
Könnyûzenei hétvégével kezdõdött az
„Advent Óbudán” címû rendezvénysoro-
zat. A jégpálya november 28-án megnyílt.

A Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõben
november 27-tõl december 22-ig mûkö-
dik oltópont.

Száz amatõr játékos talált otthonra és
készül a bajnoki idényre a Kaszások tor-
nacsarnok melletti jeges bázison.29

Gyere, hokizz velünk!
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Ismét korcsolyapálya a Fõ téren

Országos pályázatot
írt ki „Pátriánk”

Helyi Sajtó-díj címmel
a Studio Metropolitana
Városfejlesztõ Mûhely
települési, kistérségi kö-
zösségi újságoknak. La-
punknak nagyvárosi ka-
tegóriában a III. díjat

ítélte oda a szakmai zsû-
ri. RÉSZLETEK A 26. OLDALON

E ltelt tehát a két év,
azonban igencsak

megkérdõjelezhetõ, a
III. kerület közmûhiá-
nyos területeinek fej-

lesztésére honnan lesz
pénze a fõvárosnak, ha
az utolsó pillanatig hú-
zott pályázati határidõig
nem születik döntés a

kérdésben, vagy ha az
Európai Unió által ed-
dig, több esetben meg-
kérdõjelezett közbeszer-
zési visszaélések miatt
eláll a fõváros csatorná-
zási projektjének támo-
gatásától?             

CIKK A 7. OLDALON

Megújult sportcentrum a Folyondár utcában

LLaappzzáárrttaakkoorr éérrkkeezzeetttt:: „Folyondár Vasas Sport és Tánc” néven értékes sportközponttal gazdagodott a kerület. Bús Balázs polgármester november 24-én
adta át az új komplexumot, amit látványos tánc-, aerobic- és sportgimnasztika bemutatóval vettek birtokba a szakágak versenyzõi. BÕVEBBEN A 28. OLDALON

MEGJELENÉSÜNK. Kö-
vetkezõ számunk de-
cember 15-én, kedden
jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Óbuda Újság dobogós Csatornára váró III. kerület
„A Fõvárosi Önkormányzat ígérete: bõ két év múlva min-
denütt lesz csatorna” címmel újságunk 2007. évi 22-es
lapszámában jelent meg cikk a témával kapcsolatban.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

Immár harmadik alkalom-
mal nyílt jégpálya novem-
ber 28-án a polgármesteri
hivatal elõtt. Az „Advent
Óbudán” elnevezésû, de-
cember 20-ig tartó ese-
ménysorozat a könnyûze-
nei hétvégével indult.

Akorcsolyázás lehetõ-
ségének megterem-

tése mögött az a nem tit-
kolt szándék áll, hogy a
Fõ tér és környéke ismét
élõ, közösségi térré vál-
jon. A tervek szerint az év
végéig mindenképpen
nyitva lesz a korcsolyapá-
lya az ide látogatók elõtt.
A tavalyi tapasztalat azon-
ban azt mutatta, erre ko-
moly igény van az új év
elsõ hónapjaiban, így nem
kizárt a létesítmény mû-
ködésének meghosszabbí-
tása. Ezt természetesen az
idõjárás is befolyásolja,
minél több a hideg napok

száma, annál hosszabb
idõt fedez az üzemeltetés-
re szánt költségkeret. 

(A jégpálya látogatá-
sa mindenki számára in-
gyenes, a helyszínen
korcsolya bérelhetõ.)

Az adventi idõszak
hétvégi napjain számos
érdekes produkció is
várja a közönséget. Né-
hány fellépõ a teljesség
igénye nélkül: Szalóki
Ági, Lumen Christi

Gospel, Tükrös Együt-
tes, Ferenczi György és
a Rackajam, Benkó
Dixieland Band.

(A programokról la-
punkban részletesen tá-
jékoztatjuk olvasóinkat.)

Lapzártakor érkezett:
az „Energiaellátás a

XXI. században - kihívá-
sok és fenntartható megol-
dások” elnevezésû konfe-
renciasorozaton, a Magyar
Tudományos Akadémia
Roosevelt téri székházá-
ban, „Az épületek felújítá-
sának hatása az energiafel-
használásra és a környe-
zetre” címû rendezvényen
Puskás Péter alpolgár-
mester tartott elõadást no-

vember 25-én a rövidesen
befejezéséhez érkezõ Fa-
luház-projektrõl. 

Az Akadémia Energeti-
kai Bizottsága által szerve-
zett konferencia neves elõ-
adói, egyetemi tanárai két
fókuszpontra összpontosí-
tottak: a délelõtti szekció-
ülés a hazai épületek fel-
újítási lehetõségeire kon-
centrált, míg a délutáni az
olyan megújuló energia-
források hasznosítási lehe-

tõségeit vizsgálta, mint a
földhõ- és hõszivattyú-
használat, illetve a bio-
massza- és napenergia al-
kalmazása az épületek
energiaellátásában. 

Puskás Péter alpolgár-
mester ez utóbbi szekció-
ülésen számolt be nagy si-
kerû elõadásában az 1500
négyzetméternyi napkol-
lektorrendszert mûködtetõ
Faluház felújításának gya-
korlati tapasztalatairól.

Ismét korcsolyapálya a Fõ térenA „Vízben is 
beindultunk” 

játék nyertesei
Kisorsolták a „Vízben is
beindultunk” játék nyer-
teseit. A szerencsések:
Daróczi Sándorné, Mol-
nár Krisztina, Bodrogi
Krisztián, Oláh György-
né, Pádányi Dorottya és
Peres András. Az aján-
dékot átvehetik az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. székhe-
lyén, a Rádl árok utca
1. szám alatt, Gálházi
Tünde irodavezetõnél,
hétköznap munkaidõ-
ben 8-tól 16 óráig. 2010
tavaszán folytatódik a
játék, mindenkit várnak
az Óbudai Sport és
Szabadidõ Nonprofit
Kft. kezelésében lévõ
Barátság és Családi
Szabadidõ Parkban.

Önkormányzatunk
a Facebookon

Az iwiw mellett újabb fó-
rumon található meg
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. Aki
már regisztráltatta ma-
gát a Facebook közös-
ségi oldalon és Óbuda-
Békásmegyert „rajon-
góként” bejelölte, az az
eddigieknél is gyorsab-
ban tájékozódhat a ke-
rület legfontosabb hírei-
rõl, eseményeirõl. Az ol-
dal számos szolgáltatá-
sa ahhoz is segítséget
nyújt, hogy a kerület la-
kói ne csak a városrész
ügyeirõl kapjanak gyors
információkat, hanem
egymást is megismer-
hessék.

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne ráke-
rülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati
lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8596.

Elõadás a Faluházról a Magyar
Tudományos Akadémián

Lapzártánkkor még építették a koripályát a Fõ téren

A társasházak és a panel-
felújítás áll az idei köz-
meghallgatás középpont-
jában. Az eseményt de-
cember 17-én 18 órai kez-
dettel rendezik a Békás-
megyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). 

A z önkormányzati
törvényben foglal-

taknak megfelelõen, a
képviselõ-testület évente
legalább egyszer, elõre
meghirdetett idõpontban
közmeghallgatást tart,
melyen az állampolgárok
és a helyben érdekelt
szervezetek képviselõi
közérdekû kérdéseket és
javaslatokat tehetnek. A
közmeghallgatás célja,
hogy a közösségi javas-
latok illetve észrevételek
ne csak az apparátuson
keresztül, hanem közvet-
lenül a lakosoktól jussa-
nak el a képviselõkhöz.

Közmeghallgatás

Mint arról a képviselõ-

testület korábban dön-

tött, december 1-jén

Idõsügyi Tanács alakul

Óbuda-Békásmegyeren.

Idõsügyi Tanács

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Bús Balázs polgármester
vezetésével önkormányza-
ti delegáció látogatott no-
vember 18-a és 20-a kö-
zött hollandiai testvérvá-
rosunkba, Amstelveenbe. 

A látogatásnak kettõs
célja volt. Óbuda-

Békásmegyer is részt
vett abban az európai
uniós projektben, mely
a szakoktatás fejleszté-
sének és a munkaerõ-
piaci helyzetnek össze-
függéseit vizsgálta. A
projekt koordinátora
Amstelveen városa volt,
a közremûködõ partne-
rek az angliai Woking,
Berlin Tempelhof-
Schöneberg kerülete,
valamint Óbuda-Békás-
megyer. Több mint egy-
éves elõkészítõ munka
eredményét összegezték
a résztvevõk a kétnapos
konferencián. Sok érde-
kes és hasznos észrevé-
tel hangzott el, melyek
konklúzióját és a jövõ-
beni együttmûködés ke-

reteit egy valamennyi
résztvevõ által aláírt
együttmûködési megál-
lapodásban  rögzítették.
A konferencia alkalmat
adott egymás jobb, sze-

mélyes megismerésére,
az Európai Unión belüli
kapcsolatok építésére.

A látogatás másik célja
a két testvérváros, Amstel-
veen és Óbuda-Békásme-

gyer együttmûködési
szerzõdésének a megerõ-
sítése és megújítása volt. 

A két önkormányzat
megállapodott abban,
hogy a jövõben elõsegíti a

polgárai közötti baráti
kapcsolatok létrehozását
az oktatás, a kultúra, a tu-
rizmus és a sport terüle-
tén. Elõsegítik egymás
oktatási, kulturális és sport
tevékenységének megis-
merését az intézmények,
egyesületek, mûvészek
kölcsönös bemutatkozását
lehetõvé téve. A két ön-
kormányzat kölcsönös
csereprogramokat szervez
az oktatás és a kultúra te-
rületén.

Együttmûködnek olyan
európai uniós projektek-
ben, melyek a két város
fejlõdésének érdekeit
szolgálják, részt vesznek a
holland-magyar történel-
mi kapcsolatok feltárásá-
ban, megismertetésében
és ápolásában. 

Az együttmûködési
szerzõdést Jan van Zanen,
Amstelveen és Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásme-
gyer polgármestere írta
alá. A szerzõdést a két vá-
ros képviselõ-testületének
kell ratifikálnia.

Önkormányzati delegáció Óbuda testvérvárosában, Amstelveenben

Erõsödõ holland-magyar kapcsolatok 

Szabó Magdolna alpolgármester, Gyarmati Brigitta turisztikai referens, Jan van Zanen
Amstelveen polgármestere, Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere, Gaál
Jenõné oktatási referens és Holló Tamásné, a GTB Szakiskola igazgatója

Az ünnepvárás jegyében
közös adventi estet rendez
a III. kerületi Lengyel, Né-
met és Szlovák kisebbségi
Önkormányzat, valamint a
„Braunhaxler” Német Ha-
gyományokat Ápoló Egye-
sület december 10-én 17
órai kezdettel a Békásme-
gyeri Közösségi Házban. 

Az eseményen beszé-
det mond és az ad-

venti gyertyát meggyújtja
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere. A mûsorban

közremûködnek: a III. ke-
rületi német nemzetiségi
óvodák és iskolák kultúr-
csoportjai, a Pilisszántói
Hagyományõrzõ Szlovák
Pávakör, a Szent Kinga
Lengyel Kórus, a Buda-
pesti Szlovák Tannyelvû
Iskola énekkara, vala-
mint a Braunhaxler Dal-
kör és a Braunhaxler Né-
met Énekkar Egyesület.

A program után bará-
ti összejövetelt, közös
éneklést tartanak sváb és
szlovák harmonikások. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Civil és
Turisztikai Szolgáltató Irodája levelezõlistát üzemel-
tet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés ke-
retén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájé-
koztatást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön
keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a ci-
vil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.
Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, szíves-
kedjenek jelezni Tófejy Éva csoportvezetõnek, a
tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

Kisebbségek adventi estje
Lapzártakor érkezett: a Finn Nagykövetség rajz- és fogalmazás-pályázatot írt ki
nemrégiben.A budapesti pályázaton összesen 54 tanuló indult 11 iskolából, rajz ka-
tegóriában 43-an, fogalmazás kategóriában 11-en. A két fõdíj nyertese: Csizmadia
Eszter 8. osztályos tanuló (Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola) és Pálfalvi Re-
gina, a Zipernowsky Károly Általános Iskola 7. osztályos diákja.
Jutalmukat Jari Viléntõl, Finnország magyarországi nagykövetétõl vették át no-
vember 27-én a nagykövetségen. Az egyik nyertes édesanyjával vagy édesap-
jával Finnországba utazhat egy hétvégére, míg a másiknak nagyköveti napot
szerveznek a követségen. A finnországi utat mindig az adott város finn testvér-
városa biztosítja, ez Budapest esetében Helsinki. A nagyköveti nap programja
játékos találkozókból áll.

Fõdíjas óbudai diákok a Finn Nagykövetség pályázatán

Idén augusztus óta jogsza-
bály írja elõ a közterületen
szabálytalanul parkoló jár-
mûvek elszállítását. 

Az elszállításhoz a
közterület-felügye-

let közremûködõt vesz
igénybe. Az elszállított
jármûvek a III. kerület,
Pók utca 1. szám alatti
tárolóhelyen a nap 24 órá-
jában átvehetõk, ameny-
nyiben a jármû üzemelte-
tõje a jármû átvételére va-
ló jogosultságát igazolta

és az intézkedés költségét
megtérítette vagy a befi-
zetés tényét számlával

igazolta. Érdeklõdni a 06-
20-261-7313-as telefon-
számon lehet. 

Hol vannak az elszállított jármûvek?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Lapzártakor érkezett: a mintegy félszáz napi-
rendi pont között az önkormányzat jövõ évi
költségvetési koncepciójáról, az ügyfélfoga-
dási idõ változásáról, az önkormányzati laká-
sok eladásának lehetõségérõl, a közterület-
felügyelet további feladat-átvételérõl a fõvá-
rostól, a díszpolgári címmel járó, visszaadott
díj megosztásáról tárgyaltak a képviselõk a
november 25-ei testületi ülésen.

E lsõként az önkormányzat 2010. évre
vonatkozó költségvetési koncepcióját

vitatták meg. - Alapvetõen stabil irányt
mutat a koncepció. Ugyanakkor át kell
gondolni az önkormányzatok önként vál-
lalt feladatait - fogalmazott Pataki Már-
ton (független), a pénzügyi bizottság elnö-
ke. A képviselõ
hadigazdálko-
dáshoz hasonlí-
totta azt, amit a
h e l y h a t ó s á g
kénytelen foly-
tatni. 

- A 2009. évi
kö l t s égve té s
tervezésénél és
végrehajtásánál
a pénzügyi
egyensúly fenn-
tartása és a lik-
viditás megõr-
zése érdekében megszorító intézkedéseket
kellett bevezetni. Az intézkedések hatására
a városrész vezetése elérte, hogy a költség-
vetés kiadási oldala az idõarányos elõi-
rányzat alatt teljesült, de ez sem tudta
kompenzálni az ingatlanpiac stagnálása
miatt keletkezett bevételkiesést, ezért a
rendszer finanszírozhatósága érdekében
2010. szeptember 1-ig megemelték a fo-
lyószámla- hitelkeretet. A rövid és közép-
távú pénzügyi egyensúly és fizetõképesség
megõrzése érdekében a jövõ évi költségve-

tés tervezésénél
minimális for-
ráshiánnyal, le-
hetõség szerint
0-val szabad
tervezni - is-
mertette rövi-
den Bús Balázs
polgármester a
2010. évi gaz-
dálkodást befo-
lyásoló pénz-
ügyi-gazdasági
környezetet. 

Páll Attila,
az SZDSZ-frak-
ció vezetõje a
kisebbségi ön-
kormányzatok
mûködésének
finanszírozása
kapcsán a ko-
rábbi évekhez
hasonló forrás
biztosítását ja-
vasolta. 

