
A 18×24 méteres jégpályát december 1-jétõl
használhatják ingyenesen a korcsolyázni vá-
gyók különféle szolgáltatásokkal.

Az önkormányzat elvégeztette a Gõtés-
tó növényzetének visszavágását, meg-
tisztíttatta a területet a hulladékoktól. 

A megjelölt edzõtermekben 50 százalékos
kedvezménnyel válthatnak belépõt a III.
kerületi lakcímkártyával rendelkezõk.24

Óbudai Fitnesztermek Napja

XVIII. évfolyam 22. szám              Megjelenik kéthetente          2012. november 26.

4
Jégpálya december 1-jétõl a Fõ téren

11
Megújult a Gõtés-tó

A200 méteres mell-
úszás londoni olim-

piai bajnoka, Gyurta
Dániel gyõzött fõ szá-
mában a hagyományos
bécsújhelyi nemzetközi
rövidpályás viadal no-
vember 10-ei verseny-
napján. Remek idejé-
nek köszönhetõen az
idei világranglista élére
került. 

FOLYTATÁS A 29. OLDALON

F õpásztori látogatása
- vizitációja - kere-

tében november 10-én
ismét Óbudára látogatott
Erdõ Péter bíboros, prí-
más, az Esztergom-Bu-
dapesti Fõegyházmegye
érseke. Ezúttal a Derûs
Alkony Gondozóházat
és a Hatvany Lajos utcai
Nyugdíjasházat kereste

fel, ahol idõs emberek-
kel találkozott. 

TUDÓSÍTÁS AZ 5. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata több mint 10
éve köszönti a szociális
területen dolgozókat a
Szociális Munka Napján. 

A z Óbudai Kulturá-
lis Központ adott

otthont az ünnepségnek
november 13-án. A Fi-
scher Ágoston Óbudai
Szociális Díjat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
képviseletében Kozma
Imre atya vette át. 

FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Szociális díj a Máltai Szeretetszolgálatnak 

ADVENT ÓBUDÁN 2012. Korcsolyapálya, karácsonyi kézmûves vásár, adventi mûhely, ünnepi ételek és italok várják egyebek mellett
az érdeklõdõket az immár hagyományos, ingyenes adventi programon, melyet december 1-jétõl 23-ig rendeznek a Fõ téren.

Ajánló a 14-15., polgármesteri köszöntõ a 32. oldalon

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
december 7-én, pénte-
ken jelenik meg.Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Fontos a nemzedékek
közötti szolidaritás

Bús Balázs polgármester, Kozma Imre atya és Kelemen Viktória alpolgármester a Szociális Munka Napja alkalmából
rendezett ünnepségen az Óbudai Kulturális Központban

Gyurta Dániel a világranglista élén

Puskás-szobor és
tér a Promenádon
Az Óbudai Promená-
don a Puskás Öcsi ne-
vû téren állítják fel a vi-
lághírû futballista egész
alakos szobrát jövõ ta-
vasszal. Az alkotóknak
egy régi fotó alapján
kell dolgozniuk.

BÕVEBBEN A 3. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Világszerte november
12-e a Szociális Munka
Napja, 1997 óta. Ilyen-
kor alkalom nyílik arra,
hogy a közvélemény fi-
gyelmét az elesettekért
dolgozókra irányítsák. 

Magas szintû
ellátások

A helyi önkormányzat
vezetése több mint 10 éve
fejezi ki köszönetét egy
nagyobb szabású ese-
mény rendezésével, elis-
merésekkel azoknak a
szakembereknek, akik fe-
lelõsségteljes, alázatos és
áldozatkész munkájukkal
segítséget nyújtanak az
elesett, kirekesztett, támo-
gatásra szoruló embertár-
saiknak. Az ünnepségen
elhangzott, hogy az ön-
kormányzat országosan is
magas szintû, kiterjedt
szociális ellátórendszert
mûködtet, melyben a la-
kosok az újszülött kortól
egészen idõs korig, egész-
ségi állapotuknak, élet-
helyzetüknek
megfelelõ ellá-
táshoz juthat-
nak.

Az Óbudai
Kulturális Köz-
pontban no-
vember 13-án
tartott rendez-
vényen Bús
Balázs polgár-
mester egy kü-
lönös jelenség-
re hívta fel a fi-
gyelmet. Az
utóbbi néhány
évben, a mély-
szegénységben
élõk problémá-
iról egyre több
ember, mind

markánsabb véleményt
fogalmaz meg. Mintha
csak a futballról lenne
szó, mindenki ért hozzá.
Véleménye szerint az is-
meretek és közvetlen ta-
pasztalatok hiányában,
egyfelõl hibás döntések is
születtek. Utalt Vecsei
Miklósnak, a Máltai Sze-
retetszolgálat alelnökének

mondatára, mely szerint
rosszul segíteni bûn, más-
részt kialakult az a nemkí-
vánatos közhangulat, me-
lyet ma már a legtöbben
érzékelünk. Feltette a kér-
dést: vajon miért épp
most és miért ilyen ele-
mentáris erõvel törnek fel
a szegénységgel kapcso-
latos indulatok? A Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia két kutatójának jegy-
zetét alapul véve, azt a vá-
laszt adta, hogy a fokoza-
tos elszegényedés az em-
bereket zárkózottá tette,
általánossá vált a hagyja-
nak békén, megvan a ma-
gam baja gondolkodás-
mód. Mindez azért tragi-
kus, mert éppen a helyi
közösségek azok, melyek
legerõsebb támaszai le-
hetnének a krízisbe kerül-

teknek. Baj ez azonban a
segítõ szakma szempont-
jából is, hiszen az egyéni
esetkezelések során szû-
kül azon állandó jelenlé-
võk köre, akikkel együtt-
mûködhetnének. 

A polgármester hang-
súlyozta, hogy mindent
egybevetve rettenetes
jövõkép bontakozik ki a
kutatásból, mivel éppen
a fiataloknál tapasztal-
ták elsõsorban a szolida-
ritás leértékelõdését, s
ez csak részben magya-
rázható a korábbi idõk-
ben tapasztalt, parttalan
liberalizmus tagadásá-
val. Ebben benne van a
kereskedelmi média, a
politika egy jól behatá-
rolható köre és az elmúlt
évek oktatási, nevelési
kultúrája is. Szürreális

jövõkép körvonalazó-
dik, széthulló társada-
lommal és indulatvezé-
relt darwinizmussal.

Szolidárisabb
világot!

Ugyanakkor bizakodá-
sának hangot adva úgy
fogalmazott, hogy most
talán még nem késõ az
irányok megváltoztatásá-
ra. Újjá kell építeni a he-
lyi közösségeket, a meg-
lévõket pedig meg kell
erõsíteni. Azt a jókíván-
ságát fejezte ki, hogy a
szociális területen dolgo-
zók mind gyakrabban ta-
pasztalhassák meg a be-
csülettel végzett munka
örömét, a jótettbõl faka-
dó belsõ gazdagságot. Ez
a gondjaikra bízottak
esélye is egyben. Összes-
ségében ez egy embersé-
gesebb, szolidárisabb vi-
lág eljövetelébe vetett
közös remény. Végül kö-
szönetet mondott a szoci-
ális ellátásban dolgozók-
nak, illetve a területen
mûködõ civil szerveze-
tek munkatársainak, va-
lamint Gyõri Dani Lajos-
nak, a Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársának. 

Ezt követõen a pol-
gármester a 2005 szep-
temberében alapított
Fischer Ágoston Óbudai
Szociális Díjat Kelemen
Viktória alpolgármester-
rel adta át Kozma Imre
atyának. 

Szeberényi

A z elismerést idén a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat képviseleté-

ben Kozma Imre atya vette át, aki
többek közt hangsúlyozta: az ember
igazi lehetõsége a másik ember. A szó-
ciusz (szomszéd), aki legközelebb
van, aki tõlünk kaphatja meg az utolsó
kapaszkodó pontot. Ehhez az egész
gondolkodásmódunknak át kell ala-
kulnia. Olyan világban élünk, ahol az
adományok nem oldhatják meg az em-
beriség gondjait. A lelkünkben kell
megérlelõdnie a gondolatnak, hogy a
javainkat meg kell osztani, még azokat
is, amire magunknak is szükségünk
van. Osszuk meg az életünket is egy-
mással, szokjunk hozzá ehhez a gon-
dolathoz - zárta szavait az atya.

Polgármesteri dicséretek
Pénzjutalommal járó polgármesteri dicséretben ré-
szesült: Bartháné Bolyos Zsuzsanna szociális segí-
tõ, mûhelyvezetõ, az Óbudai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási Központ munkatársa; Bencsik Józsefné
szakápoló, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény dolgozója; Palaczkiné Lakatos Melinda gaz-
dasági ügyintézõ, az Óbudai Egyesített Bölcsõdék
munkatársa; Vasáros Krisztina családgondozó, az
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központ dolgozója; Zahorán Jánosné, a polgár-
mesteri hivatal szociális szolgáltató fõosztályának
csoportvezetõje.

„Javainkat is meg kell osztani“

Szociális díj a Máltai Szeretetszolgálatnak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzat vezetése
és az Óbuda-Újlak Közös-
ségi Egyesület közös saj-
tótájékoztatón jelentette
be november 16-án, hogy
jövõ tavasszal szobrot állít
a legendás labdarúgó,
Puskás Ferenc emlékére.
A szobor a Puskás Öcsi el-
nevezésû téren kap majd
helyet, mely az Óbudai
Promenád fejlesztése so-
rán épült.

A sajtótájékoztatón
elhangzott, hogy

az Óbuda Újlak Közös-
ségi Egyesület tíz mû-
vész számára meghívá-
sos pályázatot írt ki a
szobor elkészítésére. Az
alkotóknak egy fotó

alapján kell dolgozniuk,
amelyen Puskás épp
Szalonikiben gyereke-

ket tanít dekázni. A pá-
lyázatokat a szakmai
zsûri december közepén

bírálja el, az avatást pe-
dig a tervek szerint Pus-
kás Ferenc születésének
évfordulója (április 1.)
alkalmából, várhatóan
jövõ márciusban tarta-
nák.

Bús Balázs polgár-
mester elmondta, az ön-
kormányzat egyértelmû-
en támogatta azt az ötle-
tet, hogy a Bécsi út és
Dereglye utca által hatá-
rolt teret Puskás Ferenc-
rõl nevezzék el. Hang-
súlyozta: Óbuda nagyon
büszke, hogy otthont
adhat ennek a szobornak
és térnek. A Puskás Öcsi
szobor és tér nemcsak
úti cél lenne, hanem kö-
zösségépítõ funkciót is

betöltene, segítene a
környék felvirágoztatá-
sában. A közösségépíté-
sen és a turizmus fellen-
dítésén túl, a példaké-
pek állítása is fontos
küldetése az önkor-
mányzatnak. 

Szöllõsi György, a
Puskás-hagyaték keze-
lõje kiemelte: ez lesz az
elsõ egészalakos Pus-
kás-szobor a világon. A
sajtótájékoztatón részt
vett özvegy Puskás Fe-
rencné, Erzsébet asz-
szony is, aki a legendás
focista mezének máso-
latával ajándékozta meg
Bús Balázs polgármes-
tert

Sz. Cs. 

A kép alapján készülhet a szobor. A felvétel Puskást örö-
kíti meg, miközben Szalonikiben gyerekeket tanít dekázni

Puskás-szobor és tér a Promenádon

A Fischer Ágoston Óbudai
Szociális Díjat idén a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálatnak ítélte az önkor-
mányzat képviselõ-testü-
lete, Óbuda-Békásmegyer
szociális jóléte érdekében
kifejtett tevékenysége
alapján, a Szociális Szol-
gáltató Intézmény javasla-
tára.

AMagyar Máltai Sze-
retetszolgálat 1989-

ben alakult meg Csilla
von Boeselager kezdemé-
nyezésére, Kozma Imre
atya vezetésével, a Szuve-
rén Máltai Lovagrend ki-
lenc évszázados eszméje,
a hit védelme és a szegé-
nyek istápolása szellemé-
ben. Sokágú tevékenysé-
gét legjobban az adomány
kifejezés szimbolizálja.
Többek közt a nélkülö-
zõknek adott élelem, ru-
hadarab, gyógyászati se-
gédeszköz, gyógyszer, a
lelki krízist oldó szó, a
biztonságot nyújtó szállás,
a szeretetteljes gondozás,
ápolás, a sérült emberek-
kel való figyelõ és értõ tö-
rõdés. 

Az adományok „mö-
gött“ több ezer jó szán-
dékú ember, szolgáló,
szervezõ és gyûjtõmun-
kája áll.

Óbuda-Békásmegyer
szociális ellátásainak,
szolgáltatásainak fejlõdé-
séhez, valamint hátrányos

helyzetû lakosai életminõ-
ségének javításához szá-
mos tevékenységükkel
hozzájárultak. 

Abékásmegyeri csoport
által üzemeltetett Idõsek
Klubjában kellemes lég-
kör, különbözõ foglalko-
zások, rendezvények tar-
kítják, oldják az idõs em-
berek magányát. Limitált
létszámban lehetõség van
az alacsony nyugdíjjal
rendelkezõknek ebédelés-
re is. A szociális konyha
munkanapokon 150 rászo-
ruló embernek biztosít té-
rítésmentesen napi egy-
szeri meleg ételt. AKakaó
kaláccsal elnevezésû
programban az iskolába
igyekvõ, rászoruló gyer-
mekek kapnak reggelit. A
Békásmegyeri Családok
Átmeneti Otthonában az
átmenetileg vagy tartósan
fedél nélkül maradt csalá-
dokat támogatják annak
érdekében, hogy továbbra
is családi kötelékben ma-
radhassanak, lehetõséget
kapjanak további élethely-
zetük javítására. A Há-
zigondozó Szolgálat
1994 õszétõl foglalkozik a
városrészben élõ, a szociá-
lisan hátrányos helyzetû és
egészségileg megromlott
állapotú nyugdíjasokkal. 

A Nappali Szociális
Centrum-Óbudai Mele-

gedõben a higiénés ellá-
tásra nyílik lehetõség, il-
letve a szakemberek szo-
ciális információkat, taná-
csokat adnak, mentális se-
gítséget nyújtanak. A
Gondviselés Háza-Haj-
léktalanok Éjjeli Mene-
dékhelyén naponta leg-
alább 50 hajlék nélkül élõ
alapvetõ szükségleteit lát-
ják el, elsõsorban a nyu-
godt pihenés lehetõségé-
nek biztosításával és éle-
lemmel, fõként a téli hó-
napokban. Az Utcai Gon-
dozó Szolgálat az utcán

élõ, otthontalan emberek
elsõdleges problémakeze-
lésével foglalkozik, vagy
életben tartó, életmentõ
krízisintervenciós beavat-
kozást végez. Ezen kívül
rászorulóknak további se-

gítséget nyújt a 24 órás
Egészségügyi Centrum, a
Mozgó Orvosi Rendelõ, a
Mozgó Tüdõszûrõ, a
Gyógyászati Segédeszköz
Kölcsönzõ, a Mentõszol-
gálat, a betegszállítás. 

