár aján-
dék karácsonykor. Például egy-
egy jobb konzerv, száraz eledel,
jutalom falat bizonyára a kutyánk-
nak, cicánknak is ünneppé vará-
zsolja a szentestét. 

Ha azonban ennél kicsivel
többet szeretnénk adni ne-

kik, akkor például megteszi egy
új labda, mûcsont, egér, vagy
bármilyen más játék, amellyel
jól szórakozik - és szórakoztat
minket is. Ha „foglalkoztatni”
akarjuk, dolgoztassuk meg egy
kicsit! Csomagoljuk be a játékot
valamilyen zörgõ papírba, amiv-
el amúgy is nagyon szeretnek

zajongani. Amíg kibontja, hogy
hozzájusson a meglepetéshez, az
is egyfajta játék a számára. 

De egy új meleg pokróc, fek-
hely, kosár vagy kisbútor is nagy
örömet okoz kis kedvencünknek.
Ha pedig saját kezûleg varrunk
neki egy pihe-puha párnát, eset-
leg cserélhetõ huzattal, annak is
nagyon fog örülni.

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 6800 Ft
Nyitva tartás:

Hétköznap 8-22-ig,
Hétvégén 9-21-ig.

06(70)508-3967, sentiment.hu

Szolárium Szalon
1034 Bp., Nagyszombat utca 3.

ÜGYELET
Csillaghegyen

AZ ÚJ PATIKÁBAN

ÜGYELETI DÍJ NÉLKÜL
a Tesco expressz

mellett

MÁTYÁS KIRÁLY
PATIKA

Bp., III. Mátyás király út 2.
Tel.: 240-4320

Hát, ez állati!

JÁTÉKOK AJÁNDÉKBA. Demcsák Zsuzsa televíziós mûsorvezetõ az álta-
la összegyûjtött játékokat a III. kerületi Családok és Gyermekek Átme-
neti Otthonának lakói között osztotta szét december 12-én. Az esemé-
nyen részt vett Kelemen Viktória alpolgármester

HAHOTA
Történelemórán kérdezi a tanárnõ
a gyerekeket:
- Mirõl volt híres Kolumbusz Kris-
tóf?
- Hogy vízum nélkül eljutott Ameri-
kába! - feleli Karcsi.

* * *
- Nem lesz túl vékony ez a fal? -
kérdezi a tulajdonos az építésve-
zetõtõl.
- Dehogy, uram! Még tapéta is jön
rá!

* * *
A rendõr megállítja az autóst és fi-
gyelmezteti:
- Ön rossz irányba halad az egyirá-
nyú utcában.
A férfi nyugodtan válaszol:
- Honnan tudja? Hiszen fogalma
sincs, hová megyek!

* * *
- Nem is tudom, mit vegyek a fele-
ségemnek névnapjára.
- Ugyan, öregem, sose törd a fejed!
Kérdezd meg tõle!
- Nem tehetem.
- Aztán miért nem?
- Mert annyi pénzem nincs.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_24.qxd  2011.12.13.  14:40  Page 32