Bús Balázs
polgármester a
felvetésre vála-
szolva kifejtet-
te: a kisebbségek érdekét maximálisan
szem elõtt tartja a városrész vezetése, ezért
a jelen gazdasági helyzetben, jövõre az
ideihez hasonló mértékû támogatás bizto-
sítását javasolta e célra a költségvetésben. 

Lásztity Radomír, a Szerb Kisebbségi
Önkormányzat elnöke reálisnak ítélte a
tervet. 

A költségvetési koncepciót 28 igen és
két tartózkodás mellett fogadta el a testü-
let. Az önkormányzat 2009. évi költségve-
tésének I-IX. havi teljesítésérõl szóló tájé-
koztatót és a 2009. évi költségvetésrõl szó-
ló rendelet szeptember 30-ai határnappal

történõ módosítását  szintén nagy többség-
gel támogatták. 

Hosszas vitát követõen a képviselõk elfo-
gadták a Puskás Péter alpolgármester javasla-
taival kiegészült,
az önkormányzat
tulajdonában lévõ
lakások elidege-
nítésének egyes
feltételeirõl szóló
rendeletet. Az
egyik, legfonto-
sabb eleme a dön-
tésnek, hogy fel-
oldották a koráb-
ban elrendelt la-
kásértékesítési
moratóriumot, és
a bérlemények el-
nevezése mellõl törölték a szociális jelzõt.
Utóbbival nem szûnik meg a támogatott lakbé-
rû lakások „pozíciója”. A rendelet módosításá-
nak, illetve a határozatlan idõre kötött bérleti
szerzõdéssel érintett lakások elidegenítésének
elsõdleges célja, hogy az önkormányzat meg-
lévõ lakásállománya alacsonyabb költséggel
fenntartható ingatlanokból álljon, e lakások
bérbeadása határozott idõtartamra történjen, a
lakások bérbeadásakor a szociális rászorultsá-
got folyamatosan figyelemmel tudják kísérni.
(A rendelet teljes szövege lapunk következõ
számában olvasható.) 

Tovább mûködhet 
a vállalkozói piac

A továbbiakban módosították a vásár-
csarnokokról, piacokról és üzletközpon-
tokról szóló rendeletet. Ennek értelmében
2010. december 31-ig meghosszabbították
a Békásmegyeri Vállalkozó Piac területére
vonatkozó bérleti szerzõdéseket. Emellett
a vállalkozói piac, a Békásmegyeri Vásár-
csarnok, illetve a Kolosy Piac területére
differenciált bérleti díjat határoztak meg
jövõ januártól. Van, ahol egyáltalán nem,
másutt minimálisan, az inflációt követõ, 6
százalékos mértékben emelik a díjakat.  

Új játszóterek épülhetnek
Két éves terv készült az új játszóterek ki-

alakítására, valamint meglévõ játszóterek

Bõvülõ közterületi feladatok a városrészben

Feloldott lakásértékesítési moratórium
A testület egyhangúlag fogadta el, hogy az
„Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára” címmel
elismert Fodor István kérésére a számára
megítélt díjat 50-50 százalékban két szerve-
zet kaphassa meg. Ennek alapján a pénzt
fele-fele arányban a Mozgáskorlátozottak
Országos Szövetsége és a Gyermekek a
Mûvészetért és Hagyományért Alapít-
vány (Kincsõ) veheti át.

Megosztott díszpolgári díj

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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felújítására. Szepessy Tamás polgármes-
ter-helyettes el-
mondta: az idei
k ö l t s é g v e t é s
160 millió fo-
rintot biztosít
közterületfej-
lesztésre erre az
évre. Idén és jö-
võre együttesen
320 millió fo-
rintot fordíta-
nak erre a célra.
Az újonnan épí-
tendõ játszóte-
rek egy részére
rendelkeznek kész tervekkel, melyek a
következõk: a Kiskorona utca-Kiscelli ut-
ca által határolt területen, a Gyenes és a
Váradi utca találkozásánál, a Gyógyszer-
gyár utcában, a Hímzõ- Boglár, Pünkösd-
fürdõ utca „összefutásánál”, a Juhász Gyu-
la utca 2-4., illetve 11-13. szám alatti terü-
leteken, a Jós és a Hadriánus utcában, a
Gyenes- Selyem és Reménység utca által
határolt ingatlanon. 

Ezek közül még az idénre tervezettek: a
Kiskorona utcában, a Kiscelli utcában, a
Gyenes utca 1-3-ban, a Váradi utca 22.
szám alatt, a Gyógyszergyár utcában, a
Hímzõ- Boglár és Pünkösdfürdõ utca által
határolt területen. Felújítási munkákat is
végeznek, például a Polgár utcai játszóté-
ren, a Velence udvarban, a Kecske utcánál,
a Juhász Gyula utcai téren, a Doberdó ut-
cában, a Derû és a Vihar utcain, a Bécsi út
és Ágoston utcánál, a Jendrassik és a Bebó
Károly utcai játszótéren. A dühöngõk kö-
zül a Szilke-Jós utca és a Margitliget utca-
Csobánka tér között, a Királyok útja 190-
nel szemben, a Hollós Korvin Lajos utca-
Ország út sarkán, a Szõlõ és a Pacsirtame-
zõ utca sarkán. A felújítások jövõre folyta-
tódnak. 

Az ülésen elfogadták még többek közt: a
KMOP-„Szociális alapszolgáltatások és

gyermekjóléti alapellátások infrastrukturá-
lis fejlesztése” pályázaton való részvételt;
az elsõ félévben kiírt civil mûködési pályá-
zat beszámolóját, illetve a civil mûködési
pályázat második féléves kiírására beérke-
zett pályamûvek elbírálását, a civil szerve-
zetek számára kiírt nyári táborozási pályá-
zattal kapcsolatos elszámolást; közoktatási
intézmények módosított dokumentumait;
beszámolót az Óbudai Nyár 2009. rendez-
vénysorozatról; az ingatlancserékre tett ja-
vaslatot a III. kerület és a Fõvárosi Önkor-
mányzat között; az október 29-én zárult in-
gatlanpályázatokról szóló beszámolót; az
óbudai gázfûtéses intézmények fûtéskor-
szerûsítésére vonatkozó elõterjesztést; a
Kerék utcai bölcsõde, konyha és Meseerdõ
Óvoda gázüzemû vízmelegítõjének cserjé-
jét; feladat átadást a Szent Margit Rendelõ-
intézet Nonprofit Kft.-nek; együttmûködé-
si megállapodás kötését a Magyar Hospice
Alapítvánnyal.

Szeberényi Csilla

Egyhangú döntéssel fogadták el az önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatának a
munka és ügyfélfogadási rendre vonatkozó részének módosítását. A testület korábbi dönté-
se nyomán, idén május 1-jétõl a hétfõi munkarendet és a félfogadási idõt 1 órával meghosz-
szabbította, míg a pénteki munkarendet 1 órával rövidebb idõben állapította meg. A munka-
idõ és félfogadási idõ módosításának tapasztalatait a képviselõ-testület javaslatára Bús Ba-
lázs polgármester felmérette. Az októberben végzett ügyfélszámlálás adatai szerint 18 óra és
19 óra között 182 ügyfél kereste fel a polgármesteri hivatalt ügyintézés céljából. Legtöbben
az igazgatási fõosztályon, ezen belül az okmányirodában jelentek meg (106-an), ezt követte
a városfejlesztési fõosztály (32-en), a szociális szolgáltató fõosztályon (22-en) és a gyámhi-
vatalnál (13-an). A tapasztalat alapján megállapítható, hogy a heti munkaidõn belül az ügyfél-
fogadási idõ egy órával történõ meghosszabbítása iránt mutatkozik lakossági igény, de nem
feltétlenül az esti órákban. E helyett, különösen õsszel és télen, az ügyfelek szívesebben in-
tézik nappal az ügyeiket. A 18 és 19 óra közötti idõszakban már az ügyintézõk munkateljesít-
ménye is rosszabb, a munka hatékonysága alacsonyabb. A polgármester javaslata alapján a
hétfõi munka és félfogadási idõ végét a képviselõ-testület a korábbi idõszaknak megfele-
lõen 18 órában határozta meg, míg a pénteki munkanap változatlanul 12.30 óráig tart
majd. A fennmaradó egy órát a keddi és csütörtöki napok - eddig 16 óráig tartó - munkaide-
jének meghosszabbítására fordítják, így kedden, szerdán és csütörtökön is 16.30 óráig
tart a hivatal munkaideje. A félfogadási idõ egy órával nõ azáltal, hogy az eddigi csütörtö-
ki félfogadási idõt (8-12 óra) 8-tól 13 óráig terjedõ idõtartamban határozták meg.

Változó ügyfélfogadási rend

A III. kerületi Közterület-felügyelet újabb feladatokat vett át a fõvárostól a képviselõk egyhan-
gú döntése alapján. A III. kerület teljes területén, január 1-jétõl a helyi önkormányzat ha-
táskörébe kerül egyebek mellett: a közterületek jogszerû használatának, a közterületen
folytatott, engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerû-
ségének ellenõrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által til-
tott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása; a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges
eljárás más hatóság hatáskörébe tartozik (például jogszabály-ellenesen elhelyezett építmé-
nyek, tárgyak eltávolításának kezdeményezése); közremûködés a köztisztaságra vonatkozó
jogszabályok végrehajtásának ellenõrzésében. Közremûködés a társadalmi bûnmegelõzé-
si feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; közremûködés a
közterület, az épített és természeti környezet védelmében; az állatok védelmérõl és kíméle-
térõl szóló törvényben meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcso-
latos feladatok kivételével, közremûködés az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok
ellátásában. A védett övezetekben közlekedõ, illetve várakozó jármûvek behajtási- és behaj-
tási-várakozási hozzájárulásainak, valamint a mozgásában korlátozott személyek parkolási
igazolványainak ellenõrzése, visszaélés esetén szankcionálás. Elszállítással eltávolíthatja a
közterületen szabálytalanul elhelyezett jármûvet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy
a közbiztonságot veszélyeztet. A fõváros tulajdonában, használatában, a kiemelt célú zöld-
területeken lévõ játszótereken és sporttereken a dohányzás ellenõrzése, szankcionálása.
A Fõvárosi Közterület-felügyelet látja el: a kóbor állatok befogását, õrzését, értékesítését,
vagy ártalmatlanná tételét; a közterületen létesülõ taxiállomások használatának ellenõrzését.

Új feladatok a helyi közterület-felügyeletnélFOLYTATÁS A 4. OLDALRÓL

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Beruházás – Közlekedés

Óbuda népszerû az ingat-
lanfejlesztõk körében; az
egykori villamosremíz kö-
zelében jövõ tavasszal
kezdik építeni a Zen
Garden lakóparkot, és en-
nek szomszédságában
2010 elejére készül el az
elsõ száz lakás. A volt re-
míz telkére szánt lakópark
helyén viszont leállt az
építkezés, annyi ókori em-
lék került elõ a föld alól. 

A Vörösvári út - Hu-
nor utca - Hévízi út

- Körte utca által hatá-
rolt területen a Zen Gar-
den Óbuda Lakópark ki-
vitelezési munkálatai-
nak kezdetét a beruházó
jövõ tavaszra tervezi, az
érvényes építési engedé-
lyeket megkapták. Ezen
kívül három nagyobb
beruházás folyik Óbu-
dán, a Forest Hill, a Jazz
Loft és a Testvérhegy

Lakókert új építésû la-
kásai készülnek. 

A közvetlen szom-
szédságban, a Vörösvári
út - Hévízi utca - Hunor
utca alkotta tömbben a
Jazz Loft névre keresz-
telt projekt épül; a laká-
sokat két ütemben adják
át, januárban és február-
ban 100 lakás készül el,
míg 50 otthont 2010 vé-
gén terveznek átadni -
nyilatkozta az obuda.hu-
nak Takács Imre, a beru-
házó Malomvári Kft
ügyvezetõ igazgatója,
hozzátéve, hogy a gazda-
sági válság rájuk is ha-
tással volt, az eladásra
kínált ingatlanok árát
csökkentették és az
áfaemelést sem érvénye-
sítették. 

Hangsúlyozta, hogy
ingatlanfejlesztésük mû-
szakilag és nem utolsó-
sorban finanszírozás

szempontjából is sikeres
és stabil, a potenciális
vevõk az átadás elõtti
hónapokban már szíve-
sen szerzõdnek.

Meghiúsulni látszik
ugyanakkor a Vörösvári
út és a Hunor utca men-
tén, az egykori óbudai

villamosremíz helyére
tervezett ingatlanberu-
házás, az ötemeletes, 60
lakásos Golden Grape
Residence lakópark. A
beruházás azért állt le,
mert a területen jelentõs
ókori emlékeket tártak
fel, emiatt annyira mó-
dosítani kellett volna az
eredeti építési tervben,
hogy a beruházó Immo-
ferno Kft. tõke hiányá-
ban inkább elállt építési
szándékától.

A volt remíz környéke
mellett Csillaghegyen és
a Római-parton is foly-
nak építkezések. A Test-
vérhegyi Lakókert fej-
lesztési területe 4 hektá-
ron, zöldövezeti részen,
közvetlenül a Testvér-
hegy lábánál helyezke-
dik el, a Bóbita utca-
Testvérhegyi út-Do-

moszló út által határolt
területen. A 2010 év ele-
jén elkészülõ lakások
körülbelül 60 százaléka
már elkelt.

A Királyok útja végé-
ben, a Kossuth Lajos
üdülõpart által határolt,
õsfás területen épül a
Riverport Apartman-
ház. Zvi Bochman, a
projekt marketingigaz-
gatója azt mondta, a
négy épület kivitelezése
a végéhez közeledik, az
ingatlanokat 2010 janu-
árjában adják át a tulaj-
donosoknak.

Csillaghegyen a strand
mellett épült meg a Fo-
rest Hill Lakópark, több
mint 4 hektáros, erdõvel
övezett zöld dombolda-
lon. Az átadás elsõ üte-
mében, három épületben
92 lakást alakítottak ki. 

Ókori emlékeket tártak fel

Mégsem épül be a villamosremíz telke

A körúti Combino villamo-
sokon a BKV Zrt. bevezette
az érzékelõvel mûködõ aj-
tókat. 

A z utasmozgás meg-
szûnte után négy

másodperccel automati-
kusan záródik a jármû
ajtaja akkor is, ha még
nem indul, mondjuk a
megállóban a szabad jel-
zésre várakozik. A meg-
oldás lényege, hogy a
külsõ hõmérséklettõl ke-
vésbé függjön a jármû

belsõ légtere. A becsu-
kódó ajtót azonban
mindaddig újból kinyit-
hatják az utasok, és erre
a zölden égõ jelzõgomb
figyelmeztet is, ameddig
a szerelvény el nem in-
dul. Ekkor a vezetõ köz-
pontilag zárja azokat,
így az új (csak nálunk
új) megoldás biztonsá-
gos is. Ugyanígy lesz,
ha az 1-es vonalán is jár-
nak majd hétvégén
Combinók.