A szolgálat munkatársai, látva a lakótelepi gyermekek szabadidõs elfoglaltságainak hiá-
nyosságait, 1998-ban „Játszva megelõzni“ elnevezéssel sokakat érintõ programot indítot-
tak el a városrészben. Ennek részeként már hét olyan játszóteret és játszóházat alakítottak
ki, ahol szakemberek várják ingyenes foglalkozásokkal, klubokkal a környék családjait

Adományok a Szeretetszolgálattól

• A jelzõrendszeres riasztókészülékeket a legin-
kább rászoruló, kisnyugdíjas, zömmel egyedül élõ
idõsekhez helyezték ki, akik e lehetõség nélkül már
nem tudnának biztonságosan otthonukban tartóz-
kodni. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény és
a Máltai Szeretetszolgálat budapesti központja 2005-
ben együttmûködési megállapodást írt alá, melynek
értelmében a szolgálat diszpécserközpontja fogadja
és továbbítja az intézmény által ellátottak jelzéseit.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Felhívás

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

Közmeghallgatás a járásról és tankerületrõl
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete értesíti a III. kerü-
let állampolgárait, hogy december 17-én 18 órai kezdettel közmeghallgatást
tart az Óbudai Kulturális Központban (San Marco utca 81.).
Az idei közmeghallgatás témája: járás és tankerület kialakítása.
Az önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelõen a képviselõ-testület
évente legalább egyszer, elõre meghirdetett idõpontban közmeghallgatást tart,
melyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közér-
dekû kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
A közmeghallgatás célja, hogy a közösségi javaslatok, illetve észrevételek ne
csak az apparátuson keresztül, hanem közvetlenül az állampolgároktól jussa-
nak el a képviselõ-testülethez.

Heti Termelõi Piac és Vásár Óbudán több helyszínen
Bús Balázs polgármester felkérése alapján 

az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. szervezésében és üzemeltetésével 
heti Termelõi Piac és Vásár nyílik az alábbi helyeken:

Római úti lakótelep, Vízimolnár utcai parkoló 
Nyitás: 2012. november 29. csütörtök, 10 óra.

Üzemeltetés: minden csütörtökön 10 és 18 óra között 
(munkaszüneti és ünnepnapok kivételével).

Kaszásdûlõi lakótelep, Huszti út és Kaszásdûlõ utca 
által határolt terület

Nyitás: 2012. november 30. péntek, 10 óra.
Üzemeltetés: minden pénteken 10 és 18 óra között 

(munkaszüneti és ünnepnapok kivételével).

Várjuk õstermelõk, családi manufaktúrák, kézmûvesek, kistermelõk 
és kisvállalkozások jelentkezését, akik szívük, lelkük, két kezük munkáját

kínálják vásárlóinknak.
Jelentkezés, és további felvilágosítás: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Buda-

pest, Szentlélek tér 7.) Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály (fszt. 11. és
fszt. 12. iroda), tel.: 430-3498, 430-3481, e-mail: termeloi.piac@ovzrt.hu.

A 2007 óta hagyománnyá vált
jégpálya nyitása idén is egy-
beesik az adventi idõszak
kezdetével. A november vé-
gére tervezett mûszaki át-
adást és a december 1-jei
nyitást megelõzi a pálya épí-
tése, melyet november 20-án
kezdtek el a Fõ téren. 

Ajégpálya 18x24 mé-
teres lesz, és decem-

ber 1-jén, szombaton nyit-
ja  kapuit a korcsolyázni
vágyók elõtt.

Tavaly 22 ezren csatol-
tak fel korcsolyát a februá-
rig 8-tól 22 óráig nyitva
tartó pályán. Idén az ön-
kormányzat tervei szerint
február 3-ig biztosan lehet
majd korcsolyázni Óbu-
dán. A feltételek nem vál-
toznak, továbbra is ingye-
nes a használat, lehetõség
nyílik korcsolyakölcsön-
zésre, élezésre, értékmeg-
õrzõ és büfé is lesz a pálya
melletti sátorban. Sz. Cs. 

December 1-jén nyit a jégpálya a Fõ téren

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatának

Képviselõ-testülete soron

következõ ülését - a II.
féléves munkaterv szerint
- november 29-én 10
órától tartja a Városháza
tanácskozótermében.

Ó buda-Békásme-
gyer Román Nem-

zetiségi Önkormányzata

december 8-án 18 óra-
kor közmeghallgatást
tart a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. (Cím:
Csobánka tér 5.)

Testületi ülés

Közmeghallgatás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.
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Bem József Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete és
Varsó Bemowo kerületének Képviselõ-testülete 2010-ben közö-
sen hozta létre a Bem József Díjat, melynek odaítélését és átadá-
sát rendeletben szabályozta.
„A Díj adományozható annak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ
természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaságnak, aki (amely) Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete közötti
együttmûködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesít-
ményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok és
barátság elmélyítése érdekében kiemelkedõ munkát végzett.“
A Díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turiszti-
ka, gazdasági kezdeményezés, közélet területein végzett tevé-
kenységért ítélhetõ oda.
A Bem József Díj évente adományozható lengyel részrõl egy és
magyar részrõl egy fõ részére.
A magyar díjazott személyére 2012. november 30-ig írásban -
a 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú melléklet formanyomtatványá-
nak kitöltésével - tehet indítványt: a polgármester, legalább 5

települési képviselõ, az önkormányzat területén mûködõ tár-
sadalmi szervezet és az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkezõ, legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétérõl a Bem József Díj Kuratóriumának ja-
vaslata alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-
testülete dönt 2013. január 31-éig, az adományozás indokait is
tartalmazó határozatban.
A Díjat várhatóan Bem József születésnapján, március 14-én ad-
ják át.
A Díjjal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat - azaz a kitöltött forma-
nyomtatványt - zárt borítékban, a polgármesteri hivatal címére
(Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal,
1033 Budapest, Fõ tér 3.) postai úton kérik benyújtani, „Javaslat
Bem József Díj adományozására“ megjelöléssel, 2012. novem-
ber 30-ig.
(A benyújtási határidõ a postára adás dátumát jelenti. A forma-
nyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.)
Bõvebb információ kérhetõ Borbély Rita kulturális és turisztikai re-
ferenstõl. Elérhetõség: 437-8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu

Alegutóbbi személyes
fõpásztori egyházlá-

togatás még 1934-ben tör-
tént. Azután a háború aka-
dályozta meg, majd pedig
a megváltozott társadalmi
rendszer tette lehetetlenné
e kötelesség teljesítését.

A lakók örömére ezúttal
a Derûs Alkony Gondo-
zóházba és a Hatvany
Lajos utcai Nyugdíjas-
házba látogatott el a fõ-
pásztor. Tájékozódott az
intézmények mûködésé-
rõl, az idõsek napirendjé-
rõl, elhelyezésük körül-

ményeirõl. A lakók boldo-
gan meséltek élményeik-
rõl, még ma is tevékeny
életükrõl. 

Erdõ Péter örömmel
hallgatta a beszámolókat,
különösen azokat, ame-
lyek arról szóltak, hogy a
család bármikor megláto-
gathatja a bentlakó idõs
hozzátartozóját. Hangsú-
lyozta a nemzedékek kö-
zötti kapcsolatok fontos-
ságát. - Ha nincs kapcsolat
az idõsek és a fiatalabbak
között, akkor hogyan ad-
ják át tapasztalataikat a

sokat látottak az ifjaknak?
- tette fel a kérdést. Éppen
ezért bíztatta a családtago-
kat, hogy bármilyen el-
foglaltak is, szakítsanak
idõt a nagypapák, nagy-
mamák, anyukák, apukák
meglátogatására. 

Kérdésre válaszolva a
fõpásztor elmondta, sem-
mi akadálya annak, hogy
az élettársakként élõ szü-
lõk gyermekei is maguk-
hoz vegyék a szentségeket
- keresztelés, elsõ áldozás,
bérmálás stb. - és gyako-

rolják a kereszténységet.
Látogatása végén Boldog
Meszlényi Zoltán Lajos
1951-ben vértanú halált
halt püspök képével aján-
dékozta meg a nyugdíjas
otthonok lakóit Erdõ Pé-
ter. Domi Zsuzsa

Erdõ Péter bíboros Óbudán

Fontos a nemzedékek közötti szolidaritás
Erdõ Péter 2010 februárjában kezdte meg vizitációját a
Budapest nagy részét magába foglaló Esztergom-Buda-
pesti Fõegyházmegye plébániáin. A látogatást az Apos-
toli Szentszék írja elõ. Ilyenkor a plébánia területén lé-
võ összes templomba el kell mennie a fõpásztornak, sõt
a szerzetesközösségeket és egyéb egyházi intézménye-
ket is felkeresi, de a civil társadalom, például az önkor-
mányzat meglátogatása is a vizitáció részét képezi. 

Az Óbudai Református Mû-
emlék Templom 113 éves
orgonája közel 20 éves
hallgatás után újra meg-
szólal. 

A z ünnepélyes orgo-
naavató zenés áhí-

tat advent elsõ vasárnap-
ján, december 2-án 15
órakor kezdõdik. Orgo-
nán közremûködik a
nemzetközi hírû német
orgonamûvész, Chris-

toph Bossert professzor.
A szakmai fórumon
Fassang László és Sza-
bó Balázs orgonamûvé-
szek mutatják be az or-
gonát az érdeklõdõknek.
A rekonstrukciós mun-
kálatokat az AerisOr-
gona Kft. végezte. Az
Óbudai Református Gyü-
lekezet Presbitériuma
minden érdeklõdõt vár
az eseményre. (Cím:
Kálvin köz 4.)

Húsz év hallgatás után ismét megszólal az orgona 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés – Pályázat

Csaknem egyéves munka
fejezõdött be a Kaszásdûlõ
utca 5-11. számú társasház
felújításával. A munkálatok
eredményeként 405 lakás
vált korszerûbbé, kényelme-
sebbé, olcsóbbá és piacké-
pesebbé.

AZBR (Zöld Beruhá-
zási Rendszer) ke-

retében megvalósult be-
ruházás 617 millió forint-
ba került. Ennek felét ál-
lami támogatásból finan-
szírozta a társasház. Mé-
retét tekintve a Faluház
után a második legna-
gyobb panelház-felújí-
tásnak minõsül a kaszás-
dûlõi. A ház lakásainak
25 százaléka önkormány-
zati tulajdonban van, te-
hát ezek költségét az ön-
kormányzat finanszíroz-
ta. A többi lakó pluszki-

adásai pedig - az elõzetes
számítások szerint - a re-
zsiköltségek csökkenésé-
bõl fedezhetõk. 

A felújítás alkalmával
kicserélték a nyílászáró-

kat, szigetelték a födémet
és a homlokzatot, mérhe-
tõvé és szabályozhatóvá
tették a fûtést. Mindezek
hatására mintegy 30-50
százalékkal csökken a fû-

tési energia felhasználás,
miközben a lakások mele-
gebbé és komfortosabbá
válnak. Ebbõl adódóan az
ingatlanok értéke 10-15
százalékkal magasabb

lesz, mint a hasonló, de
felújítás nélküli lakásoké.
A kivitelezést a Fehér Ab-
lak Kft. végezte.

Hamarosan a házat kö-
rülvevõ zöldterületet is új-
jáépítik. Ennek költségét
teljes egészében az önkor-
mányzat vállalta magára.

A beruházás átadásakor
Puskás Péter alpolgár-
mester úgy fogalmazott,
hogy az önkormányzat to-
vábbra is várja a lakókö-
zösségek jelentkezését ha-
sonló felújításokra. Asike-
res programok megvaló-
sulása érdekében saját pá-
lyázatot ír ki, melynek ke-
retében elsõ körben ezer
lakás felújítására nyílik le-
hetõség. De az önkor-
mányzat nemcsak a lakó-
házak, hanem a közintéz-
mények jelentkezését is
szívesen fogadja. domi

Korszerûbb lakások Kaszásdûlõn

Újrafestik a Mozaik utcai felüljáró vasszerkezetét a
szeptember közepén elkezdett, két ütemben történõ re-
konstrukció részeként. A felújítással várhatóan decem-
ber elsõ hetében végeznek a szakemberek 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Pályázati felhívás a 2012. évi Fõvárosi Városrehabilitációs Keretbõl
társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak
támogatására
A Fõvárosi Közgyûlés a Fõvárosi Városrehabilitációs Keretbõl juttatha-
tó támogatás feltételeirõl és pályázati eljárás rendjérõl szóló többször
módosított 2/2005. (II.10.) Fõv. Kgy. rendeletben biztosított jogkörében
eljárva pályázatot ír ki a volt állami tulajdonú lakások privatizációja so-
rán alakult társasházas, valamint az úgynevezett tanácsi célcsoportos for-
mában megvalósult lakásszövetkezeti  lakóépületek felújítási költségei-
nek támogatására. Pályázatot a 6 vagy annál több lakásos társasházas és
lakásszövetkezeti lakóépületek nyújthatnak be. A rendelkezésre álló
pénzeszköz: 190 000 000 forint, azaz százkilencvenmillió forint.
A pályázatok benyújtásának módja: az összes melléklettel együtt 1 ere-
deti példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje:
2012. november30. (péntek). Apályázatok benyújtásának helye: a tár-
sasházas illetve lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerint illetékes
kerületi önkormányzat.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. február 28. A pályázat
eredményérõl minden társasházas és lakásszövetkezeti lakóépületet írás-
ban értesítenek. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhe-
tõ a Fõpolgármesteri Hivatal Városépítési Fõosztály Települési Értékvé-
delmi Osztályán: Bácskai Béláné, tel.: 327-1367. Faithné Chikán And-
rea, tel.: 999-9057.
Apályázat teljes szövege a mellékletekkel együtt letölthetõ: http://infos-
zab.budapest.hu:8080/akl/ tva/Palyazatok.aspx?id=637
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Lapzártakor érkezett: Né-
hány hónap múlva, tavasz-
szal kezdhetnek hozzá a
római-parti mobilgát ki-
alakításának. Tervek sze-
rint két éven belül, 2014-
re elkészülhetnek a 3,1 ki-
lométeres gát állításához
szükséges munkálatok-
kal. A folyamatról, az idõ-
közben felmerült kérdé-
sekrõl lakossági fórumon
tájékoztatták az érintette-
ket dr. Szeneczey Balázs,
a Fõvárosi Önkormányzat
városfejlesztésért felelõs
fõpolgármester-helyette-
se, illetve a tervezéssel,
projektirányítással megbí-
zott szakemberek. Az ese-
ménynek a csillaghegyi
Fodros Általános Iskola
adott otthont november
19-én. 

