
A képviselõ-testület november 26-án
tartotta soron következõ rendes ülését a
Városháza tanácstermében.

Infláció feletti közmûdíj-emelésekre ké-
szül a fõváros. Drágul a szemétszállítás,
a vízdíj és bevezetik az ívóvíz-alapdíjat.

A katyni tömegmészárlásnak állít emlé-
ket a nemrégiben megnyílt tárlat az
Andrássy úti Terror Házában.4 17

Tudósítás az ülésterembõl Történelmi horror a Terror Házában

10
Borsos közmûdíjemelések Budapesten

XIV. évfolyam 23. szám   2008. december 1. 

Lapunk következõ száma
december 15-én, hétfõn
jelenik meg! Újságunk
olvasható a www.obuda.hu
honlapon.

Hagyományokhoz híven
idén is elismerésben ré-
szesítette az önkormányzat
azokat az oktatási-nevelé-
si intézményeket, ahol az
átlagosnál nagyobb gondot
fordítanak az épületek és
környezetük tisztaságára,
rendezettségére. 

A„Tiszta virágos óvo-
da”, „Tiszta virágos

iskola” idei pályázatának
eredményhirdetését és a
díjak átadását november
10-én tartották az Óbudai
Kulturális Központban. 

BÕVEBBEN A 20. OLDALON

Advent Óbudán, a Fõ téren november 28-tól december 21-ig. PROGRAMAJÁNLÓ A 19. OLDALON

B ús Balázs polgár-
mester, sportveze-

tõk, köztük Albert Flóri-
án, Kû Lajos, Bicskei
Bertalan jelenlétében
központilag átadták a
kerület nyolc új mûfüves
sportpályáját november
20-án a Kalap utcai TUE
pályán. Az ünnepségen
az általános iskolák ve-
zetõi és diákjai is megje-
lentek. A kezdõkörben
az Aranycsapat jobbhát-
védje, Buzánszky Jenõ
végezte el a szimbolikus
kezdõrúgást. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Nyolc mûfüves pályával gazdagodott a kerület

Tiszta, virágos
óvodák, iskolák

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
új idõpontban, minden
csütörtökön 15-tõl 16
óráig a polgármesteri
hivatalban fogadja a
polgárokat. (Cím: Fõ tér
3. II/46. Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája
Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Lapunkban hírt ad-
tunk arról, hogy az

önkormányzat ötletpá-
lyázatot írt ki a Fõ tér fej-
lesztésére. A kerület fej-
lesztési koncepciójához
igazodó elképzeléseket
vártak november 25-ig a
„Budai Promenád” vég-
pontjaként szereplõ óbu-
dai Városháza elõtti tér,

valamint az ahhoz kap-
csolódó terület fejleszté-
sére. A beküldött terveket
összegyûjtötték, ezek
szolgálhatnak alapul a
végleges tervek elkészí-
téséhez. Az ünnepélyes
díjátadót december 15-én
tartják. (További részle-
tek a www.obuda.hu
honlapon olvashatók.)

Tervek a Fõ tér fejlesztésére

Kérjük, hogy az Óbuda Újság terjesztésével kapcso-

latos gondjaikkal hívják az Impress Lapkiadót a 267-

0525-ös, a 267-0524-es vagy a 411-0266-os telefon-

számon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;

obudaujsag@ecom.hu

Ha nem kapja a lapot!

FOTÓ: DÖMÖTÖR LÁSZLÓ

M int minden évben,
idén is összefog-

tak a lakosok, és csatla-
kozva a helyi civil szer-
vezetekhez bekapcso-
lódtak az õszi közterület
takarítási akcióba. 

Az eseményen több ci-
vil szervezet is részt vett,
így az Óbor-Kör, az

Aquincum-Mocsáros
Egyesület, az Óhegy
Egyesület, a Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület és
az Óbudai Sportegyesü-
let. Utóbbi szervezet tag-
jai (képünkön) 75 zsák
szemetet gyûjtöttek össze
a Rozgonyi Piroska utcá-
ban és a Római-parton. 

Összefogással a tisztább kerületért

Az Aelia Sabina Zene-, Képzõ- és Táncmûvészeti

Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (régi

nevén Aelia Sabina Zeneiskola, korábban III. kerü-

leti Zeneiskola) idén ünnepli megalakulásának 40.

évfordulóját. A sorozat negyedik hangversenyén

december 12-én 18 órakor az Óbudai Társaskör-

ben tanáraik muzsikálnak. Mûsorukon Bach, Beet-

hoven, Borsody László, Castello, Rostetter Szil-

veszter, Staeps, Vivaldi és Weiner Leó mûvei hang-

zanak el, valamint könnyed hangvételû jazz muzsi-

ka. Ünnepi köszöntõt mond Bús Balázs polgármes-

ter. (Részletes mûsor a www.aeliasabina.hu hon-

lapon.)

40 éves az Aelia Sabina Zeneiskola

obuda_23.qxd  11/28/2008  1:26 PM  Page 2



2008/23. szám Önkormányzat
3

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Ötvenöt éve, hogy a töb-
biekkel a csúcsra értem.
Akkoriban nem volt
ilyen lehetõség, mégis
sokat tettünk a magyar
labdarúgásért - mondta
köszöntõjében Buzán-
szky Jenõ, az Aranycsa-
pat egykori legendás
hátvédje. Köszönetét fe-
jezte ki az önkormány-
zatnak, és azoknak, akik
szakmai tudásukat adják
az új, mûfüves pályákon
tréningezõ fiatalok fel-
készüléséhez.

- A magyar futball
csak akkor éleszthetõ
újra, ha növelni tudjuk a
labdarúgás presztízsét.
Olyan helyeket hoztunk
létre, ahová belépni
szinte rangot jelent. Bús
Balázs polgármester
szólt arról is, hogy a ki-
sebb pályák összesen
3000 gyermek számára
teszik biztonságosabbá
és korszerûbbé az általá-
nos iskola testnevelés-
óráinak körülményeit,
míg a nemzetközi szab-
ványoknak is megfelelõ
TUE nagypályája 360
fiatalnak nyújt lehetõsé-
get labdarúgó karrierje
építéséhez. Emlékezte-

tett, nyitva áll tehát min-
denki elõtt a lehetõség,
hogy sportcipõt húzzon,
hiszen az iskolás korosz-
tály megnyerése mellett
a piaci igényeket is ki-
elégítik a pályák. A kivi-
lágítható pályákat az is-
kola nyitvatartási idején
túl az önkormányzat
Óbudai Sport és Non-
profit Szabadidõ Kft-jén
keresztül lehet bérbe
venni. (Bón a 29. olda-
lon.)

Mészöly Kálmán, az
OLLÉ Programiroda
sportszakmai igazgatója

elmondta, Óbudán van a
legtöbb mûfüves pálya
és a legnagyobb után-
pótlás-nevelés, így arra
is remény van, hogy a
III. kerületbõl kerülnek
ki majd a magyar labda-
rúgás olyan csillagai,
mint amilyen Börzsei
János, Hidegkuti Nán-
dor, Palotás Péter és
Müller Sándor volt.

A Magyar Labdarúgó
Szövetség a labdarúgás-
ért tett erõfeszítéseinek
elismeréseként Bús Ba-
lázsnak egy válogatott
mezt ajándékozott.

250 milliós beruházás Óbuda sportjáért

Nyolc mûfüves pályával gazdagodott a kerület

A fiatal focistapalántáknak sokat ér Buzánszky Jenõnek, az Aranycsapat egykori le-
gendás hátvédjének autogramja

Gyepes Lajosnak, a Római Sportegyesület elnökének,
úszóedzõnek adományozta idén az Erzsébet Királyné Díjat
az Óbudai Polgári Társaság. Az elismerést a Selyemgom-
bolyítóban vette át november 19-én. A díjat azok kaphat-
ják, akik éveken keresztül sokat tettek az óbudaiakért

Erzsébet Királyné-díjas úszóedzõ 

Elõzetes: a 170. Krumplibúcsút a Duna-parti Roz-
maring vendéglõben rendezik december 26-án
10-tõl 17 óráig. Elõtte, 9 órakor a Városháza külsõ
falán lévõ „málenykij robot” emléktáblánál koszo-
rúznak. (A helyfoglalás kötelezõ: december 23-ig
lehet jelentkezni Tauner Tibornál a 368-6685-ös te-
lefonszámon, naponta 16-tól 21 óráig.)

Krumplibúcsú a Rozmaringban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Tudósítás az ülésterembõl

Lapzártakor érkezett: Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának képviselõ-testülete novem-
ber 26-án tartotta soron következõ rendes ülé-
sét a Városháza tanácskozótermében. 

Rendhagyó módon, napirend elõtt kért szót
Csikósné Mányi Júlia (Polgári-frakció).

Kifogásolta, hogy
a „Monitor” cí-
mû, az MSZP ál-
tal támogatott he-
lyi lapban az a vád
érte az önkor-
mányzatot, hogy
a civil és kisebb-
ségi napon nem
hívta meg résztve-
võnek az Öngon-
doskodó Csalá-
dok Egyesülete
(ÖCSE) elneve-
zésû szervezetet.
Aképviselõnõ elmondta: csak a Fõvárosi Bíró-
ság nyilvántartásába bejegyzett civil egyesülé-
sek kaptak meghívót. Ennek a feltételnek az
egyesület nem felelt meg. Kérdésesnek találta
azt is, hogy az összegyûjtött kupakokat milyen
módon tudja majd a szervezet egy õssejt-beül-
tetésre váró beteg kisfiú kezelési költségévé
„alakítani”. Hogyan, amikor a kupakok és a
pénzgyûjtést is egy olyan szervezet irányítja,
amely a Fõvárosi Bíróság társadalmi szerveze-
tek nyilvántartásában nem szerepel, azaz hiva-
talosan nem is létezik.

Kiss László (MSZP) sérelmezte a bizott-
ság elnökének felszólalását, közelebbrõl
azt, hogy miért hozta a testület elé az ügyet,
miért nem elégedett meg levél írásával a
szervezetnek. 

Bús Balázs polgármester reagálásában úgy
fogalmazott: mindez valószínûleg nem ke-
rült volna a testület elé, ha korrekt cikk jelent
volna meg a ne-
vezett lapban, és
helyet adott vol-
na mint szerve-
zõnek, az önkor-
mányzat állás-
pontjának is. 

Atovábbiakban
az önkormányzat
jövõ évi költség-
vetési koncepció-
ját vitatták meg.
Pataki Márton
(MSZDP), a
pénzügyi és költ-
ségvetési bizottság elnöke - amellett, hogy a
szakbizottság támogatta az anyagot - egyes el-
képzelések pontos körülírását kezdeményezte.
Többek közt azt, hogy az önkormányzat fenn
kívánja-e tartani jelenlegi teljes intézmény-
rendszerét, erõltetett ingatlan értékesítéssel,
vagy hitelfelvétellel próbálja-e fedezni egyes

kiadásait? Eldöntendõ továbbá, hogy az egyes
nagyobb projekt-tervek megvalósíthatók-e az
adott körülmé-
nyek között. 

Bús Balázs
úgy fogalmazott,
hogy az ország-
ban uralkodó gaz-
dasági környezet
úgymond válság-
költségvetés ter-
vezését igényli az
önkormányzat
vezetésétõl. Em-
lékeztetett arra,
hogy a gáz árát
idén minden
eddiginél nagyobb mértékben emelte a kor-
mány. Atávhõ díjáért négyszertöbbet kell fi-
zetni a tavalyinál. Emellett 10 százalékkal
emelték a csatorna-díjat. A szemét szállítás
díjtétele pedig akár 14 százalékkal is emel-
kedhet a közeljövõben.Agazdasági válság, és
a várhatóan növekvõ munkanélküliség a szoci-
ális ellátottak körét bõvíti, melynek hatására az
önkormányzatnak további plusz feladatokat,
költségeket kell felvállalnia. - Emiatt egyes fej-
lesztési elképzeléseket felül kell majd vizsgálni.
- Ettõl függetlenül az alapvetõ célkitûzések
nem változtak, tovább kell menni azon az úton,
amin elindultunk - tette hozzá Bús Balázs. 

Páll Attila, az
SZDSZ-frakció
vezetõje gondo-
san elõkészített-
nek, reálisnak
találta a költ-
ségvetés készü-
lõ koncepcióját.
Kifejtette: tá-
mogatandónak
tartják az ön-
kormányzati in-
tézményeknél
megkezdett ra-
cionalizálási fo-
lyamat további folytatását. Megerõsítette a
városrész vezetésének azon álláspontját,
hogy a hangsúlyt elsõsorban a kötelezõ
feladatokra, mûködési költségekre kell
fordítani. 

A napirendnél megvitatták a helyi ki-
sebbségi önkormányzatok támogatására
vonatkozó elõterjesztést is. A képviselõk
elõzetesen a törvényben kötelezõen meg-
határozott mértékû támogatásról döntöt-
tek. 

A koncepció egészét 28 igen és 2 ellen-
szavazat mellett, majd a 2009. évi átmene-
ti gazdálkodásról szóló rendeletet 29 igen
és 3 tartózkodással hagyták jóvá. Az ezévi
költségvetési rendelet szeptember 30-ai
határnappal, valamint a 2008. IV. negyed-
évi módosítását a képviselõk többsége

megszavazta, csakúgy mint a 2008. I-IX.
havi beszámoló-jelentést. 

Az önkormányzat szervezeti és mûködé-
si szabályzatát, azon belül egyes bizottsági
helyek betöltését 30 igen és 1 tartózkodás-
sal fogadták el. Az önkormányzati tulajdo-
nú nyugdíjasházakban lévõ lakások bérbe-
adásáról és lakbérének megállapításáról
szóló rendeletet 28 igen szavazattal támo-
gatták.

A III. kerület közterületein jármûvel vára-
kozás rendjének szabályozására vonatkozó
rendelet-tervezetrõl hosszas vitát követõen
úgy határoztak: a december 17-ei ülésen
hoznak döntést. 

A Szépvölgyi
út - Árpád feje-
delem útja -
Nagyszombat
utca- Lajos ut-
ca által határolt
terület Kerületi
Szabá lyozás i
Tervével kap-
c s o l a t b a n
Szepessy Tamás
(Polgári-frak-
ció) polgármes-
ter-helyettes ar-
ról tájékoztatta a
képviselõket, hogy a terület lakóinak kép-
viselõivel egyeztettek az ügyben. Észrevé-
teleiket, kéréseiket figyelembe véve mó-
dosították a terveket, melybõl adódóan
konszenzusos megoldás körvonalazódott.
A szabályozásról szóló tervezetet így jóvá-
hagyta a testület. 

A következõ napirendi pont a vásárcsar-
nokokról, piacokról és üzletközpontokról
szóló rendelet módosítása, illetve a Békás-
megyeri Vállalkozók Piacának bérlõivel
kötött szerzõdések meghosszabbítása volt.
Debreczeny István (Polgári-frakció), a tu-
lajdonosi és közbeszerzési bizottság elnö-
ke ismertette a javaslatot, mely szerint: a
Kolosy piacnál a napidíj eltörlését, a havi-
díj mérséklését tartják indokoltnak. Békás-
megyeren fontos volna egy új, korszerû
vásárcsarnok megépítése, azonban - mint
annyi mindent - a gazdasági helyzet ezt
egyelõre nem teszi lehetõvé. Ebbõl követ-
kezõen nincs szükség az eddigi eljárás mó-
dosítására, tehát ismét egy évre hosszab-
bítják meg a vállalkozók bérlõivel kötött
szerzõdéseket. Az elõterjesztést 30 igen
vokssal fogadták el. 

A továbbiakban vita nélkül, egyhangú-
lag hagyták jóvá a képviselõk a nevelési-
oktatási intézmények vezetõi pályázatának
meghirdetését; Nagy Árpád igazgatói meg-
bízásának meghosszabbítását; a Zay utca
felújítása tárgyában indított közbeszerzési
eljárás költségvetési elõirányzatának eme-
lését; a 2008 és 2013 közötti idõszakra vo-

Emlékkövet állítanak Antonio Bonfininek

Óvatos, „válság-költségvetési koncepció” készülhet
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natkozó szervezetfejlesztési stratégiát; az
iskola-egészségügyi helyzetre vonatkozó
tapasztalatokról szóló beszámolót; Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata Védõnõi
Szolgálatának, illetve az Óbudai Múzeum
Közalapítvány alapító okirat módosítását;
valamint az Óbudai Múzeum és Könyvtár
„Tudásdepó-Expressz” - a könyvtári háló-
zat nem formális és informális képzési sze-
repének erõsítése az élethosszig tartó tanu-
lás érdekében címû pályázaton való indu-
lásának elvi támogatását. Az önkormány-
zat és az Óbudai Kulturális Nonprofit Kft.
között kötendõ vagyonhasznosítási szerzõ-
dést az MSZP-frakció jelenlévõ két képvi-
selõje kivételével támogatta a testület. 

A képviselõk
e g y h a n g ú l a g
hagyták jóvá a
Szabó Magdol-
na (MSZDP)
alpolgármester
elõterjesztésé-
ben készült ja-
vaslatot, mely
szerint emlékkõ
állítását terve-
zik Antonio
Bonfininek az
Óbudai Szent
Péter és Pál
Fõplébánia-templomnál. A képviselõk
szintén jóváhagyták az alpolgármesternek
az Aquincumi Víziorgona másolatának el-
helyezésére vonatkozó elképzelését. Mint
ismeretes, a fém mûtárgyat ismeretlen tet-
tesek ellopták a Római lakóteleprõl. Szabó
Magdolna javaslata alapján a testület elfo-
gadta, hogy az új reprodukciót az Aquincu-
mi Múzeum területén helyezzék el, illetve
egy hasonló, „vandálbiztos” másolatot is-
mét a panelházak közti térre. 

Az önkor-
mányzat és szer-
vezeteinek kül-
sõ eredményes
pályázati értéke-
lése, a 2008. ja-
nuár 1-jétõl
szeptember 30-
ig terjedõ idõ-
szakokban címû
napirendi pont
kapcsán Szeg-
ner László (Pol-
gár i - f rakció) ,
társadalmi meg-
bízatású alpolgármester arról számolt be,
hogy az önkormányzat szakemberei min-
den tõlük telhetõt megtettek a pályázato-
kon való eredményes részvételért. Azon-
ban a komoly lobbymunka ellenére is jócs-
kán csökkent. az elnyert források mértéke.
Páll Attila (SZDSZ) egyenesen botrányos-
nak nevezte az EU-s pénzek oktatási intéz-
mények közötti állami elosztását. Az okta-
tási-nevelési intézmények finanszírozása-
témakörre térve Bús Balázs elmondta: a
III. kerületnek komoly gondot okoz, hogy
miközben az agglomerációból érkezõknek
is helyet biztosítanak az intézményekben,
a helyi önkormányzat nem részesülhet a
kistérségeknek járó normatívákból. Ez-
idáig mindhiába kezdeményezték a vonat-
kozó törvény módosítását. 

A Bárczi Géza utca 2. szám alatti ingat-
lanon található iskola épületszárnya, a
Kincsesház Alapítvány volt bérleménye
kapcsán felmerült tartozás rendezése ügyé-
ben hosszú idõ után sikerült döntésre jut-
nia a testületnek. 

A szociális és lakásgazdálkodási bizott-
ság 2008. évi karácsonyi támogatásokra
beérkezett civil szervezetek pályázataira

vonatkozó elõ-
terjesztés kap-
csán Kelemen
Viktória (Pol-
gári-frakció), a
szakbizot tság
elnöke elmond-
ta: a 67 pályázó
szervezet közül
csupán kettõt
minõsítettek ér-
vénytelennek. A
civil és egyházi
szervezeteket
érintõ alpontot a
szocialista-frakció ellenszavazata mellett
hagyták jóvá, míg az önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ intézmények idei kará-
csonyi pályázatainak elbírálását egyhangú-
lag szavazták meg. Mihalik Zoltán, az
MSZDP- frakció vezetõje javaslatára
azonban meg-
vizsgálják, jo-
gos-e annak a
két civil szerve-
zetnek a támo-
gatási igénye,
melyek ugyan-
azon telephelyre
vannak beje-
gyezve. 