K. I.

Az új forgalmi rend a Margit híd környékén

Érzékelõajtók a Combinókon
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A kialakult helyzet
azonban tarthatat-

lan. Csillaghegyen több
kertben beomlott az
emésztõgödör, mivel
mindenki abban bízott,
hamarosan történik va-
lami. Nem volt fölösle-
gesen kidobandó pén-
zük az önrész és a
szennyvíz tárolók rend-
behozatalára egyaránt.
Sok helyütt elviselhetetlen
szag terjeng, a szennyvíz-
szállítási költségek az
egekbe rúgnak. Két-há-
rom hetente kellene ürí-
teni az emésztõt, ezt a
többség azonban nem
engedheti meg magának.
Aranyhegy-Ürömhe-
gyen sok utca használ-
hatatlan, de a csillaghe-
gyi, eddig csatornázat-
lan utcák is borzasztó
minõségûek. Amennyi-
ben az önkormányzat
mégis új utat építene, ar-
ra 5 évre bontási tilalom
van érvényben, de a
közmûvek hiányában
ennek nem is lenne ér-
telme. 

Mi történt eddig? 
Budapest teljes körû

csatornázásának befeje-
zõ szakaszában a beru-
házó a Fõvárosi Önkor-
mányzat, a feladatokat a
Fõpolgármesteri Hivatal
közmû osztálya látja el
2004 végétõl. Az elõké-
szítés, a tervek engedé-
lyeztetése 2005-ben,
majd 2006-ban megtör-
tént. Emellett az említett
két évben állították ösz-
sze az EU Kohéziós
Alap, illetve az állami
támogatási pályázatokat
is. A második fázisban

részben 2006-ban, majd
2007-ben elkészültek a
vízjogi létesítési tervek,
és a további szükséges
elõkészületi munkála-
tok. Aztán 2007-tõl
részben elkészültek a ki-
viteli tervek véglegesí-
tései, majd maga a kivi-
telezés is. De csak rész-
ben. A program számos
III. kerületi utcát is érin-
tene, ha folytatódna. Két
évvel ezelõtt azt írtuk,
„várhatóan 2008 júniu-
sában kezdõdik a kivite-
lezés, és 2010 december
végére fejezõdik be”.
Azóta azonban nagy
csend uralkodik a témá-
ban, egy-egy kósza hír-
levelet leszámítva.  

A „Budapest csator-
názása” címû kiadvány
egyik közlése szerint
már 2011-rõl szólnak a
hírek, addigra ugyanis
az állítás alapján a pro-
jektben Budapest majd
eléri a 99,1 százalékos
csatornázottságot. A fõ-
város 2009. második fe-
lére ígérte, hogy benyúj-
tott végleges anyagával
támogatásra pályázik,
ami az elszámolható
költségek 50-85 száza-
lékát teheti ki. Ameny-
nyiben az anyag sikerrel
szerepel, az eredmény-
hirdetést követõ 30 na-
pon belül megköthetõ a
támogatási szerzõdés. A
projektben szereplõ csa-
tornaépítések 2011 vé-
gére készülhetnek el. 

A hírlevélben említést
tesznek az akkor még
épülõfélben lévõ köz-
ponti szennyvíztisztító
teleprõl és a budai fõ-
gyûjtõ csatorna építésé-

rõl. „Mindezek a létesít-
mények azonban nem
nélkülözhetik azt a csa-
tornahálózatot, amely a
háztartásokból vezeti el
a szennyvizet a gyûjtõ-
csatornába, és a csepeli
tisztítóba… A környezet
védelme érdekében fon-
tos feladat a szennyvíz
csatornába történõ elve-
zetése és megtisztítása.
Sajnos nem ritka jelen-

ség az, amikor a jelentõs
mennyiségû környezet-
károsító anyagot is tar-
talmazó kommunális
szennyvíz az emésztõk
nem megfelelõ kivitele-
zése, vagy elöregedése
miatt szivárog, súlyosan
szennyezve ezzel a ta-
lajt. A szennyvíz elveze-
tésével, és annak tisztí-
tásával ezek a problé-
mák csaknem teljes mér-
tékben megszüntethetõk,
sõt a folyamatos szivár-
gás megszûnésével a ta-
laj öntisztulási folyama-
tait ugyan lassan, gyak-
ran csak évtizedek alatt,
de lebontják a káros
anyagok túlnyomó ré-
szét.” A legutóbbi hírek
már 2010 és 2012 kö-
zötti szennyvízelvezeté-
si projektmegvalósítás-
ról szólnak, már ha a fõ-

város nyer beadott pá-
lyázatán. 

Szennyvízszállítás
egy kézben

Mindent egybevetve
minimum megkérdõje-
lezhetõ, hogy a Demszky
Gábor vezette Fõvárosi
Közgyûlés döntése értel-
mében 2009. január 1-jé-
tõl kizárólag egy cég, a
Fõvárosi Településtiszta-

sági és Környezetvédel-
mi Kft. (FTSZV) jogo-
sult a szennyvízszállítási
szolgáltatást ellátni. A dí-
jat továbbra is a közgyû-
lés határozza meg, a
megrendelõért folytatott
árversenynek tehát nyo-
ma sincs. A lakosságnak
köbméterenként 1870, az
intézményeknek 1975
forint a szállítás díja. Ez,
egy 7 köbméteres szenny-
víztároló esetén a lako-
soknak nagyjából három
hetente, minimum 13
ezer forint kiadást jelent,
de inkább többet. 

Az önkormányzat 
vezetése közbenjárt

Az elmúlt években az
önkormányzat vezetése
számos alkalommal ér-
deklõdött a fõváros fele-
lõseinél, köztük Hagyó

Miklós fõpolgármester-
helyettesnél: hogyan áll a
csatornázás ügye, mikor
várható érdemi elõrelé-
pés? Jelenleg azonban
még azt sem lehet tudni,
hogy a 2011-re tett fõvá-
rosi ígéret nyomán egyál-
talán lesz-e csatorna a III.
kerület eddig lefedetlen
területein. 

Külön gondot jelent,
hogy a városrészben élõ
lakosok nem minden
esetben tudják, a csator-
názás nem kerületi, ha-
nem fõvárosi kompeten-
cia. Így aztán a helyi ön-
kormányzat szakemberei

folyamatosan, kínosan
szabadkoznak a kérdésre,
hogy miért is nincs min-
denütt réges-régen csa-
torna. A csatornázatlan
utak pontos listáját idõ-
ben megküldték a fõvá-
rosnak. Arról nem beszél-
ve, hogy a helyi önkor-
mányzat mûszaki ügy-
osztályának a munkála-
tok esetleges megkezdése
elõtt hat hónappal a terv-
be vett utaknál el kellene
végeznie az úgynevezett
lejegyzést, és az útsza-
kaszok elõkészítését, de
addig ezt sem tehetik
meg. Teljes a bizonyta-
lanság, hiszen egyelõre
azt sem lehet tudni, ki is a
terület jelenlegi felelõse a
Fõpolgármesteri Hivatal-
ban, mikor lesz a fejlesz-
tésbõl valami.

Szeberényi

Lassan lejár a határidõ • Most már 2012-re ígéri a fõváros

Csatornára váró III. kerület
Csillaghegy példáját kiragadva, több utcában már az
1990-es évek eleje-közepe táján abban reménykedtek az
itt élõk, hogy az addig még csatornázatlan területeken
is hamarosan fejlesztés várható, nem kell derítõket
használniuk. Jó darabig helyi önkormányzati hatáskör-
ben volt a csatornázás kérdése, és a finanszírozás álla-
mi hozzájárulással megvalósulhatott jó néhány helyen.
Aztán 2004-tõl a fõvároshoz került a csatornaépítés. A
III. kerület számos területén, így a 2001-ben belterület-
be vont Aranyhegy- Ürömhegyen is megakadt a beruhá-
zás, és a törökkõi területen is elmaradt a fejlesztés. 

CSATORNÁRA VÁRVA. Felvételünk egy csillaghegyi ház kertjében készült. Az emésztõ
betonfödémje teljesen beomlott, melyet a lakók deszkákkal, fémrácsokkal fedtek le
a biztonság érdekében. A kerületben sokan vannak így ezzel, nincs fölösleges pénzük
az emésztõ megjavíttatására, mivel hosszú évek óta várnak csatornára

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának támoga-
tásával, a Baptista Szere-
tetszolgálat Alapítvány
egy európai uniós élelmi-
szersegély-programban
tartós élelmiszereket osz-
tott III. kerületi állandó
lakóhellyel, illetve tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ,
rászoruló lakosoknak. 

H átrányos helyzetû
gyermekeket neve-

lõ szülõket, kisnyugdí-
jasokat, önhibájukon kí-
vül a létminimum köze-
lében élõket vártak a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házban november

17-én és 18-án tartott
nagyszabású segélyak-
cióra, melyen közel
5000 III. kerületi rászo-
ruló kapott lisztet, cuk-
rot, száraztésztát és ins-
tant italport tartalmazó
csomagot.

Bús Balázs polgár-
mester is jelent volt az
élelmiszercsomagok át-
adásán.

A Baptisták visszajel-
zése szerint példátlan és
a fõvárosban egyedülál-
ló az az összefogás, ami
a kerületi szociális ellá-
tórendszer intézményei,
a helyi civil szerveze-
tek, a polgármesteri hi-
vatal, a rendõrkapitány-
ság és a helyi közterü-
let-felügyelet munkatár-
sai között létrejött eb-
ben az ügyben az elmúlt
hetekben. 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Közel 5 ezer óbudai kapott támogatást

Tartós élelmiszerek rászorulóknak

Idén is nagy érdeklõdés mellett rendezték a Szociális Expot az Angyalföldi József At-
tila Mûvelõdési központban november 13-án. Az eseményen bemutatkoztak Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata fenntartásában, illetve támogatásával mûködõ szociális
intézmények, többek közt az Óbudai Egyesített Bölcsõdék, az Óbudai Gondozási Köz-
pont, az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ, a Derûs Alkony Gondozó-
ház, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, valamint a Kék Pont
Alapítvány. A rendezvényre ellátogatott Bús Balázs polgármester

Óbuda intézményei is bemutatkoztak a Szociális Expón

E zen a számon vár-
ják a felajánlásokat:

06-20-663-0539. Kérik,
ha van kinõtt, megunt,
nõi-, férfi-, gyermek-,
téli vagy nyári ruhane-
mûje a szekrényében,
amit mások még hasz-

nálhatnak, segítsen ne-
hezebb sorsú embertár-
sainak. Várják a hasz-
nált, de a rászoruló
gyermekeknek nagy
örömet okozó - nem hi-
bás - játékokat is. Az
összegyûlt ruhákat és

ajándékokat karácsony
elõtt osztják ki a III. ke-
rületi családoknak. A rá-
szorulók december 12-
én (szombaton) 9-tõl
12 óráig, illetve a kész-
let erejéig kereshetik fel
az Óbudai Kulturális
Központot (San Marco
utca 81.), Békásmegye-
ren pedig a Békásme-
gyeri Közösségi Házat
(Csobánka tér 5.).

Az „Itt Élünk” Egyesület karácsonyi ruha- és játékgyûjtést
szervez. A civil szervezet kitûzõvel azonosítható tagjai no-
vember 16-a és december 9-e között hívásra házhoz men-
nek és összegyûjtik a felajánlott ruhákat, játékokat. 

Ruha- és ajándékosztás nehéz sorsúaknak
Az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi
Központ az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv kere-
tében, „Együtt a család!”
címmel december 4-tõl té-
rítésmentes kommuniká-
ciós-konfliktuskezelési
tréninget indít a kerület-
ben élõ vagy tanuló kama-
szoknak. 

A tréning segítséget
és alternatívát kí-

ván nyújtani a hátrányos
helyzetû, veszélyeztetett
vagy csellengõ fiatalok
magatartási- és teljesít-
ményzavaraira, beillesz-
kedési-, társadalmi in-
tegrációs-, családi- és
életviteli problémáira. A
tréningre azokat a 10-16
év közötti diákokat vár-
juk, akik a pedagógu-
sokkal és gyermektársa-
ikkal rendszeresen konf-
liktusba kerülnek, a csa-
ládjukban és az iskolá-
ban bekövetkezõ válto-
zásokat nem megfelelõ-
en tolerálják. Célunk,
hogy a kamaszok a tré-
ning végére a fenti hely-
zeteket az új és begya-
korolt kommunikációs-

és konfliktuskezelési
technikák segítségével
megfelelõbben kezeljék.  

A tréning december
4-tõl 2010. március 5-
ig péntekenként, intéz-
ményünk Szentendrei út
85. szám alatti telephe-
lyén lesz. A tréningre je-
lentkezni Szabóné Bán-
falvi Katalin csoportve-
zetõnél lehet a 06-20-
576-9695-ös telefonszá-
mon.

(A projektrõl bõvebb in-
formáció kérhetõ Mester
Szilvia szakmai vezetõtõl
a 06-20-576-9601-es tele-
fonszámon, valamint a
cstan.info@kszki.obuda.h
u e-mail címen. A www.
egyuttacsalad.fw.hu  pro-
gram-weblapon megta-
lálhatók korábbi prog-
ramjaink és a jelenlegi
foglalkozások tájékozta-
tói, beszámolói, fotói.) 

A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

Óbudai Családi 
Tanácsadó 

és Gyermekvédelmi
Központ

Konfliktuskezelésrõl kamaszoknak

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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K erpen Gábor, a
PDSZ elnöke el-

mondta, egyes
d ö n t é s h o z ó k
nem a közokta-
tás, nem a gyer-
mekek érdekét
tartják szem
elõtt, hanem a
mindenáron va-
ló költséghaté-
konyságot. 

- Tavaly demonstrál-
nunk kellett a teljes köz-
szféráért, mert 41 milli-
árdot vettek el. Most ott
tartunk, hogy kizárólag
a közoktatásból 63 mil-

liárdot kívánnak kivonni
- mondta. 

Véleménye szerint a
kormány nincs tekintet-
tel sem a lassabban, sem
a gyorsabban haladó
gyermekekre, és nem te-
szi lehetõvé azt sem,
hogy az integrált osztá-
lyokban több tanár, illet-
ve több segítõ foglal-
kozhasson a sajátos ne-
velési igényû diákokkal.
Bírálta, hogy a követke-
zõ tanévben az óvodák-

ban akár 33, az általános
iskolákban 39, a közép-

iskolákban pe-
dig 46 fõs osz-
tályokat is le-
het indítani,
pedig az osz-
tálytermek és
az óvodai he-
lyiségek már
most is túlzsú-
foltak. Ha a

kormány tervei megva-
lósulnak, lepusztult is-
kolák, túlzsúfolt tanter-
mek, agyonhajszolt,
megélhetési gondokkal
küzdõ pedagógusok,

szoftverek nélkül poro-
sodó digitális táblák és a
minõségi oktatástól
megfosztott diákok jel-
lemzik majd a közokta-
tást. 

A demonstráción Gas-
kó István, a Liga Szak-
szervezetek elnöke úgy
fogalmazott: 2009-re az
ország eljutott a köz-
egészségügy, a közokta-
tás és a közösségi közle-
kedés „megnyomorítá-
sához”. Az érdekképvi-

selet elnöke beszédében
arról is szólt, hogy a
korrupciót, a fekete gaz-
daságot a magyar társa-
dalom kizárólag önszer-
vezõdéssel képes vis-
szaszorítani, a kormány-
zat ugyanis nem érde-
kelt ebben, mert nagyon
sok szállal kötõdik e
„bûnös folyamatokhoz”.
Ugyanakkor a jelenlegi
kormány folyamatosan
a kötelességeit tisztessé-
gesen teljesítõ állampol-
gárokra akarja róni a
terheket. Hozzátette: re-
méli, jövõ tavasszal
mindenki tudja, mit kell
tennie a parlamenti vá-
lasztásokon. 

Sípoltak 
a költségvetés ellen

A demonstráción az
egyes ágazatok, így az
óvodák, általános isko-
lák, középiskolák, felsõ-
oktatási intézmények,

nevelési tanácsadók és
pedagógiai szakszolgá-
latok képviselõi is el-
mondták véleményüket,
és egyöntetûen élesen
bírálták a 2010-re java-
solt költségvetést, vala-
mint a közoktatási és a
felsõoktatási törvény
tervezett módosításait. 