A fórumon az érintet-
tek mellett részt

vett Puskás Péter alpol-
gármester, Szécsi Zsolt,
a kerület fõépítésze és
több önkormányzati
képviselõ is. 

Dr. Szeneczey Balázs
részletesen kifejtette a
fejlesztés elõzményeit,
majd rátért a jelenlegi
álláspontra, a tervek is-
mertetésére. Mint az is-
mert, a gát három külön-
bözõ szakaszon épül. A
befejezés 2014 második
felére tehetõ. 

Part mentén
A legtöbb vitát kiváltó

kérdést már tavaly au-

gusztusban eldöntötte a
Fõvárosi Közgyûlés, az-
az, hogy a védmûvet
közvetlenül a
parti út mentén,
annak Duna-felõ-
li oldalán alakít-
ják ki. A Mátyás
király út és a Rozgonyi
Piroska utca közötti má-
sodik szakaszon a
partéltõl a lehetõ legtá-
volabb, az ingatlanok
(part felé esõ) kerítései
vonalának közelében
építik ki a mobilgát he-
lyét, azaz itt is „levédik“
a hullámteret. A végle-
ges nyomvonalat tehát
már elfogadták, arról
kell még dönteni, hogy
például az egyes szaka-
szokon mekkora legyen
a feltöltés szélessége. A
feltöltés a folyó medré-
nek ferde megtámasztá-
sát jelenti, leginkább a
víz szintje alatt. Ez dön-
tõen a Pünkösdfürdõtõl

a Mátyás király útig tar-
tó, elsõ szakaszt érinti,
jelenleg ennek részleteit

tisztázzák. Eldöntendõ
kérdés lesz még, hogy a
Duna közelében húzódó
fõnyomócsövet áthe-
lyezzék, vagy azt kike-
rülve alakítsák ki a véd-
mûvet. A felszín alatti
rétegvizeket érintõ kér-
déseket a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem szak-
emberei tanulmányoz-
zák, és a hónap végéig
elkészített 3 D-s modell-
vizsgálat alapján lehet a
konkrét mûszaki doku-
mentációt véglegesíteni.

Az, hogy a mobilgát
milyen szerkezetû le-
gyen, szintén eldõlt. Az
elsõ szakasznál vasbe-

tonból (a Pünkösdfürdõ
utcától a Mátyás király
útig), a másik két szaka-
szon, azaz a Mátyás ki-
rály úttól és Rozgonyi
Piroska utcáig és utóbbi-
tól a Kadosa utcáig, illet-
ve tovább, szakaszosan
az Északi összekötõ irá-
nyába tartó részen alu-
míniumból készülnek az
elemek. Az Északi
összekötõ híd és a Kado-
sa utca közti szakaszon
elsõsorban a már meglé-
võ parti feltöltést erõsítik
tovább. Itt a terepszint
nagyrészt megközelíti a
mértékadó árvízszintet,
csak néhány helyen van

„lyuk“, amit fel kell töl-
teni, vagy mobilgáttal el-
rekeszteni. A fórumon
elhangzott, a választást
elsõsorban mûszaki
okok indokolták, a véde-
lem egyenrangú lesz a
védmû teljes hosszában. 

Maximális 
védelem

A szakemberek ismét
hangsúlyozták, hogy a
mobilgát az autópályák
zajvédõ falához hason-
lóan, oszlopok között
lesz elhelyezve. Árvíz-
mentes idõszakban csak
a beton alap marad, az
lesz látható, az ár köze-
ledtével pedig 12-24 óra

alatt behelyezik az osz-
lopokat és a mobil pane-
leket, amik elzárják a
víz útját. Fontos hang-
súlyozni, hogy minden

eshetõségre gondolva,
meghagyják a régi, úgy-
nevezett nyúlgátat is, a
Nánási-Királyok útja
mentén. A védmû terve-
zésénél az eddigi mér-
tékadó árvízszintet vet-

ték alapul,
ami 853
centiméter.
Ehhez ren-
delték hoz-

zá a jogszabályban rög-
zített, lehetõ legmaga-
sabb, 97 centiméteres
biztonsági „emelést“,
így az idõjárási szélsõ-
ségeket is figyelembe
véve 950 centiméteres
magassággal terveznek. 

A fõpolgármester-he-
lyettes elmondta: a ró-
mai-parti védmû meg-
építése Tarlós István fõ-
polgármester számára a
legfontosabb projektek
közé tartozik, több évti-
zedes adósságot törleszt
a megépíttetésével. A
kivitelezés jövõ tavasz-
szal kezdõdhet, 2014
második felében állhat a
gát. Szeberényi Cs.

Part mentén építik a védmûvet 

Két éven belül elkészülhet a mobilgát a Rómain

A római-parti mobilgát kialakításánál elsõdleges
szempont a megfontolt tervezés, a természeti
környezetben nem lesz drasztikus változás.

A Fõvárosi 
Közgyûlés még

idén dönt 
a mobilgát 

végleges tervérõl.

Hosszú évek óta várnak a Római-parton és környékén élõk a védmûre

Dr. Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettes a terve-
ket ismertette a lakossági fórumon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy – Szociális

Rendhagyó osztályfõnöki
órára gyûltek össze a hetedi-
kesek november 9-én az Ár-
pád Gimnázium elõadóter-
mébe. A szokásostól eltérõ
drogprevenciós program nyi-
tánya zajlott az iskola falai
között.

Aközépiskolások kor-
osztálya a legveszé-

lyeztetettebb drogozás
szempontjából. Ezért tehát
õket, a 14-18 éveseket cé-
lozza meg a megelõzési
program is, amely Listen
néven az Amerikai Egye-
sült Államokban már 40
éve sikeresen mûködik. Je-
lenleg 440 iskolában alkal-
mazzák. Pszichológusok,
toxikológusok, lelkészek
járják az iskolákat és füze-
tek, filmek segítségével vi-
lágosítják fel a fiatalokat a
drogok káros hatásairól. 

A program kidolgozója
és terjesztõje Thomas
Csapó (képünkön) pszi-
chológusként, pedagógus-
ként és lelkészként elhiva-
tottan küzd azért, hogy
megóvja a gyerekeket a rá-
juk leselkedõ veszélyektõl,
és megmutassa nekik, hol
vannak az élet igazi érté-
kei, amelyek nem mérhe-
tõk össze a drogok vagy az
alkohol által kínált pilla-
natnyi örömökkel. A
Listen-program magyaror-
szági bevezetését szemé-
lyesen irányítja, és az elsõ
elõadást is õ tartotta a hete-
dikeseknek. Többek között
elmondta, hogy a marihuá-
na nehezebben ürül ki a
szervezetbõl, mint a do-

hány. A kutatások kimutat-
ták, hogy rákkeltõ anyago-
kat tartalmaz a kábítószer-
nek minõsülõ növény. Fel-
hívta a fiatalok figyelmét
arra, hogy minden dönté-
süknek következménye
van, így nagyon átgondol-
tan kell határozniuk min-
den kérdésben. Mindig
van választásuk, hogy ki-
próbálják-e a kábítószert
vagy sem, de tisztában kell
lenniük azzal, hogy a dön-
tésük kihatással lesz egész
életükre. 

A program magyaror-
szági védnöke Menczer
Erzsébet, országgyûlési és
önkormányzati képviselõ,
aki azt reméli, az Árpád
Gimnázium hetedikes ta-
nulói büszkék lesznek arra,
hogy elsõként vehetnek
részt a programban. El-
árulta azt is, hogy minden
elõadáson más-más híres-
séggel találkozhatnak -

sportolók, zenészek, színé-
szek -, akik saját életükkel
bizonyítják, hogy lehet
drogok nélkül élni, sõt,
csak úgy lehet tartalmas,
hasznos életet élni. - A
Listen prevenciós program
sikerét mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy Csapó
Harold Gábor önkormány-
zati képviselõ (Thomas
Csapó fia) is ezen a progra-
mon nõtt fel Amerikában
és egészséges - közölte a
képviselõasszony, aki hisz
egy drogmentes fiatal ge-
neráció eljövetelében. 

A drogmegelõzés újfajta
megközelítésében látja a
siker zálogát Gyimesi Ró-
bert, az Árpád Gimnázium
igazgatója. Mint fogalma-
zott, az amerikai mentali-
tás hozhat olyan újításokat,
amelyek felkeltik a gyere-
kek érdeklõdését és ma-
gukkal ragadhatják õket.
Büszke arra, hogy intéz-

ményüket kérték fel a
program elsõ színhelyé-
nek. S bár elõször rendha-
gyó osztályfõnöki órákon

találkozhatnak az iskola ta-
nulói a program kínálta le-
hetõségekkel, a késõbbiek
folyamán leginkább a bio-
lógia és a kémia órák bizo-
nyulhatnak a legjobb hely-
színnek az ismeretek bõví-
tésére.

A programot a tervek
szerint kiterjesztik más is-
kolákra és más városokra
is, és hamarosan országos-
sá növi ki magát. A meg-
valósítást támogatja az
Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma, valamint az
Amerikaiak a Magyaro-
kért Közhasznú Alapít-
vány. Aprogram rendelke-
zésükre bocsátásáért kö-
szönetét fejezte ki Csapó
úrnak Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes is.

Domi Zsuzsa

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete novemberben és decemberben a következõ
idõpontokban és helyszíneken szervez véradást.
November 28-án 11-tõl 19 óráig: a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) * December
6-án 14-tõl 17.30 óráig: a Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskolában (Szérûskert utca 40.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét (rendszeres véradók-
nál 65. életév), és úgy érzi, hogy segíteni tud a rá-
szoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Listen prevenciós program 

Drogmegelõzés újfajta megközelítésben

Delhusa szeretet-adomány koncertje
A békásmegyeri mozgássérültek szervezete december
17-én 16 órai kezdettel tartja karácsonyi ünnepségét. A
rendezvény nyitányaként a diákok ünnepi mûsorral lép-
nek fel. Delhusa Gjon szeretet-adomány koncerttel ör-
vendezteti meg a résztvevõket 17 órától - tudtuk meg
Favin Mária Ibolyától, a szervezet békásmegyeri vezetõ-
jétõl. (Bõvebb információ a 240-6267-es telefonszámon.)

Thomas Csapó, Menczer Erzsébet és Csapó Harold Gábor az eseményen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ismét eltelt egy év és a
krisna-tudatú hívõk újra
megemlékeztek a Fény ün-
nepérõl. Krisna követõi-
nek a Dívali olyan fontos
ünnepe, mint a kereszté-
nyeknek a karácsony. A
november 14-ei ünnepsé-
get megtisztelte jelenlété-
vel India magyarországi
nagykövete, Gauri Shan-
kar Gupta, Csallóközi Zol-
tán, a miniszterelnök-he-
lyettes kabinetfõnöke és
Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere.

A nagykövet el-
mondta, hogy a

Dívali hitük szerint a vi-
lágosság gyõzelme a sö-
tétség felett, a jó gyõzel-
me a rossz felett. Üzene-
te, hogy a jónak le kell
gyõznie a rosszat, s a vi-
lágban rendnek kell len-
nie. Erre emlékezve és
ebben bízva gyújtják
meg a lángot minden év
novemberében Indiában
és szerte a világon Kris-
na követõi. 

Csallóközi Zoltán -
Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes jókívánsá-
gait tolmácsolva - örömét
fejezte ki azért, hogy a ta-
valy életbe lépett új egy-
házügyi törvény rendet
teremtett a hazai hitélet-
ben, stabilizálva és lega-
lizálva az egyházakat.
Így a Magyarországi
Krisna-Tudatú Hívõk
Közössége (MKTHK)
továbbra is hivatalos

egyházként mû-
ködhet Magyar-
országon. 

Bús Balázs el-
ismerésre mél-
tónak nevezte a
krisnások hazai
tevékenységét, a
rászorultak segí-
tését, az ételosz-
tást. Nemcsak
személy szerint,
de önkormány-
zati szinten is
felismerték en-
nek fontosságát,
és másfél éve hi-
vatalos együtt-
mûködési meg-
állapodást kötött
egymással a két
szervezet, melynek értel-
mében a rászorultak me-
leg ételhez jutnak. Az
Ételt az Életért prog-
ramban novembertõl
duplájára emelték a na-
ponta kiosztható ételada-
gok számát, így már 600

személy ehet tápláló me-
leg ebédet az MKTHK
konyhájáról.

Az ünnepség csúcs-
pontjaként a díszvendé-
gek együtt gyújtották
meg a lángot.

Domi

A Fény ünnepe

Csallóközi Zoltán, Bús Balázs és Gauri Shankar Gupta a
Fény ünnepén együtt gyújtotta meg a lángot

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Guinness rekordkísérlet
helyszíne volt a Jövõbarát
Alapítvány kaszásdûlõi
klubja, a KRÉM november
15-én. A kísérlet lényege a
gyors pohárrakás.

Ezzel csatlakoztak a
kezdeményezéshez,

melyen több mint 8 ezer
ember képviselte orszá-
gunkat. A Jövõbarát Ala-
pítványnál közel félszázan
vettek részt a játékban,
mely kicsiket, nagyokat,

szülõket, nagyikat, baráto-
kat, tanárokat egyaránt
megmozgatott. 

A világ több országában
is népszerû, Magyarorszá-
gon már 20 éve, számos
oktatási-nevelési intéz-
ményben, klubban mûvelt
népszerû tevékenység a
gyors mozgást és a gondol-
kodást kapcsolja össze, ez-
által fejleszti a gyorsasági
koordinációs képességet. 

www.sportpoaharak.hu.
Sz. Cs.

Guinness rekordkísérlet

A z Óbudai Sport
Kft. karácsony

elõtt jótékonysági sport-
szergyûjtést szervez.
Amennyiben rendelke-

zik régi, de még hasz-
nálható sportszerekkel,
játékokkal, amelyekre
nem tart igényt, most le-
hetõsége van eljuttatni a

rászorulóknak. A hasz-
nált sportszereket ado-
mányként az EGYMI
sérült gyermekeinek fel-
ajánlják karácsony al-

kalmából, illetve ami-
ket az iskola nem
hasznosít, azok a III.
kerületi önkormány-
zat nyári táboraiba
kerülnek.

(Jótékonysági fel-
ajánlását a követke-
zõ címre várják:
1037 Budapest, La-
borc utca 2., hét-
köznap 9-tõl 16
óráig, péntekenként
14 óráig.)

Jótékonysági sportszergyûjtés

Ó buda-Békásmegyer Önkormányzata és polgár-
mestere, Bús Balázs hívja és várja a III. kerület

nyugdíjas polgárait december 17-én 14 órára egy
meghitt, hangulatos karácsonyi ünnepségre az Óbu-
dai Kulturális Központba (San Marco utca 81.).