A felvett napi-
rendi pontok
közt fogadták el
dr. Várszegi Jó-
zsefnek, az Óbu-
da-Békásmegyer Egészségügyi Szolgálta-
tó Kht. vezetõjének kinevezését. 

Az OLLÉ-program  további hat intéz-
ményben történõ folytatásáról, a pályáza-
ton való részvételrõl 7 tartózkodás mellett
döntöttek. Sz. Cs.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete értesíti a III.
kerület állampolgárait, hogy 2008. de-
cember 17-én 18 órai kezdettel köz-
meghallgatást tart a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.).
A 2008. évi közmeghallgatás témája:
a közbiztonság.
Az Önkormányzati Törvényben foglal-
taknak megfelelõen a képviselõ-testü-
let évente legalább egyszer, elõre
meghirdetett idõpontban közmeghall-
gatást tart, melyen az állampolgárok,
és a helyben érdekelt szervezetek
képviselõi közérdekû kérdéseket és
javaslatokat tehetnek.
A közmeghallgatás célja, hogy a kö-
zösségi javaslatok, illetve észrevételek
ne csak az apparátuson keresztül, ha-
nem közvetlenül az állampolgároktól
jussanak el a képviselõ-testülethez.

Közmeghallgatás 
a közbiztonságrólÓ buda-Békásmegyer Önkormányzata

fórumot szervez társasházi közös
képviselõknek és lakásszövetkezeti elnö-
köknek 2008. december 9-én 18 órai kez-
dettel az Óbudai Kulturális Központban
(San Marco utca 81.)

Meghívott vendégek és elõadók: Kovács
Lajos, a Fõtáv Zrt. vezérigazgatója, dr.
Markó Attila III. kerületi rendõrkapitány,
Puskás Péter alpolgármester. 

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata leve-
lezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ ci-
vil szervezetek számára. Az önkormányzat
által végzett napi pályázatfigyelés keretén
belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos
tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályá-
zati lehetõségekrõl és a civil szervezeteket
érintõ egyéb hasznos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatá-
sát, ezt szíveskedjenek jelezni Tófejy Éva if-
júsági, civil és esélyegyenlõségi referensnél
a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Pályázatfigyelés, 
hasznos információk

Társasházi fórum

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási
rendje: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól 12 óráig. Kedden
és pénteken nincs félfogadás.

Ügyfélfogadás a hivatalban

Reform élelmiszerekkel a diákok egészségéért
Keressük azokat a bio termelõket, egészsé-
ges, reform élelmiszereket gyártó, illetve forgal-
mazó kerületi lakosokat, óbudai illetõségû vál-
lalkozókat, cégeket, akik/melyek kereskedelmi
mennyiségû bio, reform élelmiszer termékkel
rendelkeznek, és szívesen kapcsolódnának a
városrész önkormányzati oktatási intézménye-
iben a 2008/2009-es tanévben bevezetendõ
Iskolabüfé Programhoz. Jelentkezni Kovács
Judit egészségügyi fõtanácsosnál a 437-8968-
as, a 06-30-326-9463-as telefonszámon, vagy
kovacs.judit@obuda.hu e-mail címen lehet.

Iskolabüfé program

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Cukorbetegek klubja
a Margitban

Az Óbudai Cukorbete-
gek Klubja minden hó-
nap második keddjén
(december 9-én) 16
órakor tartja összejöve-
telét a Margit kórház-
ban, most az ebédlõ-
ben. Szemvizsgálat és a
kórral járó szemproblé-
mák szerepelnek a klub-
délután programjában.
(Cím: Bécsi út 132.)

Pszichológiai
szakrendelés

Az Óbuda-Békásme-
gyer Egészségügyi
Szolgáltató Kht. tájé-
koztatja a kerület lako-
sait, hogy a neurológiai
osztályon felnõtt pszi-
chológiai rendelést le-
het igénybe venni. Dr.
Agárdiné Malek Zsu-
zsanna klinikai szak-
pszichológus rendelési
ideje: hétfõn, kedden,
szerdán 14-tõl 20 óráig;
csütörtökön, pénteken
8-tól 14 óráig. (Bejelent-
kezés a 388-9180-as
telefonszám 132-
es,127-es mellékén.)

Természetgyógyász
fórum szünet

Decemberben téli szü-
net miatt nem lesz ter-
mészetgyógyász fórum
az Óbudai Kulturális
Központ-Békásmegyeri
Közösségi Házban.

Az Óbudai San Marco Sza-
badegyetemen két eszten-
deje, havi rendszeresség-
gel szerveznek nagy sike-
rû elõadásokat az Óbudai
Kulturális Központban. 

A z elmúlt idõszak-
ban a magyar

egészségügy prominens
képviselõit sikerült meg-
nyernünk, így Dr. Fehér
János belgyógyász, Dr.
Perner Ferenc sebész,
Dr. Papp Lajos sebész,
Dr. Rihmer Zoltán pszi-
chiáter, Dr. Nékám Kris-
tóf allergológus, Dr.
Balázs Csaba endokri-
nológus, Dr. Varga Péter
Pál gerincsebész pro-
fesszorokat, és nem utol-
sósorban Dr. Beer Mik-
lóst a váci Római Kato-
likus Egyházmegye me-
gyés püspökét.

Az októberben indult
második évadnyitó elõ-
adásunkat Prof. Dr.
Kopp Mária orvos, pszi-
chológus tartotta „Bol-
dogság, egészség, be-
tegség” címmel. No-
vemberben dr. Csókay

András idegsebész fõor-
vos beszélt a „Bátorság
a szelídséggel” címû té-
makörrõl. 

Akik az elõzõ elõadá-
sokon részt vettek, ismét
új gondolatokkal talál-
kozhattak. Nem titkolt
szándékunk, hogy ily
módon idõvel nagyobb
közösségek váljanak
hallgatóinkká. Szeret-
nénk, ha a San Marco
Szabadegyetemen belül
minden üzenetet a leg-
megfelelõbb idõben jut-
tatnánk el vendégeink-
hez. Ezek a szellemi
energiák „közös kin-
csünkké” válhatnak.

Az utóbbi két elõadást
figyelve megtapasztal-
hattuk, hogyan kerülhet
az ember egységbe a vi-
lágmindenséggel. Nem
a szavak a fontosak, ha-
nem a tetteink és a ta-
pasztalatok, amelyekre
életünk során szert te-
szünk. Mindkét elõadás
telt ház mellett, nagy si-
kerrel zajlott.

Rendkívüli teljesítmé-
nyünk révén az emberi-

ség eljutott a Marsra, a
Hold felszínére lépett,
megoldotta az energia-
termelés kérdését, de a
legkevesebbet mégis az
Én, az emberi agy mû-
ködésérõl tudunk.  

A társadalmak fejlõ-
désében is megjelentek
korszakok, amikor a be-
felé fordulás volt a jel-
lemzõ, máskor pedig az
ember a világminden-
ség, az Isten felé figyelt
inkább. Megjelenik

most a sürgetõ igény,
hogy meg kell ismer-
nünk önmagunkat. Erre
különösen nagy a szük-
ség a profán világ hatal-
mas térhódításának ide-
jén, amikor a pénz má-
giája uralkodik, amikor
egy új képlet kezdi ural-
ni a világot: tudás plusz
információ egyenlõ ha-
talom. Ebbõl azonban
hiányzik az erkölcs.
Ezért rendkívül fontos,
hogy az ember minél in-
kább megismerje önma-
gát, megismerje az em-
beri tulajdonságokból
fakadó következménye-

Vizi E. Szilveszter a San Marco Szabadegyetemen

Tudomány és erkölcs

Egészségnapot rendeztek november 22-én a Táborhegyi Népházban. Az esemény mot-
tója, „Szenteljen egy napot egészségére!” volt 

Vizi E. Szilveszter
Pécsett kezdte az
orvosi egyetemet,
majd Budapesten
folytatta tanulmá-
nyait. A Budapesti
Orvostudományi
Egyetemen végzett
1961-ben. Az egye-
tem gyógyszertani
intézetében tanított.
1967-ig tanársegéd,
1967 és 1974 között
adjunktus, 1977-ig
docens, 1981-ig
egyetemi tanár.
29 évesen Riker-ösztöndíjjal kijutott Oxfordba, ahol Sir
William Paton lett a mentora.
Az Egészségügyi Minisztérium tudományos kutatási
fõosztályának helyettes vezetõje 1977-tõl 1981-ig,
1981-tõl az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóin-
tézetének tudományos igazgatóhelyettese, 1989-tõl
fõigazgatója. Az Orvostovábbképzõ Egyetem farma-
kológiai és gyógyszerterápiás tanszékvezetõ egye-
temi tanára 1982-tõl. A New York-i Albert Einstein
Egyetemen 1984-tõl pszichiátriai és anesztezioló-
giai vendégprofesszor. Az MTA levelezõ tagja 1985-
tõl, rendes tagja 1990-tõl. 1996-ban megválasztot-
ták a tudományos testület alelnökévé, 2002-ben pe-
dig elnökévé, mely posztot 2008-ig töltötte be.
Több tudományos társaság elnöke, a Magyar Farmako-
lógiai Társaság illetve a Belga Királyi Orvosi és a Román
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.
Mainzban és New Yorkban vendégkutató, vendégpro-
fesszor volt. A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja
1990 és 2003 között.
Kutatási területe a központi és perifériás idegrendszer in-
gerület-átvitelének fiziológiai szabályozása és gyógysze-
res befolyásolhatósága, neuronok közötti kölcsönhatás.

Szakmai életút

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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ket, s ebben az orvosbi-
ológusoknak igen fontos
szerep jut. 

Decemberi elõadónk
Prof. Dr. Vizi E. Szilvesz-
ter, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nemré-
giben leköszönt elnöke
lesz. Elõadásának címe:
„Tudomány és erkölcs.”
Idõpont és helyszín: de-
cember 15-én 18 óra-
kor az Óbudai Kultu-
rális Központban. 

Az elõadás nem csak a
tudósoknak, orvosoknak,
hanem minden ember jö-
võje számára érdekes-
nek, életbevágónak ígér-
kezik. Mindannyiunkat
foglalkoztatnak a mo-
dern tudomány nagy kér-

dései. Meddig mehet el a
tudomány? Lehetnek-e
nem kutatható területek?
Játszhatunk-e Istent a
Teremtésbe való beavat-
kozással? Eljöhet-e a
madáchi látomás: „az
ember ezt, ha egykor el-
lesi, vegykonyhájában
szintén megteszi”. A tu-
domány hatalom, de le-
het-e hatalmat adni arra
meg nem érett személyi-
ségeknek?

Nagy érdeklõdéssel
várjuk a válaszokat, me-
lyeket reményeink sze-
rint megkapunk a pro-
fesszortól. 

Vörös Éva
Óbuda-Békásmegyer

Egészségügyi 
Szolgáltató Kht.

BÁTORSÁG A SZELÍDSÉGGEL. Ezzel a címmel tartott nagy sikerû elõadást dr. Csókay And-
rás idegsebész fõorvos a San Marco Szabadegyetemen, november 10-én az Óbudai Kultu-
rális Központban. (A fõorvossal november 3-ai számunk 10. oldalán közöltünk interjút)

Laczkó Szilviánál (Polgári-
frakció) arról érdeklõd-
tünk: mi foglalkoztatja
leginkább az egészség-
ügyi bizottság elnöke-
ként. A gazdasági válság
hogyan érinti a városrész
egészségügyi ellátását. 

A mikor néhány hó-
nappal ezelõtt ki-

neveztek bizottsági el-
nöknek, egy kiegyensú-
lyozott mun-
kafolyamatba
kapcsolódtam
be. Sokat je-
lent, hogy a
bizottságban
k o n s t r u k t í v
munka folyik,
nem a politi-
kai szándék,
hanem szigorúan szak-
maiság határozza meg a
döntéseket. Munkám-
hoz nagy segítséget
nyújt Puskás Péter
egészségügyért felelõs
alpolgármester. 

Laczkó Szilvia pozití-
vumként értékelte, hogy
az elmúlt években sokat
változott a lakosok
szemlélete. Egyre töb-
ben járnak például az
Óbuda-Békásmegyer
Egészségügyi Kht. által
szervezett szûrõvizsgá-

latokra. A kisgyermekes
családokat foglalkoztató
eseményeket is mind
többen látogatják. Leg-
utóbb például, az anya-
tejes világnapot is telt
ház mellett rendezte a
Védõnõi Szolgálat. 

Nem kizárt, hogy a
gazdasági válság miatt
nehezebben valósul meg
néhány eltervezett beru-
házás. Újra kell gondol-

ni például a
Vörösvári úti já-
róbeteg-szakren-
delõ és az egy-
napos sebészeti
eljárás feltételei-
nek fejlesztésére
elfogadott meg-
valósíthatósági
tanulmányt. A

beruházás megvalósítá-
sa egyfajta alternatív
megoldást, elõremene-
külést jelenthetne a je-
lenlegi, országos egész-
ségügyi szolgáltató-
rendszer általános, már-
már kilátástalannak tûnõ
helyzetébõl. Mint isme-
retes, az önkormányzat
ezt a projektet kötvény-
kibocsátással kívánja
megvalósítani. 

Készülõben van az
önkormányzat jövõ évi
költségvetés-tervezete,

melyben a szakemberek
óvatosan irányozzák elõ
az egyes kiadási tétele-
ket. Kérdés, hogy a
megszorítások milyen
elvonásokat eredmé-
nyeznek a közigazgatá-
si-rendszerben, s egyál-
talán milyen állami for-
rások hívhatók le majd
még. Ez minden terület-
re, így az egészségügyre
is vonatkozik. Tudvale-
võ, hogy elsõ és legfon-
tosabb feladata az ön-
kormányzatoknak a kö-
telezõ feladatok ellátása.
- Mindezek tükrében
már azt is félsikernek te-
kinthetjük, ha az ellátás
színvonala nem romlik
az elkövetkezendõ év-
ben - mondta a bizottság
elnöke.

„Elküldtek 
a burgonyavásárról”

- Elsõ ciklusos képvise-
lõ vagyok, nem igazán
vagyok tisztában minden,
eddig kialakult szokás-
joggal. Mindenesetre a
segíteni akarás legõszin-
tébb szándékával indul-
tam el az önkormányzat
által szervezett kedvez-
ményes burgonyavásárra
október 16-án, melynek
körzetemben az MSZP

III. kerületi szervezetének
Mókus utcai irodája az
egyik helyszíne. Bemu-
tatkoztam az irodavezetõ-
nek. Azt nem tettem hoz-
zá, hogy önkormányzati
képviselõ vagyok. Fel-
ajánlottam, hogy kive-
szem a részem az admi-
nisztratív munkából, mi-
vel ez minden helyi kép-
viselõnek jogában áll. Az
irodavezetõ azonban nem
kért a segítségembõl. Elõ-
fordulhatott, hogy nem is-
mert fel, azonban azt is le-
hetségesnek tartom, hogy
túlbuzgóságból, szándé-
kosan küldött el, hiszen
sajnos még mindig sokan
hiszik azt, hogy a kedvez-
ményes burgonyavásárt
az MSZP szervezi, így én

ott nemkívánatos személy
voltam. Hozzáteszem:
nem várom el, hogy min-
denki felismerjen, de ne-
hezen hihetõ, hogy egy
pártiroda vezetõje ne le-
gyen tisztában a helyi ön-
kormányzati képviselõk
személyével. Illetve azzal
a ténnyel, hogy a körzet
elsõ fideszes képviselõje
kicsoda.

Bús Balázs polgármes-
ter levelet írt az ügyben a
baloldali szervezet helyi
képviseletéhez, magyará-
zatot kérve a történtekre.
A válaszlevélben közöl-
ték: a felelõsség engem
terhel, mivel nem említet-
tem hogy képviselõ va-
gyok - tette hozzá Laczkó
Szilvia. 

Jövõre, a megszorítások évében már az is félsiker,
ha nem romlik az ellátás színvonala

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete decemberben az alábbi idõpontokban és hely-
színeken szervez nyilvános véradásokat.
December 5-én 13.30-tól 17 óráig: a Tesco áruház-
nál, a véradó kamionban (Bécsi út 258.).
December 19-én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Aquin-
cumnál, a véradó kamionban (Szentendrei út 115.).
Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60. életévét és úgy érzi, hogy se-
gíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

Adj vért és ments meg három életet!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Akerületi Kábító-
szerügyi Egyeztetõ

Fórum (KEF) már két si-
keres pályázaton jutott túl,
s hogy továbbra is pályáz-
ni tudjanak szükségük volt
a szervezeti és mûködési
szabályzatra (szmsz). Ezt a
lépcsõfokot a júniusi ta-
nácskozáson lépték meg,
amikor is véleményeztetõ
konferencián tárták a tagok
elé a tervezetet, arra bíztat-
va õket, hogy bátran egé-
szítsék ki azt, a saját elkép-
zeléseikkel. A végleges
formát a november 20-án,
az Óbudai Kulturális Köz-
pontban rendezett újabb
fórumon írták alá. Ez a ta-
lálkozó bõven felért egy
konferenciával, hiszen a
résztvevõk nem csak a sza-
bályzattal, a kerületi KEF
múltjával és jelenével is
megismerkedhettek.

- A kerületben igen ma-
gas szintû szakmai munka
folyik az egészségügyi és a
szociális ellátórendszer-
ben, de nem látnak bele a
másik munkájába. A ren-

dezvény célja az volt, hogy
az országos drogstratégia
négy pillére mentén dolgo-
zók megismerhessék egy-
mást, egymás munkáját, és
személyes kapcsolatokat
alakíthassanak ki, ami se-
gítség lehet a továbbiakban
- tudtuk meg Kovács Judit
egészségügyi önkormány-
zati fõtanácsadótól, aki az
év eleje óta látja el a KEF
elnöki teendõit.

Munkájukat fémjelzi az
is, hogy 2004-ben, az ala-
kulásnál 15 tagszervezetet
számlált a KEF, most pe-
dig 36 tagszervezete van. 

A fórum résztvevõinek
nemcsak arra volt lehetõ-
ségük, hogy megismer-
kedjenek a szerteágazó
prevenciós és gondozói
munkával a kerületben, ha-
nem arra is, hogy Topo-
lánszky Ákostól, az NDI
igazgató-helyettesétõl hall-
janak beszámolót a hazai
droghelyzetrõl. S bár nem
tartozunk a legérintettebb
országok közé, s a kilenc-
venes évek derekán ta-

pasztalt robbanáshoz ké-
pest mára javultak a muta-
tók, ma is bõven akad ten-
nivaló a drog elleni küzde-
lemben. A gazdasági hely-
zet pedig újabb érv amel-
lett, hogy okosabban kell
költeni a megelõzésre,
gyógyításra rendelkezésre
álló összeget.

Ezt hangsúlyozta Ko-
vács Judit is: - Az eddigiek-
nél is nagyobb hangsúlyt
kellene helyezni az egész-
séges életmódra, s ennek
be kellene épülni az okta-
tásba is. Jó lenne, ha a gye-
rekek már egészen apró
korban is értékként kezel-

nék az egészséget, ha
szemléletváltást sikerülne
elérnünk ezen a téren. Eh-
hez kevés a szakemberek
munkája, szükség van a
család támogatására is.
Mindenki fél a szenvedély-
betegségektõl, s ez a féle-
lem abban is meggátolja az
embereket, hogy megis-
merjék a valós veszélyeket.
Pedig szükség lenne rá, hi-
szen a mai fiatalok fájón
korán kezdik a dohányzást,
a szexuális életet, nyúlnak
a pohár után, vagy próbál-
nak ki tudatmódosító sze-
reket. Ez ellen csak akkor
hatásos a küzdelem, ha a
védekezés beépülhet a gye-
rekek napi életvitelébe. Ne-
künk, felnõtteknek kell
közvetítenünk ezt a szelle-
miséget, az egészséges ér-
tékrendet, s itt a példamuta-
tásnak óriási szerepe van.
Ezért elengedhetetlen,
hogy az egészségügyi, szo-
ciális és oktatási intézmé-
nyek szakemberei össze-
hangoltan tevékenykedje-
nek, és legalább ilyen fon-
tos lenne, hogy a szülõk is
megismerjék a KEF tagok
munkáját, hogy tudják, hol
kaphatnak segítséget, tá-
mogatást.