A demonstráció végén
felolvasták a tizennyolc
szervezet közös, felelõs
oktatáspolitikát követe-
lõ nyilatkozatát, amit

minden parlamenti kép-
viselõnek eljuttattak.
Ebben többek közt fele-
lõs oktatáspolitikát kö-
vetelnek, és tiltakoznak
a közoktatási normatí-
vák csökkentése ellen.

Tönkreteszik a 
szakmunkásképzést is

A szakképzést alapjai-
ban megrendítõ törvény-
módosítást nyújtott be a
kormány. Ha a jogsza-
bályt jelenlegi formájá-
ban elfogadja a parla-

ment, olyan szinten zül-
leszti le a szakképzést,
hogy néhány éven belül
semmit sem ér majd a
szakmunkás-bizonyít-
vány, mert nem lehet el-
dönteni, valódi tudást ta-
kar-e. Szakmunkás-bizo-
nyítványt eddig csak az
kapott, aki valódi tudás-
sal rendelkezett, az álla-
mi szakmai vizsga
ugyanis egységes volt. A
Herczog László szociális
és munkaügyi miniszter
által benyújtott törvény-
javaslat azonban lehetõ-
vé tenné, hogy bármely
cég vizsgáztathasson,
amelyik regisztráltatja
magát a feladatra. 

Sz. Cs. 

Civilek és szakmai szervezetek tüntettek a megszorítások ellen

Felelõs oktatáspolitikát!
Hírösszefoglaló: a parlament november elején elfogadta
az idei költségvetés módosítását, mely lehetõvé teszi,
hogy a kormány tanév közben, januártól csökkenthesse
a gyermekek oktatására fizetett állami normatívák ösz-
szegét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
(PDSZ) a közoktatást és a gyermekek ellátását veszé-
lyeztetõ, 63 milliárd forintos elvonás ellen „Országos
Szülõi Értekezlet” címmel fõvárosi demonstrációt szer-
vezett 18 szakmai és civil szervezet részvételével a kép-
viselõi irodaháznál november 7-én. 

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete szeptember
30-án határozatban kérte
fel Donáth Lászlót (MSZP)
és Orosz Sándort (MSZP),
Óbuda parlamenti képvise-
lõit hogy a Bajnai-kormány
„fémjelezte” költségvetés
tárgyalásakor a Szent Mar-
git Rendelõintézet 100 mil-
lió forint címzett támoga-
tása érdekében módosító
javaslattal éljenek. Ezt a
prognosztizálható, keve-
sebb OEP-bevétel tette
szükségessé.

A z OEP a tavalyi tel-
jesítmények 70

százalékánál többet nem
finanszíroz. Mindez azt
jelenti, hogy a tavalyival
azonos teljesítmény ese-
tén a jelenleg érvényben
lévõ finanszírozási sza-
bályoknak megfelelõen
a múlt év második fél-
évére kapott 422 millió
forint helyett 343 millió
forint OEP-bevétel
prognosztizálható. An-
nak érdekében, hogy a
III. kerületben az önkor-
mányzat változatlan ál-

dozatvállalása mellett
megõrizhetõ legyen az
ellátás színvonala, szük-
séges lett volna, hogy az
óbudai parlamenti kép-
viselõk a Bajnai kor-
mány költségvetéséhez
módosító javaslatot
nyújtsanak be, melyhez
az önkormányzat min-
den segítséget megadott
volna. 

Bús Balázs polgár-
mester bízott abban,
hogy az országgyûlési
képviselõk esküjükhöz
híven, ebben az esetben
Óbudát és Békásme-
gyert, nem pedig az
MSZP-frakciót, illetve a
szocialista pártot támo-
gatják majd. A jelek
azonban nem erre utal-
nak. 

A III. kerület két or-
szággyûlési képviselõjé-
nek e-mailben tettük fel
a kérdést: szóvá tették-e
a városrész egészség-
ügyi ellátását súlyosan
érintõ kérdést a költség-
vetés vitájánál? Lapzár-
tánkig egyiküktõl sem
kaptunk választ. 

Ki képviseli Óbudát a parlamentben?

Cserbenhagyott
egészségügyi ellátás

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 tele-
fonszámon. E-mail címünk: impress.kft@freemail.hu;
obudaujsag@ecom.hu

Ha nem kapja a lapot!
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Cukorbetegek
klubja a Margitban
Az Óbudai Cukorbetegek
Klubja december 8-án 16
órától tartja összejövetelét
a Margit kórházban. Elõ-
adó: dr. Arató Zsuzsanna.
(Cím: Bécsi út 132.)

Szakrendelõk
nyitva tartása
2009. december 19-én és
december 31-én mindkét
rendelõintézet 8-tól 14
óráig fogadja a páciense-
ket.2009.december 28-tól
december 31-ig a
Csobánka téri rendelõinté-
zetben a sebészeti szak-
rendelésen a következõk
szerint módosul a rendelé-
si idõ:hétfõn 8-tól 14 óráig.
Kedden 14-tõl 20 óráig.
Szerdán 8-tól 14 óráig.
Csütörtökön 8-tól 14 óráig.

Egy mûszak a
Tüdõgondozóban
2010. január 1-jétõl a Tü-
dõgondozó Intézet egy
mûszakban mûködik.
Rendelési idõ: hétfõn és
szerdán 13-tól 19 óráig.
Kedden, csütörtökön,
pénteken 7-tõl 13 óráig fo-
gadják a lakosokat.

O ltópont mûködik a
Szent Margit Ren-

delõintézetben 2009.
november 27-tõl 2009.
december 22-ig. Nyitva
tartási idõ: 8-20. (Cím:
Vörösvári út 88-96.)

Kizárólag térítésköteles
védõoltással való oltás

történik. A védõoltásért fi-
zetendõ, térítési díj: 3 000
forint. Ebbõl az oltóanyag
ára: 1 675 forint. A fenn-
maradó összeg az oltás té-
rítési díja.

Térítésmentes oltásra
jogosultak háziorvosuknál
jelentkezzenek oltásra!

Oltópont a Szent 
Margit Rendelõintézetben

- Ismerjük, hogy amit
használunk, az fejlõdik,
amit nem, az visszafejlõ-
dik. Vonatkozik ez az öre-
gedõ agyra?

- A központi idegrend-
szernek alapvetõen fon-
tos, hogy milyen ingerek
érik és milyen behatások-
kal, érzelmi kíséretekkel
történik mindez.

Amennyiben a központi
idegrendszert parlagon
hagyjuk heverni, akkor az
agyban a sejtek közötti
kapcsolatok -amelyek há-

lózatot alkotnak - a szemé-
lyiség fejlõdését is negatí-
van határozzák meg. A
„használat alatt” azt értjük,
hogy az agy és az idegrend-
szer fejlesztésében a be-
nyomások, érzelmek meg-
határozó fontosságúak. 

- Táplálkozásunk be-
folyásolja az agy mûkö-
dését?

- Azon személyeknél,
akiknél jelentkeznek az
alultápláltság jelei, a
szükséges aminosavak-
nak, fehérje aminosavak-
nak, szükséges zsíroknak,
vitaminoknak, nyomele-
meknek a csökkent bevi-
tele, az agy fejlõdésében
is lemaradást okoznak.
Ha több összetevõ is el-
marad, akkor elég korán
már visszafogja az agy és
személyiség fejlõdését.

- Mirõl ismerhetõ fel az
Alzheimer-kór korai sza-
kasza és mi a teendõ?

- Kezdetben, amikor az
úgynevezett indítási fá-
zisban van a betegség,
gyakorlatilag alig mutat-
kozik. Tapasztalhatjuk,
hogy az érintett személy
hangulatilag letörtté vá-
lik. Azt látjuk, hogy a fi-
gyelem csökken, az ér-
deklõdés beszûkül. An-
nak a látszatát adhatja,
mintha ez egy depresszió
lenne, leépülés. Ezeket
hívjuk pszeudo-, egyéb-
ként áldepreszsziónak.
Másik oldalon vannak az
Alzheimer-kór általában
pszichés jelenségei. Lát-
szólag úgy tûnik, mintha
lehangolódna, mintha gá-
tolt lenne, mintha szo-
rongana. Ekkor már elin-
dul a sejtkárosodás, sejt-
vesztés. Minden olyan
dologra fel kell figyelni,
amikor a figyelem a gon-
dolkodás, asszociációk,
képzettársítások, memo-
rizálások területén válto-
zás áll be.

- A betegségnek vannak-
e provokáló tényezõi?

- Igen. Ma már tudjuk,
hogy az egyént érintõ
stresszhatások, amik
nemcsak lelki stresszha-
tások, hanem a szerve-
zetet érõ egyéb stressz-
hatások is, akár mûté-
tek, balesetek, mérgezé-
sek, provokálhatják.
Kétségtelen, hogy maga
az alapfolyamat belül-
rõl, endogén módon in-
dul meg és eredményezi
az elõrehaladó leépü-
lést, hanyatlást. 

- Ismerünk 60 évesen
már szellemileg leépült és
90 évesen még szellemi-
leg friss személyeket. Mi
lehet ennek a nagy szó-
rásnak az oka?

- Azért van ez, mert
nincs két egyforma em-
ber, nincs két egyforma
genetikai alapozottság és
nyilvánvalóan az életúton
bekövetkezõ hatásoknak
is van szerepük. Azt ta-
pasztaljuk, hogy nagyon
különbözõek az Alzhei-
mer-kór indulási szaka-
szai. Az idõsödéssel mind
a normál idõsödési válto-
zások, mind az ezekhez
kapcsolódó kórosságok
gyakoribbakká válhat-
nak. Ezek a gyakoribbak-

Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Imre Mária ortopéd
szakorvos 74 éves korában váratlanul elhunyt. El-
vesztése, hiánya miatt érzett döbbenetünkre nincs
igazán szavunk. Távozása fájdalmas, pótolhatatlan
hiány. Emlékét kegyelettel megõrizzük.

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.

Gyászhír

Az öregedõ agy, Alzheimer-kór 
és memóriazavarok

„Az öregedõ agy,
Alzheimer-kór és memó-
riazavarok” címmel Prof.
Dr. Iván László, a Sem-
melweis Egyetem pro-
fessor emeritusa, az or-
vostudományok kandi-
dátusa tart elõadást de-
cember 14-én 18 órai
kezdettel az Óbudai Kul-
turális Központban, a
San Marco Szabad-
egyetem soron követke-
zõ programjában. (A be-
lépés díjtalan. Cím: San
Marco utca 81.)

San Marco 
Szabadegyetem

Becslések szerint Magyarországon 150-200 ezer ember
szenvedhet Alzheimer-kórban, ám csak töredéküknél is-
merik fel a betegséget, és még kevesebben, a hivatalos
nyilvántartások szerint az érintettek három százaléka jut
hozzá a megfelelõ kezeléshez. A feledékenység nem fel-
tétlenül jelent Alzheimer-kórt, fontos azonban, hogy fe-
ledékeny idõs hozzátartozóinknál gondoljunk az
Alzheimer-kór lehetõsségre, és jutassuk el a megfelelõ
szakemberhez. Prof. Dr. Iván Lászlót, a Semmelweis
Egyetem professor emeritusát, az orvostudományok
kandidátusát kérdeztük.

Prof. Dr. Falus András, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, a Genetikai-, Sejt- és
Immunbiológiai Intézet igazgatója, az MTA rendes tagja, „A genomika szép új világa az
orvosi biológiában, szakmai és etikai kérdések” címmel tartott elõadást a San Marco
Szabadegyetem programsorozatában, november 9-én az Óbudai Kulturális Központban

FOLYTATÁS A 11. OLDALON
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A dohányzás az elsõ számú
halálozási ok az egész vilá-
gon. Különösen veszélyez-
tettek a gyermekek, fiata-
lok, akik egyre korábban
próbálják ki és kezdik el a
dohányzást. A megelõzés
céljából az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet (OEFI)
prevenciós tájékoztató tan-
órát tartott diákoknak.

Magyarországon a
lakosság egyhar-

mada rendszeresen do-
hányzik, köztük tíz nõbõl
2, tíz férfiból 4 aktív do-
hányos. A dohányzás fe-
lelõs a tüdõrák okozta ha-
lálozás 90-95 százaléká-

ért, az összes rákhalálo-
zás 30-35 százalékáért, il-
letve az idült gyulladásos
légúti betegségek 80-85
százalékáért, míg a szív
és érrendszeri betegségek
25-30 százalékában ki-
alakító tényezõ a dohány-
füst. A fiatalok dohányzá-
si szokásait feltáró kuta-
tások eredményei szerint
nem csak a dohányzás ki-
próbálása, hanem a rend-
szeres cigarettázás is
egyre fiatalabb életkor-
ban kezdõdik. A felmérés
rámutat, hogy tíz tanuló-
ból csaknem 6 diák ki-
próbálta már (57,9 %), il-
letve a tanulók egynegye-
de (23,2 %) jelenleg is ci-
garettázik. 

A másik nagy problé-
ma, a passzív dohányzás.
A gyermekek jelenlé-
tében dohányzó csalá-
dokban a gyerekek 49
százaléka naponta 6-10
cigaretta füstjét kényte-
lenek beszívni, szabad-
napokon és szórakozó-
helyeken a nem dohány-
zó fiatalok 21,5 százalé-
ka napi 20-nál is több ci-
garetta füstjével károso-
dik. A nyilvános helye-
ken a soha nem dohány-
zó tanulók 87,9 százalé-

ka van kitéve mások do-
hányfüstjének, így 10 ta-
nulóból 8 támogatná a
dohányzás nyilvános he-
lyeken történõ teljes be-
tiltását. A fiatalkorúak
több mint felét (51,7%)
nem utasították vissza az
eladók a korukra való hi-
vatkozással, mikor ciga-
rettát akartak vásárolni. 

Hasonló fontos tények-
re és gondokra hívta fel a
szülõk és diákok figyel-
mét az OEFI november
19-én a Kerék utcai Álta-
lános Iskola és Gimnázi-
umban. Rendkívüli tan-

órán mutatta be Gábor
Edina, az OEFI fõigazga-
tója 8. osztályos tanulók-
nak a most elkészült do-

hányzás megelõzési
programot. 

Kocsisné Hódosi Eszter,
az iskola igazgatója ar-
ról beszélt, mit tesznek
a dohányzás megelõzé-
se és visszaszorítása ér-

dekében. 
Az OEFI munkatársai át-

adtak egy hordozható,
érintõképernyõs számító-
gépet, 5-10 éves gyerme-

kek részére szóló do-
hányzás megelõzési já-

tékszoftverrel. 
Mezei Péter

ká váló folyamatok érint-
hetik a központi ideg-
rendszert, de kialakíthat-
ják azt is, hogy egész ké-
sõi idõpontban még az
ember egészen jól tudja
élni az életét. 

- A jövõ tudománya, ho-
gyan tudja majd kezelni az
Alzheimer-kórt? 100 év
múlva milyen életkilátásai
lesznek az embernek?