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény idõ-
sek klubjaihoz tartozó nyugdíjasoknak az önkor-
mányzat, az elmúlt évekhez hasonlóan, saját klubja-
iban biztosítja e jeles nap megünneplését.

Az ingyenes kerületi rendezvényre a belépés csak
meghívóval lehetséges, melyet háromszáz óbudai
nyugdíjas jelentkezõ részére tudnak biztosítani. A
jegyek átvehetõk december 10-e és 13-a között 10-
tõl 15 óráig az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény székhelyén (Kiskorona utca 3.).

Program: polgármesteri köszöntõ. • A Turay Ida
színház verses, zenés karácsonyi mûsora. Közremû-
ködnek: Bencze Ilona, Benkõ Péter, Sövegjártó
Áron. Ünnepeljünk együtt!

Bús Balázs
polgármester

Idõsek karácsonya
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A madridi Solar Decathlon
Europe elnevezésû innováci-
ós versenyen a csapatok sa-
ját tervezésû és kivitelezé-
sû, kizárólag napenergiát
hasznosító, energia-haté-
kony lakóépületekkel mér-
ték össze tudásukat. 

Amegmérettetésen -
melynek célja az

energia-hatékony megol-
dások és zöldtechnológiák
társadalmi és piaci támo-
gatottságának erõsítése - a
régióból elsõként a ma-
gyar egyetemi csapat in-
dulhatott a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem vezetésé-
vel. Az ODOO-projekten
60 diák dolgozott közel
két évig. Polyák Máté, az
Óbudai Egyetem Kandó

Kálmán Villamosmérnöki
Kar Villamosenergetikai

Intézetének munkatársa, a
BME MSc-s hallgatója-

ként vett részt a projekt-
ben. Az épületgépészeti

berendezések KNX-rend-
szerû vezérlésének terve-
zésében és kivitelezésé-
ben tevékenykedett. A
csapat Madridban 12 nap
alatt építette fel a házat
Magyarországon elkészí-
tett modulokból. 

Amagyar csapat VI. lett
összesítettben, és három
mûszaki területen történõ
megmérettetésben sikerült
dobogós helyezést elérni-
ük. Hangsúlyozni kell,
hogy a mûszaki kivitele-
zést diákok végezték, el-
lenben sok más csapattal,
ahol hivatásos szakembe-
rek dolgoztak. 

Napenergiát hasznosító házat építettek 
Madridban magyar egyetemisták 

Felhívjuk a III. kerületi ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1-
jétõl 4 hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel (bõr alá
ültetett mikrochip) megjelölve tartható a kedvtelésbõl tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II. 26.) kor-
mányrendelet 2013. január 1-jétõl hatályos 17/B. § 10. bekezdé-
se értelmében.
Ha kutyája már rendelkezik transzponderrel, állatorvosa segítsé-
gével ellenõrizze, hogy az eb adatai szerepelnek-e az országos
elektronikus adatbázisban. Amennyiben nem, úgy az állat tartója
köteles az adatokat 2012. december 31-ig a magánállatorvossal
az adatbázisban regisztráltatni.
Az országos adatbázisban történõ nyilvántartás segítségével az
elveszett, elkóborolt állatok teljes biztonsággal beazonosíthatók
és visszajuttathatók gazdájukhoz, valamint a felelõtlen, állatukat
kidobó, elhagyó ebtartók fellelhetõk és felelõsségre vonhatók.
Ezért is fontos, hogy a kutyája adataiban bekövetkezõ bármely
változást (új tulajdonos, tartási hely változása, elkóborlás, elhullás
stb.) 8 napon belül be kell jelenteni magánállatorvosánál, aki
azt az adatbázisban regisztrálja.

A központi adatbázisban történõ regisztrációt a tulajdonos is le
tudja ellenõrizni a www.petvetdata.hu honlapon. Ha megadja ku-
tyája chipszámát, megjelennek a keresõben az eb adatai. Ameny-
nyiben nincs regisztrálva, nem ír ki adatokat a program.
Amennyiben az állattartó a jogszabályi elõírások ellenére nem vé-
gezteti el a mikrochippel történõ megjelölést, úgy legalább 45.000
forint összegû állatvédelmi bírsággal sújtható. A mikrochip meg-
létét a jegyzõ, a járási állat-egészségügyi hivatal, a közterület-
felügyelõ és a rendõr is ellenõrizheti.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Az ebek egyedi azonosítóval (mikrochip) történõ megjelölése

A gyommentesítés az ingatlantulajdonos kötelessége 
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nõ az ingatlanok
elõtti gyomos területek száma. Sok esetben egész járdák válnak járha-
tatlanná, a járólapokat esetenként kimozdítják az alattuk növõ gyökerek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fõváros köztisztaságáról szóló,
48/1994. (VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése
szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti
járda, továbbá a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gon-
dozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl,
hóeltakarításáról és síkosság mentesítésérõl. Kérünk minden ingat-
lantulajdonost vagy kezelõt, hogy az ingatlana elõtti közterületet tegye
rendbe, végezze el a gyommentesítést, a lehullott lomb összegyûjté-
sét, és ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.
Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítá-
si napokon a szemétgyûjtõ mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsá-
kokba összegyûjtött zöldhulladékot a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
elszállítja, egyéb módon (kötegben, jelöletlen zsákokban) a magánin-
gatlanoknál kitett zöldhulladék nem kerül begyûjtésre, illetve elvitelre.
A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk az FKF Zrt. III. kerület,
Testvérhegyi út 10/A. szám alatti telephelyén (500 méterre a Bé-
csi úti Tesco áruháztól).
Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a min-
ket körülvevõ lakókörnyezetünk gondozását, rendbetételét!      

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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Kerttulajdonosok figyelem!
Hónapok óta hiánycikk volt az a zsák, melybe a ker-
ti zöldhulladékot gyûjthették a kerttulajdonosok.
Most végre újra lehet kapni, úgyhogy akinek szük-
sége van rá, a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Testvérhegyi út 10/a. szám alatti hulladékgyûjtõ ud-
varában megvásárolhatja.
Az udvar hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig, szomba-
ton pedig 8-tól 14 óráig tart nyitva. Egy 100 literes
zsák ára 220 forint. Az FKF munkatársai csak az
ezekben a zsákokban összegyûjtött kerti hulladékot
viszik el. A zsákokba elhelyezhetõ lomb, fa- és
bokornyesedék, lenyírt fû, kaszálék és gyom.
Fenyõfélék leveleit és ágait nem gyûjtik be, mert
azokat a magas gyantatartalmuk miatt nem lehet
komposztálni.
A kitett zöldhulladékot november 30-ig viszik el a
házak elõl. (www.fkf.hu, 06-40-353-353.)             (d)

A Gõtés-tó Óbuda-Békás-
megyer hegy felõli olda-
lán, a családi házas öve-
zet mellett található. A
három tótagból álló tó
2160 négyzetméteren te-
rül el. Mesterséges vízke-
zelése nincs. 

V íz utánpótlását erede-
tileg a Róka-forrás

biztosította, napjainkban
ezt a feladatot a Honvéd-
forrás látja el, de a hegyrõl
lefolyó csapadékot is ösz-
szegyûjti. Ez a tóegyüttes
egy valódi gyöngyszem a

város peremén. A tavak
kisméretûek, az alacsony
vízmélység miatt nem le-
het ezeket horgásztóként
hasznosítani.

Maga a terület fõvárosi
tulajdonban van, azonban
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tartja
karban. Csakúgy, mint
négy évvel korábban idén
is elvégeztette a növény-
zet visszavágását, meg-
tisztíttatta a területet az
emberek által odahordott
szeméttõl és egyéb hulla-
dékoktól. Az évek során a

tavak felületét 90 száza-
lékban benõtte a gyékény
és a nád, ezek visszavá-
gása is megtörtént.

Most hogy ismét rend-
be rakta az önkormányzat
a területet, arra kéri az ide-
látogatókat, õrizzék meg a

tisztaságát, hogy minél to-
vább szolgálhassa az itt la-
kók és az oda kirándulók
pihenését. (mizsu)

Megújult 
a Gõtés-tó 

A III. kerület Budapest
második legnagyobb kerü-
lete. Több mint 120 ezer
ember lakik itt, minden ti-
zedik tart kutyát. 

A városi ebtartás két
hátulütõje a korlá-

tozott számú, szabad
mozgatásra alkalmas
futtató és az ezzel szoro-
san összefüggõ kutyapi-
szok, mely jelentõsen
terheli a környezetet.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának ter-

vei közt folyamatosan
szerepel zárt kutyafutta-
tók létesítése. 

Jó hír ezzel kapcsolat-
ban, hogy novemberben
elkészül a kerület új,
zárt futtatója a Városfal
utcában. A futtató össz-
területe 950 négyzetmé-
ter, hossza 76 méter,
szélessége pedig 12,5
méter. A zárt, kapukkal
felszerelt területre ku-
tyajátékokat is telepítet-
tek. A hulladék- és sze-
métgyûjtés céljára két

hulladékgyûjtõt és ku-
tyaürülék-gyûjtõt he-
lyeztek el. A gazdik pi-
henését pedig két pad
szolgálja a futtatón be-
lül.

Az önkormányzat jö-
võre egy újabb futtató
létesítését vette tervbe
Belsõ-Óbudán. 

Most már csak a ku-
tyatulajdonosokon mú-
lik, hogy használják az
új futtatót, illetve az itt
elhelyezett ürülékgyûj-
tõket. d.

Kutyafuttató a Városfal utcában 

Hírek az Állatkertbõl
• Rendhagyó biológiaórát tartottak a Paisosok a Fõ-
városi Állat- és Növénykertben. A 8.a osztályosokat
Pivarcsi Judit demonstrátor izgalmas laborfoglalko-
zásra várta. A gyermekek saját kutatómunka által
ismerkedtek meg az élõvilág érdekességeivel. A ku-
tatáshoz mikroszkópot, nagyítóasztalt, preparátum
szekrényt, digitális képkeretet használtak. Ezt kö-
vette a „Parányok világa“ címû bemutató. Az elõ-
adás része volt néhány egyszerû biológiai kísérlet;
élõállat vizsgálata vetített képek segítségével.
• A Fõvárosi Állat- és Növénykertben véget ért az
élõhely- és gyûjteményrekonstrukciós projekt má-
sodik része. Ennek eredményeként felújították a Ja-
pánkertet és a bejárathoz közeli kertrészt. A mun-
kálatok összesen 300 millió forintot igényeltek,
melyhez az EU is hozzájárult.
• Az utóbbi hetekben az állatok között jelentõs volt
a gyarapodás. A flamingóknál öt újabb fióka szüle-
tett, az indiai antiloppárnak pedig világra jött a ne-
gyedik borja, akit a gondozók Berkenyének keresz-
teltek. A szurikátáknál Vanessa, a négyéves nõs-
tény egyszerre öt kicsinek adott életet. Õ egyébként
különösen termékeny, hiszen eddig már nyolc
alommal, összesen 30 utóddal büszkélkedhet. dzs

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE. A közvilágítási hibákat jelenleg az
Elektromos Mûvek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy kizárólag mun-
kaidõben a 289-4070-es telefonszámon és a bdk@bdk.hu email címen lehet
jelezni. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folyamatosan ellenõrzik
az utcák világítását, a kandeláberek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása ér-
dekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

Az új kutyafuttató hossza 76, szélessége 12,5 méter

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

Az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról szóló bel-
ügyminiszteri rendelet
módosításával november
13-tól változtak a lakossá-
got érintõ egyes elõírá-
sok. A módosított szabály-
zatban szerepel, hogy la-
kóépületek menekülésre
számításba vett közleke-
dõin, lépcsõházak pihenõ-
in növények elhelyezhe-
tõk, ha a menekülési útvo-
nalat nem szûkítik le.

Korábban is szabad
volt a lépcsõházban

virágot, babakocsit, bi-
ciklit tartani, de ezekhez
engedélyt kellett kérni. A
BM Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság
magyarázata szerint a
lépcsõházakat és a közle-
kedõket nem dolgok tá-
rolására, hanem közleke-
désre szánták. Az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabály-
zat kimondja, hogy a me-
nekülési útvonalak szak-
értõk által meghatározott
minimális szélességét le-
szûkíteni nem lehet, tehát
ha valaki az említett tár-

gyakat ott akarta tárolni,
ezzel hiába nem szûkítet-
te le a menekülési útvo-
nalakat, akkor is enge-
délyt kellett kérnie az il-
letékes katasztrófavédel-
mi kirendeltségtõl (tûz-
védelmi hatóságtól).

A tûzvédelmi szabály-
zat másik új elõírása
szerint tisztán gázüzemû
és vegyes üzemû jármû-
vek nem helyezhetõk el
mélygarázsokban, kivé-
ve a cseppfolyós (pro-
pán-bután) üzemanyag-
gal mûködõ jármûvet,
ha azon feltüntették a jó-
váhagyási jelet.

Mégis lehetnek virágok a folyosókon

A Magyar Posta kisteherautójának sofõrje kilenc sze-
mélygépkocsit tört össze a Bécsi út és a Kiscelli utca ke-
resztezõdésénél november 14-én. Az egyik autót feltolta a
járdára, és elütött egy 49 éves férfit, akit kórházba vittek

Kilenc autót tört össze 
a „postakocsi“

A rendõröknek több tolvajt
sikerült lekapcsolniuk az
utóbbi idõben. 

T öbbek közt a Füst
Milán utcában fog-

ták el B. József 25 és F.
Zoltán 21 éves budakalá-
szi lakosokat november 2-
án. A tettesek kerékpárt
loptak el még szeptember
25-én a Hollós Korvin La-
jos utca egyik lépcsõházá-
ból. Arendõrkapitányság -

büntetõeljárás indítása
mellett - elõállította P.
Sándor 37 éves mátészal-
kai, K. Pál 35 éves és B.
Kálmán 25 éves budapesti
lakosokat. A három férfi
november 3-án az Amfi-
teátrum utcában parkoló
egyik tehergépkocsiból
szerszámgépeket, hegesz-
tõpalackokat kísérelt meg
eltulajdonítani. A gyanúsí-
tottakat a helyszín közelé-
ben fogták el a rendõrök. 

Tolvajokat fogtak el 

Többen jelezték, hogy új je-
lenségre lettek figyelmesek
a nagyobb bevásárlóköz-
pontok parkolóiban. A trük-
kös gépjármûrablások új
módszerével állunk szem-
ben. Figyeljünk a hátsó szél-
védõre tett papírokra, de ne
szálljunk ki emiatt az autó-
ból, ha egyedül vagyunk! 