Szeretnénk a mostani
szakmai fórumhoz hason-
latosan kerületi napot ren-
dezni a témában, hogy bár-
kinek lehetõsége legyen tá-
jékozódásra. V. M.

Tánccal a beteg
gyermekekért

A Kincsõ Néptáncegyüt-
tes a beteg gyermeke-
kért, a Gyermekeink 91
Alapítvány javára rendez
jótékonysági gálamûsort
december 17-én 18.30
órai kezdettel az Óbudai
Kulturális Központban.
Mûsorukra mindazokat
várják, akik felelõsséget
éreznek a beteg gyerme-
kek megsegítéséért. (Tá-
mogatói jegy: 1000 forint.
Cím: San Marco utca 81.)

Sérült fiatalok
fejlesztése

A Flóra Alapítvány
autista vagy autisztikus
magatartászavarral küz-
dõ, akár halmozottan sé-
rült gyermekek és fiatalok
fejlesztését végzi, heti egy
vagy két napig tartó inten-
zív terápiák keretében.
Várják bölcsõdés és óvo-
dás korú gyermekek je-
lentkezését! (Információ:
www.floraalapitvany.hu
Bejelentkezés Ádám Éva
szakmai vezetõnél csütör-
tökönként és pénteken-
ként a 06-70-544-1320-as
telefonszámon.)

DélUtán
Idõsek és 45 év felettiek
díjmentes lelkisegély szol-
gálata a 06-80-200-866-
os számon naponta, hét-
végén és ünnepnap is 18-
tól 21 óráig hívható. * Or-
vosi tanácsadás minden
második szerdán. * Jogi
és betegjogi tanácsadás
minden hónap elsõ és
harmadik csütörtökén. *
Családi, párkapcsolati,
szomszédsági konfliktus-
kezelés (mediáció) a 06-
30-377-9030-as számon
vagy e-mail-en: media-
cio@delutan.hu.

1 % 1 % 1 %
A Labirintus Alapítvány
köszöni támogatóinak
2006.évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékát.
Közzéteszi, hogy az így
befolyt 215 ezer forintból
200 ezer forintot mûködé-
si kiadásokra és az Óbu-
dai Nevelési Tanácsadó
szakmai munkájának tá-
mogatására fordított, 15
ezer forintot pedig késõbbi
kiadásokra tartalékolt.

Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum • Nem dughatjuk homokba fejünket a gondok elõl

Riasztó droghelyzet a fõvárosban
Még ma is sokan védekeznek struccpolitikával korunk legri-
asztóbb szenvedélybetegsége, a drogfüggõség ellen, pedig
mindannyian jól tudjuk, hogy hamis a tan, miszerint, ha nem
beszélünk valamirõl, akkor az nincs. A valóság, hogy egy 2003-
as felmérés szerint a fõvárosban a 18-34 év közötti korosztály
39,4 százaléka, országos viszonylatban a 14 év alattiak 35,3
százaléka kipróbálta már a drogokat. Ez riasztóan magas szám.

Kovács Judit az év eleje óta látja el a Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum elnöki teendõit

Mintegy százhúsz kiló, jó minõségû magyar almát kaptak a Magyar Velencei-tavi Õs-
termelõk Egyesületétõl a Pais Dezsõ és a Harrer Pál utcai óvodába (képünkön) járó
gyerekek november 19-én

Õstermelõktõl kaptak almát az óvodások

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A z Újvár utcai idõsek
otthonában az intéz-

mény lakói és személyze-

te, valamint iskolások
elõtt köszöntötte Bús Ba-
lázs polgármester a kerü-

let legidõsebb polgárát.
Az eseményen a zuglói
Heltai Gáspár Általános
Iskola növendékei adtak
ünnepi mûsort, majd Pelle
Anna mûvésznõ énekelt
ismert dalokat a mintegy
50 fõs hallgatóság elõtt.

A 109. születésnap

Óbuda legidõsebb lakóját köszöntötték

Ünnepi mûsorral köszöntötték Óbuda-Békásmegyer leg-
idõsebb lakóját november 24-én a CAT Idõsek Otthoná-
ban. Kustos Ferencné, Manyi néni novemberben töltötte
be a 109. életévét.

Évek óta autista gyerme-
kek fejlesztését végzi a
Flóra Alapítvány. Hosszú
ideig a körülmények ehhez
nem voltak ideálisak,
azonban az önkormányzat
a közelmúltban a célnak
megfelelõ épülethez jut-
tatta az alapítványt. A na-
pokban a helyszínen járt
Bús Balázs polgármester.

A gyermekek egyéni
igényeihez igazo-

dó mozgásterápiájába
engedett betekintést az
alapítvány. A Gyenes ut-

ca 20. szám alatt mûkö-
dõ intézmény vezetõje
elmondta, hogy munka-
társainak munkáját
nagyban segítik a szak-
mai gyakorlatukat náluk
töltõ pszichológus és
gyógypedagógus hall-
gatók. 

A gyermekek a pol-
gármestert saját készíté-
sû ajándékokkal várták,
és nagyon örültek azok-
nak a labdáknak, játé-
koknak és földgömbnek,
amivel az önkormányzat
vezetõje meglepte õket.

Flóra Alapítvány 
a sérült gyerekekért

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi

Központ ebben az évben is karácsonyi ünnepséget

rendez családoknak és idõseknek.

Ehhez kérik a kerületben mûködõ cégek, intézmé-

nyek és magánszemélyek támogatását. Bármilyen

adományt örömmel fogadnak, mellyel a karácsonyi

ajándékcsomagjaikat kiegészíthetik.

Az adományokat munkaidõben az intézmény Kelta

utca 5. szám alatti telephelyén gyûjtik.

(Bõvebb információ Debreceni Diana családgondo-

zótól kérhetõ, a 250-3766-os és a 06-20-325-0574-

es telefonszámon.)

Adományt gyûjtenek karácsonyra

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Közérdekû

Hírösszefoglaló: Budapesten
jövõre az idei 8,8 százalék-
nál valamivel kisebb, 8,4
százalékos vízdíjemelés vár-
ható, és a közületek után a
lakossági fogyasztók részé-
re is bevezetik az ivóvízalap-
díjat, ami vízmérõóránként
havi 150 forint lesz.

Politikusok tájékoztatá-
sa szerint a fõpolgár-

mesteri kabinet november
17-ei ülésére benyújtott
elõterjesztés tartalmazza
azt is, hogy a Fõvárosi Víz-
mûvek Zrt. elsõ díjjavasla-
ta 12,9 százalékos volt,
aminek mértékét a város-
vezetés elfogadhatatlanul
magasnak tartotta. A többi

közszolgáltatási díjemelési
javaslat késõbb kerül a vá-
rosvezetés elé, mivel to-
vábbi egyeztetések zajla-
nak a cégek indítványairól. 

A szükséges fejlesztések
miatt a szemétdíj jövõre 14
százalékkal drágulna az ez
évi 13,7 százalék után. 

Az idei 9,9 százalékos
csatornadíj-emelés mérté-
kénél jövõre sem szeretne
magasabb díjemelést a vá-
rosvezetés. A csepeli
szennyvíztisztító építése és
Budapest teljes körû csa-
tornázási programjának
megvalósítása érdekében
azonban ennél nagyobb
mértékû díjemelésre volna
szükség a fejlesztési önré-

szek biztosításaként. A ke-
gyeleti közszolgáltatások
hatósági árainál 6,7 száza-
lékos díjemelési javaslat
készült, de a díjrendszer fe-
lét jelentõ szabadáras ter-
mékek ennél kisebb mér-
tékben drágulnának. Ösz-
szességében 3-4 százalék
körüli díjemelést indítvá-
nyoz a cég vezetése. 

Drágábban
utazunk jövõre

Átlagosan 7,9 százalé-
kos jegy- és bérletáreme-
lést javasol 2009-ben a
BKV igazgatósága a Fõ-
városi Önkormányzatnak.
Amennyiben a közgyûlés
jóváhagyja a javaslatot,
jövõre egy vonaljegy 290,
a 30 napos bérlet 8 ezer
900 forintba kerül majd. 

Infláció feletti közmûdíjemelésre
készül a fõváros

Hírösszefoglaló: Budapest
vagyonának utolsó, jelentõs
eleme a Fõgáz Zrt. 100 milli-
árd forintnál is nagyobb ér-
tékûre becsült részvényei-
nek eladásáról határozott
november 13-án a Fõvárosi
Közgyûlés MDF-fel kiegé-
szült, balliberális többsége.
A városvezetés az Európai
Uniós fejlesztések hiányzó
önrészével magyarázta a
tervbe vett ügyletet.

Demszky Gábor fõ-
polgármester fõbb

érvei között szerepelt,
hogy a Fõvárosi Önkor-
mányzat már megkezdett
és még csak tervezett fej-
lesztéseinek EU-támo-
gatásához szükséges 180
milliárd forintos önrészé-
re nincs fedezet. A 4-es
metró vagy a csepeli
szennyvíztisztító beruhá-
zásához például 57 milli-
árd hiányzik. További 120
milliárd híján finanszíroz-
hatatlan az 1-es és a 3-as
villamos meghosszabbí-
tása vagy a Margit híd fel-
újítása. Hangoztatta: csak
az a három lehetõség van,
amit õk javasolnak, va-
gyis a részvényeladás,
esetleg a pénzügyi válság

miatt amúgy elvetett to-
vábbi hitelfelvétel,  netán
a beígért uniós fejleszté-
sek törlése.

Tarlós István, a Fidesz
fõvárosi frakcióvezetõje
botrányosnak és több mint
gyanúsnak nevezte, hogy
a fõváros vezetõi többszö-
ri kérésük ellenére sem je-

lölték meg pontosan, mire
költik majd a várt bevételt.

A képviselõk arra sem
kaptak választ a vitában,
hogy az egy év múlva várt
bevétel megérkezéséig
szükséges 30-40 milliárd
forint áthidaló hitelt mi-
lyen feltételekkel veszi fel
a fõváros.

Eladják a Fõvárosi Gázmûveket

A BKV Paraméter-
könyvének utolsó

változata alapján szimpla
busz jár a volt 42-es, új
számozás szerint 134-es
járat vonalán. A korábbi
csuklós buszra még felfér-

tek az utasok a Szentlélek
tér és Békásmegyer kö-
zött, a változás óta azon-
ban ez majdnem remény-
telen vállalkozás. Akinek
mégis sikerül, az „legfel-
jebb” leszállni nem tud.

Ugyanannyi utas, feleakkora buszon

A III. kerületi Önkormányzat és a Fitoland Kft. kedvez-
ményes karácsonyfa vásárt rendez a kerület állandó la-
kosainak a Fitoland dísznövénykertészet telephelyén.
Az önkormányzat és a Fitoland Kertészet közös ak-
ciója, Bús Balázs polgármester, az akció kezdemé-
nyezõje szerint segítség lehet azoknak, akik a csa-
ládi kiadások növekedése mellett az otthonukba
szeretnének szép növényeket.

Tudnivalók
• December 18-tól 24-ig vásárolt vágott fenyõ árá-
ból minden III. kerületi lakos 30 százalékot levásá-
rolhat a Fitoland Bécsi út 387. szám alatti kertésze-
tében 2009. január 2-tõl február 28-ig.
• a kedvezmény pénzben nem váltható meg.
• a vásárló névre kiállított számlát kap, melyet a 30
százalékos árkedvezmény levásárláskor be kell
mutatni a lakcímkártyával együtt.
• a kedvezményre minden III. kerületben állandó
lakcímmel rendelkezõ magánszemély egyszeri al-
kalommal jogosult.
• az akció a készlet erejéig érvényes.
A vásár helyszíne: Fitoland Dísznövény Kertészet
Bécsi út 387. Nyitva: 8-tól 20 óráig.

BEFEJEZÕDÖTT AZ ÁRPÁD HÍD DILATÁCIÓS SZERKEZETÉ-
NEK CSERÉJE. A régi kibontásakor készített elsõ „áthi-
dalón” több jármû fennakadt. A fõpolgármesteri hivatal
vizsgálata tervezési hibát állapított meg. A munkálatok
kezdete óta 35-en jelezték kártérítési igényüket

Kedvezményes karácsonyfa vásár

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Merkl Gábor (MSZDP) tíz éve
foglalkozik környezetvédel-
mi kérdésekkel az önkor-
mányzatnál. Sokáig bizottsá-
gi elnökként, jóideje pedig
tanácsnokként foglalkozik
környezetvédelmi ügyekkel.
Alábbiakban arról olvashat-
nak: történt-e mérhetõ válto-
zás e területen?

Acélkitûzések alapjai-
ban nem változtak.

Kezdettõl fogva kiemelt
feladatnak tekintettük,
hogy a kerületben megva-
lósuljon például a kom-
posztálás, vagy éppen a
szelektív hulladékgyûjtés.
A lakosoknak ez utóbbira
egyre több helyen nyílik
lehetõségük, de ezzel
együtt a háztartási hulla-
dék, vagy a falevelek új-
szerû kezelését tovább kell
népszerûsítenünk. A tizen-
évvel ezelõtti kezdetekhez
képest jelentõs javulás ta-
pasztalható az emberek
környezettudatos magatar-
tásában.

- Amióta a területnek fe-
lelõs alpolgármestere van
Szabó Magdolna szemé-

lyében, hónapról hónapra,
évrõl évre szembetûnõbb a
fejlõdés, változás. Somlói
Viktória önkor-
mányzati fõta-
nácsadónak szin-
tén jelentõs sze-
repe van a részte-
rületek koordiná-
lásában. 

Ahogy egyre
pozitívabb ten-
dencia figyelhetõ
meg az emberek környe-
zettudatos viselkedésében,
ezzel fordított arányban
nõtt a környezet terhelése
az elmúlt években. Az ipa-
ri szennyezõanyag-kibo-
csátás csökkent, de például
az autóforgalom miatti lég-
szennyezettség nõtt. Erre
csak közvetve tudunk ha-
tást gyakorolni, mondjuk a
fõvárosi Teherforgalmi
Stratégia alakulásának be-
folyásolásával. 

Talán kevésbé látszik az
utcaképen, de személyes
eredményemnek tekintem,
hogy a társasházak, panel-
épületek földszintjén szá-
mos helyen látni piros pa-
pírgyûjtõ konténereket. A

fõvárosi kerületek közül
Óbuda-Békásmegyeren
található a legtöbb ilyen

gyûjtõhely. En-
nek egyik mér-
hetõ eredmé-
nye, hogy éven-
te többszáz ton-
na papírhulladé-
kot szortíroznak
szelektíven a III.
kerületi lakosok
ezen a módon -

hangsúlyozta Merkl Gá-
bor. A másik jól bevált,
környezetvédelmet szolgá-
ló eszköz a pillepalack-tö-
mörítõ szerkezet, melybõl
szintén egyre többet látni,
hiszen a lakók felismerték
hasznosságát. 

Látványos eredményt
hozott a zöldfelület gondo-
zási pályázat is. Az elnyer-
hetõ forrásokból a társas-
házak, különösen a panel-
épületek környezetét tették
barátságosabbá, gondozot-
tabbá a lakók.

Tizenöt éve titkárként én
koordinálom az önkor-
mányzat által létrehozott
Guckler Károly Termé-
szetvédelmi Közalapít-

vány és a Polgármesteri
Hivatal kapcsolatát. Egye-
bek mellett a szervezet
több tudományos kiad-
ványt adott ki az elmúlt
idõszakban. Idõrõl idõre az
Óbuda Újság is hírt adott
az alapítvány és az önkor-
mányzat közös szervezé-
sében tartott természetjá-
rásról, ahol a lakosok kö-
zelebbrõl is megismerhet-
ték a kerület természeti ér-
tékeit. Az alapítvány leg-
fõbb célja a környezettuda-
tos nevelés segítése, elsõ-
sorban a gyerekek, diákok
között. Ehhez kapcsolódik
egyebek mellett a „Tiszta
virágos óvoda, Tiszta virá-
gos iskola” program, vala-
mint az ÖKO-7 rendez-
vény. (A Guckler Károly
Alapítvány honlapja:
www.gka.hu)

MSZP-bõl 
az MSZDP-be

„Baloldali voltam 
és az is maradok”
Merkl Gábor politikai

kérdésekben visszafogot-
tan nyilatkozik meg a kép-
viselõ-testületi üléseken,

de mint fogalmaz: ettõl
még nagyon is határozott
politikai álláspontot képvi-
sel. - Úgy gondolom azon-
ban, hogy a testületi ülé-
seknek alapvetõen szak-
mai, jogi kérdésekrõl, a
költségvetést, a lakosok
életét érintõ fontos ügyek-
rõl kell szólnia. Óbuda ed-
dig többnyire mentes volt a
nagypolitikai csatározá-
soktól, és a többség nem
bánná, ha ez így is marad-
na. Az év elején kiléptem
az MSZP-bõl és az
MSZDP tagja lettem. Vál-
tásomat az MSZP kerületi
szervezetében bekövetke-
zett, általam elfogadhatat-
lan történések motiválták,
de ettõl a beállítottságom
nem változott, továbbra is
a baloldalhoz tartozónak
vallom magam. 

Merkl Gábor kérdé-
sünkre válaszolva kifejtet-
te: bizalma nem rendült
meg a kormánypártban az
elmúlt idõszakban sem,
ugyanakkor sokkal hatá-
rozottabb, erõteljesebb re-
formpolitika véghezvite-
lét várta volna. Sajnálatos-
nak tartja, hogy a nagy el-
lenállás miatt az elkerül-
hetetlenül szükséges re-
formok vagy elakadtak,
vagy csak felemásan való-
sulhattak meg. 

Nõtt a légszennyezettség

Környezettudatosabbak a lakosok

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a tavaszi és
õszi takarítási akción eb-
ben az évben is megszer-
vezte a veszélyes hulladé-
kok begyûjtését a lakosság
körében. Már rendelkezé-
sünkre állnak az egész évre
vonatkozó adatok. 

Akerületi lakosok
összesen 27 tonna

elektromos és elektroni-
kai hulladékot adtak le a
begyûjtési akció során,
melyet az ÖKOMAT
Kht.-vel közösen szerve-
zett az önkormányzat. Az
önkormányzati intézmé-
nyektõl 2 tonna használt
elektronikai berendezést
szállítottak el. 

A begyûjtés nemcsak
azért fontos, mert költség-
mentesen lehet megszaba-
dulni az elhasználódott ké-
szülékektõl, hanem azért

is, mert a környezetünket
nem károsító, megfelelõ
módon kerültek feldolgo-
zásra és ártalmatlanításra.  

Az októberi-novemberi
begyûjtési akció idén kie-
gészült a más veszélyes
hulladékok begyûjtésével.
Közel 3 tonna veszélyes
hulladékot adtak le a lako-
sok az ideiglenes gyûjtõhe-
lyeken. Nagy mennyiség-
ben oldószereket, szennye-
zett fém csomagolást, sü-
tõzsiradékot, fáradt olajat,
diszperzites csomagolást,
autógumit.

Tapasztalataink szerint
a kerületi lakosok környe-
zettudatossága folyamato-
san javul, a többség nagy
odafigyeléssel és fegyel-
mezetten él a felkínált le-
hetõséggel.