-A tudományos elõre-
jelzések szerint feltételez-
zük, hogy a sejtek -köztük
a központi idegrendszer
sejtjeinek - az öregedési
folyamataiba is bele tu-
dunk avatkozni. A nagy
bio-számítógépek, me-
lyek rendelkezésre fog-
nak állni, tudományos

módszerekkel képesek
lesznek az agy mûködését
leképezni. Az a feltétele-
zésünk, hogy magának az
Alzheimer-kór lefolyásá-
nak, a sejtpusztulások fo-
lyamatának befolyásoló
tényezõit akár a gén kom-
binációit, akár azokat a
kémiai biokémiai folya-
matokat, amelyek a pará-
nyok világában zajlanak,
nanotechnológiák, atomi
szinten fel tudjuk tárni a
már megtermékenyített
petesejtnél, vagy még ko-
rábban a szülõknél. A jö-
võben lehetõség nyílik az
elektromágneses befolyá-
solásra, chipek beülteté-
sére és számos olyan do-
logra, ami ma még a fan-
tázia világa.

- Milyen tanácsot tudna
adni az idõskorúaknak,
hogy minél tovább élhesse-
nek szellemi frissségben?

- Nemrég még azt
mondtuk, hogy az emberi
faj egy tagja nem élhet to-
vább, mint 118-120 év.
Ma már a tudományos
kutatások alapján azt
mondjuk, hogy 145-150
évet is elérhet az ember.
Ahhoz, hogy valaki a vár-
ható életkapacitásban, jó
életminõségben tudjon él-
ni, ahhoz nem csak a gé-
nek, nemcsak a környeze-
ti feltételek, hanem a saját
személyes életmódunk,
kultúránk, társadalompo-
litikánk szintjén látunk
fontos feladatokat.

Vörös Éva

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

A cigarettázás veszélyeirõl a Kerékben

Világnap a dohányzás ellen

Az óbudai székhelyû Magyar Hospice Alapítvány
segít a daganatos betegek fájdalomcsillapításában,
az életminõséget javító komplex ellátásban. (Hívja
koordinátorukat: 250-5513; www.hospicehaz.hu)

Hospice ápolás a beteg otthonában

Azoknak szervez
hozzátartozói cso-

portot a Kék Pont Békás-
megyeri Drogambulan-
cia, akik úgy érzik nem
képesek egyedül megbir-
kózni gyermekük, pár-
juk, testvérük, barátjuk
szenvedélybetegségével,
illetve hatékony segítsé-
get szeretnének nyújtani. 

A csoport anonym, az
önsegítés elvei alapján
mûködik, két munkatárs
vezetésével.

A foglalkozásokra
rendszeresen meghívnak

érintetteket, akik már
megszabadultak a szenve-
délyeiktõl és tisztán él-
nek, hozzátartozókat, akik
elmondják, nekik hogyan
sikerült „túlélniük”, illet-
ve szakembereket, akik
aktuális kérdésekben
nyújtanak segítséget. 

Hely: Kék Pont Békás-
megyeri Drogambulan-
cia, 1039 Budapest, Luk-
ács György utca 3. Tel.:
454-0876.

Idõpont: minden ked-
den 18 órától, de nem el-
várás a pontos érkezés.

A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi Szerve-
zete decemberben az
alábbi idõpontokban és
helyszíneken szervez nyil-
vános véradást. 

D ecember 4-én 13-
tól 15.30 óráig: a

Dr. Szent-Györgyi Al-

bert Általános Iskolában
(Szérûskert utca 40.). *
December 19-én és 22-
én 14-tõl 18 óráig: az
Auchan Aquincumban
(Szentendrei út 115.), a
véradó kamionban. 

Személyi igazolvány
(lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

RUHÁK KEDVEZMÉNYESEN, LISZTADOMÁNY. A
Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének szo-
ciális akcióján kedvezményes áron juthatnak ruhák-
hoz, lisztadományhoz a rászorulók december 3-án
és 4-én 8-tól 17 óráig. Helyszín: Ladik utca 2-6., a
Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. területe.
(Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdáni
úti végállomásától, gyalog körülbelül 200 méter, a
HÉV Filatori-gáti megállójától mintegy 100 méter. Ér-
deklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

Hozzátartozói csoport
a Kék Pont Drogambulancián

Adj vért és ments meg három életet!
FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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M int azt korábban is
elmondta, a bûn-

megelõzés célja, hogy
felhívják az emberek fi-
gyelmét életük, értékeik
védelmére. Ezért minden
eddiginél szélesebb körû
tájékoztatásba fogtak.
Elõzõ lapszámunkban
olvashattak arról, hogy
országos összefogással
indított útjára egy bûn-
megelõzési programot a
Szeged és Térsége Bûn-
megelõzési és Közbiz-
tonsági Tanács, melyben
a leggyakrabban elõfor-
duló bûncselekményeket
dolgozták fel, oktatófil-
mek formájában. Az

„Óbuda Közbiztonságá-
ért” Közalapítvány 250
ezer forinttal támogatta a
kezdeményezést, azaz a
sorozat vetítését. Ehhez
egy epizód, nevesül az
internet-biztonságról

szóló rész elkészítését
kellet kifizetni. 

Zene, film, szoftver
Napjaink elválasztha-

tatlan velejárója az inter-
net. Nélkülözhetetlen a
tájékoztatásban, köny-
nyebbséget jelent a szóra-
kozásban, az ismeretszer-
zésben és az oktatásban
egyaránt. A világháló
azonban nem látható ve-
szélyeket is rejt az óvatla-
nok, figyelmetlenek, hi-
székenyek számára. A ze-
nék, filmek, játékok,
szoftverek letöltése in-
gyenes oldalakról még
nem bûncselekmény,

mint a szerzõi jogdíjas
termékrõl biztonsági má-
solás sem, ellenben ezen
termékek sokszorosítása,
továbbadása, árusítása,
vagy feltöltése a világhá-
lóra komoly jogsértésnek

számítanak. Megvásárolt
CD, DVD tovább- és köl-
csön is adható,
haszna azonban
nem származhat
belõle tulajdo-
nosának. Aki te-
levízióból vesz
fel filmet, nem
követ el jogsér-
tést. Továbbad-
ni, sokszorosíta-
ni azonban azt sem lehet.
Bûnsegédletnek számít,
ha valakinek errõl tudo-
mása van. A számítógé-
pes játékokat több gépre
is fel lehet telepíteni, de
csak egy családon belül. 

A chatelés veszélyei
Afiatalok körében nagy

népszerûségnek örvende-
nek a különbözõ közössé-
gi portálok. Ezzel nincs is
nagy gond addig, míg is-
merõsökkel tartják a kap-
csolatot. A chatelés azon-
ban nem várt veszélyeket

is rejthet magában. A té-
mát feldolgozó kisfilm
pontosan rávilágít a prob-
léma lényegére. Ebben
egy 15 éves lány veszi fel
a kapcsolatot egy számára
teljesen ismeretlen, 17

éves fiúval. A kislány
minden fontos informáci-

ót kiszolgáltat
magáról, így a
teljes nevét, tele-
fonszámát, cí-
mét, sõt azt is,
mikor hová
megy, mit csinál,
mindemellett tel-
jes alakos képet
is küld magáról.

Ezzel óriási hibát követ el.
Afiú, pontosabban aki an-
nak adja ki magát, talál-
kozni akar vele. Alány be-
lemegy és a lakására hívja
hogy ott találkozzanak,
amikor a szülei nincsenek
otthon. A 17 éves fiú meg
is jelenik, azonban vala-
milyen ürügyre hivatkoz-
va kimegy a bejárati ajtón.
Azzal a „lendülettel” egy
nála jóval idõsebb férfi
megy vissza a lakásba. A
filmen látható, amint
pénzt ad a srácnak, mint-
egy kifizetve õt. A lányt
pedig a férfi megerõsza-
kolja. Ezzel a szélsõséges
esettel jól szemléltethetõ,
mire is vezethet, ha valaki
fontos információkat ad ki
magáról. 

Az internet-biztonságról
Köztudott, az internet

nélkül bonyolultabb lenne
megismerni a világot. Se-
gítségével könnyebb tarta-
ni a kapcsolatot rokonaink-
kal, ismerõseinkkel, egyút-
tal hivatalos ügyeinket is
kényelmesen elintézhet-
jük. A világháló azonban
veszélyes is lehet. Az in-
gyenes programok gyártói
különbözõ módon próbál-
nak értékes információkat
szerezni felhasználóiktól.
Gyakori az is, hogy hirde-
tési oldalakra irányítják
õket. A titokban feltelepü-
lõ, úgynevezett trójai prog-
ramok arra is alkalmasak,

hogy általa az internetezési
szokásokat figyelemmel
kísérjék. Még az is elõfor-
dulhat, hogy internetezés
közben „betörnek” a szá-
mítógépünkbe. Sokszor
egy fájlcserélõ szoftver, il-
letve e-mail, vagy web-
oldal megtekintése okoz-
hat problémát. Vannak
olyan program-lehetõsé-
gek, melyekkel annak
használója a hálózaton ke-
resztül akár át is veheti szá-
mítógépünk felett az irá-
nyítást. Személyes adato-
kat, jelszavakat, dokumen-
tumokat is megszerezhet.
Ezeket aztán törölheti, mó-
dosíthatja, de még a kom-
puter további mûködését is
lehetetlenné teheti. A trójai
programok magukat álta-
lában hasznosnak tüntetik
föl, pedig „kártevõk”. 

Adatvédelem
Az adatok védelme kap-

csán fontos tudni, hogy a
bankok soha nem kérik e-
mailben a számlaszámot
és a jelszót, illetve más sze-
mélyes adatot. A kör-
emailek továbbküldésével
rengeteg energiát pazaro-
lunk el. Ismeretlen helyrõl
érkezõ levelet ne nyissunk
meg, olvasás nélkül töröl-
jük azokat! Aközösségi ol-
dalakon címnek, telefon-
számnak nincs helye. A
fényképek feltöltése is szá-
mos veszélyt rejt magá-
ban, hiszen attól kezdve el-
lenõrizhetetlenné válik, mi
is történik vele a további-
akban. 

- Nagyon fontos tehát a
számítógépünk, adataink
megfelelõ védelme. Erre
szolgálnak az úgynevezett
tûzfalak és a vírusirtó
programok. Utóbbiakat
célszerû rendszeresen fris-
síteni. Az internet haszná-
lata tehát nagy körültekin-
tést igényel, ne adjunk
esélyt a bûnözõknek, ha
egyszerû módszerekkel is
megvédhetjük magunkat,
adatainkat - tette hozzá Fe-
ró Attila. Sz. Cs. 

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

Tudnivalók az internet-biztonságról

Kisfilmekkel a bûnmegelõzésért
Negyven részbõl álló bûnmegelõzési filmsorozat vetítési jo-
gát szerezte meg a III. kerületi Rendõrkapitányság az „Óbu-
da Közbiztonságáért” Közalapítvány segítségével. A lakosok
ezentúl a helyi kábeltelevízió adásában és lapunk Óbudai
Sziréna rovatában tudhatnak meg többet életük és értékeik
helyes védelmérõl. Feró Attila alezredes, kapitányságveze-
tõ-helyettes az internet-biztonsággal foglalkozó részek tar-
talmát ismertette lapunk munkatársával.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁNFELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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Iskoláink – Oktatás

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

3x3 órában megtanulhat-
ja, hogyan intézze ügyeit
akár otthonról is. 

A programra még az
idén jelentkezõk

80 százalékos kedvez-
ményben részesülnek,
ami azt jelenti, hogy a
tanfolyam 8600 forintos
költségével szemben a
fizetendõ tanfolyami díj
csupán 1800 forint. 

Programunk támoga-
tói, akik lehetõvé tették,
hogy ennek a tanfo-
lyamnak ön mindössze
1800 forintért lehet a
hallgatója: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata; III. kerületi Ok-
mányiroda; E-írástudá-
sért Alapítvány; Micro-
soft Magyarország; Net-
risk; Pizza Paradicsom;
Raiffeisen Bank.

Tanfolyamainkon min-
denki kap saját e-mail
postafiókot; soron kívül
elintézzük ügyfélkapu-
regisztrációját, melynek
birtokában számtalan e
kormányzati szolgálta-

tást vehet igénybe; meg-
ismerkedünk egy inter-
netes bank és egy inter-
netes biztosító lehetõsé-
geivel; minden, ami kér-
désként felmerül a témá-
val kapcsolatban; és a
végén egy szelet pizza
mindenkinek...

Helyszínek, idõpon-
tok: Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet, Szérûskert
utca 40. - földszinti tante-
rem, mely alkalmas idõ-
sebbek, mozgáskorláto-
zottak képzésére is. De-
cember 9., december 16.,
2010. január 6. 9-tõl
11.30 óráig. * Költségve-
tési Szerveket Kiszolgáló
Intézmény, Folyamõr ut-
ca 22. - emeleti tanterem.
December 10., december
17., 2010. január 7. 14-
tõl 16.30 óráig. 

(Tanfolyamainkra el-
sõsorban alapfokú szá-
mítógépes ismeretekkel
rendelkezõk jelentkezé-
sét várjuk a 437-4070-es
telefonszámon. A cso-
portokat a jelentkezések
sorrendjében töltjük fel.)

A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola az

intézmény fennállásá-
nak 60. évfordulója tisz-
teletére pályázatot hirdet
„Erdõaljás voltam/va-
gyok” címmel. 

A pályamunka tetszõ-
leges terjedelemben, az
iskolához kapcsolódó
élményekrõl, szép emlé-
kekrõl szóljon, írásbeli
vagy digitális formában
CD-lemezen.

Beadási határidõ:
2009. január 15.

A legjobb pályázatok a
jubileumi digitális év-
könyvünkben és az isko-
la internetes honlapján
(www.erdoalja.sulinet.hu)
lesznek megtekinthetõk.

Az I-III. helyezést el-
ért pályázók jutalma egy
jubileumi digitális év-
könyv. Marótiné 

Horváth Gizella
igazgató

„Erdõaljás voltam/vagyok”

Óriási érdeklõdés mellett
rendezte november 7-én az
Árpád Gimnázium a „Társas-
játék Határok Nélkül” címû
versenyét. A gimnázium au-
lája nem is volt elegendõ a
rendezvény befogadására,
néhány játékasztal már a ga-
lérián kapott helyet. A talál-
kozó népszerûségét mutatja
a 74 nevezõ, és az, hogy 13
iskola képviseltette magát a
versenyen.

Évrõl évre általános és
középiskolás fiatalok,

valamint felnõttek talál-
koznak az Árpád Gimnázi-
umban, hogy kedves el-
foglaltságukban, a társasjá-
tékban összemérhessék tu-
dásukat, tervezõkészségü-
ket és szerencséjüket.
Nagyszerû hangulatot
áraszt az, hogy egyszerre
20 asztalnál hajolnak a fia-
talok a táblák, bábuk, kár-
tyalapok fölé. Olykor a fe-
szültség hatalmasra nõ: az
utolsó köröket, fordulókat
már állva játsszák végig a
versenyzõk.

Az egyes fordulókban
elért eredményeket össze-
sítve a legkiválóbb 12 ne-
vezõ a rendezvény fõtámo-

gatója, a Piatnik Kft. által
felajánlott társasjáték-díja-
kat nyerte el. A legnépsze-
rûbb kategória gyõztese
pedig a ComPaYa Web-
shop és Bolt különdíjára
bizonyult méltónak.

A verseny díjazottjai
A kategória: 1. Németh

Márton. 2. Zwick Barna-
bás. 3. Kõvári Dániel. 4.
Raffaj Márk. 5. Lukácse-
vics Fanni. B kategória: 1.
Forintos Gábor. 2. Tamás
Melitta. 3. Horváth Kris-
tóf. 4. Losonci Blanka. 5.
Dobrovolszky Donát,
Szunyoghy Anna, Török
Ferenc. C kategória: 1.
Pádár Péter. 2. Kurucz
Gergely. 3. Boross Géza. 4.

Steinbach Kornél. Felnõt-
tek: 1. Mestertolvaj. 2. An-
tal Zoltán. 3. Debreczeni
Árpád. 4. Balla Réka. 5.
Pilissy György.