Atolvajok egyik új és
bevált trükkje az,

hogy vásárlásról szóló
blokkot, cédulát, bármi-
lyen papírfecnit helyez-
nek a hátsó szélvédõre.
Amikor az autó sofõrje

beül a jármûbe és indít,
majd hátramenetbe teszi
váltót, a visszapillantóba
nézve a kilátását zavaró
felületen észreveszi a
papírcetlit. Megáll, ki-
száll a kocsiból, és ekkor
bukkan fel a tolvaj a
semmibõl. Ekkor több
eshetõség merül fel. Az
egyik, hogy míg a sértett
nézegeti a papírdarabon
lévõ feliratot, addig a tet-
tes visz mindent, amit ta-
lál. A másik, majdnem le-
hetetlennek tûnõ, mégis
kivitelezhetõ lehetõség,
hogy a tettes beszáll az

autóba és elhajt úgy,
hogy a kézitáskától kezd-
ve a lakcímet igazoló ira-
tokon át a kulcsokkal
együtt nála van minden.
(Rosszabb esetben a mo-
biltelefont is elviszi, így
azonnal intézkedni sem
tud a sértett.) 

Ezért, amennyiben bár-
ki papírcetlit lát a hátsó-
szélvédõre tapadva, zárja
be az ajtókat, indítson és
hajtson távolabb arról a
helyrõl, ahol eredetileg
leparkolt! Kizárólag az
ajtó bezárása után néze-
lõdjünk az autó körül!

Ne dõljön be a szélvédõn hagyott cédulának!

Új trükkel lopnak a gépkocsikból

I smeretlen tettesek el-
len indult nyomozás,

akik még augusztus 17-
én, magukat rendõrnek
kiadva - azzal az ürügy-
gyel, hogy rendõrségi ri-
asztórendszert ellenõriz-
nek - bejutottak egy
Nagyszombat utcai ház
egyik lakásába és innen
lopni próbáltak. Ebben
azonban megzavarták
õket, így a lakásból érték-
szerzés nélkül távoztak.
Az egyik elkövetõrõl a
lépcsõház kamerája fel-
vételt készített.

A kerületi Rendõrkapi-
tányság kéri, aki a képen

látható sze-
mélyt felismeri
vagy a bûncse-
lekményrõl ér-
demleges infor-
mációval ren-
delkezik, hívja
a 430-4700/
118-es telefon-
számot, illetve
névtelensége
m e g õ r z é s e
mellett tegyen
bejelentést az
ingyenes 06-
80-555-111-es
„Telefontanú“
zöldszámán. 

Álrendõrök raboltak volna

Összeállította Szeberényi Csilla
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Lapzártakor érkezett: Az
Aranyhegy, Ürömhegy és
Péter-hegy eddig megol-
datlan ügyeirõl, a telek-
rendezésekrõl, az utak ál-
lapotáról, több helyen a
csatorna hiányáról, a for-
galmi anomáliákról és
számos más kérdésrõl,
azok megoldásának lehe-
tõségeirõl tartottak lakos-
sági fórumot a Háromhe-
gyek Közhasznú Egyesület
szervezésében november
16-án az Óbudai Waldorf
Iskolában. 

A fórumon lehetõség
nyílt az érintett

környéken élõk és ingat-
lantulajdonosok, illetve
az önkormányzat veze-
tése, szakemberei közti
párbeszédre. Az ese-
mény kezdetéig száznál
is több, összetett kérdés
érkezett olyan minden
napi gondokról, mint a
csatorna-rendszer, vagy
a vízelvezetési és a köz-
világítás helyenkénti hi-
ányosságai, az utak több
helyütt kifogásolható ál-
lapota, valamint a 10-es
út környékének forgal-
mi anomáliái. 

Bús Balázs polgár-
mester tömören össze-
foglalta a legégetõbb
problémákat, majd rész-
letekbe menõen ismer-
tette az önkormányzat
kötelezõen ellátandó
feladatait, anyagi lehe-
tõségeit. Beszámolt az
utóbbi idõszak nagybe-
ruházásairól, melyekre a
helyhatóság hatalmas
összegeket fordított a
pályázati forrásokból
nyertek mellett a kerü-
letben. A számok tükré-
ben kirajzolódott a kép,
mely szerint apró lépé-
sekkel, de számos gond
orvoslására lehetõség
nyílik a hegyvidék ezen
részén. 

Csatorna 
épülhet

Pozitív elõrelépés,
hogy a Fõvárosi Önkor-
mányzat EU-s támoga-
tásból kiépítteti a csator-

nahálózatot. Azokon a
helyeken, ahol esetleg
erre már nem jut pénz,
az önkormányzat a lako-
sok hozzájárulásával,
támogatásával szeretné
megoldani a szennyvíz-
elvezetést. Szintén nagy
problémát jelent az utak
állapota. Fokozatosan,
elsõsorban a forgalma-
sabb, már közmûvesített
utakat, szintén az anyagi
lehetõségek függvényé-
ben látják el szilárd bur-
kolattal. A vízelvezetés
megoldását ott folytat-
ják, ahol az a legtöbb
gondot okozza. 

Forgalomtechnikai
koncepció készül
A lakosok a legégetõbb

problémák közt említették
a szabálytalanul közleke-
dõ, száguldozó autósokat
a környéken. Ezzel kap-
csolatban szintén bíztató
hírekrõl számoltak be a
szakemberek, mivel for-
galomtechnikai koncep-
ció készítését vették terv-
be. Az ügyben, mely sze-
rint szívesen látnának
több traffipaxot, Horváth
Antal rendõrkapitány köz-
remûködését kérték. El-
hangzott ugyanakkor,
hogy a 10-es út hatalmas
forgalmával szinte elvisel-
hetetlenné vált a környé-
ken élõk számára. A mos-
tani forgalmi probléma az,
hogy elkerülõ, illetve
„egérútnak“ használják a
hegy utcáit az agglomerá-

cióból érkezõk, emiatt
gyorsan tönkremennek az
utak. A lakók szorgalmaz-
nák, hogy a területen le-
gyen tömegközlekedés,

hiszen akár egy, másfél ki-
lométert is gyalog kell
megtennie lejtõn felfelé
annak, aki nem kocsival
jár. Az idõközbeni felveté-

sekre (KRESZ-táblák,
zebrák hiánya, tájképvé-
delem és hasonlók) lehe-
tõség szerint azonnali vá-
laszt adtak az önkormány-
zat jelenlévõ illetékesei,
számos kérdésre azonban
annak összetettsége miatt
írásban válaszolnak majd
az érintetteknek. 

A fórumon részt vett
mások mellett Szécsi
Zsolt kerületi fõépítész,
dr. Urbán Péter, az adó-
ügyi osztály vezetõje és
Berényi Attila, Óbuda-
Békásmegyer Közterü-
let-felügyeletének igaz-
gatója.

(A lakossági fórumon
készült felvételek megte-
kinthetõk a www.harom-
hegyek.hu honlapon.)

Szeberényi Csilla

Lakossági fórum a hegyvidéken élõkért

Kérdések – válaszok útról, csatornáról, közlekedésrõl

Pálinkás András, a városüzemeltetési fõosztály vezetõje, Kõvári Krisztina Mónika, a
Háromhegyek Közhasznú Egyesület elnöke, Bús Balázs polgármester, Horváth Antal al-
ezredes, rendõrkapitány, Kiss Anita jegyzõ, Puskás Péter alpolgármester és Bulla
György önkormányzati képviselõ a lakossági fórumon

Önkormányzati bérlakás értékesítési fórum

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Iskoláink – Oktatás

Óvodások az „Erdõalján“
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola várja a 2013
szeptemberében elsõ osztályba lépõ óvodásokat
és szüleiket az Erdõaljás suliváró foglalkozásokra:
november 28-án 16 órakor; 2013. február 6-án 16
órakor; március 13-án 16 órakor. A leendõ tanító
néni bemutató óráját megnézhetik 2013. április 10-
én 8 órától. (Elérhetõség: 250-3269; e-mail: erdoal-
ja-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.erdoalja.
sulinet.hu Cím: Erdõalja út 5.) 

Varázsmûhely 
A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában idén
is várják az óvodásokat és szüleiket a „Varázs-
mûhely“ elnevezésû kézmûves, irodalmi, játékos,
sportos foglalkozásokra. Idõpontok: november 29-
én 17 órakor õszi szöszmötölõ; 2013. február 4-én
17 órakor téli mulatságok; február 26-án 17 órakor
játékos mozgolódó; március 18-án 17 órakor
tavaszhívogató. (Elérhetõség: 367-1429/103; e-
mail: szeruskert-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.
drszent-gyorgyi.hu; cím: Szérûskert utca 40.)

Hív a Bárczi, vár a Bárczi!
„Iskolanyitogató“ foglalkozásokra várják a leendõ
elsõsöket és szüleiket a Bárczi Géza Általános Iskolába.
Megismerkedhetnek az intézményben folyó munkával
és a leendõ elsõs tanító nénikkel. Várják azokat a
szülõket, akik gyermeküket elfogadó közösségben
szeretnék tudni, és fontosnak tartják, hogy a gyermekek
megfelelõ segítséget kapjanak az iskolai munkához,
valamint lényegesnek tartják, hogy az iskola a felhõtlen
gyermekkor, az örömszerzés színtere legyen.
Programok Játszóházak: november 30-án 17-tõl 18
óráig; 2013. január 25-én 17-tõl 18 óráig; február 28-án
17-tõl 18 óráig. Nyílt nap: március 22-én 8-tól 12 óráig.
(Cím: Bárczi Géza utca 2. További felvilágosítás a 243-
1509-es telefonszámon. www.barczigai.sulinet.hu) 

Töklámpásfaragó versenyt rendeztek a Krúdy
Gyula Általános Iskolában. Az eseményre 64
csapat (38 alsó és 26 felsõ tagozatos) nevezett. A
tökfigurákat az intézmény aulájában állították ki 

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakor-
lattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos
középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban
és idõben matematikából, magyarból. Lehetõség van a
próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására.
Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar szakos ta-
nároknál.Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik
tantárgyból. Az általános- és középiskolás diákokat min-
den délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon
egész nap.www.obudamatek.hu)               Thalész-Kör

A Kelta utcai Mosolygó
Óvodában november 9-én
tartották az immár hagyo-
mányos Márton-napi lám-
pásfelvonulást. Ez jó al-
kalmat biztosít az óvoda-
pedagógusoknak, hogy
megismertessék a népszo-
kásokat az ovisokkal. 

A z ünnepségre már
napokkal korábban

elkezdett készülõdni az
óvoda apraja-nagyja: a
gyerekek verseket és da-
lokat tanultak, a szobá-
kat feldíszítették az ün-
nep hangulatának meg-
felelõen, szorgos kezek
gyártottak számtalan ap-
ró, a csoportokra jellem-
zõ mintázatú lámpást. 

Szürkületre érkeztek a
szülõk az óvoda udvarára,

ahol már vidáman várták
õket gyermekeik. Minden
csoport felsorakozott a
terme elõtti teraszon és
rövid bemutatót tartott az
elsajátított mondókákból,
énekekbõl. Az elõadást
követõen pislákoló lám-
pásokkal a kezekben in-
dult meg a kígyózó menet
az óvoda udvara körül. 

Mosolygós Márton-nap

A „Határtalanul“ elnevezé-
sû programban Kárpátalja
történelmi városait és szép
tájait fedezték fel a dr. Bé-
res József Általános Iskola
hetedik évfolyamos tanu-
lói, négy pedagógus kísé-
retében október közepén. 

A négy nap alatt a ne-
vezetes városokat

látogatták meg. Ungvár,

Munkács, Beregszász
építészeti és kulturális
emlékeit fedezték fel. A
Tiszaújlaki általános is-
kola tanulóival is megis-
merkedtek, közös sport-
programokon, kirándu-
láson vettek részt a Ve-
reckei-hágónál, ahol ko-
szorút helyeztek el, fel-
idézve a honfoglaló ma-
gyarok emlékét. Megte-

kintették a kárpátaljai,
így a református, a kato-
likus, az ortodox és a
görögkatolikus vallások
templomait, emlékeit.
Megcsodálták a Sipot-
vízesést és a Keleti-Kár-
pátok hegyvonulatait. A
gyerekek mindeközben
sokat tanultak, feladato-
kat oldottak meg a látni-
valókhoz kapcsolódóan.

A Dr. Béres József
Általános Iskola

Keve utcai épületében
iskolaváró foglalkozá-
sokat tartanak a leendõ
elsõ osztályosoknak és
szüleiknek kéthavonta
(szerdai napokon), leg-
közelebb december 5-én
17 órától. A jövõ évben:
február 13-án és márci-
us 20-án 17 órai kezdet-
tel. A Kiserdeiben (Ki-
rályok útja 178.) decem-

ber 4-én 17 órakor lesz
iskolaváró.

Az iskola 8 évfolya-
mos, a Rómaifürdõi
Strand közelében, csendes
zöldövezetben, autóval,
tömegközlekedéssel egy-
aránt jól megközelíthetõ
helyen található. A peda-
gógusok gyermekközpon-
tú, gyermekléptékû, csalá-
dias légkörrel várják a kis
elsõsöket. Kiemelt figyel-
met fordítanak a hagyo-

mányápolásra, a tehetség-
gondozásra, a fejlesztésre,
valamint az egészség- és
környezettudatos szemlé-
let kialakítására. Többek
közt szaktáborok, magas
színvonalú matematika-,
angol- és németórák, vá-
lasztható néptánc-, eve-
zésoktatás, külön zeneóra
és számos szakkör szere-
pel a kínálatban. (Cím:
Keve utca 41. Telefon-
szám: 368-9220.)

Suliváró a Béresben

Határtalanul Kárpátalján
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Mesesorozat
és Mikulás 

A „Pici maci kuckója“ cí-
mû interaktív meseso-
rozat harmadik elõadá-
sán a „Négy évszak és
a hóember“ címû törté-
nettel várják a gyereke-
ket és szüleiket decem-
ber 9-én 10 órai kez-
dettel a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum (Korona
tér 1.) Kultea program-
jában. Kilin Ildikó szín-
mûvész elõadására a
gyerekek most is ma-
gukkal vihetik kedvenc
mackójukat, és vele
együtt segíthetnek majd
a hóembernek. A mese
és a közös játék után
megérkezik a Mikulás,
aki örömmel fogadja
majd a gyerekek verse-
it, énekeit. A délelõttöt
kézmûves foglalkozás
zárja.

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális
Központban (ÓKK) „Jé-
zus példázatai“ címmel
folytatódik a közkedvelt
sorozat. Az érdeklõdõ-
ket keddenként várják
az ÓKK-ba. A záróelõ-
adást „Jézus példázata-
inak összegzése“ cím-
mel december 4-én ren-
dezik. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 150
forint. Cím: San Marco
utca 81.)

Képeslap és kártya
a humor tükrében

376 levelezõlap - 65
anekdota: „Zsugaléria“
címmel nyílt idõszaki
tárlat a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban Já-
noska Antal és Horváth
Ferenc gyûjteményé-
bõl. (A múzeum címe:
Korona tér 1.)