A 2009. évben környe-
zetvédelmi programunk
szerint folytatjuk ezeket a

lakossági akciókat. Elõre-
láthatólag ismét két alka-
lommal, a tavaszi és az
õszi hónapokban szerve-
zünk takarítási akciót és
veszélyes hulladék begyûj-
tést. Kérjük, hogy számít-
va a lehetõségre, ekkor ad-
ják le felesleges elektro-
mos és elektronikai beren-
dezéseiket. Természetesen

az eddigiekhez hasonlóan
elõre tájékoztatást adunk a
begyûjtõ-napokról és a
helyszínekrõl az önkor-
mányzati médiában.

Ha valaki az év során
máskor szeretné leadni az
otthonában keletkezett ve-
szélyes hulladékot, akkor a
Fõvárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. hulladékgyûjtõ

udvaraiban teheti meg ezt.
A III. kerületben Testvér-
hegyi út 10/a alatt található
hulladékudvar. Telefon:
439-2351. Információt
kaphatnak az FKF Zrt.
zöldszámán: 06-80-204-
386, vagy a cég honlapján,
www.fkf.hu. 

Szabó Magdolna
alpolgármester

27 tonna elektromos és elektronikai hulladékot gyûjtöttek be

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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EuroCenter és Új Udvar Bevásárlóközpontokban
1032 Bécsi út 154., 1036 Bécsi út 38-44.

Minervacom Kft.
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„Az Óbuda Újság elõ-
zõ számának 13. oldalán
ismertetett jogszabályi
változások a jelenleg
rendelkezésre álló sta-
tisztikai adatok szerint,
kedvezõ hatással van-
nak a még jelenleg sem
kielégítõ szintû közleke-
dési morálra.

Havonta 38-cal
kevesebb ember

hal meg az utakon
Az idei év elsõ négy

hónapjában 5 ezer 425
személysérüléses közúti
közlekedési baleset tör-
tént hazánkban, míg
2007 ugyanezen idõsza-
kában 5 ezer 932. Ez azt
jelenti, hogy ez év elején
507 balesettel (8,55 szá-
zalék) kevesebb történt,
mint tavaly ilyenkor.
35,25 százalékkal keve-
sebb halálos kimenetelû
balesetet regisztráltunk
ezen idõszakban, mint
egy évvel korábban, és a
balesetek során elhunyt
személyek száma is ha-
sonló mértékû (37,81
százalékos) csökkenést
mutat. A 2008. január 1-
jén bevezetett szigorítá-

sok következtében ápri-
lis 30-ig 152 személlyel
kevesebben vesztették
életüket az ország köz-
útjain, mint az elmúlt év
ugyanezen idõszakában.
A négy hónapra levetítve
ez csaknem 38 túlélõt je-
lent.

A súlyos sérüléssel já-
ró közúti közlekedési
balesetek, valamint a
súlyosan sérült szemé-
lyek száma 16 százalé-
kot meghaladóan csök-
kent, míg a könnyû sérü-
léses balesetek száma és
a könnyen sérült szemé-
lyek száma 5, illetve 6
százalékkal volt keve-
sebb, mint a tavalyi év
hasonló idõszakában.

A balesetek okait
vizsgálva, változatlanul
a gyorshajtás a legfõbb
ok, minden negyedik
baleset (pontosan 28
százalék) emiatt követ-
kezik be. A lista máso-
dik helyén 23 százalé-
kos részesedéssel az el-
sõbbségi jog szabályai-
nak megsértése áll, míg
a képzeletbeli dobogó
harmadik fokán 14 szá-
zalékos aránnyal a ka-

nyarodási szabályok
megsértése foglal he-
lyet.

Ittasan kevesebben 
követtek el 

személyi sérüléses 
balesetet

Jó eredményekrõl tu-
dunk beszámolni akkor,
amikor azt mondhatjuk,
hogy számokban is mér-
hetõ sikert értünk el az
ittasan okozott balesetek
számának csökkentése
terén. Ez év elsõ három
hónapjában a személyi
sérüléses közlekedési
balesetek 10,4 százalékát
okozta ittas vezetõ,
szemben a tavalyi esz-
tendõ hasonló idõszaká-
nak 13,8 százalékos ará-
nyával. Az ittasan oko-
zott balesetek száma
csaknem egyharmadával
(31,1 százalék), 816-ról
562-re csökkent. A zéró
tolerancia bevezetése
óta, 2008. május 25-ig
összesen 2 ezer 885 ve-
zetõi engedélyt vettek el,
ebbõl 2 ezer 784 esetben
magyar, 101 esetben kül-
földi volt az elkövetõ. 

Ha a rendõr a helyszí-
nen nem tudja bevonni a
jogosítványt - például
nem volt a gépjármûve-
zetõnél -, az adott sofõrt
akkor is eltiltják a jár-
mûvezetéstõl, a nevét és
adatait nyilvántartásba
veszik, így egy késõbbi
ellenõrzés során azonnal
kiderül, hogy az illetõ
nem vezethet. Az ilyen
szabálysértést elkövetõ
személlyel szemben
akár 100.000 forint bír-
ság is kiszabható. 

Nyilvánvaló tehát,
hogy az ittas vezetés el-
leni határozott rendõri
fellépés, a média foko-
zott figyelme, valamint
a jogszabályi változások
kedvezõ irányban befo-
lyásolták a baleseti sta-
tisztikákat.

Fokozott ellenõrzés 
a gyorshajtók ellen

A TISPOL Operati-
onal Group éves ellen-
õrzési terve alapján a
„European Operation
Speed” közlekedésbiz-
tonsági kampányban
idén április 21-e és 23-a

között az egész országot
érintõ akciót hajtottunk
végre, mely fõként a se-
bességtúllépés ellenõr-
zésére terjedt ki. A há-
rom nap alatt 1 ezer 855
rendõr vett részt a foko-
zott ellenõrzésekben,
akik összesen 3 ezer 308
sebességtúllépést re-
gisztráltak. Ebbõl 2 ezer
917 esetben helyszíni
bírságot szabtak ki 25
millió 326 ezer forint ér-
tékben, 391 alkalommal
pedig feljelentést tettek
a gyorshajtók ellen. 

A megengedett legna-
gyobb sebesség nem
megfelelõ megválasztá-
sán túlmenõen egyéb
közlekedési szabálysér-
tések miatt 2 ezer 476
alkalommal kellett in-
tézkedniük az ellenõr-
zésben résztvevõ rend-
õröknek. 1 ezer 715
esetben összesen 10
millió 982 ezer forint
helyszíni bírságot szab-
tak ki, a cselekmény sú-
lyára tekintettel pedig
761 esetben szabálysér-
tési feljelentést tettek.”

(Következõ lapszáma-
inkban részletekben kö-
zöljük, folytatjuk dr.
Bencze József rendõr al-
tábornagy, országos
rendõrfõkapitány írását
- a szerk.)

Bencze József országos rendõrfõkapitány értékelése

Közlekedési korkép - körkép

A HÉV aquincumi megállója melletti fás területen, hajléktalanok által összetákolt, kö-
zel harminc négyzetméteres fabódé égett teljes terjedelmében november 16-án. A tûz-
oltók két vízsugárral oltottak

Hajléktalanok fabódéja égett

KARAMBOL A FLÓRIÁ-
NON Egy Skoda Octavia
és egy Opel Astra ütkö-
zött november 15-én a
Flórián téren. Mindkét
személygépkocsi erõsen
roncsolódott, a szalag-
korlát kidõlt. A Skoda ve-
zetõje könnyebben meg-
sérült, a mentõk kórház-
ba szállították. A tûzoltók
a rendõrségi helyszíne-
lés után a forgalmi aka-
dályt meg-
szüntették.
ÜTKÖZÉS A
BÉCSI ÚTON
Három sze-
mélyautót ösz-
szetört Toyotá-

jával az a sofõr, aki ezt
megelõzõen Suzukival
rohant össze november
13-án a Bécsi úton. A
Toyota vezetõje könnyû
sérüléseket szenvedett.
ÉGETT A MELLÉK-
ÉPÜLET A Jablonka
úton, önkormányzati tu-
lajdonban lévõ területen
magánszemély által
használt, fából készült,
mintegy 10 négyzetmé-

teres mellék-
épület teljes
terjedelmében
égett november
19-én. A tûzol-
tók két sugárral
oltottak.

A tûzoltók eseménynaplójából
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P éldaértékû lehet a la-
kótelepi lakásokban

élõk számára a békásme-
gyeri Ezüst-
hegy Lakásszö-
vetkezet tagjai-
nak találékony-
sága. Az Óbuda
Televízió ko-
rábbi kábelhá-
lózatára belsõ
kamera-rend-
szert építettek
ki a Lukács György utca
4-23-ban, a Zsirai Mik-
lós utca 1-7-ben, a
Jendrassik utca 3-8-ban
és a Hollós Korvin Lajos
utca 7-17. számú házak-
ban. A diszpécserköz-
pont a Zsirai Miklós utca
1-2. számú épületben ta-
lálható. A zártrendszer-
ben készült felvételek
minden jogi feltételnek

megfelelnek. A mozgás-
érzékelõvel felszerelt be-
rendezések akkor kap-

csolnak felvé-
telre, ha valaki a
„látószögükbe”
kerül. Amennyi-
ben szabálysér-
tés, bûncselek-
mény gyanúja
merül fel az
adott házban
vagy környé-

kén, vissza lehet nézni a
felvételt, és összevetve a
térfigyelõ-rendszer fel-
vételeivel nagy eséllyel
található meg az elköve-
tõ a többletinformáció-
nak köszönhetõen. 

Sikerült már bicikli-
tolvajt fogni, de olyan
szabálysértés esetén is jól
alkalmazható, mint példá-
ul az illegális szemétlera-

kás, vagy akár a postaláda
fosztogatás. Komoly se-
gítséget jelenthet a trük-
kös lopásoknál, a sze-
mélyazonosítás során is.
Az augusztusi kezdet óta
rendkívül pozitív irányba
változott a statisztika. A
kamerák legfontosabb
szerepe azonban a pre-
venció. A térfigyelõ-ka-
merákat a továbbiakban is
a rendõrség javaslatai
alapján helyezteti ki az
önkormányzat. 

A rendõrség és az
Ezüsthegy Lakásfenn-
tartó Szövetkezet között
készülõben van az
együttmûködési megál-
lapodás. 

Az Ezüsthegy Lakás-
szövetkezet elnöksége
teljes körû felvilágosítást

tud adni a kamera-rend-
szerhez való csatlakozás
feltételeirõl. Arról, hogy
milyen ráfordítással va-
lósítható meg mindez. A
kiépítés lakásonként ma-
ximum pár ezres, a rend-
szer üzemeltetése havon-
ta párszáz forintos tételt

jelent. (A lakóközössé-
geknek készségesen se-
gít Karácsonyi Istvánné,
az Ezüsthegy Lakásfenn-
tartó szövetkezet elnöke
és Rozdolszky Károly
ügyintézõ a 430-8168-as
telefonszámon.) 

Sz. Cs.

Sorozat a leggyakoribb bûncselekményekrõl és megelõzésükrõl

Belsõ kamerarendszerrel a vagyonvédelemért
- Hogyan védekezhetünk a lakásbetörések ellen? -

A bûnmegelõzés lehetõségeirõl, a legjellemzõbb bûn-
cselekményekrõl és azok kivédésérõl széleskörû isme-
retterjesztésbe fogott a III. kerületi Rendõrkapitányság
vezetése. Lapunk hasábjain idõrõl idõre egy-egy téma-
körrõl olvashatnak. Szakértõink segítségével igyek-
szünk tanácsot adni: milyen esetben, mi a teendõ? Aláb-
biakban Feró Attila rendõr alezredes, kapitányságveze-
tõ-helyettes ismerteti a városrészben mostanában leg-
gyakrabban elõforduló eseteket. 

A színnel jelölt épületekben belsõ kamera-rendszerrel védik az értékeket

Életét vesztette az az idõs nõ, akit teherautó gázolt
el egy óbudai villamosmegállóban. A végzetes bal-
eset november 12-én kora délután történt a Bécsi
út-Nagyszombat utca keresztezõdésében.
Információink szerint egy 82 éves budapesti nõ a
17-es villamos megállójának járdaszigetérõl akart
átkelni az úttesten, amikor a tehergépkocsi elgázol-
ta. A baleset következtében az idõs asszony olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen
életét vesztette. A baleset körülményeit a BRFK
Közlekedésrendészeti Fõosztálya szakértõk bevo-
násával vizsgálja.

Halálos gázolás a villamosmegállóban
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Az õszödi beszéd második
évfordulójára jelent meg
Bodoky Tamásnak, az Index
fõmunkatársának „Túlkapá-
sok” címû kötete, melyben
a 2006-os õszi eseményeket
dokumentálja, követi nyo-
mon. Bodoky tényfeltáró
cikksorozatáért Gõbölyös
Soma-díjat kapott.

Akönyvben olvasható
megdöbbentõ esetek

sajnos nem a fantázia szü-
leményei, a valósággal
való egyezés nem a vélet-
len mûve: mindez való-
ban megtörténhetett 2006
zûrzavaros õszén a ma-
gyar fõvárosban Gyur-
csány Ferenc miniszterel-
nök õszödi beszédének ki-
szivárogtatása után. 

Az Index hírportálon
2006 októbere és 2008 au-
gusztusa között megjelent,
a rendõri túlkapásokról
szóló cikksorozatomból
válogattuk a szöveget. A

kötetet a tüntetés- és zavar-
gássorozatot testi épségü-
ket kockáztatva, közvetlen
közelbõl megörökítõ fotós
kollégáim mélyen megrá-
zó képanyagával illusztrál-
tuk. Amikor 2006. október
elején a Kruchina fivérek
történetével - elõre nem ter-
vezett módon - belevágtam
a rendõri túlkapásokról

szóló cikksorozatba, még
nem sejtettem, hogy ez a
téma hosszú évekig aktuá-
lis marad… az elsõ cikk
megjelenése után egymás-
nak adták a kilincset a
símaszkos és azonosító-
szám nélküli rohamrend-
õrök által bántalmazott, le-
tartóztatott, bíróság elé állí-
tott, megalázott és meghur-

colt emberek… Másnap, a
zavargásmentes utcákon is
összevertek, és rosszabb
esetben õrizetbe is vettek
tüntetõknek látszó fiatalo-
kat. Volt, akit a verés után
egyszerûen az utcán hagy-
tak, az õrizetbe vett, megbi-
lincselt embereket a hely-
színeken, a rendõrautókban
és a kapitányságokon is

bántalmazták… Példát kel-
lett statuálni, a jelek szerint
majdnem mindegy, ki-
ken… Az október 23-án
történtek aztán szélesebb
körben is nyilvánvalóvá
tették, hogy a rendõrség
szervezetten, politikai tá-
mogatással és a rendõri ve-
zetés jóváhagyásával, a
törvényes kereteket mesz-
sze meghaladó, gyakran
egyenesen semmibe vevõ
módon lépett fel a minisz-
terelnök által mélyen meg-
sértett állampolgári önér-
zet törvényes és törvényte-
len megnyilvánulásai el-
len. A cikksorozatban csak
olyan esetekkel foglalkoz-
tam, ahol az érintettek név-
vel és arccal vállalták a
nyilvánosság elõtt a velük
történteket, és meg tudtak
gyõzni arról is, hogy õk
valóban nem követtek el
törvénytelenségeket - írja
Bodoky Tamás a könyv
elõszavában. 

Túlkapások - „Karhatalmi harcászat Budapest utcáin”

Tényfeltáró kötet 2006 õszérõl 

FOTÓ: BARAKONYI SZABOLCS
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Optikai hadviselés
grafikákon

Fenti címmel nyílik kiállí-
tás dr. Tóth Gábor grafi-
káiból december 4-én
17.30 órakor a Füst Mi-
lán utcai Békásmegyeri
Könyvtárban. A tárlatot
megnyitja: László Bandy
képzõmûvész. (A kiállí-
tás december 31-ig te-
kinthetõ meg a könyvtár
nyitva tartási idejében.)

Orgonaestek
„A reneszánsztól napjain-
kig” címû koncertsorozat
következõ elõadásán
Pétery Dóra orgonamû-
vész ad hangversenyt,
december 7-én 18 órai
kezdettel a békásmegye-
ri evangélikus templom-
ban. A repertoárban töb-
bek közt XVI. és XVII.
századi darabok és Bach
szerzemények is szere-
pelnek. (A belépés díjta-
lan. Cím: Mezõ utca 12.)

Nagykarácsony 
Wieber Mariann jelmez-
tervezõ mûvész kiállítását
Tordy Géza színmûvész,
a Nemzet Színésze nyitja
meg december 8-án 18
órakor az Óbudai Kulturá-
lis Központ-Békásmegye-
ri Közösségi Házban. (A
kiállítás december 20-ig
látható a Csobánka tér 5.
szám alatt.)

Ragtime
Nyilvános próba a Buda-
pest Ragtime Band közre-
mûködésével december
9-én 14 órától az Óbudai
Társaskörben. A kulturális
intézményhez kötõdõ,
népszerû együttes folytat-
ja a nyilvános próbák so-
rát, melyre a mûfajt ked-
velõ közönség mellett a
jazz tanszakos hallgató-
kat is várják. (Cím: Kisko-
rona utca 7.) 

Múltszázadi magyar
karácsonyok

Az Óbuda Baráti Kör
szervezésében a fenti
címmel tart elõadást
Tátrai Zsuzsanna nép-
rajztudós december 15-
én 16.30 órai kezdettel
az Óbudai Társaskör-
ben. (Cím: Kiskorona
utca 7.)

A katyni bûntettet a
Szovjetunió legfel-

sõbb állami és pártveze-
tõinek utasítására hajtot-
ták végre egy olyan or-
szág törvénytelenül tábo-
rokba és börtönökbe hur-
colt polgárain, mely jogi-
lag nem állt háborúban a
Szovjetunióval. Titokban
- nyomozás lefolytatása,
a vádak ismertetése, a le-
tartóztatottak elítélése
nélkül - mészárolták le a
nemzet elitjét. Tartalé-
kos tiszteket, tudósokat,
egyetemi tanárokat, tu-
dományos munkák szer-
zõit, feltalálókat, mérnö-
köket, mûvészeket, új-
ságírókat és jogászokat
lõttek halomra az NKDV
tisztjei.

Aki ellátogat a múze-
umba, az saját szemével
is meggyõzõdhet minder-
rõl. A díszletek sokkoló-
ak, horrorisztikusak: ki-
hantolt holttestek, átlõtt
koponyák, zsineggel ösz-
szekötött csontkezek, tö-
megsírok fotói. Mellettük
láthatók a meggyilkoltak
családi képei, a tízezrek
halálát elrendelõ szovjet
dokumentumok, búcsúle-
velek, sírokból kihantolt
személyes tárgyak.

* * *
A Lengyel Mártí-

romság és Harc Emlé-
két Õrzõ Tanács, az
orosz Memorial Társa-
ság és más szervezetek
továbbra is a tömeggyil-
kossággal kapcsolatos
fehér foltok feltárására, a

történtek minél szélesebb
körû megismertetésére
törekszenek. Ennek része

a Terror Házában látható
kiállítás is, melynek ok-
tóber 29-ei megnyitóját
tudományos konferencia
elõzte meg. Ugyanekkor
avatták fel a világon el-
sõként az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
által állíttatott Katyn-
emlékmûvet Óbudán, az
Árpád Gimnázium falá-
nál. (Az eseményrõl la-
punk november 3-ai szá-
mában tudósítottunk.)

A kiállítás 2009.
március 31-ig látható
az Andrássy út 60.
szám alatt.

Katyn-emlékkiállítás 

Történelmi horror a Terror Házában
Halottak, koponyák, sötét, málló pincék láthatók a Terror
Háza Múzeum nemrégiben nyílt kiállításán. Akár egy hor-
rorfilmben. A katyni tömegmészárlásnak emléket állító
tárlat nem csak a szovjetek által legyilkolt közel 22 ezer
lengyel történetét ismerteti, hanem a köré felépített ha-
zugságokat is. A németek propagandáját, a Szovjetunió
50 évig eltitkolt dokumentumait, a meghamisított törté-
nelmet, a nyugati hatalmak érdekvezérelt hozzáállását.