A találkozó hátterét a
gimnáziumban több éve
mûködõ társasjátékszak-
kör biztosítja. Ennek a fog-
lalkozásnak a keretében is-
merhetnek meg a diákok
sokféle táblás és kártyás já-
tékot, tanulhatnak meg
szellemi erõfeszítések kö-
zepette önfeledten szóra-
kozni. Bizonyára jövõre is
lesz társasjáték-találkozó:
járt már társasjátékozni az
Árpád Gimnáziumban?

Simon Péter
magyartanár

Járt már társasjátékozni az Árpádban?

O któberben a hagyo-
mányos szüreti mu-

latságon vehettek részt a
gyerekek a Kerék Álta-
lános Iskola és Gimná-
ziumban. Népi és ügyes-
ségi játékokkal, csutka-
baba készítéssel, gyü-
mölcskóstolással és

tánccal ünnepelt az ap-
rónép.

Novemberben az an-
gol nyelvi munkaközös-
ség Halloween partit
rendezett az alsósoknak.
Boszorkányok, csontvá-
zak, fekete macskák,
szellemek jártak a hatal-

mas aulában. Az 5. osz-
tályosok mûsorral ked-
veskedtek a kisebbek-
nek. Zsûri díjazta az öt-
letes töklámpásokat.

Márton-napját a német
nyelvet tanulók játékos
vetélkedõvel, lámpás fel-
vonulással ünnepelték.

Szüret, Halloween, Márton-nap a Kerékben
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Manó tanoda a
Mustármagban
Várják az iskola iránt ér-
deklõdõ szülõket és gyer-
mekeket a következõ al-
kalmakra.December 2-án
és december 9-én 16.30
órától Manó tanoda a le-
endõ 1. osztályosoknak.
(Elérhetõségek: Mustár-
mag Keresztény Óvoda,
Általános Iskola és Gim-
názium, 1038 Budapest,
Templom utca 5. Telefon
és fax: 388-8130 e-mail:
mail@mustarmag.sulinet.
hu honlap: www.mustar-
mag.communio.hu)

Varázsmûhely 
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános Iskolába
várják az óvodásokat és
szüleiket a „Varázsmû-
hely” nevû kézmûves,
irodalmi, játékos, sportos
foglalkozásokra. Prog-
ram: december 8-án 17-
tõl 19 óráig téli ünnepkör.
* 2010. január 27-én 17-
tõl 19 óráig: itt a farsang!
* Február 10-én 17-tõl 19
óráig: tornatermi sport-
foglalkozás. * Február
23-án és 24-én 7.55-tõl
9.40 óráig: nyílt órák. *
Március 30-án 17-tõl 19
óráig: tavaszi ünnepkör. *
Április 18-án 10-tõl 12
óráig: uszodai foglalko-
zás. (Cím: Szérûskert ut-
ca 40. Tel./fax: 367-3399,
436-9365, 367-1429.
E-mail: szeruskert-a@
kszki.obuda.hu Honlap:
www.drszent-gyorgyi.hu)

1 % 1 % 1 %
A Mókuskaland Egye-
sület köszöni támogatói
segítségét. Az 1 százalé-
kos felajánlások össze-
gét, 956 ezer forintot az
óvoda udvarán telepített
többfunkciós mászókák
alá biztonságos, rugal-
mas talajtakarás kialakí-
tására fordítja. (Adószám:
18097735-1-41)

Az évente két alkalommal
rendezett sportnapot min-
dig megkülönböztetett fi-
gyelem kíséri a Ziper-
nowsky Károly Álalános Is-
kolában. Az õszi látványos,
jó hangulatú mûsorban a
leendõ elsõ osztályosok és
szüleik kaptak ízelítõt az
intézményben folyó aktív
sportéletrõl.

Aprogramban egy-
mást követték az ér-

dekes bemutatók, mely-
ben az emeltszintû test-
nevelésben és sportisko-
lai képzésben résztvevõ
tanulók adtak számot tu-
dásukról azt bizonyítva,
hogy az intézmény meg-
érdemelten kapta meg a
„Minõsített Közoktatási
Típusú Sportiskola” cí-
met.

- Az Oktatási Miniszté-
riumtól kapott átminõsí-
tés azt jelenti, hogy már
második éve egy-egy
osztályunk közoktatási
típusú sportiskolaként
mûködik. A diákok emelt
óraszámban tanulják a
testnevelést, délután még
edzésen is részt vesznek
és három sportág, így a
kosárlabda, nõi röplabda
és az aerobic kiemelt ok-
tatásával a legtehetsége-
sebbek csatlakozhatnak a

minõségi nemzeti után-
pótlás neveléshez - adott
tájékoztatást a minõségi
változásról Horváth
Bors Rudolfné igazgató.
- Egyelõre az Óbudai Ka-
szásokkal, a Vasas nõi
röplabda csapatával és a
Sinkó Andrea nevével
fémjelzett aerobic mû-
hellyel kötöttünk együtt-
mûködési szerzõdést. A
sportosztályokban a kife-
jezetten számukra kiala-
kított és elfogadott sport-
iskolai keret tanterv alap-
ján folyik az oktatás. A
visszajelzések a szülõi

oldalról kifejezetten po-
zitívak, ez megerõsít
bennünket abban, hogy
jó úton járunk.

A Zipernowsky iskolá-
ban több más sportágat is
eredményesen ûznek a
tanulók. A folyosók falát
díszítõ oklevelek bizo-
nyítják a diákolimpiákon
és egyéb versenyeken,
kupákon szerzett elõkelõ
helyezéseket. A Kere-
kesné Laczkó Gabriella
testnevelési tagozat veze-
tõ „csapatában” a röplab-
dát Boronkai Magdolna
és Varga Tibor, a küzdõ-

sportokat Romhányi And-
rás, az aerobicot Albert
Éva, a kosárlabdát Ró-
zsáné Sztanev Andrea és
Pálfi Jenõ, a labdarúgást
Varga Tibor és Loór Ve-
ronika felügyeli.

- A kerületi versenye-
ken aktívan részt ve-
szünk, minden évben
azokban a sportágakban
indulunk, melyeket az is-
kolában preferálunk -
adott helyzetjelentést a
versenysportról Kere-
kesné. - A gyerekeket
verseny szintre próbál-
juk felkészíteni, ez már
látszik is az eredménye-
ken. Legjobb eredmé-
nyeket az úszásban, asz-
taliteniszben, kosárlab-
dában, aerobikban és fo-
ciban értük el, de szeret-
nénk a jövõben a csapat-
sportágakban és atlétiká-
ban is elõre lépni. Ennek
érdekében - többek kö-
zött egy saját erõbõl épí-
tett ugrógödörrel bõvít-
jük az atlétikai feltétele-
ket. A Római Teniszaka-
démia és a kerületi Tan-
uszoda is fogadja tanuló-
inkat úszásoktatásra,
mindkét mûhellyel kivá-
ló szakmai kapcsolatot
ápolunk. Remé-
nyeink szerint ta-
vasszal további ok-
levelekkel díszít-
hetjük iskolánk fa-
lait.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Szakmai sportnap a Zipernowskyban

Cél a mindennapos testnevelés

35 ÉVES AZ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. Színes progra-
mokkal, elõadásokkal ünnepelték együtt tanárok, diákok, szüleik és számos vendég
az önkormányzat által fenntartott Szellõ utcai Óvoda, Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fennállásának 35. évfordulóját. Az Óbudai
Kulturális Központban Bús Balázs polgármester nyitotta meg a jubileumi gálamûsort 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra

Tanítónõ babák 
különbözõ korokból

Textilbõl készült játékokból
és babákból nyílik kiállítás
december 1-jén a Platán
Könyvtárban. A tárlaton
Csekõ Etelka és Tóthné
Fábián Eta játéktervezõk
díjazott munkái láthatók. A
bemutató különlegességei
a textilbõl készült, különbö-
zõ korok viseletébe bújta-
tott tanítónõ babák. (A kiál-
lítás a könyvtár nyitva tar-
tási idejében látogatható.
www.platankonyvtar.hu.
Cím: Arató Emil tér 1., be-
járat a Kadosa utca felõl.
Tel.: 439-0936.)

Orgonaest 
és kórusmûvek

A békásmegyeri evangéli-
kus templomban decem-
berben két hangversenyre
várják a közönséget. Pál
Diana adventi orgonaest-
jét hallhatják december 6-
án 18 órától.Közremûköd-
nek: Károly Edit (szoprán)
és Szászvárosi Sándor
(viola da gamba). * Az
A:N:S Chorus John
Dunstaple mûveibõl éne-
kel december 11-én 19
órai kezdettel. Vezényel
Bali János. Közremûköd-
nek: Koltai Katalin (gitár),
Varga Ferenc (brácsa),
Pétery Dóra (orgona). (A
belépés ingyenes. Cím:
Mezõ utca 12.)

SZÍN-FOLT. A szentendrei Folt Mûhely „Szín-Folt” címû kiállítása 2010. január 12-ig
látható a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárában. (Nyitva tartás:
hétfõn, szerdán, pénteken 13-tól 19, kedden, csütörtökön 10-tõl 16, szombaton 9-tõl
14 óráig. Cím: Füst Milán utca 26.)

A F i l m - S z í n h á z -
Muzsika fotóal-

bum-sorozat legújabb
kötetét mutatta be Sza-
konyi Károly, Kossuth-
díjas író és Vince Má-
tyás, a Magyar Távirati
Iroda elnöke november
23-án a Symbol Buda-
pest átriumában.

Az MTI most megjelent
albuma, a több mint 13
millió fényképet tartalma-
zó archívumából származó
képekkel, Kállai Ferenc
életét és munkásságát dol-
gozza fel. A könyvet Kele-
ti Éva fotómûvész szer-
kesztette, többek között sa-
ját képei felhasználásával.

Kállai Ferenc fotókon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Török Ádám (progresszív
blues énekes, fuvolás),
Felkai Miklós (rock blues
gitáros) Mikulás-koncert-
je az Ice Cream Blues
Band együttessel decem-
ber 5-én 20.30 órakor kez-
dõdik a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. 

A két zenész sajáto-
san ötvözi a blues

és a rock zenei hangzá-
sát az est mûsorában. A
koncerten többek között

Cream, Eric Clapton,
John Mayall, Gary
Moore és Mini számok
hallhatók.

Minden vendéget wel-
come drinkkel fogad-
nak. Kapunyitás: 20.30
órakor, koncert kezdés:
21 órakor. A mûsort a
Duna TV rögzíti. (Belé-
põdíj: 1500 forint, diák-
igazolvánnyal: 500 fo-
rint. Cím: Csobánka tér
5. www.icecreamblues-
band.hu)

Az Ice Cream 
Mikulás-koncertje

A Magyarországon letelepedett görög õsöknek állít em-
léket a Raptisz Jannisz vállalkozó és mecénás gyûjtemé-
nyébõl összeállított kiállítás, melyet december 3-ig lát-
hatnak az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériá-
jában. A képen: a pesti görög templom a Duna-parton.
(Cím: San Marco utca 81.)

Az Óbudai Múzeum 2010-ben az óbudai vendéglá-

tás témakörében idõszaki kiállítást rendez. Kérjük,

amennyiben az óbudai éttermekkel, kocsmákkal,

bisztrókkal kapcsolatos tárgyi anyaggal, dokumen-

tumokkal, fényképekkel, vagy egyéb emlékekkel

rendelkeznek, keressék fel múzeumunkat. Gyûjtünk

továbbá jellegzetes óbudai ételrecepteket is. A mú-

zeum a felajánlott anyagokat megõrzi, a kölcsönvett

anyagokat pedig maradéktalanul visszaadja tulaj-

donosának. Felajánlásaikat elõre is köszönjük.

(Kapcsolatfelvétel levélben, vagy személyesen:

1033 Bp., Fõ tér 1., Zichy-kastély. Tel.: 06-1-250-

1020.)                                       Óbudai Múzeum

Idõközi tárlat az óbudai vendéglátásról

E lõadássorozat ked-
denként az Óbudai

Kulturális Központban:
„Az élet célja, végsõ ér-
telme. (Valóban lehet él-
ni hosszabb távú, az
arasznyi léten túlmutató
célokért?)” címmel de-

cember 8-án. Elõadók:
Kecskeméti János és
Filep György. Az elõ-
adások után kérdéseket
tehetnek fel. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõ-
jegy: 100 forint. Cím:
San Marco utca 81.)

Alapvetõ bibliai fogalmak
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Apróhirdetés

� 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 
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.:243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet.  1039 Bp., Rákóczi u. 10.
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
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.

� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Egyedi ajtók, ablakok készítése. Tel.: 06-
26-336-260
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Fodrász, házhoz megyek. Tel.: 06-26-336-
260-, 06(30)433-9555
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.

Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Burkolás! Minõségi burkolás és teljes kö-
rû lakásfelújítás garanciával, felmérés díjta-
lan! Tel.: 06(30)991-9391
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Kárpitos vállalja modern és styl bútorok
áthúzását, javítását, asztalos munkával. Szö-
vetminta. Ingyenes felmérés, szállítás. Rieder
György Tel.: 256-8285; 06(20)433-6289;
www.Riederkarpitos.hu
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-
3308
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Számítógépeit otthonában javítjuk, fej-
lesztjük. Vírusirtás, rendszertelepítés, adat-
mentés. Internet beállítás, ügyintézés. Szoft-
ver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalom-
mal: 06(20)998-0798 http://www.fmrkft.hu
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Házépítés, lakásfelújítás, kertépítés!
Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szobafes-
tés, gipszkartonozás, hõszigetelés, parkettá-
zás, lambériázás, villanyszerelés, vízszerelés,
tereprendezés, kézi földmunka, medenceépí-
tés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, garanciá-
val! Tel.: 06-30-960-4525
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06-30-954-9554
� 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
� Végleg leszoktatjuk a dohányzásról, egy
alkalmas, 26 perces biorezonanciás terápiával
7000 Ft-ért, a Vörösvári úti és a békásmegye-
ri SZTK-ban. Szombaton is rendelünk a
Vörösvári út 97-ben. Bejelentkezés:
06(70)271-9867
� Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Sz.e.
háznál is kezel.
� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
� Ideggyógyászati magánrendelés a Zápor
u. 53-ban. Bejelentkezés Dr. Huszák Mária
fõorvosnál a 06(20)336-5724-es számon.