Festmények 
a Csillagvárban
H. Varga Ágnes festõ-
mûvész alkotásaiból
nyílt tárlat a Csillagvár
Üzletházban. A megúju-
ló képanyag tavaszig
látható. (Cím: Rákóczi
utca 36.)

E zzel a címmel jelent
meg az a mesés ki-

festõ, melyben Kanizsa
József író, költõ, mese-
író, az Óbudai Krúdy
Gyula Irodalmi Kör tit-
kára meséit, verseit ol-

vashatják. A kiadványt
Rehorovics Anita festõ-
restaurátor rajzai díszí-
tik. Kanizsa József ezzel
a kifestõvel emlékezik
100 éve született édes-
apjára. 

Borókafenyõ karácsonyra

Valóságos programözön-
nel fogadják az érdeklõdõ-
ket az Óbudai Társaskör-
ben a 2012/2013-as évad
elsõ harmadában - ez de-
rült ki a programokat be-
mutató sajtótájékoztatón,
melyen Harsányi Mária
igazgató ismertette a vár-
ható rendezvényeket. 

- Az Óbudai Társaskör
otthont ad a Liszt Ferenc
Kamarazenekarnak, a
Budapesti Vonósoknak
és az Anima Musicae
Kamarazenekarnak is.
Az, hogy velük hétrõl
hétre találkozunk, és
gyakorta együtt gondol-
kodunk, valóban inspi-
ráló lehetõség - mondta
bevezetõjében. 

A Zene Világnapján a
Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar 50 éves elõadómû-
vészi pályája elõtt tiszte-
legtek programjukkal,
Rolla János mûvészeti
vezetõ munkássága és
Balázs János, az ifjú
zongoramûvész tehetsé-

ge elõtt. Az Anima
Musicae Kamarazenekar
három részbõl álló hang-
versenysorozatot tervez,
melynek címe: A zene
lelke. Ettõl az évadtól
havi rendszerességgel
Budapesten csak az Óbu-
dai Társaskörben látható
a Szkalla lányok, Béres
Ilona és Tordai Teri elõ-
adásában. A gyerekek a
Mozart Klubban ismer-
kedhetnek a klasszikus
zenével. Balázs Oszkár
szerzõi estet rendeztek.
„Családzene“ címmel
Várnagy Mihály, a Liszt
Ferenc Kamarazenekar
brácsa-szólam vezetõje
és családtagjai adtak
koncertet. 

A Budapesti Vonósok-
kal különleges, ünnepi
alkalomra készül a Tár-
saskör december 2-án:
a 35 éves zenekarral kö-
zösen Botvay Károlyt
köszöntik 80. születés-
napján a „80 év nyolc-
van percben“ címû kon-
certtel.  

Múlt és jövõ találkozása 
a Társaskörben

A Magyar Festészet Napja alkalmából kiállítás nyílt a T-Art Alapítványt támogató mû-
vészek képeibõl az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában

É rdekes, színes
programra invitál-

ták a komolyzene ked-
velõit az Óbudai Társas-
körbe november 7-én.
Az eseményen Budai
Líviát, a világjáró ma-
gyar mezzoszoprán éne-
kesnõt, a Pro Cultura

Hungarica kormányki-
tüntetés birtokosát hall-
gathatta meg a közön-
ség. A mûvésznõ a Ma-
gyar Állami Operaház
évadnyitó társulati ülé-
sén, idén õsszel meg-
kapta a Rákóczi Katalin
által alapított Osváth-

díjat is, az elmúlt sze-
zonban kiválóan meg-
formált Gertrudis- ala-
kításáért. A Társaskör-
ben László Zsuzsa szer-
kesztõ-riporterrel be-
szélgetve mesélt életé-
nek fontosabb állomá-
sairól, mostani stras-
bourgi vendégszereplé-
sérõl. (sz. cs.)

Világjáró énekesnõ

Képek 
Matzon Ákos kiállítását
láthatják az Ökollégium
Art Galériában, a Vécsey
János Kollégiumban. Ké-
pei megtekinthetõk a
https://picasaweb.google.
com/portart.v weboldalon.
(A tárlat november 31-ig
látogatható, hétközna-
ponként 10-tõl 18 óráig.
Cím: Szél utca 11-13.)

Csalóka napfény 
A fenti címmel nézhetik
meg Lantos István (Den-
hoda) fotóit december 29-
ig a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában. (Cím: Füst
Milán utca 26.)

Rajz- és 
festésszakkör
Az Óbudai Társaskörben
rajz- és festésszakkör in-
dul felnõtteknek és 12
éves kortól gyerekeknek,
heti két alkalommal, 16
órától.Aki kedvet és tehet-
séget érez magában,
vagy csupán jó közösség-
re vágyik, jelentkezzen a
következõ telefonszámon:
06-20-585-9919. (Cím:
Kiskorona utca 7.) 
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Apróhirdetés

� TV és monitorszerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. 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 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét válla-
lom, igényesen és becsületesen már 18 éve!
Garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos. www.
ajtoablakdoktor.hu
�Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hû-
tõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerületi
lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempézés, padlóburkolás, kõmûves-
munkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153.
A fürdõszoba-specialista 
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor.
� 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
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Riasztó szerelés, kamerarendszer telepítés
hétvégén is. Ingyenes felmérés! www.hazri-
aszto.hu, Tel.: 06(20)338-5882

� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)
994-7726
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-

se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Költöztetés, hangszerszállítás, lomtalaní-
tás, precízen, gyorsan. www.koltoztetes1.com
Tel.: 06(20)923-6197; 258-7205
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Ablak, ajtó, redõny, szúnyogháló, bontás-
tól a beépítésig korrekt árakon. Tel.:
06(70)325-2883
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.: 06(30)
212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok.
Tisztítás, festés. Határidõre, garanciával! Tel.:
06(20)234-0811
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, tetõ-
javítást, fakivágást, lombtalanítást. Ereszcsa-
torna tisztítás. Télen is. 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
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora Gyu-
la ortopéd-traumatológus fõorvos magánren-
delése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-4646
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-

kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése. Tel.:
06(20)481-4646, www.allergia.bormarta.hu
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565
� Gyógypedikûr! Benõtt köröm, tyúkszem,
bõrkeményedés kezelése. 18 év gyakorlat!
III. Veder u. 4. (Szél u. és Vihar u. között).
Bejelentkezés: 06(30)307-5818

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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)959-0134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,
nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� 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
� Statisztika, matematika, fizika oktatás
minden szinten. Tel.: 06(70)245-7869
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu

�Óbudán Polgár utcában eladó 69 nm, szé-
pen felújított lakás. Ingatlanos ne hívjon. Ár:
11.600 ezer Ft. Tel.: 06(20)977-8250
� Csillaghegy csendes zöldövezeti részén
négyszobás, kétlakásos családiház, nagy kert-
tel, garázzsal eladó. 42.390.000 Tel.: 06(20)
326-8619
�Eladó egy 32 nm-es két autó férõhelyes ga-
rázs tulajdonjoga Békásmegyeren.  Ár:
3.990.000. Tel.: 06(20)316-0933
�Óbudai, zöldövezeti, napfényes, 49 nm-es,
1+1/2 szobás lakás téglaépületben eladó, ma-
gánszemélytõl. Tel.: 06(30)242-1926
�Eladó Poroszlón, a Tiszatónál egy 70 nm-

es, 2 szobás családi ház. Vasútállomás, távol-
sági buszmegálló közel. Tel.: 06(30)493-3067
� Energetikai tanúsítvány készítése akció-
san! Érdeklõdni: 06(30)703-4882 www.ener-
getikatanusitas.com
� Kiadó-Eladó-Eladó-Kiadó lakást, keresünk
érdeklõdõinknek sürgõsen. Tel.: 06(70)521-0342

� Iroda kiadó kedvezményes áron! Kiváló
megközelítés, parkolás, ingyenes reklámlehe-
tõség Óbuda egyik legforgalmasabb fõútvo-
nalán. 15-90 nm felújítva. Kérjen árajánlatot:
06(20)943-9619

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szénvásár! Borsodi dió, kocka-darabos,
rostált dara, henger szén brikett, lengyel és
orosz dió, német brikett, bükkábrányi lignit
kedvezõ áron! Részletekrõl érdeklõdjön: Tí-
már Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent László
u. 6. Tel.: 26/363-900

�Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron bú-
torokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, hangszert,
bizsukat, kitüntetést, könyveket, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-(30)308-9148
� Gyûjtõ keres régi és külföldi pénzeket, ré-
gi fényképezõt, apró tárgyakat. Tel.:
06(30)326-6199
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk VI. Andrássy út 16. Tel: 266 4154

� Arany-ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10000 Ft-ig. Ezüst: 80 Ft-tól 120 Ft-ig.
Üzlet: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1. Nyitva:
10-15ig, 06(20)590-5284

�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz

� Zsolnai Mihály kp. vásárol antik búto-
rokat, festményeket, porcelánokat, hagya-
tékot. Tel.: 06(70)600-1727

�Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket,
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fõ u. 67.,
06(1)364-75-34, 06(70)264-1926

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10000 Ft. Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19. Tel.:
317-9938, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651.
Tekintse meg interneten a Loui’s Galériát!

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-
8224

Elad-vesz

� Rómain családiház, külön bejárat, 65
nm, két vagy három szobás lakás bútorral
vagy anélkül kiadó. Tel.: 06(30)400-4195

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után. Középiskolai elõkészítõk max. 2-3
fõs kiscsoportban. Thalész-Kör, www.obu-
damatek.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, szemölcsök eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

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

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

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

Egészség

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

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

Szolgáltatás
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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

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 (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár:
+ 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 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@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
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

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapesti
irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövedelem,
adminisztrációt és telefont biztosítunk. Helyis-
meret és számítógépes alapismeret szükséges.
Jelentkezés: csic@csic.hu
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sokéves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476.

�Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ!
Tel.: 06-20/956-4084
� 2 éve nyugdíjazott, munkájára igényes be-
járónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.: 06-70-
316-15-30
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai
elõkészítés. Tel.: 06(30)481-7821
� Keresünk állatbarát családot/egyedülál-
lót, aki tacskó méretû kutyánkat díjfizetés el-
lenében pár napokra cicamentes otthonába fo-
gadná. Nem végleges örökbeadás! Tel.:
06(30)400-3408
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Kutyakozmetikánk a Vörösvári út 19-
ben szeretettel vár minden fajta kutyust, cicát,
szépülésre, kezelésekre. Tel.: 06(20)450-
1977
� Életjáradéki szerzõdést kötnénk 70 év fe-

letti érdeklõdõvel. Megállapodás szerinti elõ-
leget és havi járadékot ajánlunk Önnek! Tel.:
06(30)748-6169

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsu-
zsanna, 06(30)602-0094
� Díjmentes regisztráció novemberben!
Elég a magányos estékbõl? Budai Társközve-
títõ: 06(30)555-8444

� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy téren el-
adó/kiadó. Tel.: 06(20)982-5544
� Békásmegyeri társasházban távfûtéses, 21
nm-es üzlethelyiség hosszú távra kiadó. Ér-
deklõdni lehet a 06(70)272-3855-ös telefonon
� Eladó egy 31 nm-es alapterületû üzlet Bé-
kásmegyeren, vízórás, egyedi fûtéselosztó,
rács, riasztó, klíma, kövezve, villanyórás. Ár:
5.990.000. Tel.: 06(20)316-0933

Üzlet

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

HAHOTA
- Jean, ez a vonat Hat-
van felé megy?
- Nem, uram, csak egy-
felé.

* * *
Evert a feleségéhez:
- Kedvesem, a drágább
lakásról való álmod
végre valóra válik!
- Tényleg? Ez csodála-
tos!
- Igen, hétfõtõl emelik a
lakbért.

* * *
Feleség a férjnek:
- Nézd, milyen szép fe-
hér lett az új inged az új
mosóportól!
- Igen, de nekem kocká-
san jobban tetszett!

* * *
Két barát beszélget:
- Miért állsz ki az er-
kélyre, amikor az anyó-
sod énekel?
- Tudod, nehogy azt higy-
gyék a szomszédok, hogy
verem.

* * *
A házaspár már két
órája autózik, amikor a
feleség a fejéhez kap
és felsikolt:
- Úristen, forduljunk 
vissza! Bedugva hagy-
tam a vasalót és félek,
hogy le fog égni a ház.
- Á, dehogy fog leégni! -
feleli a férj - Én meg nyit-
va hagytam a kádcsapot
a fürdõszobában.

* * *
- Halló, Doktor úr? A kis
unokám lenyelte a tolla-
mat.
- 5 perc múlva ott le-
szek - mondja a doki.
- És addig mivel írjak,
ceruzával?

Elsõ alkalommal rendeztek Országos Márton-napi Repülõmakett Kiállítást és Vá-
sárt november 10-én a Békásmegyeri Közösségi Házban. A gyermekek tapasztalt
makettezõk irányításával megismerkedhettek a makettezés alapjaival, találkoz-
hattak és beszélgethettek a magyar repüléstörténet kiemelkedõ képviselõivel.
Gazdag választékban lehetett maketteket és az azok építéséhez szükséges szer-
számokat, kiegészítõket vásárolni. Repülõs témájú filmeket is vetítettek

Csatlakozhatnak 
a helyi polgárõrökhöz 

A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesü-
let továbbra is várja a nagyobb közbizton-
ságra vágyó kerületi lakosokat tagjai kö-
zé.Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyele-
tet tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk
megismerkedhetnek a polgárõri szolgá-
lat követelményeivel, az ügyeletes pol-
gárõrök fogadják a bejelentéseket, illetve
bûnmegelõzési-áldozatvédelmi taná-
csokkal látják el a hozzájuk fordulókat.
Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-
621-6088-as telefonszámon és a pol-
garor.obuda@gmail.com elektronikus
címen. www.polgarorobuda.hu

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Vannak, akik csak elszenve-
dik a velük történteket és
vannak, akik tudatosan élik
meg és befolyásolják az ese-
ményeket. Ez utóbbiak közé
tartozik Toldi Imre (66) is, aki
ráadásul Óbudán töltötte te-
vékeny életének nagy részét,
s hiába lakik nyugdíjasként
ma már Újpesten, ma is ezer
szállal kötõdik ide.

Szépapja 1849-ben
zászlósként vett részt a

szolnoki csatában. Hazafi-
ságára jellemzõ-
en inkább két uj-
ját hagyta levág-
ni, de nem enged-
te el a zászlót. 