A két mûvészóriás
munkásságának je-

lentõsége alkalmat ad ar-
ra, hogy a koncept men-
tén a Mûvészetrõl, a Mû-
vészetnek az emberiség
történetében betöltött ki-
emelt szerepérõl elgon-
dolkozzanak a kiállítás
iránt érdeklõdõk.

A koncept alapeleme a
- pátoszra és/vagy iróniá-
ra; mítoszra és/vagy me-
sére egyaránt nyitott -
kulcsmondat; erre „vála-
szolnak”, ezt értelmezik,
ezt dolgozzák fel a mû-

vészeti akció résztvevõi
a saját alkotói területük
eszközeivel.

444: az 1564 és 2008
között eltelt 444 évre
utal.

4 kiállító: Eleõd Ákos,
Gaál József, Gellér B. Ist-
ván, Szurcsik József.

4+4+4 társkiállító:
Árvay Zolta, Basa Ani-
kó, Birkás Babett,
Hafner Mónika, Juhász
András, Kalmár Mónika,
Lénárd Anna, Lugossy
Mária, Mészáros Márta,
Örkényi Antal, Szalay
Péter, Tóth Anna.

(Megtekinthetõ de-
cember 28-ig, hétfõ kivé-
telével 10-tõl 16 óráig a
Kiscelli utca 108. szám
alatt.)

V erdi két utolsó ope-
rája, az Otello és a

Falstaff megkoronázása
a hatalmas életmûnek.
Mindkét esetben Shakes-
peare volt a „bûnös” ab-
ban, hogy az agg zeneköltõ
képzelete újra szárnyalni
kezdett. Az „Operamesék”
címû sorozatban, decem-
ber 8-án 19 órától az
Otello legszebb részleteit
kínálják mind Shakes-
peare, mind pedig Verdi

mûvébõl. Közremûködik
Csavlek Etelka, Wendler
Attila, Sólyom Nagy Sán-
dor (ének), Szersén Gyula
színmûvész, zongorán kí-
sér Harazdy Miklós. Amû-
sort szerkeszti és vezeti
Baranyi Ferenc. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Kiscelli Múzeum Templomtere - 1564

444 év konceptuális kiállítás

A Kiscelli Múzeum Templomterében látható tárlat és
a kapcsolódó mûvészeti események középpontjában
Michelangelo halálának és Shakespeare születésé-
nek történelmi közelsége, illetve az errõl való meg-
emlékezés áll. 

Opera(és)irodalom

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_23.qxd  11/28/2008  1:27 PM  Page 17



2008/23. szám18
Kultúra – Helytörténet

Danubia +
Az Óbudai Társaskör és
az Óbudai Danubia Zene-
kar együttmûködésébõl
jött létre a háromrészes
sorozat, a Danubia+, me-
lyen a fiatal zenekar mû-
vészeinek kamaraformá-
ciói mutatkoznak be. Elsõ-
ként december 1-jén 19
órakor két rézfúvós együt-
tes, a Corpus harsona
kvartett és az Ewald Brass
Quintet mûsorát hallhat-
ják. Programjuk átöleli a
zenetörténet nagy korsza-
kait, a korai barokktól a
XX. századi nagy klasszi-
kusokig.Óbudai diákok ré-
szére díjtalan a belépés.
(Cím: Kiskorona utca 7.)

Kiskarácsony
A Krúdy Gyula Irodalmi
Kör tagjai kiskarácsonyi
estet rendeznek decem-
ber 11-én 17 órától a Kéhli
vendéglõ Krúdy Szalonjá-
ban. Házigazdák a szak-
osztályvezetõk, Szénási
Sándor István és Tárkányi
Imre. (A Kéhli vendéglõ cí-
me: Mókus utca 22.)

VARGALÉRIA 
a Csillagvárban
H.Varga Ágnes festményei
láthatók és kedvezõ áron
megvásárolhatók decem-
ber 22-ig a Csillagvár alsó
szintjén, csütörtökön, pén-
teken, szombaton 13-tól 19
óráig. A képek a Duna,
Szentendre, a pilisi he-
gyek, a Balaton motívuma-
iból merítkeztek.(Érdeklõd-
ni a 06-30-324-9819-es te-
lefonszámon lehet.)

Cser Andor formater-
vezõ-iparmûvész,

fõiskolai tanár, tanszékve-

zetõ, a Bõr-, Textil- és Ru-
hatechnológiai Intézet
igazgatója emlékére állí-

tott össze kiállítást a Bu-
dapesti Mûszaki Fõiskola
Rejtõ Sándor Könnyûipa-
ri Kara az intézmény Bé-
csi úti aulájában. 

A látogatók megismer-
hetik festményeit, grafi-
káit, szellemes karikatú-
ráit, ízelítõt láthatnak kel-
me- és ruhatervezõi mun-
kásságából, fényképekkel
idézik fel oktatói tevé-
kenységének emlékeit. A
tárlókban megtekinthetik
könyveit és személyes
tárgyai közül néhányat.
(Nyitva: december 4-ig,
hétköznaponként 8-tól 17
óráig a Bécsi út 96/b.
szám alatt.)

Kiállítás egy 
formatervezõ emlékére

A III. kerületi Német
és Szlovák Kisebb-

ségi Önkormányzat, va-
lamint a „Braunhaxler”
Óbudai Német Hagyo-
mányokat Ápoló Egye-
sület december 11-én
16 órától tartja a hagyo-
mányos, közös adventi
kulturális estjét a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban. Beszédet mond és
az adventi gyertyát meg-
gyújtja Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere.

Az ünnepi mûsorban
közremûködnek: a

Braunhaxler Dalkör és a
Bruanhaxler Német
Énekkar, III. kerületi né-
met nemzetiségi óvodák
és iskolák kulturcsoport-
jai, a Pilisszántói Ha-
gyományõrzõ Szlovák
Pávakör, a Budapesti
Szlovák Tannyelvû Is-
kola és az óbudai Krúdy
Gyula Irodalmi Kör. A
program után baráti ösz-
szejövetel következik
közös énekléssel, ad-
venti és karácsonyi éne-
kekkel. Közremûködnek
sváb harmonikások.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Német és szlovák 
adventi kulturális est A Liszt Ferenc Zenemûvé-

szeti Egyetem Kamarazene
Tanszékének hallgatói jut-
nak pódiumhoz az Óbudai
Társaskör új sorozatában,
december 15-én 19 órától. 

A játékosan új-világ-
symphoniára ke-

resztelt hangverseny-
ükön Rozmán Lajos kla-
rinétmûvész fafúvós ka-
maracsoportjai (most a
Nameno Kamaraegyüt-

tes) adnak igen változa-
tos mûsorú és stílusú
koncertet. Dvorak és
Janaèek mûvei mellett
az amerikai kortárs zene
két kiválósága, John
Cage és Steve Reich
kompozíciói is helyet
kapnak. (Belépõjegy:
500 forint, diákigazol-
vánnyal ingyenes. Cím:
Kiskorona utca 7.)

Hallgató

A fenti címmel nyílt
kiállítás a Kiscelli

Múzeumban. Az alcím
összefoglalja a tárlat lé-
nyegét: képek és tárgyak
kihaló mesterségek és
kortárs designerek mû-

helyeibõl. (Megtekinthe-
tõ 2009. január 14-ig,
hétfõ kivételével napon-
ta 10-tõl 16 óráig a
Kiscelli Múzeum Orató-
riumában. Cím: Kiscelli
utca 108.)

Divat és tradíció

I onesco mûve vitriolos
látlelet a „modern em-

berrõl”. Mellesleg minket
is modernizálni akarnak,
s látjuk az eredményt.
Darabjának ítélete ko-
runk emberérõl esetleg
meghökkentõ volt a múlt
század ötvenes éveiben,
ma napi tapasztalatunk.

Kemény és puha háború-
ink közepette a KÖZlés, a
KÖZösség, a KÖZös lét-
bizonytalanság elveszíté-
se és már-már lehetetlen-
sége van félelmünk leg-
mélyén. (Bemutató de-
cember 13-án 19 órakor
a Térszínházban. Cím:
Fõ tér 1.) 

Bemutató a Térszínházban

Eugéne Ionesco: A kopasz énekesnõ

TÁRLATOK AZ AQUINCUMI MÚZEUMBAN. Idõszaki
kiállítások: Növények és kultúra Európa történetében
december 31-ig. * Kelták és eraviszkuszok. Budapest
régészeti emlékei a római hódítás elõtti évszázadokból
2009. március 31-ig. * Aquincumi Látványtár: Tárgyak
és történelem, az Aquincumi Múzeum gyûjteményének
legszebb darabjai 2009. szeptember 20-ig. Állandó kiál-
lítás: Róma Aquincumban. (Cím: Szentendrei út 139.
Tel.: 250-1650, 430-1081, aquincum@aquincum.hu)
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Iskolacsalogató
Az Óbudai Nagy László
Általános Iskola mind-
két épületében iskolacsa-
logató foglalkozásokat in-
dít december 3-tól 16-tól
17 óráig. (Érdeklõdni a
388-7747-es vagy a 250-
2710-es telefonszámon
lehet. www.nagylaszlo
obuda.sulinet.hu)

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Isko-
lába december 4-én 17
órára várják az elsõ
osztályba készülõ óvo-
dásokat szüleikkel
együtt a Varázsmûhely
elnevezésû kézmûves,
irodalmi, játékos, spor-
tos foglalkozásra. (Cím:
Szérûskert utca 40.)

Számítógépes 
ismeretek idõseknek
A „Braunhaxler” Egyesü-
let december 9-én induló,
„Ismerkedés a számító-
géppel és az internettel,
idõsebbek is elkezdhetik!”
címû tanfolyamára korlá-
tozott számban még je-
lentkezõket várnak. (Ér-
deklõdni Neubrandt Olgi-
nál lehet a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Iskola-elõkészítõ
Az Óbudai Szent Péter
és Pál Szalézi Általá-
nos Iskola és Óvoda a
2009. szeptember 1-jén
induló 1. évfolyamába
jelentkezõknek ismer-
kedõ foglalkozásokat
tart szombatonként 9-
tõl 11 óráig. (Érdeklõdni
a reggeli órákban a
388-8301-es telefonon,
vagy www.peter-pal.hu
címen lehet. Cím: Fé-
nyes Adolf utca 10.)

Elõkészítõ 
középiskolába
készülõknek

Kerületünk kiváló kö-
zépiskoláiba készülõ,
leendõ 4-6-8 osztályos
tanulóknak elõkészítõt
tartanak magántanárok
minden délután és
szombat délelõtt Óbu-
dán. Folyamatos bekap-
csolódás, maximum 2-3
fõs kiscsoport. (Tel.:
06-20-946-2027.)

A z iskolák versenyé-
ben „A 2008. év

Tiszta, virágos iskola”
címet az Árpád Gimná-
zium nyerte. Jutalma
250.000 forint értékû
vásárlási utalvány. A
második helyezett a
Csillaghegyi Általános
Iskola, jutalma 200.000
forint értékû vásárlási
utalvány. Harmadik lett
a Fodros Általános Isko-
la. Jutalma 150.000 fo-
rint értékû vásárlási
utalvány.

A társadalmi zsûri kü-
löndíjat, 40.000 forint
értékû vásárlási utal-
ványt ítélt oda a követ-
kezõ iskoláknak: Aqin-
cum Általános Iskola;
Keve-Kiserdei Általános
Iskola (Keve utcai épü-
lete); Krúdy Gyula Álta-
lános Iskola; Pais De-
zsõ Általános Iskola; Dr.
Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola.

Az óvodák versenyé-
ben „A 2008. év Tiszta,
virágos óvodája” címet az
Ágoston Mûvészeti Óvo-
da Ágoston utcai épülete

(képünkön) nyerte. Jutal-
ma 250.000 forint értékû
vásárlási utalvány. Máso-
dik helyezett a Váradi ut-
cai Meseerdõ Óvoda, ju-
talma 200.000 forint érté-
kû vásárlási utalvány.
Harmadik helyezett a Re-
ménység utcai Százszor-
szép Óvoda, jutalma
150.000 forint értékû vá-
sárlási utalvány.

A társadalmi zsûri kü-
löndíjat, 40.000 forint

értékû vásárlási utal-
ványt ítélt oda a követ-
kezõ óvodáknak: Bárczi
Óvoda (Bárczi Géza ut-
cai épülete); Hétpettyes
Óvoda (Harrer Pál ut-
ca); Meseerdõ Óvoda
Szivárvány Tagóvodája
(Szél utcai épület); Mó-
kus Óvoda; Napraforgó
Mûvészeti Óvoda (Pais
Dezsõ utca).

Külön díjat ajánlottak
fel: Guckler Károly Ter-

mészetvédelmi Közala-
pítvány, Óbudai Kulturá-
lis Központ, Szalkai Ker-
tészet, Óbudai Sportegye-
sület, Csillaghegyi Polgá-
ri Kör Egyesület, Termé-
szet- és Környezetvédõ
Tanárok Egyesülete.

A díjátadón a Száz-
szorszép óvoda (Re-
ménység utca) sárga
csoportjának óvodásai
és az Árpád Gimnázium
tanulói adtak mûsort. 

Vásárlási utalvány a nyerteseknek

Tiszta, virágos óvodák, iskolák

„Aki tegnap voltál:
ma már nem te vagy.
Aki holnap léssz: ma
még nem te vagy.”
(Weöres Sándor)

Az Óbudai Kulturális Köz-
pont-Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház és a Pais De-
zsõ Általános Iskola idén
is meghirdeti a már hagyo-
mányosan, a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából ren-
dezett vers- és prózamon-
dó versenyt III. kerületi di-
ákoknak, öt kategóriában

A megmérettetés cél-
ja, hogy a gyere-

kek irodalmi mûvek se-
gítségével közelebbrõl
is megismerkedjenek a
mai magyar írók és köl-
tõk mûveivel. 

A versenyre elsõsor-
ban az 1945 után alko-
tó írók, költõk mûveit
ajánlják: Ágh István,
Bari Károly, Beney Zsu-

zsa, Csoóri Sándor, Csu-
kás István, Janikovszky
Éva, Juhász Ferenc,
Kányádi Sándor, Lázár
Ervin, Varró Dániel,
Tandori Dezsõ, Weöres
Sándor. 

A jelentkezés felté-
telei: 1. kategória a 3-4.
osztályos tanulóknak
szabadon választott
versbõl; 2. kategória 3-
4. osztályosoknak sza-
badon választott prózá-
ból; 3. kategória 5-6.
osztályosoknak szaba-
don választott versbõl;
4. kategória 5-6. osztá-
lyosoknak szabadon vá-
lasztott prózából; 5. ka-
tegória 7-8. osztályo-
soknak szabadon vá-
lasztott versbõl kell fel-
készülniük.

Iskolánként a próza
kategóriákban maxi-

mum 2, a vers kategóri-
ákban pedig maximum
3 tanuló jelentkezését
várják. A kerületi közép-
iskolák 5-8. osztályos
diákjaira is számítanak. 

A versenyt az Óbudai
Kulturális Központ-Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban tartják 2009. ja-
nuár 19-én 14.30 órai
kezdettel, regisztráció
13.45 órától. Jelentkezés
2008. december 19-ig

levélben és faxon. Cím:
Békásmegyeri Közösségi
Ház 1039 Budapest,
Csobánka tér 5. (Bogár
Ildikó), vagy Pais Dezsõ
Általános Iskola 1038
Budapest Pais Dezsõ ut-
ca 1-3. (Ácsné Böcskei
Georgina). 

Érdeklõdni lehet a
243-2432-es (BKH) és a
243-2951-es (Ácsné
Böcskei Georgina) tele-
fonszámon.

Vers- és prózamondó verseny

A Mosolygó Óvoda Katica cso-
portja keresi azt az aranyszívû
és aranykezû asztalost, aki el-
készítené babakonyhájukat. A
Katicások hálás nevetésükkel
és némi készpénzzel köszön-
nék meg, hogy új játéktér nyílik
számukra. (Jelentkezni Jutka
néninél vagy Barbi néninél lehet: 250-4631. Mosoly-
gó Óvoda, 1039 Budapest, Kelta utca 8.)

Keressük Békásmegyer aranyszívû asztalosát!
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4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Az Elsõ Óbudai Általános
Iskolában (Erste Altofener
Grundschule) több mint tíz
éve, minden november 11-
én este pislákolnak a lam-
pionok gyertyácskái.

I dén is németül éneklõ
gyerekek vonultak

színes lámpásaikkal a
Vörösvári úton a Szent
Mártont megtestesítõ lo-
vas után. Úti céljuk a
Szentháromság temp-
lom volt, ahol a diákok a
püspök életének legne-
vezetesebb pillanatait
játszották el. Az ünnep-

ség végén a gyerekek li-
bakaláccsal a kezükben
távoztak. 

Ennek a régi német
népszokásnak a felele-
venítésével az intéz-
mény hagyományt te-
remtett a kerületben. A
megemlékezés évrõl év-
re újabb elemekkel bõ-
vült. Láttunk már Ludas
Matyi elõadást magya-
rul, németül, gyerekek
és felnõttek elõadásában
is. A tavalyi libaszép-
ségverseny után idén
fellépett a Szilas
Néptáncegyüttes, vala-

mint vers- és meseíró
pályázattal, rajzverseny-
nyel gazdagodott a no-
vember 11-ei program.
Természetesen a vendé-
geket idén is megkínál-
ták  libazsíros kenyérrel,
forró teával, és nem ma-
radt el a legnagyobb ér-
deklõdésre számot tartó
lovasbemutató sem.

Az iskolában 13 éve
folyik nemzetiségi okta-
tás: a tanulók magas
óraszámban tanulják a
német nyelvet, valamint
ápolják a nemzetiségi
hagyományokat.

Márton-napi mulatságok

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

MMAATTEEKKVVEERRSSEENNYY.. Tizenötödik alkalommal rendeztek
Amfiteátrum Kupát az Árpád Gimnáziumban november
14-én. Az iskolák két ötödikes és két hatodikos tanu-
lókból álló csapatot indíthattak. A diákok egyénileg ol-
dották meg a feladatlapot, az elért pontszám adta az
adott intézmény eredményét. A szervezõbizottság a ju-
bileumra tekintettel, a korábbi 250 fiatal helyett közel
400 gyereknek biztosította a versenyen való részvételt

S zeptemberben ismét
megnyitotta kapuját

a Magoncképzõ a
Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskolában. Öröm-
mel látták a sok érdeklõ-
dõt, akik péntek délutá-
nonként felkeresték vi-
dám programjaikat. Szü-
lõk, gyerekek és tanítók
közösen játszottak, ké-
szítették az apró ajándé-
kokat, sütötték a kürtõs-
kalácsot, ropták a táncot.
Minden foglalkozásuk

más-más hagyomány
elemeibõl építkezik, dal-
lal, tánccal, játékkal,
kézmûves tevékenység-
gel. Elõzõ, közös együtt-
létüket a Márton-napi
hagyomány köré szer-
vezték. Az estébe hajló
délutánt hangulatos lám-
pás felvonulással zárták.

Legközelebb, decem-
ber 5-én adventi készü-
lõdéssel várják az érdek-
lõdõket. (Cím: Med-
gyessy Ferenc utca 2-4.)

Magoncképzõ a Medgyessyben

A z õszi szünet után,
november 5-én

szüreti népszokásokra
emlékeztek az 1-2. osz-
tályosok a Kerék utcai
iskolában. Az asztalt a
gondosan elkészített
gyümölcsös kosarak dí-
szítették. Dalokkal, ver-
sekkel, találós kérdések-
kel, játékos vetélkedõk-
kel elevenítették fel az
õszi betakarításhoz kap-
csolódó vidámságokat.

Kivette részét a mulat-
ságból az angol munka-
közösség is, „Hallo-
ween” címmel. A novem-
ber 6-ai töklámpás ver-

senyre 77 „remekmû” ér-
kezett. A megszokott for-
mákat ötletes újítások
tarkították. Másnap az al-
só tagozatosok jelmezes
felvonulása, a bûnös Jack
legendájának felidézése,
és az 5. c osztályosok an-
gol nyelvû jelenete zárta
az eseménysort.