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypeda-
gógiai, -pedagógiai asszisztens képzés. Kasza
Szakképzés. Tel: 276-5918 (NY. SZ. 01-
0064-04)
� Kállay Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Olaszul gyorsan-tanfolyamok, olasz-ma-
gyar Torinó diplomás tanárnõtõl. pszikmo@
freestart.hu. Tel.: 06 703570571

� Énekóra kezdõknek Olaszországban dip-
lomázott tanárnõnél. Repertoár: operától a jaz-
zig Tel.: 06 703570571, pszikmo@freestart.hu

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Kémia oktatás minden szinten, általános
iskolásoknak, matematika és fizika is (Aquin-
cumban). Tel.: 242-6118, 06(70)591-3410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  gyakkorlott, precíz tanárnõtõl a Vihar
utcában, egész nap. Vizsgára való felkészítés.
Tel.: 06(30)489-8731
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást, vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Fejestanoda vállal matematika, fizika és
nyelvoktatást, alapoktól-szigorlatig. www.fejes-
tanoda.atw.hu Tel.: 250-2003; 06(70)366-6445
� Német tanítás, korrepetálás, vizsgára ké-
szítés nagy tapasztalattal, türelemmel, Nánási
úton. Tel.: 06(30)458-2241
� Matematika tanítás, korrepetálás, felvéte-
lire-, érettségire felkészítés Óbudán vagy akár
otthonában. Az elsõ, szintfelmérõ óra ingye-
nes! Tel.: 06(20)910-7517
� Francia és angol magánórák a Rómain,
felnõtteknek, gyerekeknek, délelõtt és délután
korrepetálás. Tel.: 06(70)201-0618
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Matematika, fizikaoktatást - általános és
középiskolásoknak - vállal nyugdíjas mérnök.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269

� Dunai panorámás prémium lakások 450e
Ft/m2-tõl, 50-120 m2 nagyságúak leköthetõk a
Rómain 30% önrésszel. Tel.: 06-20-9418-633
www.kekdunahaz.hu

Ingatlan

� Hogyan készül a paprikáskrumpli ango-
lul? Fõzõtanfolyam angolul, diplomás ta-
nárral, JKI gyakorlott háziasszony is, 2-3
fõvel. Tel.: 242-6136; 06(20)483-7808

�Fizika-kémia, matematika-magyartanárok
korrepetálnak, érettségi, középiskolai elõké-
szítõt tartanak minden délután és szombat
délelõtt Óbudán, a Vörösvári úton általános
és középiskolásoknak. Tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Házi segítségnyújtás Budapesten.
Szolgáltatásaik: szociális, postai ügyek in-
tézése, orvoshoz kísérés, gyógyszerkivál-
tás, bevásárlás, fürdetés, kisebb takarítás.
Misszió Alapítvány Varga Sára. Tel.:
06(70)369-3647, 281-2105

� Fogyjon fülakupunktúrával  III. ker.
Tavasz u. 7. Tel.: 06(20)481-4646

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: a III.ker.
Bécsi út 217. (EuroCenterrel szemben).
Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinö-
vések, értágulatok eltávolítása. Bejelent-
kezés: 06(20)543-3948

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai magánren-
delés. Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása,
gyermekbõrgyógyászat. Budapest, 1027 Hor-
vát u. 28. (Margit körútnál). Dr. Faragó Kata-
lin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

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

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

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

Egészség

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

� 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 átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

� ÓBUDAI GYORSSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

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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� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,
téglalakásokat, házakat keresünk érdeklõdõ-
inknek. Tel.: 06(70)521-0342
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó csa-
ládi ház. Irányár: 38,8 MFt. Tel.: 06(30)393-
0066
� III. kerületben keresünk eladó-kiadó in-
gatlanokat ügyfeleink részére. Tel.:
06(20)320-5390; www.ebeningatlan.hu 365-
1900
� Magánszemélytõl sürgõsen eladó Lajos ut-
cában, újépítésû 12 lakásos társasház elsõ emele-
tén 53 nm-es, kétszobás, erkélyes, fiatalos lakás.
Légkondi, riasztó. Iár: 25,5M, tároló+garázs 3M.
Tel.: 70-278-4659
� Hármashatár-hegyen, Erdõalja úton, par-
kosított kertben, elsõ emeleti 99 nm-es társas-
házi lakás eladó. Tel: 06(30)991-3547
� Magánszemélytõl sürgõsen eladó Búza
utcában 9. emeleti, felújított kétszobás 52 nm
napfényes, vízórás lakás. Panelprogram vár-
ható. Hegyekre panorámás: 10,5M Tel.: 30-
238-1367

� Kétszobás, erkélyes, klímás panellakás a
Szentendrei úton, magánszemélytõl, hosszú
távra kiadó. Tel.: 06(20)594-9744
� Békásmegyeren hegy felõli oldalon kiadó
kétszobás, ebédlõnek használható elõszobás,
bútorozatlan apartman. Tel.: 06(30)921-8973
� Bécsi út 130-ban (Kiscelli út, sarokház) te-
remgarázsban gépkocsibeállók kiadók téli le-
állásra vagy hosszú távra is. Tel.: 06(70)325-
6993,
� Kaszásdûlõn, négyemeletes házban 1+2
fél szobás, erkélyes lakás bútorozottan kiadó.
Tel.: 06(30)477-6390
� Garázs Kaszásdûlõn kiadó vagy eladó.
Tel.: 06(30)922-3156
� Rózsadomb elején, Pusztaszeri úton, ked-
ves kislakás azonnal kiadó. benyiszabolcs@
gmail.com Tel.: 06(30)2401494, pszikmo@
freestart.hu. Tel.: 06 703570571

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó.Tel.:243-8280,205-
8700; 06-20-575-74-35 
� Családokhoz megbízható, lelkiismeretes
idõsgondozókat, babysittereket, takarítónõket

közvetítünk. „Empátia”, Tel.: 06/1-336-10-
94, 06/20-465-8458
� Ügyintézõt keresünk érettségivel, Temet-
kezési Iroda. Tel.: 06-202-989-477

� Óbudai óvodapedagógusi állás. Tel.: 367-
3620; 06(20)262-2430
� Duna House „Az év ingatlanosa” csillag-
hegyi, békásmegyeri, szentendrei irodájába
vállalkozó szemléletû értékesítõket keres. Je-
lentkezni: 06(30)619-5650; bernat.gabriel-
la@dh.hu e-mail címen lehet.
� Nyugdíjas férfi (számlaképes), lépcsõház
takarítást vállal. Tel.: 06(20)538-0297
� Óbudán heti 1 napra, megbízható, leinfor-
málható, takarító segítséget keresek. Tel.:
06(20)932-0700
� Megbízható, munkájára igényes bejárónõ
alkalmi és rendszeres takarítást vállal:
06(70)287-4269
� Háztartási munkát, kicsiny gyermekek
szeretgetését, idõsek gondozását vállalja er-
délyi, érettségizett fiatalasszony. Gyakorlat-
tal, referenciával. 1000-1300 Ft/ó. Tel.: 06-
26-326-408

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� SONY nagyképernyõs gyönyörû tv+állvány
olcsón eladó. Tel.: 243-5706

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,

bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Ünnepek között is. Tel.: 06(30)857-2653

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút
is - vásárol tanári diplomás fiatalember és
lomtalanítást vállal.. 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

� Sörözõ bérleti joga eladó a Kórház utcai
piacon. Tel.: 06(30)942-8833
� Kiadó a Szentendrei úton, Csillaghegyen,
50 nm-es  üzlet, 34 nm-es raktár, saját  parko-
lóval, kiváló reklámlehetõséggel. Tel.:
06(30)973-8206

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:
06(20)956-4084
� Csúcshegyen tûzelõfa kivágásáért, gyü-
mölcsösben segítõt keresek, Pasaréten lakás
kiadó. Tel.: 06(30)970-7299

� Megbízható, gyors, diszkrét társközve-
títés komoly kapcsolatot keresõknek. Tel.:
06-30-553-15-83, belvaros.ctk.hu

Társkeresõ

Egyéb

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� Német cég közép- és felsõvezetõket ke-
res. Fizetés euróban. Tel.: 06(70)515-6689

Állás

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

� Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó,  luxusházakat. Start In-
gatlan Kft. T.: 316-9408; 06(20)971-3335

� Szél utcában 94 nm-es, 2,5 szobás tetõ-
téri lakás eladó. Irányár: 25,5 MFt. Tel.:
06(30)749-4791

� 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.
Közelben horgásztó. Tel.: 06-(30)-941-
6577, 06-26-395-213

A Vízililiom Egyesü-
let - az elmúlt

évekhez hasonlóan - eb-
ben az évben is meghir-
deti a „Decemberi örö-
mök” címû rajzpályáza-
tát, 3-7 éves III. kerületi
gyermekeknek.

A mûvek készülhet-
nek A/4 vagy A/3 méret-
ben, rajz, festés illetve
vegyes technikával. 

A beérkezett mûveket
szakmai zsûri bírálja el.

Beadási határidõ: de-
cember 11. Bárczi Óvo-
da Vízi Tagóvodája,
1039 Bp, Víziorgona
utca 2. 

Ünnepélyes díjkiosz-
tás a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban, decem-
ber 19-én 10 órakor. 

(A rajzpályázattal
kapcsolatban bõvebb in-
formációt a www.vizilil-
iom.atw.hu oldalon ol-
vashatnak.)

Dunai Anita öltözködési ta-
nácsadó és tízéves lánya,
Blanka együtt hozták össze
ezt a könyvet, mégpedig
azért, hogy minden lány
könnyen eligazodjon az öl-
tözködés tudományának
rejtélyes világában. 

Az ilyen korú lányok-
nak már alakulgat az

ízlésük, most érezhetnek rá
a színek és formák párosítá-
sának fortélyaira, most fe-
dezhetik fel  azt a titkot, ho-
gyan lehet a ruhadarabokat,
a stílusokat igazi barátaikká
tenni. Mert mindenkit fog-
lalkoztat a saját külseje,
mindenki szeretne jól ki-
nézni, még ha gyerek is.

Azt is meg kell tanulni-
uk, hogy nem feltétlenül
kell a legdrágább holmikat
hordani ahhoz, hogy valaki
stílusos legyen. Az ízlés, a
jólöltözöttség nem pénz-
kérdés. Nem márkákról
van szó, vagy divatról. Szí-
nekrõl, formákról, alka-
lomhoz és alkatokhoz illõ
öltözködésrõl. Arról, hogy
nagyobb korukra kialakul-
jon a saját véleményük a
ruhákról, amely tükrözi az

egyéniségüket. Hogy tisz-
tában legyenek vele, a ki-
nézetükkel minden perc-
ben információkat juttat-
nak el a külvilág felé. Min-
dig a legjobbat  kell mutat-
ni magukból, s ez bizony
némi gyakorlatot kíván. 

Ebbe a könyvbe, nyu-
godtan firkálhatnak is.

Vannak benne  kitöltendõ
tesztek, játékos feladatok,
hagytunk helyet a jegyze-
teiknek, mert minden
gondolat, amelyet ez a
könyv ébreszt bennük,
hatalmas segítség lesz ab-
ban, hogy tökéletes ízlés-
sel induljanak neki a fel-
nõttek világának.

Öltözködési tanácsok kislányoknakDecemberi örömök rajzpályázat

H ívnak minden ki-
csit és nagyot a

Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskolába a de-
cember 3-án 17 órakor
kezdõdõ elõadásra,

melynek címe: Látoga-
tás a Mikulásnál. A na-
gyon bátrak szavalhat-
nak, énekelhetnek majd
a Mikulásnak. (Cím:
Zipernowsky utca 1-3.)

1 % 1 % 1 %. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát fel-
ajánlották a „Tegyünk Többet Értük” Zipernowsky
Károly Általános Iskola Alapítvány részére. Az ösz-
szegyûlt 427 ezer 465 forint felhasználása a követke-
zõképpen történt. Az iskola születésnapjának megün-
neplése: 25 ezer forint; farsangi jutalmazás: 106 ezer
510 forint; egészségnap szervezése, lebonyolítása:
220 ezer 600 forint; osztálykirándulások, erdei iskola
támogatása: 45 ezer 150 forint; legeredményesebben
végzett 8. osztályos tanuló jutalmazása: 9 ezer 560 fo-
rint; nyári tábor támogatása: 21 ezer 250 forint.

Látogatás a Mikulásnál
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Környezetünk

Az orchideafélék családja
a botanikusok és a laikus
felhasználók között is ki-
tüntetett figyelmet kap.
Ez a növénycsalád hosszú
ideig tartó, megkapó
szépségû virágzása, kü-
lönleges életmódja és sza-
porodási módja miatt nép-
szerû. A legtöbb trópusi
orchidea fákon él, és a ta-
lajlakó trópusi fajok sem
földben, hanem a laza, le-
vegõvel átjárt szerves tör-
melékben tenyésznek. 

Orchideák (Kosborfé-
lék) családja (Orchidaceae)

Az orchideának sok fény-
re van szüksége, lakásunk-
ban keleti vagy nyugati fek-
vésû ablakpárkányra te-
gyük. Erõs napsütésben vé-
kony függönnyel csökkent-
sük a fényt. A 20-22 Celsi-
us-fokos szobai hõmérséklet
megfelelõ számára, nyáron
se tegyük ki a kertbe, a 40
Celsius-fokos napos helyre.
A növény télen hoz virágot,
nyáron inkább levelet nö-
veszt.

Az egyik legfontosabb
igény az állandó meleg, pá-
rás, de nem fülledt környe-
zet. Érdemes több orchideát
csoportosan elhelyezni,
vagy ha egy-két tövünk van,
hasonló igényû páfrányok-
kal, pálmákkal, fikuszokkal
együtt tartani õket. Kerüljük
a huzatos helyiséget. Ha a
növény léggyökerei kifehé-

rednek és összeszáradnak,
azt jelenti, szüksége van víz-
zel permetezésre. Ha elég
nedvességet kapott, a gyö-
kerek megduzzadnak, és al-
mazöld színûek lesznek. A
gyökereket és a leveleket
elég körülbelül minden más-
nap permetezni. 

Öntözéskor figyeljünk ar-
ra, hogy télen lelassul az
anyagcsere, elég hetente
egyszer, bõségesen öntözni.
Soha ne álljon meg a nö-
vény alatt vagy a leveleken a
víz, mert rothadást okozhat.
Várjuk meg, amíg a fölösle-

ges víz kifolyik az edénybõl,
akkor helyezzük vissza a
növényt a kaspóba vagy alá-
tétre. A csapvíz túl kemény
öntözéshez, használjunk
esõvizet, vagy felforralt,
szobahõmérsékletûre hûlt
csapvizet. Fontos, hogy té-

len minden harmadik, nyá-
ron minden második öntö-
zésnél használjunk speciális
orchidea-tápoldatot is.

Az átlátszó cserép segít,
hogy a gyökér elegendõ
fényt kapjon a fotoszinte-
tizáláshoz. Átültetéskor a
léggyökereket soha ne távo-
lítsuk el, a növényt ne virág-
földbe ültessük, hanem spe-
ciális orchideaföldbe,
ugyancsak átlátszó cserép-
be. Az átültetés ideje május-
június, az elvirágzás után.

Elvirágzott orchideánkat
tegyük világos helyre (ne tû-

zõ napra), 15 Celsius-fok és
30 Celsius-fok közötti hõ-
mérsékletre, 50 százalék fö-
lötti páratartalommal. Köny-
nyû légmozgás, víz és tápol-
dat szükséges, úgy adagol-
va, hogy a cserép közepe
épp átnedvesedjen. Õsz ele-
je-közepe felé tegyük az or-
chideát éjszaka körülbelül
13 Celsius-fok, nappal kö-
rülbelül 19 Celsius-fok hõ-
mérsékletre, hogy a virágzá-
si idõszak megkezdésére
csábítsuk.

Karácsonyi kaktusz
(Schlumbergera sp., Rhip-
salis sp.)

Ez a különleges kaktusz-
féle Brazíliában honos, ere-
detileg trópusi, szubtrópusi
erdõk fáin él. Magyar nevét
onnan kapta, hogy kará-
csony környékén virágzik.
Egyszerûen tartható, hosszú
életû, régóta kedvelt szoba-
növény, páratlanul szép, dús
virágzással ajándékozza
meg tulajdonosát.

A Schlumbergera na-
gyobb mennyiségû virágait
karácsony környékén hoz-

za, de húsvét környékén
még egyszer virágzik. Fel-
álló, lapos levélzetén nin-
csenek igazi tüskék, csak a
szár széle fogazott, különle-
ges alakú virágait a szárak
végén hozza, ezek sokáig
díszítenek. 

A Rhipsalis fajok kerek-
ded, hullámos szélû ágai in-
kább laposan, szinte csüng-
ve állnak, a virágok szintén
az ág végén helyezkednek
el. A virágok színe nagyon
változatos, általában fehér,

piros, rózsaszín, lila színben
pompáznak, de mostanában
megjelentek a krémszínû
változatok is.