Édesanyja és
Hidegkuti Nán-
dor édesanyja
unokatestvérek
voltak, s mind-
ketten lengyel nemzetisé-
giként éltek Magyarorszá-
gon. A múlt század elején
egész lengyel kolónia la-
kott Óbudán a késõbbi Kí-
sérleti Lakótelep területén,
akik aktív részesei voltak a
kerület életének. Humánus
értékrendjükbõl adódóan
sokan köszönhetik az éle-
tüket a két anyának. A nyi-
las uralom idején, 1944-
ben például a téglagyárba
zárt foglyoknak loptak be
ételt, hogy éhen ne halja-
nak. De nemcsak az asszo-
nyok vették ki részüket a
mentésbõl. Édesapja - aki

egyébként a rendõrségen
dolgozott - 1956-ban há-
rom sebesült orosz katonát
mentett ki a tömeg karmai-
ból, nehogy meglincseljék
õket. Õ volt az a „svájci
sapkás“, akit azóta is keres-
nek… Apja bátyja viszont
a Gugger hegyi kilátó fel-
robbantását akadályozta
meg a forradalom idején. 

Szellemiek terén is kivá-
lóságokat tudhat magáé-
nak a család. Nagybátyja a
Goldberger textilgyárban

volt vegyészmér-
nök. Az õ nevé-
hez fûzõdik a
gyûrtelenítési
technológia ki-
dolgozása. Sza-
bó Kálmán még
ma is Óbudán él,
82 éves. 

A lengyel szál
természetesen meghatá-
rozta Toldi Imre egész éle-
tét, késõbb feleséget is
Lengyelországból válasz-
tott magának. (De felesége
családját sem hagyta érin-
tetlenül a történelem: kato-
natiszt unokatestvérét Ka-
tynban végezték ki.) A
munkája is a gyökerekhez
kötötte: lengyel tolmács-
ként dolgozott a Ganz
Mávagban. A focihoz sem
csak az anyai szál köti: fél-
tett relikviaként õrzi azt a
karórát, amelyet még az
édesapja kapott Puskás Fe-
renctõl. D. Zs.

Velünk élõ történelem

K iss Jenõ de-
cember 2-

án ünnepli száza-
dik születésnap-
ját. Az idõs úr
több mint 40 éve
él kerületünkben,
a Pozsonyi úton.
Korábban az
Óbudai Hajó-
gyárban dolgozott
a sz t a lo skén t ,
majd a rajztár ve-
zetõjeként. Még
ma is jó egészség-
nek örvend és
igencsak aktív
életet él. Háza
ereszcsatornáját
például még ma is
õ takarítja rend-
szeresen. (d. zs.)

Aktív százéves

Díjátadót rendezett a Ma-
gyar Ellenállók és Antifa-
siszták Szövetsége (MEASZ)
október 27-én Budapes-
ten. Az ünnepségen Anti-
fasiszta Ellenállásért Em-
léklappal tüntették ki töb-
bek mellett dr. Pintér End-
rét, akinek Hanti Vilmos,
a MEASZ elnöke adta át az
elismerést. 

A nyugalmazott sebész
fõorvos, Óbuda-Bé-

kásmegyer díszpolgára
1944 novemberében medi-
kus hallgatóként sokakat
megmentett a Bécsi úton
az óbudai téglagyár felé
haladó menetbõl. A mene-
tet a nyilasok és a csend-
õrök fegyveresen terelték,
dr. Pintér Endre a szalézi
szerzetesek fõnöke, Kiss
Mihály segítségével, élete

kockáztatásával mentette
ki az embereket a menet-
oszlopból. 

A díj átvételekor el-
mondta: akit érdekel, pon-
tosan mi történt Óbudán
1944 õszén, az olvassa el
Kiss Mihály szalézi szer-
zetesnek nyilvánosságra
hozott naplóját. Ebben a

rendfõnök részletesen leír-
ja, hogy miképp sikerült
megvesztegetni a csend-
õröket, kiket sikerült meg-
menteni, és beszámol arról
is, amikor a mentési kísér-
let kudarcot vallott. - A
mentés elemi kötelessé-
gem volt - hangsúlyozta dr.
Pintér Endre. 

Elismerés embermentésért

Óvodapedagógus
felvétele 

A Napraforgó Mûvészeti
Óvoda pályázatot hirdet 1
fõ óvodapedagógusi mun-
kakör betöltésére, határo-
zatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszonyra. A mun-
kavégzés helye: 1039 Bu-
dapest, Pais Dezsõ utca
2. Illetmény, juttatások: a
közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, 1992. évi
XXXIII. törvény rendelke-
zései alapján. A pályázat
elbírálása során elõnyt je-
lent: hangszer használat,
kézmûvességben jártas-
ság. A pályázat részeként
benyújtandó iratok, igazo-
lások: részletes önéletrajz;
végzettséget igazoló okle-
vél másolata; erkölcsi bi-
zonyítvány (a foglalkozta-
tásra vonatkozólag is),
amely 3 hónapnál nem ré-
gebbi;egészségügyi alkal-
masság. Jelentkezni lehet
postai úton (Napraforgó
Mûvészeti Óvoda, 1039
Budapest, Pais Dezsõ ut-
ca 2.), e-mailen: pais-o@
kszki.obuda.hu A pályázat
benyújtásának határideje:
2012. december 14. A
pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2012. december
17. A munkakör a pályá-
zatok elbírálását követõen
azonnal betölthetõ.

Gazdasági ügyintézõi állás
A Csillaghegyi Általános Iskola pályázatot hirdet 1 fõ gaz-
dasági ügyintézõi munkakör betöltésére (határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony). A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ. Pályázati feltételek: középfokú és szak-
irányú végzettség;3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány; büntetlen elõélet. A munkakör betölthetõségé-
nek idõpontja: 2012. december 15. Illetmény és juttatá-
sok: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról“ szóló, 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.A pályázatok benyúj-
tásának módja:személyesen vagy e-mailben.(Cím:1038
Budapest, Dózsa György utca 42. Tel/Fax.: 368-6651
vagy 368-0082. E-mail: csillag-a@kszki.obuda.hu)

Mikulás Tenisz Kupa
A tenisz kupát december 8-án 13-tól 21 óráig rendezi az
Óbudai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.Versenyszám:
férfi egyéni. Nevezési határidõ: december 4. Részvételi
díj: 3.800 Ft/fõ (fizetés a helyszínen). Díjazás: az elsõ
három helyezett díjban részesül. (Jelentkezni lehet a 06-
70-702-3719-es és a 240-5601-es telefonszámon,
valamint tenisz@obudasport.hu e-mail címen, www.
obudaiteniszklub.hu. Cím: Laborc utca 2.) 

ÜVEGFESTÕ. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
Kiskorona utcai galériájában Nábrádi Julianna amatõr
üvegfestõ munkáiból állítottak ki 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A mindennapok és az 
ünnepek étkezési szokásai

(részlet)
A hagyományos óbudai konyha a betele-

püléseket követõ elsõ, nehéz évek után az
1700-as évek elsõ egy-két évtizedéig nagyon
szegényes volt. Az emberek általában csak
egyszer ettek, fõleg meleg ételt, sûrû levese-
ket kölessel és mindenféle kásával dúsítva.
Ezzel kapcsolatban egy nagyon aranyos tör-
ténetet szeretnék megosztani olvasóimmal.
Miközben általában a családok naponta csak
egyszer ettek, akadtak olyan haspók csalá-
dok is, akik kétszer. Az ilyen családok eladó
lányai csak nagyon nehezen jutottak férjhez.
Amint egy legény szemet vetett rá, a jóindu-
latú rokonság rögvest akcióba lépett. „Ne
vedd el fiam ezt a pazarló fehérnépet, ezek
naponta kétszer esznek!“ És a frigybõl rend-
szerint nem lett semmi. A ké-
sõbbi évszázadokban, ami már
egyre inkább a növekvõ polgári
jólét egyes állomásait jelentette,
alakult ki az óbudai konyha,
amelyet már nemcsak eleink él-
veztek, de amelyet mi is fo-
gyasztottunk.

Ez az étkezési szokás, ez a ha-
gyomány volt életben egészen a
második világháború végéig.
Ezt követõen az '50-es évek
nincstelensége után az étkezési
kultúra hihetetlen fejlõdésnek
indult szerte a világon, így ha-
zánkban is. Berobbantak a
mélyhûtõk - talán nincs is olyan
háztartás, ahol ne lenne belõlük
egy-kettõ -, és az üzletek napjainkban már az
egész világ eddig soha nem látott egzotikus
termékeit kínálják. 

Szinte egyik napról a másikra fejlõdött ki a
szemünk elõtt egy új kereskedelmi ágazat, a
kiadók szinte ontják az újabb és újabb sza-
kácskönyveket, folyóiratokat, de még egy
magára valamit is adó napilapban is találunk
bõségesen recepteket.

Óbuda ízei szerényen, de ízlésesen illesz-
kednek bele még ebbe a pompázatos íz világ-
ba is. Szerénységre, takarékosságra intenek,
amit mára már elfelejtettünk, s amit a mai
gazdasági körülmények között jó lenne ismét
megtanulni: az ésszerû, takarékos életet.

Mert amit a régi öregektõl meg lehet tanul-
ni, az az ésszerûség. A hétköznapok szerény-
sége, ha úgy tetszik, spórolása mellett ünne-
peiknek megtalálták a méltó kifejezését, örö-
mét konyhájukban is.

A hétköznapokat a szemünkben gyakran
már túlzó, olykor nevetséges takarékoskodás
jegyében élték, de ünnepekkor, akkor bizony
megadták az asztali örömök módját. Talán az
volt a titok, hogy a sok munka, erõfeszítés
mellett jutottak is valamire.

A régi óbudai családok felmenõ ági asz-
szonyai, ük-, déd- és nagyanyáink nemcsak
derék, takarékos, de precíz háziasszonyok is
voltak, akik pontosan vezették kiadásaikat,

számoltak el a „konyhapénzzel“. Fillérre ki-
számolták az ebéd, vagy a vacsora árát egy
fõre vetítve.

Az 1930-as években már voltak olyan csa-
ládok, ahol például ebédre kétféle menüsort
tálaltak. Ezeknél a nagy családoknál nem
volt ritka, hogy 10-15 családtag ülte körül az
asztalt, itt már indokolt volt, hogy választani
lehessen, ha a levesbõl nem is, de a fõételbõl,
édességbõl igen.

Öregeink több évszázadig gazdálkodók
voltak, ez az étkezésükön is meglátszott. A
gazda kora hajnalban kelt, még pirkadat
elõtt. Persze felesége sem lustálkodott még
az ágyban. A férj csak úgy, állva, fogmosás
helyett, egy kupica pálinkával lefertõtlenítet-
te a torkát, hörpintett néhány korty teát, ké-
sõbb már inkább tejeskávét, egy-két falás ke-
nyeret, és már indult is ellátni az állatokat, lo-
vat, marhát. Befogta a lovat a szekér elé, fel-
tarisznyázott, és indult dolgozni a szõlõbe.
Volt, hogy 10 óra körül evett egy kis kol-
bászt, szalonnát. Ha nagyon égette a sok do-

log, ezt elhagyta, és csak a déli harangszó
hallatán húzódott árnyékba és evett. Hideget.
Az elõbb említett füstölt kolbászon, szalon-
nán kívül nálunk nagy keletje volt a vágáskor
megfüstölt és nyárra a kamrában tartalékolt
véres- és májas hurkának is. Mi ezt a jó szo-
kást akkor is megtartottuk, amikor már sem-
mi dolgunk nem volt a földekkel, hiszen az
árendába volt adva egy pilisborosjenõi gaz-
dának. A nyári vacsoraként feltálalt hideg
hurka paradicsommal, zöldpaprikával gye-
rekkorom mennyei csemegéje volt.

Eközben a feleségek otthon tartották a
frontot. Ellátták az aprójószágot, nevelték a
gyerekeket - családonként átlag 6-10 gyere-
ket. Délre ebédet fõztek - a sok éhes száj dél-
idõben már ott tolongott a fazék körül -, és õk
voltak a kocsmában is, amíg a munkából ha-
za nem tért a gazda, és fel nem váltotta az
asszonyt az üzletben. 

A gazda a nyári dologidõben este ette meg
a meleg étket, a maradékon osztozott a csa-
lád többi tagja. Ha nem volt elegendõ a ma-
radék, kiegészítették még egy kis tejjel, ke-
nyérrel. Télen, amikor csak a ház és a jószág
körül volt egy kis munka, délben a férfiak is
együtt ettek fõtt ételt a család többi tagjával. 

Ahétköznapok szerény étkei mellett az ün-
nep étkei szinte dõzsölésnek tûntek. Az ün-
nepek, fõleg az egyházi ünnepek vallási elõ-

írásainak betartása mellett - a lakosság nagy
része hitbuzgó katolikus volt - mindig nagy
súlyt fektettek az ünnepek kulináris élvezete-
ire is. Ezekre az egyes ünnepek leírásában
részletesen kitérek. Ezeknél az étkezéseknél
nem hiányoztak, sõt kiemelt szerepet játszot-
tak a különféle szárnyasokból készült sültek
és a tészták.

Az óbudai családok többségénél hétközna-
ponként sem étkeztek a konyhában. Emlék-
szem, mi is mindig a konyha melletti kis szo-
bában ettünk az Omival. A család nõtagjai-
nak munkamegosztása szerint a konyhában
az úr a család legidõsebb nõtagja volt, a töb-
biek csak a konyhalány szerepét töltötték be
(a 19. század végén, a 20. század elsõ felé-
ben), és õk takarítottak, fûtöttek.

A vendéglõs családok egy része a vendég-
lõben étkezett délben. Ilyenkor ugyanis az
üzletek bezártak, ebédszünetet tartottak.

Hétköznap az úgynevezett gránit (fajansz)
tányérokból ettek. Az asztalt mindig abrosz-
szal terítették. Ez a megállapításom a 19-20.

századi állapotokra vonatkozik, a
korábbi években cseréptálból et-
tek, a kezdeti idõkben valószínû-
leg közös tálból.

A 20. századra már tellett fino-
mabb, porcelánból készült étkész-
let beszerzésére is, ezeket termé-
szetesen csak a nagyobb ünnepe-
ken, ünnepi alkalmakkor vették
elõ. Töredéküket, egy-két tányért,
csészét kedves emlékként még
ma is õriznek a legtöbb régi óbu-
dai házban, illetve családban.

A 20. századra divatba jöttek a
polgáriasodott családoknál a dél-
utáni asszonyzsúrok. Itt teát vagy
kávét, ritkábban kakaót szolgáltak
fel frissen kisült kuglóffal, apró-

süteménnyel. Ezt az uzsonnát márkás porce-
lánban (legtöbbször Altwien márkát vettek)
illett feltálalni. Az abrosz általában hímzett,
azsúrozott volt, rendszerint a ház asszonyá-
nak ügyességét dicsérte. Emlékszem anyám-
ra, amint nyári estéken a dédmama gyönyö-
rû vászon abroszát tarka virágokkal hímezte
tele, ez volt az „uzsonna abrosz“. Anyám
már rég az Óbudai Temetõbe költözött, de ez
az abrosz még mindig a háztartásom megbe-
csült, féltett darabja. Aháztartások kezdeti al-
pakka evõeszközeit lassan a finomabb, úgy-
nevezett „Berndorfi“ evõeszközök váltották
fel, az ezüst nem nagyon volt divat.