A Suliváró-sorozat
következõ programjára
is várják az érdeklõdõ
nagycsoportos óvodáso-
kat, december 10-én
10-tõl 11 óráig. Kará-
csonyi elõkészületre,
kézmûves foglalkozásra
hívnak mindenkit.

Hagyományok jegyében a Kerékben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Köszönetet mondanak mindazoknak, akik a 2007.
évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát felaján-
lották a „Tegyünk Többet Értük” Zipernowsky
Károly Általános Iskola Alapítvány részére. Az
összegyûlt 271 ezer 34 forint felhasználása a követ-
kezõképpen történt. Az iskola 30. évfordulójának
megünneplése: 81 ezer 467 forint. Nyári állótábor
támogatása: 160 ezer 610 forint. Tanév végi juta-
lomkönyvek: 30 ezer forint. Legeredményesebb
végzett 8. osztályos tanulók jutalmazása: 14 ezer
160 forint. Diákújságíró-képzés: 20 ezer forint.

1 % 1 % 1 %
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� ÓBUDÁN, BUDÁN NON-STOP HÛTÕ,
FAGYASZTÓ, AUTOMATA MOSÓGÉP
SZERVIZ. Javítás esetén ingyenes kiszállás-
sal, garanciával 3 órán belül. Tel.: 06(20)928-
7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� HÛTÕGÉP SZAKSZERVIZ ÓBUDÁN!
Lehel, Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása
35 éves gyakorlattal (ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� TV-VIDEÓ SZERVIZ. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Tv-, videó-, távirányító szerviz. Javításnál
ingyen kiszállás. Hétvégén is! Garanciával,
15% kedvezmény. Új készülékek nagykeres-
kedelmi áron kaphatók. III. ker. Kabar u. 5.
(Keresse a piros táblás szervizt.) Tel.: 243-
3844, ügyelet: 06(20)316-0933

� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL garanciával!
(Orion, Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende,
Vestel, Schneider) Tel.: 06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.:06(20)972-0347,403-
9357,06(30)589-7542 
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás,
csempeburkolás, kõmûvesmunkák, parkettá-
zás, szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-
4525
� REDÕNYDOKI! Redõnyök, reluxák, sza-
lagfüggönyök, napellenzõk javítása, és újak
szerelése, napellenzõ ponyvacsere, és utóla-
gos motorizálás is. Tel.: 06-20-352-04-49
� BETÖRÉSVÉDELEM-Zárszaküzlet. Biz-
tonsági ajtók, ajtó-és ablakrácsok. Bemutatóte-
rem: Bp. XIII. Hegedûs Gy. u. 13. Tel.: 349-3918,
06(30)948-2175, www.betoresvedelem.com 
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021
ELMÜ által minõsített vállalkozás.
� KÖLTÖZTETÉS, NEHÉZGÉPSZÁL-
LÍTÁS, lomtalanítás, nemzetközi fuvarozás
7,5 t-ig, zongora, páncélszekrény. Tel.:
06(30)948-2206 

� REDÕNYGYÁRTÁS MÛHELYÁRON!
Reluxa-készítés, javítás, szalagfüggöny, há-
rom munkanap alatt. Tel.: 370-4932
� KÖLTÖZTETÉS OLCSÓN, szakszerû-
en! Ingyenes dobozok. Bauer-Teher Tel.:
06(30)944-3717, www.bauerteher.hu 
� Redõny, reluxa, harmonikaajtó, szalagfüg-
göny, szúnyogháló szerelése, javítása, gurt-
nicsere, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsos ajtó korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítást. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Kõmûves munkákat és családi ház terve-
zését, építését olcsón vállaljuk. Tel.: 06-
(20)220-0283, 06-(30)-501-7844, 250-5034.
� Kõmûves, burkoló munkát vállalok, fel-
újítást, építést, kulcsátadásig. Dugulás-
elhárítás, falbontás nélkül. Vízszerelés. Tel.:
233-2478; 06(20)943-7075
� DUGULÁSELHÁRÍTÁS NON-STOP,
csatornaszerviz garanciával. Tel.: 240-8113,
06(20)335-3411, 06(30)912-9017
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� BURKOLÁS! Fürdõszobák, konyhák,
WC-k burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe
javítását vállalom. Tel.: 06(30)341-3423,
367-2869

� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Kõmûves és épületburkoló  kisebb-na-
gyobb munkákat vállal, közületnek is. Tel.:
06(20)591-1367
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFES-
TÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST ingye-
nes takarítással, PARKETTALERAKÁST, -
csiszolást, javítást, CSEMPÉZÉST vállal kis-
iparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� ZÁRSZERVIZ: ajtózárak, hevederzárak
árusítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Ezermesterszolgálat-lakásszerviz non-
stop! Bútorszerelés, falfúrás, javítások, vil-
lany-, vízszerelés, takarítás, vasalás, bevásár-
lás, gépelés, ügyintézés, sofõrszolgálat! Tele-
fon: 06(30)960-4525
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Gázszerviz garanciával! Több évtizedes
gyakorlattal, megbízhatóság Horti-Dávid Var-
sa u. 12. Tel.: 06(30)231-9179; (242-3286)
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073

� Vállalok lépcsõházablak takarítást, udvar
és hó söprést, rendszeresen vagy alkalman-
ként, nyugdíjas. Tel.: 06(70)277-8363
� Banki szigorítások ellenére, hitel tovább-
ra is legkedvezõbb feltételekkel, szabadfel-
használásra,lakásvásárlásra, akár az ingatlan-
árának 100%-ig,  (FOT,LÉK,SZOCPOL)
ügyintézéssel, Békásmegyeri hitelcentrum:
243-0138, 06(30)866-8388
� Szobafestés, tapétázás,  mázolás a legolc-
sobban a legprofibban. Kiegészítõ munkák-
kal, ingyen árajánlat. Tel.: 359-1782,
06(30)283-1354 Bodzsár Ferenc
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Villanyszerelés, falfúrás, garanciával rö-
vid határidõvel, Jakab József villanyszerelõ
mestertõl. Tel.: 06(30)940-6162
� Vízszerelés, duguláselhárítás, gyorsszol-
gálat. Csõtörés elhárítás, WC tartály szerelés,
bojler vízkõtelenítés, egyéb javítási, szerelési
munkák. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075,
06(30)251-8862
� Rácsos ajtó, ablakrács, tolókapu, ková-
csoltvas kerítés készítése. Tel.: 243-4822;
06(20)358-4009
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298,  szo-v: 06(30)318-5217
� Teljes körû központi fûtés-, víz-, gázszere-
lés-tervezéssel, javítással, kivitelezéssel.
Tel.:324-8692, 06(30)982-6269
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Könyvelés, bérelszámolás, hatóságok
elötti képviselettel, felelõsségbiztosítással
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók ré-
szére. Tel.: 453-3447; 06(30)948-6249.
� Vállalunk burkolást, vízszerelést, asztalos-
munkát (konyhák, étkezõk, fürdõszobák, teljes
körû felújítása). www.hidegburkolo.com;
www.burkolo.uw.hu Tel.: 06(20)323-4471
� Lakatos munkák - zárszerviz. Zárcsere,
hevederzár szerelés, rácsok, kapuk gyártása,
szerelése. Tel.: 233-2478; 06(20)943-7075;
� VÍZSZERELÉS-GYORSSZOLGÁ-
LAT! Duguláselhárítás, csõtörések, mûszeres
keresése, javítása, WC-k, csapok szerelése,
hétvégén is. Tel: 06(30)200-9905,
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-

4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.

� 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
� Bõrgyógyászati magánrendelés hétfõ-
szerda 15-17 óráig. Dr. Suhajda Kornélia. Be-
jelentkezés: 317-0631
� Fogsorkészítés, javítás, nagy tapasztalat-
tal, akár háznál is. Most csak 30.000Ft/db.
Tel.:  06(30)931-8967; 250-3679
� Fogsorkészítés 35000 Ft plusz költségek
nélkül. A javítás megvárható. Szél u. 10. Tel.:
240-2059, 06(20)493-1675
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról 26
perc alatt biorezonanciás mágnesterápiával
7000 Ft-ért (egy alkalom elég), a Vörösvári
úti és a Békási SZTK rendelõkben bejelentke-
zéssel: 06(70)271-9867
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûté-
tek, tanácsadás, mûtéti javallat) magánren-
delésén áll a Betegek rendelkezésére. A
rendelés helye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõ-
zetes bejelentkezés telefonon: 0620/773-
7565.
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Duna Medical. 1036
Kiskorona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508

� KÁLLAY AUTÓSISKOLA Családias au-
tóstanfolyamok részletfizetéssel. Kiscsopor-
tos vagy egyéni foglalkozások bármely idõ-
pontban. Jogosítványosoknak gyakorlóórák.
www.kallayautosiskola.hu Tel: 388-1533, 06-
30-933-3619.
� Dajka, gyógypedagógiai, -pedagógiai asz-
szisztens, kisgyermekgondozó képzés. Kasza
Szakképzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)

� Matematika-fizika, magyar, történe-
lem, kémiatanárok a Flóriánnál. Korrepetá-
lás, tehetséggondozás, bukásmegelõzés,
középiskolai és érettségi elõkészítõk, hi-
ánypótlás minden délután 06(20) 946-2027

Oktatás

� 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

�Dr. Bánkúti Ernõ nõgyógyászati magán-
rendelését megkezdte. Hely: Duna Medical
Bp. III. Kiskorona u. 20. Rendelési idõ: szer-
da 16-18. Bejelentkezés 06(20)531-4972

�Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

Egészség

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek át-
kódolása. Fõkulcsos rendszerek. Heveder-
zárak szerelése. Szombatonként -10 %!!!

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljeskörû képviselet, üzemelteté-
se. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

�Mûbútorasztalos vállalja antik, styl bú-
torok restaurálását, készítését, kárpitos
munkával, 38 éves gyakorlat! Tel.:
06(30)944-2206

� BÚTORGYÁRTÁS, házgyári konyhák
felújítása és egyedi bútorok készítése ingyenes
felméréssel. Tel.: 250-5518, 06(20)318-8409

�Cipõjavítás, talpalás, sarkalás, tágítás,
talpbetét a „Budai divat” cipõboltban
Margit krt. 4.

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz.
Ingyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az el-
végzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747

� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti búto-
rok (Biedermeier, barokk, stb.) másolatai-
nak készítése. Tel.: 06(30)250-4471

� S.O.S. GÁZSZERVIZ Gázkészülékek
teljeskörû javítása, tisztítása, karbantartása,
komplett fûtési rendszerek kiépítése terve-
zéssel, fûtési rendszerek vegyszeres tisztítá-
sa 0-24 óráig garanciával, ünnepnapokon is.
Tel.: 291-2800, 06(30)269-0001

� S.O.S. DUGULÁSELHÁRÍTÁS és csa-
tornatisztítás gépiesített ipari technológiával
falbontás nélkül a hét minden napján garan-
ciával a lakosság és közületek szolgálatá-
ban. Tel.: 321-8082, 06(20)334-3437

� LAKOSSÁGI GYORSSZERVIZ. Víz-
,gáz-,fûtés-, villanyszerelés és teljes körû ki-
építés, gépi duguláselhárítás. NON-STOP 0-
24 Tel.:06-1-321-3174,06(20)342-5556

� KERÜLETI GYORSSZOLGÁLAT.
Gázkészülékek teljeskörû javítása, vízsze-
relés, vízórák kiépítése, villany, fûtésszere-
lés, gépi duguláselhárítás garanciával 0-24
óráig a hét minden napján. Tel.: 321-8082,
06(20)334-3437

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep), 1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.
Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13
E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Angol órák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� 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
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  precíz tanárnõtõl a Vihar utcában. Ha-
gyományosan és hatékonyan. Tel.:
06(30)952-3691
� Matematika-fizika (vizsga) felkészítés
minden szinten referenciával. Tel: 250-2003;
06(20)934-4456
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Kémia, biológiatanítás középiskolai taná-
nál. Tel.: 06(30)264-5648
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcen-
trikus, korrepetálás, nyelvvizsga, érettségi
felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Matematika, angol, német, fizika, oktatás.
Érettségire, nyelvvizsgára felkészítek. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(20)973-6467;
� Olasz magánórák gyakorlott diplomás
nyelvtanártól . Tel.: 06(30)487-8764

� Békásmegyer hegy felõli oldalán 51 nm-
es, 2 szobás, étkezõs, erkélyes öröklakás el-
adó. Fantasztikus áron: 8.800.000 Ft Bankhi-
tel felvehetõ! 243-0138, 06(70)946-0522 To-
vábbi ajánlataink: www.laresingatlan.hu

� Lõrincz Péter Ingatlaniroda eladó és kiadó
lakásokat, házakat, üzlethelyiségeket keres-
kínál a kerületben. Tel.: 351-9578;
06(70)383-5004; www.lorinczpeter.hu
� Békásmegyer hegy felõli oldalán 36 nm-

es, 1 szobás, erkélyes öröklakás eladó. Fan-
tasztikus áron: 8.400.000 Ft. Bankhitel felve-
hetõ!  243-0138, 06703187391 További aján-
lataink: www.laresingatlan.hu
� Kiadó egy 48 m2-es lakás hosszú távra
55.000 ft/hó+rezsi. Érdeklõdni lehet 250-
7157 vagy 06(20)917-8192
� Lajos utcában 73 nm-es, 3 szobás, 5. eme-
leti, NY-i fekvésû, világos konyhás panella-
kás eladó. Ár: 12,5 m. Tel.: 06(20)585-0226
� Sikeres üzlet - az Ön ingatlana + a mi szak-
mai tapasztalatunk. A panellakástól a luxusházig
eladó/kiadó ingatlanokat keresünk. www.ingat-
lanmegabazis.hu  Tel.: 06(70)329-5053;
� Belsõ-óbudai, gondosan karbantartott,
parkra nézõ, 48 m2 alapterületû,  loggiás, új ra-
diátorokkal felszerelt, panel öröklakás sürgõ-
sen eladó. Ár: 9,9 MFt. Tel.: 06(30)608-8939
� Feng Shui House Ingatlaniroda keres-kínál
ügyfelei részére lakásokat, családi házakat,
üzlethelyiségeket Budapesten és vidéken.
Tel.: 368-4167 www.fengshuihouse.hu
� Csúcshegyen tulajdonostól 970 nm zárt-
kerti ingatlan új pincealappal, ipari árammal
9.000.000 Ft-ért eladó. Érdeklõdni:
06(20)569-3768
� Budakalászon István telepen 700 m2 telek
eladó. Villany, fúrt kút. Tel.: 06(30)384-0030
� Békásmegyer 57 nm-es 1+2 félszobás, erké-
lyes, étkezõs, felújított V. emeleti öröklakás el-
adó. Fantasztikus áron: 10.400.000 Ft. Bankhi-
tel felvehetõ! 243-0138, 06-70-318-7391 To-
vábbi ajánlataink: www.laresingatlan.hu
� Békásmegyer hegy felõli oldalán 1+2 fél-
szobás önkormányzati lakást ekkora örökla-
kásra cserélnénk, ráfizetéssel. Tel.:
06(30)500-2923
� Háromszáz négyszögöles (1100 nm) zárt-
kerti  ingatlan Óbudától kb. 18 kilométerre,
horgásztó közelében, szép panorámával,
szemközt Solymárral, a telken lévõ vízzel és
gázzal sürgõsen eladó. Irányár: 4,2 millió Ft.
T: 367-3037, 06(70)2828-177.
� Óbudai ingatlaniroda keres-kínál ingatla-
nokat, ingyenes hiteltanácsadással és biztosí-
tással. Tel.: 06(20)803-5735
� Eladó a Kunigunda u.-ban, jó közlekedés-
nél, egy 260 m2-es, kétlakásos családiház,
napenergiát hasznosító fûtõrendszerrel, 3  ga-
rázzsal. Az ingatlan két családnak, irodának,
rendelõnek, mûteremnek, magánóvodának is.
Iá.: 82,5 MFt.Telefon: 06(30)550-5953
� Eladó a békásmegyeri lakótelep hegy fe-
lõli oldalán, a Margitliget utcában egy 2. eme-
leti, déli fekvésû, világos konyhás, erkélyes,
felújítandó 31 m2-es garzon. Irányára 8,5 M
Ft. Érd.: 06(30)550-5953,"
� Táborhegyen 3 szintes családiház sok ext-
rával igényesnek eladó. Tel.: 06(20)585-0226
� Ingatlaniroda keres-kínál eladó-kiadó in-
gatlanokat 13 éve folyamatosan Önökért. Tel-
jes körû, gyors korrekt ügyintézés: 315-0031,
06(30)944-0088, www.amadex.hu
amadex@axelero.hu
� Jós utcában 1+2 félszobás 57 m2 lakás el-
adó 9.500.000 Ft. Tel.: 06(20)959-8704

� Garázs kiadó a Légió utcában. Tel.:
06(20)968-3685
� Kiadó 24 m2-es komfortos helyiség iroda,
üzlet, vagy tárolás céljára, a Vízimolnár köz-
ben. Tel.: 242-3904
� Kiadó kétszobás, étkezõs, felújított, bútoro-
zott lakás. Tel.: 06(30)350-9838, 06(30)921-
8973
� Budakalász, Budai úton szoba-konyha,
fürdõszoba kiadó. Érd.: 06(20)928-5231
� Kiscelli sarokházban (Margit kórház mel-
lett) gépkocsi beálló kiadó hosszú távra is.
Tel.: 06(70)325-6993
� Nánási úton különbejáratú szuterén, 2 he-
lyiség, teakonyha, fürdõ 40 eFt + rezsi kiadó.
Tel.: 06(30)665-5360

�� Családokhoz keresünk és ajánlunk leinfor-

málható bébiszittereket, idõsgondozókat, ház-
vezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,205-
8700, 06(20)359-5918 

�� MEGBÍZHATÓ profi gépírót, számlázót
érettségivel felvesz Temetkezési Iroda. Tel:
06-1-322-70-78
�� Fogyatékosok Otthona Pilisvörösvár fel-
vételt hirdet ápoló-gondozó munkakörbe. Bõ-
vebb felvilágosítás a szakmai vezetõtõl kér-
hetõ a 26/330-460-as telefonszámon.
�� Munkájára igényes, megbízható bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)265-6003
�� Takarítást, ablakpucolást vállal, megbíz-
ható, leinformálható nõ, alkalmanként vagy
rendszeresen. Érdeklõdni: 06(70)258-7825

� Malaguti Crosser 50 m3, megkímélt, ga-
rázsban tartott, 2000-es évjárat. Friss metál-
zöld fényezéssel. Biztosítás 2008-ra rendez-
ve. Tel.: 06(30)974-6242. Irányár: 150 ezer
forint
� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243

� Társközvetítés, kizárólag komoly kapcso-
latot keresõknek. Fogytékossággal élõknek is.
Tel.: 06(30)467-5921 www.kettenszebb.hu

� Computerklinika: számítógép-javítás,

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

� Régi fém- és papírpénzek, érmek, plaket-
tek, kitüntetések, jelvények felvásárlása kész-
pénzért. Éremgyûjtõk Boltja. V. Petõfi S. u.
12. átjáróban. Tel.: 266-0849
� Keleti Szõnyeg és Mûtárgybecsüs vásárol
régi, keleti szõnyegeket, sérült állapotban is
továbbá porcelánt és régi dísztárgyakat.. Ki-
szállás díjtalan. Tel.: 06(30)456-3938
� Tanári diplomával rendelkezõ régiségke-
reskedõ vásárol boltjába régi bútorokat, fest-
ményeket, órákat és mindenféle háború elõtti
dísztárgyat, használati tárgyat, romos állapot-
ban is. Tel.: 06(20)924-4123
� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron
készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-
kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami
régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.
Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339
� NEVES ÉS ISMERETLEN FESTMÉ-
NYEKET, rajzokat, akvarelleket, képkerete-
ket, festõi hagyatékot vásárolok! Nagy Ernõ.
Tel.: 325-6881, 06(20)965-9048