A szép porcelán megkívánta, hogy az étke-
zéseknél a bort is szép, metszett pohárban kí-
nálják. Hétköznapokon megjárta az egyszerû
kivitelû pohár is, sõt!

Még nagyanyám idejében sem dívott a
vendéglátás ebédre vagy vacsorára, nem volt
divat a rokon meghívása ünnepekre, kivéve a
búcsút, amikor még a külföldre költözött ro-
konok (például nagyapám Bécsbe költözött
féltestvére) is hazajöttek családlátogatásra
népes pereputtyukkal együtt.

(Gálosfai Jenõnét Óbuda-Békásmegyer
kulturális életében betöltött kiemelkedõ tevé-
kenységéért Óbuda Kultúrájáért-díjban ré-
szesített a képviselõ-testület. A kötet megjele-
nését az önkormányzat támogatta.)

Gálosfai Jenõné:

Óbuda régi ízei 
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Eddig csak tervként szere-
pelt, az új tanévben meg-
valósult a fiatalok egész-
séges életmódját szolgáló
program: szeptembertõl az
általános iskolák elsõ,
ötödik és a középiskolák
induló osztályai számára
bevezették a mindenna-
pos testnevelés órákat.

AVeres Péter Gimná-
ziumban már „isme-

rõsként“ fogadták az új
programot. Papp György
igazgató szerint a szemé-
lyiség harmonikus fejlõdé-
séhez a test nevelése is
hozzátartozik. - Iskolánk-
ban minden évfolyamon, a
négy és a nyolc osztályos
képzésben egyaránt heti
három testnevelési órát
tartunk már tíz éve. Az 5-
8. évfolyamon a heti két
edzés szintén elvárt köve-
telmény, amihez a DSE
keretében és szervezésé-
ben biztosítjuk a sportolási
lehetõséget, de az egyesü-
leti sportolást is elfogad-
juk. Az idén bevezetett
mindennapos testnevelés
nem jelent lényeges válto-

zást mûködésünkben. A
felmenõ rendszer igényei-
nek kielégítése azonban
terem és státusz kérdése-
ket is felvet majd a késõb-
biekben, amire megfelelõ
megoldást kell találnunk.

Változatos
program

Hajdú Gyula és test-
nevelõtanár kollégái már
jelentõs tapasztalatokat
szereztek a mindennapos
testnevelés terén. Mivel a
Veres Péter Gimnázium-
ban már több éve ezt a
szisztémát alkalmazzák,
megfelelõ rálátásuk van ar-
ra, hogyan tökéletesíthetõ
tovább ez a rendszer. A
mindennapos testnevelés
sikere azon múlik, az isko-
lák hogyan tudják kihasz-
nálni a rendelkezésükre ál-
ló létesítményeket. A má-
sik fontos feladat a diákok
részére változatos és vonzó
programok biztosítása,
hogy minél többen kedvet
kapjanak a sportolásra. A
fiatalok igénylik a moz-
gást, ha ezáltal sikerél-
ményhez is jutnak, bizto-

san igényükké válik a
rendszeres mozgás. Az öt
napból a háromszori test-
nevelésóra még a szûkös
tárgyi feltételekkel rendel-
kezõ iskolák számára is
könnyen megvalósítható.
Adélutáni két edzésnap je-
lenthet problémát, ide már
komoly szervezési munká-
ra van szükség.

Átgondolt 
terembeosztás 

Hajdú Gyula a többi -
még kevés tapasztalattal

rendelkezõ - iskola számá-
ra hasznos ötletekkel szol-
gál: - Elõször is ki kell vá-
lasztani azokat a sportága-
kat, mozgásformákat,
amihez adottak a helyi,
vagy a közelben lévõ felté-
telek. Nálunk a labdarú-
gás, röplabda, kosárlabda,
asztalitenisz, floorball a
legkedveltebbek, ezeken
kívül különbözõ táborokat
szervezünk, ezzel is bõvít-
jük a diákok kívánságlistá-
ját. Mivel a délutáni fog-
lalkozásokon nagy tömeg-

re lehet számítani, célszerû
egyéb színhelyeket felku-
tatni. Nekünk szerencsénk
van, hogy a közeli Külker
pályát használhatjuk, de
gondolkodunk jégpályák
és egyéb fedett lehetõsé-
gek felkutatásán is. A zsú-
foltság elkerülése érdeké-
ben fontos a diákok szá-
mára - a saját DSE mellett
- külsõ egyesületet találni,
ahol a tehetséges gyerekek
gyorsabban fejlõdhetnek.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Mindennapos testnevelés

A gyerekek igénylik a rendszeres mozgást

A kerületi Diák Olimpia atlétikai versenye

Közösségépítõ kültéri sport-
centrummá alakult a
Csobánka tér a fitnesz park
szomszédságában kialakí-
tott új extrém pályával októ-
ber végére. Egyelõre nap-
pal, azonban hamarosan sö-
tétedés után is használhat-
ják majd a BMX-esek és a
gördeszkások. Ezzel remél-
hetõleg „két legyet ütöttek
egy csapásra“, és a Békás-
megyeri Közösségi Ház lép-
csõi is felszabadulnak majd. 

A változékony, õszi
idõjárás ellenére a

Csobánka tér egyik szegle-
te idõrõl idõre megtelik
élettel: a városrészben el-
sõként, de az országban is
példaértékû módon közte-
rületi BMX- és gördesz-
kapályát vehetnek birtokba
a fiatalok, ahol sportolva,
hasznosan tölthetik el ide-
jüket, az önkormányzat jó-
voltából. 

A Veres Péter Gimnázi-
um elõtti aszfaltos focipá-

lya átalakításával már nem-
csak a közösségi ház hozza
össze az embereket, hanem
összességében a tér is. Az
extrém sportpálya az egyik
szabadtéri fitnesz park
szomszédságában találha-

tó. Elõbbi a fiataloknak,
utóbbi bármely korosztály-
nak lehetõséget kínál a
sportolásra, kikapcsolódás-
ra. Aparkot és a pályát egy-
aránt a lakóépületektõl tá-
volabb alakították ki, így a

lakosok nyugalmát nem
zavarja a gördeszkások za-
ja. A BMX-esek és a gör-
deszkások mellett  a görko-
risok és a rolleresek is hasz-
nálni tudják a pályát, ahol
különbözõ típusú rámpá-

kat, korlátokat, ugratókat
létesítettek.

A pálya szélén  padokat
és szemetes kosarakat is
kihelyeztetett az önkor-
mányzat. Tábla figyel-
meztet az eszközök helyes
használatára, felhívja a fi-
gyelmet a védõfelszerelés
szükségességére. Egyúttal
egyértelmûvé tették, hogy
a pálya használata 12 éven
aluliaknak nem javasolt,
és azt mindenki kizárólag
saját felelõsségére hasz-
nálhatja. 

A helyhatóság lámpákat
is felszereltet, hogy sötéte-
dés után is lehessen spor-
tolni. Emellett, annak érde-
kében, hogy a fiatalok mû-
vészi hajlamaikat is meg-
mutathassák, a  pálya mel-
lett legálisan használható
graffiti-falat emeltet. Sz.

Egyedi hely az extrém sportok szerelmeseinek 

Szabad a pálya Békásmegyeren!
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A nagymedencés magyar világ-
és Európa-bajnok az ausztriai
viadalon 2:03.93 perc alatt ért
célba. Ennél gyorsabban ebben
az évben nem teljesítették ezt a
számot. Gyurta Dániel, aki a
nyári ötkarikás játékok után
nemrég kezdte újra az edzést és

a versenyzést, november eleji
bemutatkozásakor a 100 méter
mell döntõjében is magabizto-
san diadalmaskodott. 

Dani öccse, Gyurta Gergely
a 400 méteres vegyes-úszás fi-
náléjának megnyerése után
1500 méter gyorson is elsõ lett
14:47.14-es idejével. Sz. Cs.

Gyurta az Újpesti TE-ben készül a riói olimpiáig 
A Széles Sándor vezette csapat, amelyben többek között Gyurta
Dániel olimpiai és világbajnok úszó, valamint testvére, Gergely és
az ifi Eb-ezüstérmes Kiss Nikoletta is szerepel, bejelentette, hogy
a 2016-os olimpiáig az Újpesti Torna Egyletben (UTE) folytatja.

Gyurta Dániel 
a világranglista élén

Tedd el kerékpárodat karban-
tartva télire úgy, hogy az elsõ

tavaszi napon már csak rá kelljen
pattannod! - szól a Berguson fel-
hívása. Az önkormányzat és a
Berguson Kerékpárbolt által üze-
meltetett kerékpárkölcsönzõ ok-
tóber 31-én bezárt, de 2013 tava-
szán ismét várja a bringásokat.
November az ingyen szerviz hó-
napja a Bergusonban:  várják az
érdeklõdõket üzletükben, mûhe-
lyükben. A munkadíj 0 forint, az
ingyen szerviz igénybevételének
nem feltétele az alkatrészvásár-

lás. Nem vonatkozik az ajánlat
áruházi kerékpárra, nagyszülõk
padláson porosodó biciklijére,
máshol vásárolt alkatrészek be-
építésére és nagy generálra. Eb-
bõl 50 százalék kedvezményt
ajánl a Berguson. (Az ingyenes
kerékpárszerviz igénybevételéhez
elõzetes telefonos egyeztetés
szükséges. A Berguson Kerékpár-
szaküzlet és Szerviz címe: Vihar
utca 12. Tel.: 368-4251. További
információ a www.berguson.hu,
oldalon és az info@berguson.hu
e-mail címen.)

Ingyenes kerékpárszerviz novemberben 

Ingyen szervizzel és más kedvezményekkel várja a bringásokat a
Berguson Kerékpárbolt novemberben, hogy az õszi-téli idõszakra rend-
ben tehessék el biciklijüket, akik ebben az idõszakban nem kerekez-
nek. A Berguson és az önkormányzat által üzemeltetett kerékpárköl-
csönzõ október végétõl tavaszig zárva tart, az ingyen szerviz azonban
elõzetes egyeztetés után az üzletben és a mûhelyben igénybe vehetõ.

Árpádos olimpiai bajnokok

Márványtáblát avattak azon olimpiai bajnokok tiszteletére, akik az Ár-
pád Gimnáziumban végezték középiskolai tanulmányaikat

ASZTALITENISZ MINDENKINEK! A Csillaghegyi Mozgás és
Szabadidõ Sportegyesületnél az asztalitenisz iránt érdeklõdõ gyer-
mekek, szüleik, valamennyi korosztály jelentkezését várják. Után-
pótlás- és szabadidõsport egyaránt ûzhetõ, érdeklõdés szerint. Is-
kolai helyszínek: Váradi, Medgyessy, Bárczi. (Jelentkezni lehet Ke-
len Balázsnál a 06(70)314-0021-es telefonszámon és a
csmsz.sport@gmail.com e-mail címen.)
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb
december 4-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legkö-
zelebb december 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Be-
jelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választó-
kerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-
as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-
lebb december 6-án)16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és tár-
sasházi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mó-
kus utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a
368-9464-es telefonszámon.)

Ingyenes tanácsadások

S aját gyertyagyújtó éneke
lesz az önkormányzat által

szervezett óbudai adventi ün-
nepségsorozatnak, melyet a
Kaláka együttes írt. (A dal sze-
repel majd a legújabb lemezü-
kön is.) Az eseményeket is-
mertetõ mûsorfüzetben megje-
lenik a kotta és a szöveg, me-
lyet az érdeklõdõk megtalál-

nak majd a Fõ téren. Így nem
lesz akadálya annak sem, hogy
a közönség is csatlakozzon
majd a zenekarhoz, és egy
nagy kórus tegye még meghit-
tebbé a gyertyagyújtásokat. 

Gyertyagyújtó ének 
adventre a Kalákától 

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-
niel (Jobbik Magyarországért Moz-
galom) országgyûlési képviselõ fo-
gadóóráját minden hónap elsõ pén-
tekén 16 órától tartja a Kabar utca
11. szám alatti Jobbik irodában, il-
letve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

Az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft., valamint a Csillag-
hegyi Mozgás és Szabadidõ Sport-
egyesület december 9-én Mikulás
Asztalitenisz Kupát rendez. 

Averseny célja a sportág
népszerûsítése, miközben

játék és versenyzési lehetõséget
teremt amatõr és igazolt játéko-
sok számára. A programra gye-
rekek, felnõttek, sõt még nyug-
díjasok is jelentkezhetnek. A
gyõztes a Csillaghegyi Mikulás
Kupa Bajnoka kitüntetõ cím bir-
tokosa lesz. Nevezni e-mailben
lehet december 7-én 12 óráig, de
a helyszínen is jelentkezhetnek
az érdeklõdõk a verseny elõtt fél
órával. A nevezési díj gyerekek-
nek és nyugdíjasoknak 1000,
felnõtteknek 2000 forint. 

A sportkedvelõk a követke-
zõ versenyszámokban mérhe-

tik össze tehetségüket: amatõr
serdülõ és ifi fiú-lány egyéni,
9-11 és 12-14 éves korig, iga-
zolt serdülõ és ifi fiú-lány
egyéni, 9-11 és 12-14 éves ko-
rig, amatõr felnõtt férfi és nõi
egyéni, igazolt felnõtt férfi és
nõi egyéni, valamint senior,
nyugdíjas férfi és nõi egyéni.
A résztvevõk mindegyike ok-
levelet kap, míg az elsõ helye-
zett kupát, az 1-3. helyezett
pedig érmet, valamint tárgyju-
talmakat. 

Aversenyt a Medgyessy utca 8.
szám alatt, a tornateremben ren-
dezik, öt asztalon. A nevezéseket
a csmsz.sport@gmail.com e-mail
címen várják a szervezõk. (To-
vábbi felvilágosítást a www.csil-
laghegysport.hu honlapon olvas-
hatnak, illetve a 06-70-314-0021-
es telefonszámon kérhetnek az ér-
deklõdõk.) (d)

Mikulás Asztalitenisz Kupa

Rétvári Bence országgyûlési képviselõ, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium államtitkára volt a vendég a Kereszténydemokrata
Fórum november 6-ai rendezvényén, melynek helyszíne minden alka-
lommal a Miklós téri Selyemgombolyító 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos
országgyûlési képviselõ fogadó-
órát tart, melyre a következõ
számon jelentkezhet: +36/20-
770-6593.
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magánszemélyeknek. 
Tel.: 06(30)984-8897; 388-4438

www.bendakonyveles.hu

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

MÛSZAKI VIZSGA
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

Levelezõlista civil szervezeteknek.Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levele-
zõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.Az önkormány-
zat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre fo-
lyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresztül a
különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos
információkról.Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek je-
lezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szervezetekkel foglalkozó refe-
rensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.
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