� Erdélyben szilveszterezhet a székelyekkel
Gyergyóban. Tel.: 06(30)832-5910
� Advent Bécsben december 13. Ára 5.990
Ft/fõ. Mikulás napi retro disco-hajó minden
korosztálynak. Jegyek kaphatók:  Phoenix
Travel, Tel.: 453-2959. Mobil: 06(30)326-
1138; www.phoenixtravel.hu
� Utazzon velünk Erdélybe, Marosvásár-
helyre és környékére! Személyre szabottan,
kísérettel. Fakultatív és szervezett progra-
mok! Telefon: 06(30)960-4525

� Buszvégállomáson saját tulajdonú, 6,5 m2

pavilon eladó, 1 millió Ft. Tel.: 06(20)576-
8567

Üzlet

Utazás

�� Land Rover Freelander terepjáró tulaj-
donostól eladó. 2001-es évjárat, megkímélt,
garázsban tartott, extrákkal felszerelt. Ár:
1.990.000 forint. Tel.: 06-30-2126-127

Autó

� Gellért Katalin vásárol legmagasabb
áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, szobrot, porceláno-
kat, könyveket, varrógépet, zongorát, régi-
ségeket, hagyatékot díjtalan kiszállással.
Tel.: 06(70)651-19-10 

Régiség

Számítógép

Társkeresõ

� Kerékpárbolt és szerviz Békásmegyer
hegy felõli oldalán. Karácsonyi vásárral várja
Önt és családját BMX, Trial, gyermekbicikli
és egyéb kerékpárokkal, alkatrészekkel, védõ-
felszerelésekkel. Zsirai Miklós u. 1. 243-3029
www.xgb.hu

Elad-vesz

� Sokéves biztosítói és banki tapasztalat-
tal teljes körû hitel ügyintézést vállalok
Budapesten, de vidéken is megoldható.
Forduljon hozzám bizalommal. Újvári
Györgyné, Tel.: 06(70)508-0311

� GÉPELÉST VÁLLALOK rövid ha-
táridõvel! Leveleket, könyveket, dip.
munkákat, költségvetéseket, kézíratokat
számítógépen írok. Tel.: 06(30)481-7821

Egyéb

�� Szeretne pénzt keresni? Karriert építe-
ni? Akkor itt a helye! Legyen AVON koor-
dinátor vagy tanácsadó. Regisztráció in-
gyenes 15-25-35% kedvezmény.Hölgyek
és Urak jelentkezését várom. Tel.: 243-
2593, 06(20)388-2034

Állás

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

Kiadó

� Ürömön 2007-ben épült, örök panorá-
más, kétlakásos társasházban eladó 182
m2-es, 2+3 félszoba, 90 m2 terasszal, 65
mill.; 163 m2-es, 2+1 félszoba, 40 m2 te-
rasszal, 55 mill., 329-329 m2 telekkel. Tel.:
06(70)382-2773

� Ingatlaniroda Békásmegyeren! Közel 10
éve mûködõ, helyi tapasztalattal, keressük-
kínáljuk a környék összes ingatlan típusát.
Keressen minket bizalommal! Lares Ingatlan
Iroda: 243-0138 www.laresingatlan.hu

� A Családi Ingatlan Centrum keres és
kínál eladó és kiadó ingatlanokat a III. ke-
rületben és vonzáskörzetében. Vevõknek
ingyenes, eladóknak 3 % sikeres közvetítés
esetén. www.csic.hu Tel: 240-3112;
06(30)210-5979, csic@csic.hu

�Óbudai ingatlaniroda III. kerületi Ingatla-
nok specialistája. Irodáink: Vörösvári-Vihar
u. sarok, faépület: 439-1999; EuroCenter, ga-
lériaszint: 242-5599; www.oi.hu

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni in-
gatlanát. Piacvezetõ multinacionális cég ve-
zérigazgatója részére keresünk bérbeadó,
minõségi, luxus családi házat 3 éves idõtar-
tamra. Start Ingatlan Kft. T: 316-9408

� Fektessen ingatlanba! Ürömhegy tetején,
természetvédelmi területtel határos,  3229 nm-
es csöndes, belterületi, építési telek 49.500.000
forintért eladó. Te.: 06(30)360-5313

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is. Tel: 06(30)964-5331

Moliére:Tartuffe december 2-án 18 órakor.Gesztusbeszéd - Karsai János
pantomimmûsora december 10-én 15 órától. * Ionesco:A kopasz énekes-
nõ (fõpróba) december 11-én 19 órai kezdettel. * Ionesco: A kopasz éne-
kesnõ (elõbemutató) december 12-én 19 órától. * Ionesco: A kopasz éne-
kesnõ (bemutató) december 13-án 19 órakor.* Ionesco:A kopasz énekes-
nõ december 15-én 19 órai kezdettel. (A jegyek ára:1800 forint, gyerekelõ-
adásokra 800 forint. Jegyrendelés: Zanotta Veránál a 226-2918-as vagy a
06-30-327-8791-es számon, valamint terszinhaz@mail.datanet.hu.)

Térszínház 
(1033 Budapest, Fõ tér 1. Tel./fax.: 388-4310. Honlap: www.terszinhaz.hu)

SZOMBATI BÁBSZÍNHÁZ Betlehemes a Márkus Színházzal de-
cember 6-án 16 órai kezdettel.
KARÁCSONYVÁRÓ NAP A gyermekes családokat várják december
14-én 16-tól 18 óráig közös ünneplésre, karácsonyváró rendezvényre,
melyen kézmûves foglalkozás, mézeskalács-sütés, karácsonyi nép-
szokások, néptánc várja az érdeklõdõket. (A részvétel ingyenes.)

Óbudai Kulturális Központ-Csillaghegyi Közösségi Ház
(1039 Bp., Mátyás király út 13-15.Tel.: 240-0752, e-mail: timi@bananklub.hu, 
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Ünnepeljünk együtt! 
Reál C+C áruház 

Budapest, III. Bécsi u. 267. 

Nyitva: H-P: 7-19-ig, 

Szombat: 7-15-ig, 

Vasárnap: 8-15-ig. Tel.: 430-1428

•

Unicum, 1 liter 3699 Ft

Prince dob. 0,5 liter sör 98 Ft

Jégermeister, 1 liter 3129 Ft

Napóleon St Martin, 0,7 liter 890 Ft

Szaloncukor, 400 gr. 299 Ft

Szaloncukor, 400 gr. kókuszos 259 Ft

BB pezsgõ 599 Ft

Red Bull cola 149 Ft
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Szabad Demokraták Szövetsége képviselõinek fogadóórái
Képviselõ Körzet Téma Hely Idõpont: 17-18 óra

Dr. Badacsonyi Szabolcs listás egészségügy Tímár u. 2. minden hónap 1. szerda

Páll Attila listás tulajdonosi kérdések, építés Tímár u. 2. minden hónap 2. csütörtök

Hoffman Iván listás oktatás Tímár u. 2. minden hónap 3. csütörtök

Kozma János önkormányzati képvi-

selõ (Óbudáért-Békásmegyerért-

Egyesület) fogadóórát tart a Fõ tér 2.

szám alatti képviselõi irodában. Elõ-

zetes idõpont-egyeztetéssel. Telefo-

non: 06-30-326-9606, vagy e-mailen:

obudabekasert @freemail.hu. Utób-

bin lehet hiteles névtelen bejelenté-

seket is tenni, kivizsgáljuk!

Körzet Képviselõ Idõpont és helyszín

1 Fejes István minden hónap elsõ keddjén 17 és 19 óra között a Szent Péter és Pál Katolikus Iskolában (Fényes Adolf utca 10.)

2 Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)

3 Désiné Németh Éva minden hónap utolsó keddjén 17 és 18 óra között az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

7 Csikósné Mányi Júlia minden hónap elsõ csütörtökén 17 és 18 óra között a Szellõ utcai iskolában (Szellõ utca 9-11.)

9 Menczer Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18.30 óráig az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)

10 ifj.Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 18 óráig a Táborhegyi Népházban (Toronya utca 33.)

11 Debreczeny István minden hónap második csütörtökén 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út 13-15.)

12. Pauli Antal minden hónap elsõ csütörtökén 14 órától a képviselõi irodában (Fõ tér 2.), a 240-3152-es telefonszámon történõ egyeztetés alapján

14 Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a Keve utca 41. szám alatti általános iskolában

15 Tolnai Zoltán minden hónap utolsó csütörtökén 15-tól 18 óráig a TIC áruház II.emeletén (Mátyás király út 24.)

16 Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

18 Kemény Krisztina minden hónap elsõ keddjén 18-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

20 Laukonidesz Lilla minden hónap elsõ csütörtökén 18-tól 19 óráig a Hímzõ utca 1. szám alatti Fidesz irodában

listás Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 16 és 18 óra között  a  Meggyfa utca 29. szám alatt (ingatlaniroda)

listás Dr. Horváth Csaba minden hónap második szerda 17-tõl 18 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.)

A Polgári-frakció képviselõinek fogadóórái

MSZDP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

alpolgármester Szabó Magdolna minden hónap elsõ hétfõ 15-18 óra   Polgármesteri Hivatal Fõ tér 3. II. emelet 36.
bejelentkezés alapján, tel.: 437-8583

listás Dr. Petõ György minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.
5 Merkl Gábor minden hónap utolsó szerda 18-19 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.
6 Márkus András minden hónap utolsó Kerék Általános Iskola  Kerék utca 20.

csütörtök 16-18 óra és Gimnázium
13 Mészáros György minden hónap második szerda 16-17 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
19 Szabó Magdolna minden hónap utolsó Medgyessy Ferenc Medgyessy F. utca 2-4.

csütörtök 17-18 óra Általános Iskola
listás Komáromi Ildikó minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Kurtán Pál minden hónap harmadik szerda 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.
listás Mihalik Zoltán minden hónap harmadik csütörtök 18-19 óra Aquincum Általános Iskola Arató Emil tér 1.
frakcióvezetõ
listás Pataki Márton minden hónap elsõ kedd 17-18 óra MSZDP iroda Gyenes utca 16.

MSZP-s önkormányzati képviselõk fogadóórái
Övk. Név Idõpont Helyszín Cím

4 Bihary Gábor minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Óbudai Kulturális Központ San Marco utca 81.

frakcióvezetõ

8 Rácz Béla minden hónap elsõ kedd 17-18 óra Dr. Szent-Györgyi Albert Szérûskert utca 40.

Általános Iskola

17 Pauza Balázs minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Békásmegyeri Közösségi Ház Csobánka tér 5.

21 Kiss László minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Zipernowsky K. Általános Iskola Zipernowsky utca 1-3.
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ACsillaghegyi Közös-
ségi Ház a kerület-

részben élõ családokkal
népesült be november 16-
án abból az alkalomból,
hogy színes programok-
kal fûszerezett délelõttöt
szervezett számukra a
Csillaghegyi Polgári Kör
Egyesület. A gyerekeket
bábelõadással szórakoz-
tatták, bemutatkozott a
Bokorugró gyermektánc-
csoport. Kihirdették az
„Üdvözlet Csillaghegy-
rõl” címû rajzpályázatra
beküldött alkotások ered-
ményeit, majd kézmûves
foglalkozás és agyagozás
következett a fiataloknak
és felnõtteknek

Családi délelõtt Csillaghegyen

A Braunhaxler Német Énekkar Óbuda-Bé-
kásmegyer Egyesület adventi koncertjei.

December 7-én a 9 órakor kezdõdõ
misét követõen 9.40-tõl 10.40 óráig
önálló adventi koncert (Szent József
Templom, Békásmegyer, Templom ut-
ca 18.).      

December 11-én Német-szlovák-
lengyel adventi délután (Békásmegyeri
Közösségi Ház, Csobánka tér 5.).      

December 13-án 11.20-tól 11.50
óráig (Fõ tér, szabadtéri színpad). Az
önkormányzat „Adventi vásár a Szent-
lélek téren” címû programján belül. 

December 14-én 12-tõl 12.30 óráig
(Szentlélek tér-Fõ tér, szabadtéri színpad).

A Braunhaxler Német
Énekkar koncertjei

Mikulás a vízitelepen 
Az Óbudai Sportegyesület Vízitúra
Szakosztályához is ellátogat a Miku-
lás december 5-én. Az eseményre
várják a III. kerületi gyerekeket. (A
részvétel ingyenes. Cím: Rozgonyi Pi-
roska utca 28. Telefonszám: 240-
3353; 06-20-968-3685.)

Ice Cream koncert
Felkai Miklós és az Ice Cream Blues
Band lép fel a december 19-én 20 óra-
kor kezdõdõ Mikulás blues-rock partyn,
az Óbudai Kulturális Központ-Békás-
megyeri Közösségi Házban. (Jegyár.
1000, aznap 1200 forint. Cím: Csobán-
ka tér 5., www.kulturkozpont.hu)

Táborhegyre is jön a Mikulás
A kisgyerekek december 7-én 10 óra-
kor a Táborhegyi Népházban (Toronya
utca 33.) találkozhatnak a Mikulással
és kaphatják meg ajándékcsomagjai-
kat. A nagyobbak pedig a szokott he-
lyen, 16 órakor a Virágos-nyeregben.
(Részvételi jegyek 350 forintért igé-
nyelhetõk az Erdõalja úti ABC-ben és
az Erdõalja úti Általános Iskolában,
Zsigó Eszternél.)

Ajándék mûsor
Karácsonyi ajándék mûsort ad az
óbudai székhelyû Budapesti Székely
Kör Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatásával, december
14-én 14 órától az Óbudai Kulturális
Központban (San Marco utca 81.). A
programban néptánc, vidám tréfák,
népdalok és nóták szerepelnek, vé-
gén jön a Mikulás és a gyerekeknek
ajándék csomagot oszt. (Kérik a vár-
ható gyermeklétszámot elõre bejelen-
teni szíveskedjenek a 06-30-832-
5910-es, vagy a 367-4533-es telefon-
számokon.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mikulásra
Rejtvényünkben Mikulás alkalmából egy kedves
versbõl olvashatnak idézetet. Beküldendõ a víz-
szintes 6. és a függõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Gustav …, osztrák zeneszerzõ volt
(1861-1911). 6. Az idézet eleje (zárt betûk: S. Á.
N.). 12. Észak-amerikai tó. 13. Bukszában van! 15.
Háztartási réztisztító anyag. 16. Ósdi sör. 17. Juttass.
19. Megkeverve lop! 20. Svéd és vatikáni autók jele.
21. Szobrászat, szobrászmûvészet. 24. Visszaad régi-
esen, fordítva. 25. Tíz visszája. 27. Kuruc hadvezér
volt. 29. Alak az egyiptomi mitológiában. 31. Tréfás
történet. 32. A. A. D. 34. Amerikai elnök volt, Gerald.
36. LG! 37. Skandináv pénz volt. 38. Egyik kutyafaj-
tája. 41. Repülõ lény. 42. Gépkocsitartozék. 45. Fe-
jünkön van. 46. Néma düh! 48. Verdi egyik operája.
49. Személyes névmás. 50. Kisebb csapat. 53. Pucci-
ni szerezte. 53. Tõlünk keletre lévõ fejfedõ. 54. Töb-
bes számban Arany János írta. 57. Néma Lázár! 58.
Suta társa. 59. Ilyen dinnye is van.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt be-
tûk: L. L. E.). 2. Gogol egyik színmûve. 3. Újságban
szerepel. 4. Alulra. 5. Budai gyógyfürdõ. 6. Felszeletelt.
7. Kettõs betû. 8. Szakirányú végzettség adja. 9. Dupláz-
va édesség. 10. Illeték. 11. Kálium, oxigén és palládium
vegyjele. 14. Aratnak vele. 17. Albán, spanyol és zambiai autók jele.
18. S. T. T. O. 22. E napi névelõvel, fordítva. 23. Az ábécé legeleje.
26. Lefolyótisztító márka. 28. Idegen egyenleg. 30. Mosdó része! 33.
Dél-bakonyi hegy Veszprém megyében. 35. Higany és kripton. 36.
Lead belülrõl nézve! 38. Vajon régiség? 39. Névelõs odúféle. 40.
Csökkent. 41. Marokkói, uruguayi és osztrák autók jele. 43. Azonos
magánhangzók. 44. Kambodzsai, német és Costa Rica-i autók jele.
47. Töltött süteményfajta. 51. J. Z. R. 53. Egyenes, tisztességes. 55.
IIII. 56. Mutatószó. 58. Fordított elõd!                       Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon december 9-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között „Óbuda Újság, A tiszta forrás” feliratú bögrét sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. A november 17-én meg-
jelent, „Õszi hangulat” címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Ká-
bultan füsttõl és égi zajtól a nedves karikákat néztem”. Bögrét
nyertek: Barbusz Éva 1035 Budapest, Velence utca 1-3. III/7.;
Mihalovics Nóra 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 11.; Kocsis
Józsefné 1035 Budapest, Velence utca 1-3. I/1.
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TÁRSASJÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL. Harmadik alkalommal rendeztek társasjátékversenyt
az Árpád Gimnázium aulájában november 8-án. A fiatalok díszes táblák, kártyák, koron-
gok és lapkák között tették próbára taktikai és stratégiai képességeiket. Az indulók
négy játékban versenyeztek, az elért helyezéseket pontokra váltották, így alakult ki a
végleges sorrend. A 7-12. osztályos diákok jutalma értékes társasjáték nyeremény volt

J átszóház és kézmû-
ves foglalkozás 11-

tõl 13.30 óráig. 
Karácsonyfadísz ké-

szítés, gyertyamártoga-
tás õsi technikával, mé-
zeskalácssütés és díszí-
tés, kézmûves papírké-
szítés, selyemvirág ké-
szítés. 

Karácsonyi bábszín-
ház 14-tõl 15 óráig.

A Berbencés Vándor-
szín gyermekelõadása.
Kiskunfélegyházáról ér-
keznek Gulyás Laci és
Környei Alice, mesével
-zenével, gyönyörû bá-
bokkal mulattatják majd
az ifjúságot. (A belépõ-
jegy: 600 Ft/fõ. Hely-
szín: Kiscelli Múzeum,
Kiscelli utca 108. Tel:
430-1076.)

Bábszínház és kézmûvesség

Karácsony elõtt a Kiscelliben

A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõsport SE szõ-
nyeges sátrába várja a focizni és teniszezni szere-
tõ, 3-18 éves gyerekek jelentkezését. Heti 2-4
edzés választható, folyamatos versenyekkel, edzõ-
mérkõzésekkel, kupaeseményekkel. (Helyszín: Kül-
ker sporttelep, Márton utca 25. Tel.: 06-70-314-
0021. csillaghegysport.hu)

Futball és tenisz sátorban

A Kiscelli Múzeumban karácsony elõtt minden évben
bábszínházat és kézmûves foglalkozást rendeznek a gye-
rekeknek, melyen rendszeresen több száz óvodás és is-
kolás vesz részt. Idén december 6-án hívják a múzeum-
ba a fiatalokat. A rendezvényt az egykori kolostorépület
feldíszített barokk szoborcsarnokában, a „Divat és tra-
díció” címû kiállítás családi napjával együtt tartják. 

CSALÁDI PROGRAM Társasjá-
tékok a Sziluett Mûhellyel decem-
ber 4-én és 18-án 16 órakor.
ÜNNEPVÁRÁS „Hová tûnt az
aranyalma a puttonyból?” címmel
az Alma Együttes koncertje de-
cember 6-án 18 órai kezdettel. Az
elõadás végére megérkezik a Mi-
kulás. (Belépõ: 800 forint.)
KERECSENFÉSZEK „A nagy-
szentmiklósi kincs” címmel
Gönczy Tamás elõadása de-
cember 7-én 15 órakor.
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ Ját-
szóház az egész családnak az
advent jegyében december 9-
én 16-tól 18 óráig.

BONBON MATINÉ Karácsonyi
muzsika - a Weiner-Szász Vonós-
együttes karácsonyi mûsora de-
cember 10-én 10 és 14 órától.
(Bérlettel nem rendelkezõknek a
belépõ 1.000 forint.)
MESESZÍNHÁZ „Esztendõ asz-
szony tizenkét unokája” címmel a
Holle anyó Színház elõadása de-
cember 12-én 9, 11 és 14 órai
kezdettel. (Bérlettel nem rendel-
kezõknek a belépõ 1.000 forint.)
LUCA-NAP „Nem akarok többé
boszorkány lenni” címmel a
Tintaló Társulat elõadása decem-
ber 13-án 15 órai kezdettel, majd
játszóház. (Belépõ: 800 forint.)

KÉTSZEMÉLYES BOLONDSÁGOK
Hûvösvölgyi Ildikó és Cseke Péter
mûsora december 3-án 10.30 órai
kezdettel a nyugdíjasoknak szóló
színházi sorozatban. Minden vidám je-
lenet és énekszám a nõ és a férfi cso-
dálatos küzdelmérõl szól, olyan kitûnõ
szerzõk mûveibõl, mint Karinthy, Mol-
nár Ferenc, Huszka Jenõ, Webber és
Kocsák Tibor.
VARÁZSPUTTONY A Palinta Társu-
lat elõadása december 7-én 10 órá-
tól. A mûsor végén megjelenik a Mi-
kulás és ajándékot oszt. (Belépõ:
600 forint.)
SIRTOS Görög Táncház december
7-én és 14-én 18-tól 22 óráig. Tánc-
tanítás: 18-tól 19 óráig. (Belépõ: 800
forint.)

MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS BO-
LONDJA A Maszk Bábszínház elõadá-
sa december 10-én 10 órai kezdettel.
PÁZMÁN LOVAG A Maszk Bábszínház
mûsora december 10-én 14.30 órakor.
DIÓTÖRÕ A Nektár Gyermekszínház
elõadása december 14-
én 10 órai kezdettel. Ka-
rácsony éjjelén sok fur-
csaság történhet, így az
sem meglepõ, hogy a já-
tékok megelevenednek.
(Belépõ: 1.100 forint.)
ZENÉS-MESÉS SZÍNHÁZ
Mátyás király bolondos bo-
londja a Maszk Bábszínház
mûvészeinek tolmácsolásá-
ban december 16-án 10
órakor (pótelõadás).

Óbudai Kulturális Központ
- Békásmegyeri Közösségi Ház

(1038 Bp., Csobánka tér 5. Tel./fax: 243-2432, honlap: 
www.bekasmegyerikozossegihaz.hu, e-mail: bkhouse@t-online.hu)

Óbudai Kulturális Központ
(1032 Budapest, San Marco utca 81. Tel.: 388-2373, 388-7370, 
www.kulturkozpont.hu E-mail: kulturkozpont@kulturkozpont.hu)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tisztelt sportbarátok és természetjárók! A Rokon Baráti Kör
2009-ben is indítja egynapos, buszos sítúráit Ausztriába. Idõpon-
tok, tervezett úticélok: 2009. január 11.: Unterberg; 2009. janu-
ár 25.: Semmerig/Stuhleck; 2009. február 8.: St.Corona; 2009.
február 22.: Semmering/Stuhleck.

Találkozó 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány térrõl, indulás 6
órakor, visszaérkezés kb. 22 órakor.

Részvételi díj: 4800 Ft/fõ, családoknak 10% kedvezmény.
Bõvebb felvilágosítás: Rokon Sportszerbolt, 1039 Bp., Mátyás
király út 6. Tel.: 250-3038, www.rokonsport.hu.

Szeretettel várunk mindenkit!

Egynapos sítúrák a Rokonnal

Jó hangulatú évadzárón ösz-
szegezték az elmúlt idõszak
eseményeit nemrégiben az
Óbudai Sportegyesület Vízi-
túra Szakosztályának tagjai a
Rozgonyi Piroska utcai vízi-
telepen. 

Az eseményen Hor-
váth „Indián” Pál,

az egyesület elnöke és fia,
Horváth Péter „Kisindián”
számolt be az elmúlt évad
programjairól, eseményei-
rõl. Elmondták, a túraterv-
ben szereplõk közül csu-
pán egy túrát nem tudtak
teljesíteni tavasszal a rossz
idõjárás miatt, de az összes
többit a tervezett, vagy
afölötti létszámmal tartot-
ták. A leghosszabb út
Regensburgtól indult.
Emellett Velence lagúnái-
ban hajóztak a
Vogalongán, és felejthetet-
len élményt jelentett a
résztvevõknek a tengeren
evezés több ezer evezõs

társaságában. A Szünidö-
dõ ingyenes evezésokta-
tást több mint ötszázan ke-
resték fel egy-egy héten,
hogy részt vehessenek a
III. kerület iskoláiban
meghirdetett programon,
és nem volt olyan nap,
amikor 100-nál keveseb-
ben lettek volna. 

„Rabszolgályá”-val
Bajára

Elhangzott, hogy jelen-
tõsen növekedett a helyi la-
kosok részvétele az egye-
sület programjaiban. Egy-
re több visszatérõ ismerõs-
sel futnak össze a kenuzá-
sok idején, akik közül töb-
ben a szomszéd utcákból,
Csillaghegyrõl, Belsõ-
Óbudáról érkeznek. A téli
vízitúrákkal együtt több
mint 2 ezer ember fordult
meg az egyesületnél.
Emellett a Német Kisebb-
ségi Önkormányzattal kö-
zösen hajóztak a „Rabszol-

gályá”-val a bajai halászlé-
fõzõ versenyre. Minden je-
lentõsebb sváb települést
felkerestek útjuk során. Az
egyesület tagjai ott voltak a
Flottila felvonuláson és a
Duna ünnepen is. Az
1456-os nándorfehérvári
gyõzelem emlékére a gá-
lyáról koszorút bocsátottak
a Dunára. A leghosszabb
kenutúra idén a millenniu-
mi volt, amikor 242 fo-
lyamkilométert eveztek.
Horváth „Indián” Pál idén
is több mint ezer kilomé-
tert kenuzott. A vízi élet
fellendítéséért végzett te-
vékenységéért pedig elis-
merõ oklevelet kapott a
Leányfalusi Indiánok
Sportegyesületétõl. 

A kormányosok ala-
pos felkészítésen vesz-
nek részt. A vizsgázott
kormányosoknak ingye-
nes tábort szerveznek a
Balatonnál, melyre azok
mennek el, akik sokat

segítették az evezõs
idényben az egyesületet. 

Élményprogramok
gyerekeknek

Az egyesület elnöke el-
mondta, együttmûködési
megállapodást kötött a
Szellõ utcai iskola vezeté-
sével, így az értelmi sérült
kisdiákok is ingyenesen
részt vehetnek egy-egy du-
nai élményprogramon.

Idén ez olyan jól sikerült,
hogy jövõre is megismét-
lik. Ezenkívül az Aquin-
cum, a Dózsa György ut-
cai, a Zipernowsky Károly,
a Medgyessy, a Keve ut-
cai, a Krúdy általános isko-
láktól, az Árpád Gimnázi-
umból, a Kanóc, a Vitorla,
az Ürömi és a Vackor óvo-
dából is érkeztek csopor-
tok a korábban kötött meg-
állapodás alapján. 

Évadzáró a Rozgonyi Piroska utcai vízitelepen

Népszerû vízisportok

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-
as parlamenti körzetben, dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-
ján (legközelebb december 3-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz ke-
rületi irodájában. Minden hónap harmadik szerdáján (december 17-én) adóta-
nácsadás van (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7., tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom december 4-én, majd december
18-án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
december 4-én), 17-tõl 19 óráig a Mókus utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes beje-
lentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd decemberben szünetelteti ingyenes jogi ta-
nácsadását a Békásmegyeri Közösségi Házban.
• Az MDF ingyenes tanácsadást szervez a Budapest, II. kerület Bimbó út 63.
szám alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-
egyeztetés munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás  minden páros hét csütörtö-
kén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus utca 1-3. szám
alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Donáth László, a 4. számú választókerület (Békásme-
gyer-Csillaghegy) országgyûlési képviselõje, minden
hónap elsõ szerdáján, 17-tõl 19 óráig várja fogadóórá-
jára a lakosokat a Békásmegyeri Közösségi Házba
(Csobánka tér 5.).
Dr. Orosz Sándor, az óbudaiak országgyûlési kép-
viselõje, az országgyûlés ülésezésének idõszaká-
ban, minden héten csütörtökön, 17-tõl 19 óráig fo-
gadóórát tart. Helyszín: Magyar Szocialista Párt III.
kerületi irodája, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési képviselõk fogadóórája

Polgári est Csillaghegyen
Tellér Gyula (Fidesz) országgyûlési képviselõ, pub-
licista lesz a vendég a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban december 10-én 18 órától. (A belépés ingye-
nes. Cím: Mátyás király út 13-15.)

Bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai életutak”
címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az érdeklõdõket
keddenként várják az ÓKK-ba. „Az Isten kezessége az el-
veszett ember megmentéséért” címmel (Ésa. 53. fej. elem-
zése) december 2-án, „Quo vadis? Merre tartasz ember?”
címmel december 9-én hallhatnak elõadást.Elõadók:Kecs-
keméti János, Kulcsár Attila és Filep György.(Kezdés:18.30
órakor.Belépõjegy:100 forint.Cím:San Marco utca 81.)

Elkészült a Szeretetház
A Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség befejez-
te a Mezõ utca 12. szám alatti Gaudiopolis Szere-
tetház építését. Ebbõl az alkalomból november 16-
án egész napos hálaadással ünnepelte a gyüleke-
zet az épület elkészültét.

POLITOLÓGUS A POLGÁRI KLUBBAN. Stumpf István polito-
lógus tartott nagy sikerû elõadást aktuálpolitikai kérdé-
sekrõl a Polgári Klub november 20-ai rendezvényén, a
Rozmaring Vendéglõben. Az est háziasszonya Menczer
Erzsébet volt

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Szõlõ utcában
mûködõ Észak-budai ügyfélszolgálatunk várhatóan
2008. december elejétõl új helyre költözik, így a fenti
idõponttól a Flórián udvar (Polgár utca 8-10.) D
épületének II. emeletén új, szebb környezetben várjuk
ügyfeleinket. Az iroda az Árpád híd melletti nagy
OTP-fiók szomszédságában található, mely megkö-
zelíthetõ a Flórián udvar épületének Szentendrei úti
és Polgár utcai recepciója felõl is. Fõtáv Zrt.

Költözik a Fõtáv ügyfélszolgálata

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Óbudán ismét elszabadult a
politikai gyûlölködés szelle-
me. A Fidesz zászlóját isme-
retlen tettesek a zászlótartó-
ból kitörték, majd a jelképet
kiégették belõle. Miként a
közelmúltban a III. kerület-
ben, most a XII. kerületben
érkezett fehér por az MSZP
irodájába; a világháború ál-
dozatainak emléket állító tu-
rul szobrot pedig összefesté-
kezték. 

Azászlóégetés nem le-
pett meg. Amióta az

MSZP a baloldalon is ki-
sebbségbe került a kerü-
letben, láthatóan minden
erejét a gyûlöletkeltésre,
rágalmazásra, a városrész
vezetõségének lejáratásá-
ra és indulatok szítására

használja. Felelõs politi-
kusként és városvezetõ-
ként a politikai destrukció
szóbeli és tettleges formá-
ját is elítélem. Óbuda-Bé-
kásmegyer irányítása
azonban ettõl nem szen-
ved csorbát, hiszen a har-
minchat tagú képviselõ-
testületben harminckét fõ
között folyamatos a pár-
beszéd, a konszenzusos
politika lehetõséget ad a
nyugodt építkezésre. Re-
méljük, hogy az MSZP a
jövõben elhagyja agresz-
szív stílusát és a kerület
érdekében együttmûkö-
désre törekszik. A többség
szívesen látja õket. Mi-
ként a múltban, úgy a jö-
võben is az óbudai politi-
ka a közös munkáról szól

majd, ha a kisebbségbe
szorult MSZP ezt hagyja.
Az együttmûködés érték,
melyet megõrizni kell,
nem felmondani. Kár,
hogy az új-, magukat szo-
cialistának valló fiatalok
ezt nem tudják, és ezért
nem is tisztelik.

A szólásszabadság al-
kotmányos joga lehetõsé-
get biztosít mindenkinek
véleménye kifejezésére, a
rongálásnak, fenyegetés-
nek, hazudozásnak, gyû-
löletkeltésnek, rágalma-
zásnak, azaz a politikai al-
világnak azonban semmi
keresnivalója nincs Óbu-
da-Békásmegyer közéle-
tében.

Bús Balázs
polgármester

Sajtóközlemény 

Nincs helye a politikai alvilágnak Óbudán

„Mûszaki nagyjaink a
világ élvonalában” címmel
éremsorozatot bocsát ki az
óbudai székhelyû Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola.
Ennek elsõ darabja, a Ga-
lamb József Emlékérem
október 20-án látott napvi-
lágot a felsõoktatási intéz-
mény által szervezett, „100
éves a Ford T-modell” cí-

mû nemzetközi konferen-
cián. Az érmet abból az al-
kalomból adták ki, hogy
száz éve gördült ki a szere-
lõmûhelybõl a Galamb Jó-
zsef és társai által tervezett
elsõ Ford T-modell. 

A limitált, 200 példány-
ban kibocsátott Galamb
József Emlékérem 42,5
mm átmérõjû, ezüstözött

színesfém, tükörfényes
(proof) kivitelben. Éremsorozat mûszaki nagyjainkról

obuda_23.qxd  11/28/2008  1:27 PM  Page 30



2008/23. szám Közérdekû – Hirdetés
31

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor
Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.
Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu
Nyomás: Grafika Press Zrt. 1106 Bp., Jászberényi út 55. Felelõs vezetõ: Gampel István

Ahány éves, a szemüvegkeret
árából annyi % kedvezmény!

Az akció részleteirõl 
érdeklõdjön üzleteinkben.

LLiillaa OOppttiikkaa
Békásmegyer, Csobánka tér 2

243-44-62
III. kerület, Vörösvári út 23.

388-10-13

MOSÓGÉP 
Mikrohullámú sütõ

Háztartási kisgépjavítás
Tel.: 453-0567, 06(30)931-9955

SZERVIZ
1031 Silvanus sétány 9.

Alapítva 1989. évben

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS 
ügyintézéssel, tanácsadással,

TELJES FELELÕSSÉGGEL 
1039 Hímzõ utca 6.
Telefon: 244-0333

NINCS LEHETETLEN!
Hiteleit, biztosításait, 
intézze kényelmesen. 
Személyre szabott, 

díjmentes tanácsadás. 
HÍVJON MOST! 

Telefon: 06-30-9066-079, 
vagy 06-70-281-1749

Alfa Art Hotel***superior 
Akvarell Étterem
Fergeteges Sziveszteri party, svédasztalos gála vacsorával.
Akvarell étteremben: élõzene, 
Salsa bemutató bruttó 19.900 Ft.
Csontváry teremben: Disco karaokeeval, 
hastáncbemutató bruttó 17.900 Ft.

Tombola, éjfélkor 1 pohár pezsgõ,
lencsefõzelék és virsli.
Olvasói kedvezmény: 10%
III. ker. Királyok útja 205. 
06-1-453-0060, 06-1-453-0062
sales@alfaarthotel.hu,
www.alfaarthotel.hu

Amagyar õstermelõk rendkívüli
õstermelõi zöldség és gyü-

mölcs akciót tartanak december 6-án
7-tõl 13 óráig a békásmegyeri lakóte-
lepen, a Csobánka téri járóbeteg
szakrendelõ parkolójában és a Pók
utcai lakótelepen, az Aquincum Álta-
lános iskola (Arató Emil tér 1.) par-
kolójában. * December 13-án 8-tól
15 óráig Óbudán, a Raktár utcai par-
kolóban (a CBA mögött).

Az akció mindenki számára nyi-
tott. Árak a piaci árak alatt, kizárólag
magyar, jó minõségû árukat vásárol-
hatnak.

Tájékoztató árak: télálló magyar
burgonya 32 kg /zsák 1750 Ft (55

Ft/kg). * Télálló makói hagyma 10
kg/zsák 700 Ft (70 Ft /kg). * Télálló
magyar alma többféle 70 Ft-tól, jona-
tán, idared, jonagold, stb. * Vajkörte *
Õstermelõi méz és mézkészítmények. *
Mindenféle egyéb mezõgazdasági ter-
mék (sárgarépa, fehérrépa, zeller, tök,
stb), házi lekvárok, savanyúságok.

Az árukat magyar õstermelõk bizto-
sítják, nem génkezelt termékek, min-
degyik jóízû, olcsó, hazai termék.

(A proniferi@gmail.com e-mail
címen az árukat elõre meg lehet
rendelni. Az elõrendelt árut 11 órá-
ig tartjuk vissza. Az akció fõszerve-
zõje Proniewicz Ferenc. Informá-
ció: 06-20-462-7945.) 

Vásároljunk hazai, olcsóbb terméket!

Õstermelõi zöldség és gyümölcs vásár

Az aquincumi katonaváros
II-III. századra keltezhetõ

épületmaradványai, és IV. szá-

zadi temetkezési helyek kerül-
tek elõ a Föld utca-San Marco
utca sarkán lévõ telken, egy ré-
gi ház lebontása után. A III. szá-
zadi épületek gazdag belsõ de-
korációjáról a változatos mintá-
jú és színû falfestmények tanús-
kodnak. A freskótöredékek kö-
zött megtalálható a lilás alapra
festett, márványozást utánzó dí-
szítés és a kertábrázolás a vörös
rózsákkal.

Római kori leletek a San Marco utcában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tavas Gellért plébános no-
vember 16-án megáldotta
a felújított táborhegyi
Szent Donát kápolnát,
melynek falai az elmúlt
évek során repedezni
kezdtek a Farkastorki
úton megnövekedett te-
herforgalom hatására. 

A környezetére oda-
figyelõ Óbuda-

Hegyvidékiek Egyesü-
lete felvállalta a kápolna
szerkezetmegerõsítésé-
nek, majd külsõ-belsõ
felújításának lebonyolí-
tását. Engedélyezési ter-
vet készíttetett, pályáza-
tokon vett részt, majd
szakkivitelezõkkel fel-
újíttatta a több, mint 200
éves mûemléket. A la-
kók összefogásával, a
Nemzeti Kulturális
Alap, az önkormányzat,
a Fõegyházmegyei Hi-

vatal, az Óbudai Szent-
háromság Alapítvány és
a Budapest Bank Buda-
pestért Alapítvány tá-

mogatásával megújult
kápolnát az egyesület
ünnepélyes keretek kö-
zött adta át. Bús Balázs

polgármester köszönetet
mondott a hegyi polgá-
rok és civil szervezetük
erõfeszítéseiért.

Felszentelték a felújított Szent Donát kápolnát

Legközelebb december
6-án 10-tõl 16 óráig pil-
lanthatnak be az érdeklõ-
dõk a hazai egzotikus állat
és növény kínálatba,
megismerhetik a tartásuk-
hoz, gondozásukhoz
szükséges eszközöket.
(Belépõdíj felnõtteknek
800, diákoknak és nyug-
díjasoknak 600 forint.
Cím: San Marco utca 81.) 

Egzotikus állatok

Kirándulásokat, városis-
mereti sétákat, kulturális
és szabadidõs programo-
kat szerveznek valameny-
nyi korosztálynak havi
rendszerességgel, szerdai
napon 16 órától az Óbudai
Kulturális Központban mû-
ködõ Tájak, Korok, Múze-
umok Óbudai Klubjában.
(Információ: dr. Tóth Jó-
zsef klubvezetõtõl a 355-
9830-as telefonszámon.
Cím: San Marco utca 81.)

Városismereti séták

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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