A karácsonyi kaktuszt vi-
lágos helyen tartsuk, de ne
kapjon közvetlen napsütést.
Virágzás alatt öntözzük bõ-
vebben és lássuk el tápol-
dattal is, de ne álljon vízben.
Érdemes kavicságyon tarta-
ni, így a pára biztosított, és
nem fenyegeti a túlöntözés
veszélye. Ne forgassuk a
fejlõdõ növényt, ennek ér-
dekében érdemes megjelöl-
ni a cserepet, és ne is na-
gyon mozgassuk, mert bim-
bói, levelei könnyen letör-
nek. Az átlagos hõmérsék-
lettõl kicsit hûvösebbet sze-
ret, ha például 22 Celsius-
foknál melegebb helyen
tartjuk, virágzása két hétre
is rövidülhet. A huzatot nem
szereti. 

Egy-két apró fogással biz-
tosíthatjuk a dús virágzást
következõ télen is. A körül-
belül két hónapig tartó nyu-
galmi idõszak kezdetét az
jelzi, amikor a kaktusz vi-
rágzás után elveszti fényét.
Iyenkor elég néhány fokos
hõmérséklet, fagymentes
helyen, öntözni alig kell. A
tavaszi felmelegedés során
érdemes kitenni a kertbe, itt
sem tûzõ napos helyre, vagy
üvegezett verandára. Öntöz-
zük kevesebb vízzel és táp-
anyaggal, de rendszeresen
(fõleg július-augusztusban).
Õsztõl, körülbelül 15 Celsi-
us-fokos hõmérsékleten
mérsékelten öntözzük, és
rendszeresen párásítsunk a
bimbók megjelenéséig. A
hõmérséklet nagyon fontos,
különben a virágzás el is
maradhat. A bimbók õsszel
kifejlõdnek, szeptemberben
kezdenek nyílni.

Friedmann Márton 
okleveles 

táj- és kertépítész mérnök

Kertészkedjünk!

Színes virágcsodák a téli nappaliban

Elegáns és gyönyörû:
orchidea, a tökéletes
ajándék!
1 szálas orchideák, kü-
lönbözõ színekben.
1 db: 1.990 Ft.
2 db: 2.990 Ft.

Karácsonyi kaktusz vásár
A téli szoba népszerû, könnyen kezelhetõ színfoltja
most kedvezményes áron kapható.
Karácsonyi kaktusz, többféle színben: 690 Ft/db.
2 db vásárlása esetén: 990 Ft/2 db.
Fitoland Dísznövénykertészet, 
Bp., III. ker. Bécsi út 387.
Nyitva: minden nap.
Hétköznap: 8-20.
Hétvégén: 8-18.
(További szezonális ajánlatainkat, kertészeti taná-
csainkat keresse a www.fitoland.hu weboldalon.)

Orchidea akció

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

Mikor égethetõ avar és kerti hulladék?
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Ó buda hegyvidéki
részei az 1970-80-

as években kezdtek be-
épülni, de amíg a zöld-
övezeti területen nagyon
sokáig csak családi háza-
kat emeltek, addig a kis
lakásszámú, 2-4 lakásos
társasházak csak az el-
múlt 5-6 évben jelentek
meg. Ilyen társasházak-
ból álló ingatlanfejlesz-
tés jelenleg is népszerû
formája a villapark, ahol
nagy hangsúlyt kap a
zöldfelület. 

A III. kerületben álló,
felsõ kategóriás családi
házak árai már a II. és
XII. kerületben lévõ tár-
saik árával versenyeznek,
ami jelentõsen csökkenti

eladhatóságukat. Családi
házért maximum 80 mil-
lió forintot hajlandók fi-
zetni a városrészben in-
gatlant keresõk, a zöld-
övezeti lakások esetében
50-60 millió körül van, ez
a lélektani határ. Az ala-
csonyabb fajlagos ár is a
villaparkok lakásai irá-
nyába billenti a mérleg
nyelvét, ráadásul egy jól
megtervezett parkban a
lakások mind személyes
térben és zöldfelületben,
mind csendben és nyuga-
lomban a családi házak
szintjét tudják nyújtani.

A villaparkok III. kerü-
leti megjelenésében az is
szerepet játszott, hogy a
II. és XII. kerületben már

korábban elfogytak az
ilyen kis lakásszámú tár-
sasházakból álló projek-
tek építésére alkalmas te-
rületek. 

A III. kerület hegyvidé-
ki részein ingatlant kere-
sõk számára három fon-
tos szempont létezik az
Otthon Centrum szerint.
Az elsõ a saját kert, vagy
kizárólagos kerthasználat,
a második a csend és a

nyugalom, a harmadik
pedig a panoráma. 

Jó példa a három jel-
lemzõ együttállására a
Villa Toscana, mely a Ki-
rálylaki úton, a Pilisi
Parkerdõ tõszomszédsá-
gában épülõ villapark. A
10.000 négyzetméteren
elterülõ 36 lakásos pro-
jektben 2-4 lakásos villa-
épületek épülnek. A 2-4
lakásos, két szintes há-

zakban a terület lejtése
miatt mindkét szinthez
kertkapcsolat tartozik, ki-
zárólagos kerthasználat-
tal. A házak elrendezése
és szintén a lejtés miatt a
felsõ szintekrõl teljes
vagy részleges panoráma
tárul Óbudára. A jelentõs
zöldfelület, illetve a Pilisi
Parkerdõ tõszomszédsága
pedig a csendrõl és nyu-
galomról gondoskodik.

A z idén átadni terve-
zett és a ténylegesen

átadott kiskereskedelmi te-
rületek arányából jól látha-
tó, hogy nagyon sok ingat-
lanfejlesztõ kockázatosnak
tartja bevásárlóközpontok
építését. 

- A bérlõk nagyon
visszafogták, vagy teljesen
leállították bolthálózat bõ-
vítési stratégiájukat, mivel
a kereslet jelentõsen visz-
szaesett - mondta Varga
Ágnes, a GVA Robertson
kiskereskedelmi részlegé-

nek vezetõje. - A kereslet
visszaesése, ahogy az a
már mûködõ házak példá-
ján is látható, területenként
eltérõ. Ezért is nagyon fon-
tos egy fejlesztõ számára,
hogy felmérje a kiskeres-
kedelmi projektje vonzás-
körzetében a vásárlóerõt és
a vásárlási szokásokat.

A GfK Általános Vásár-
lóerõ Index felmérése a
magyarországi háztartások
rendelkezésre álló teljes jö-
vedelmét térképezi fel tele-
pülésenként. Ebben a

rangsorban, két budai agg-
lomerációhoz tartozó tele-
pülést találunk az elsõ öt
között: Budaörsöt az elsõ
helyen, Törökbálintot a
harmadikon. A Gfk egy
másik felmérésében kitér a
kiskereskedelmi vásárló-
erõre is, ami településen-
ként azt mutatja meg, hogy
a lakosok mekkora össze-

get költenek el személyen-
ként a kereskedelemben. A
kiskereskedelmi vásárló-
erõt mérõ rangsorban Telki
áll a második helyen, Bu-
daörs és Százhalombatta a
negyedik-ötödik a ma-
gyarországi települések
között. Az összevont adó-
alapot vizsgálva pedig az
látható, hogy a budai kerü-

letek kivétel nélkül a buda-
pesti átlag fölött vannak. A
legnagyobb egy adófizetõ-
re jutó összevont adóalap a
II. kerületben a legmaga-
sabb, ezt követi a XII. és I.
kerület, majd ötödik he-
lyen a XI. és hetedik he-
lyen a III. kerület.

- Ezekbõl az adatokból
egyértelmûen kiderül,
hogy a budai oldalon ma-
gasabb a vásárlóerõ, illetve
a szabadon elkölthetõ jö-
vedelem. Ennek ellenére
Pesten található több bevá-
sárlóközpont mind szám-
ban, mind bérbeadható te-
rület nagyságában, amire
magyarázatul szolgál a
pesti oldal nagyobb mére-
te, illetve a nagyobb nép-
sûrûség. Viszont a szaba-
don elkölthetõ jövedelem
csökkenése az alacso-
nyabb vásárlóerõvel ren-
delkezõ területeken fájdal-
masabb és jobban vissza-
veti a keresletet - hangsú-
lyozta Varga Ágnes. 

FORRÁS: GVA ROBERTSON

A pénz Budán, az áru Pesten

Bevásárlóközpontok a Duna két partján

Hírösszefoglaló: a III. kerület hegyvidéki részein a kis la-
kásszámú társasházak lakásai keresettebbek, mint a csa-
ládi házak. Ennek hátterében ezen ingatlanok kedvezõ ár-
érték aránya, a piaci tendenciák és a terület sajátosságai
állnak, valamint a csendes és nyugodt környezet - véli az
Otthon Centrum. Mindehhez adódik, hogy lassan a III. ke-
rület zöldövezeti részein is elfogynak a kis lakásszámú tár-
sasházakból álló fejlesztésekhez alkalmas területek, ami
valószínûleg a jövõben a keresletre is hatással lesz. 

Ma már nem elég egy frekventált helyszínt választani egy
bevásárlóközpont fejlesztéséhez, a fejlesztõnek alaposab-
ban meg kell vizsgálnia a vonzáskörzet vásárlási szokásait
és vásárlóerejét. A fõvárosban a pesti oldalon jóval több
kiskereskedelmi terület található a bevásárlóközpontok-
ban, mint Budán. Ugyanakkor a Duna nyugati partján, illet-
ve a hozzá kapcsolódó agglomerációban magasabb a vá-
sárlóerõ. Ez azt jelenti, hogy jelentõs potenciál van még a
budai bevásárlóközpont fejlesztésekben.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Keresettebbek a villaparkok

Zöldövezeti ingatlanok piaca Óbuda
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Helyi sajtó – Programok

Idén elõször hirdetett or-
szágos pályázatot a Studio
Metropolitana Városfej-
lesztõ Mûhely (SM) „Pátri-
ánk” Helyi Sajtó-díj cím-
mel a települési, kistérsé-
gi közösségi újságoknak.
A pályázatra közel 100 pá-
lyamunka érkezett, me-
lyek közül hat tagú szak-
mai zsûri két kategóriában
választotta meg 2009 leg-
jobb települési lapját. 

A díjátadót a 4. alka-
lommal rendezett

Te lepülésmarke t ing
Konferencián, Budaör-
sön tartották november
18-án. Központi téma a
„Közösség, Kép, Kom-
munikáció” volt. Az
eseményen mintegy
150 polgármester, helyi
újságíró, kulturális,
kommunikációs és tu-
risztikai szakember vett
részt.

A Pápa és Vidéke
nyerte az év legjobb te-
lepülési lapja kitüntetõ
címet a nagyvárosok ka-
tegóriában. Második he-
lyezett az Újpesti Hely-
történeti Értesítõ lett, a
harmadik helyen holt-
versenyben az esztergo-
mi Hídlap, az Óbuda

Újság és a Mai Belváros
kerületi lap végzett. 

A kistelepülések kate-
góriában 2009 legjobbjá-
nak a Kerepesi Vélemény
címû Pest megyei újságot
választotta a szakembe-
rekbõl álló zsûri. Máso-
dik helyen végzett a pilis-
vörösvári Vörösvári Új-

ság, azonos pontszám-
mal lett harmadik a mo-
gyoródi Kilátó Kápolna
és a rózsaszentmártoni
Rózsai Hírek. 

A zsûri tagjai voltak:
Tripolszky László, a Saj-
tószakszervezet elnöke,
L. Gyöngyösi Zsuzsan-
na, a Független Újság-
írók Szövetségének el-
nöke, Kósa Csaba, a
Magyar Újságírók Kö-
zösségének elnöke,
Kleer László, a MÚOSZ
Helyi Sajtó Szakosztá-
lyának el-
nöke, Czif-
rik Balázs,
a Szabad
Föld fõ-
szerkesztõ-
helyettese
és Kri-
aszter Atti-
la, a Stu-
dio Metro-
p o l i t a n a
Városfe j -
lesztõ Mû-
hely kép-
viselõje. 

Elõször hirdettek pályázatot a települési sajtónak

Újságunk harmadik a helyi lapok versenyében

A következõ szempontok szerint értékelte a lapo-
kat a szakmai zsûri: egyéni külalak, esztétika, grafi-
kai megvalósítás, fejléc, tördelés; színes tartalom,
rovatok, a helyi közösség élete bemutatásának sok-
színûsége; politikai függetlenségre, objektivitásra
törekvés; a nyomdai kivitelezés és az egyenletes
minõség biztosítása.

KARIKATÚRA KIÁLLÍTÁS. „Mû-vészek terítéken” címmel Rák Béla és ba-
rátai (Bacsa Gergely, Békési József (Joe), Gáspár Imre, Szabó László Ró-
bert (Marabu), Tóth Antal, Zsoldos Péter) karikatúráit láthatták a Csil-
laghegyi Közösségi Házban

Változatos programokkal
várják az érdeklõdõket a
Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Füst Milán utcai
könyvtárában. 

• Családi szombatot
tartanak december 5-én
10-tõl 14 óráig, ahol a
kézmûves foglalkozá-
son karácsonyi ablakdí-
szeket, ajándékot és ka-
rácsonyfadíszeket ké-
szíthetnek a résztvevõk
M. Horváth Adrienn se-
gítségével.

• A következõ foglal-
kozáson, december 7-én

16.30-tól 18.30 óráig
betlehemet formálhat-
nak meg agyagból a lá-
togatók Gyurkovich
Krisztina vezetésével.

• Luca-napi boszorká-
nyos játék, mézeskalács
díszítés, karácsonyi ajtó-
és ablakdísz, gyapjúan-
gyalkák készítésének for-
télyait leshetik el az érdek-
lõdõk Papp Kornélia népi
iparmûvésztõl december
12-én 10-tõl 14 óráig.

(Bõvebb információ a
245-3409-es telefonszá-
mon és a fszek0305@
fszek.hu e-mail-címen.)

• Minden kisgyerme-
ket meghív az Aquin-
cum-Mocsáros Egyesü-
let Mikulása, december
5-én 15-tõl 17 óráig a
Gladiátor utcai pihenõ-
park körül egy kis
pónikocsizásra.

• December elsõ két
péntekjén, 4-én a HÉV

rómaifürdõi megállójá-
ban, 11-én pedig az
aquincumiban 17-tõl 18
óráig karácsonyváró
ének- és zeneszóval, sült
krumplival és almával
köszöntik az Aquincum-
Mocsáros Egyesület tag-
jai az érdeklõdõket és az
éppen arra járókat.

Ünnepi készülõdés a könyvtárban

Az Aquincum-Mocsáros
Egyesület programjai

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Mikulás
Rejtvényünkben Zelk Zoltán versébõl idézünk. Be-
küldendõ a vízszintes 1., a függõleges 13. és a függõ-
leges 52.a sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: É. F.
L. O.). 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helység. 14.
… Lehel, énekesünk volt. 15. Spanyol, osztrák és zam-
biai autók jele. 16. Üresjárat! 18. Marka van. 19. I-vel az
elején kis Imre. 21. Oroszországi föld.  24. Éktelen zse-
lé névelõvel. 25. Névelõs ruharész fordítva. 27. Õsi nép.
29. E. Z. L. 30. Dátumrag. 31. Romlott zsír. 33. Betaka-
rít. 35. Némán ûzöd! 36. Áhít. 37. Orosz férfinév. 38. Ja-
pán és máltai autók jele. 40. Hitbizomány része! 42.
Egyik fajta lakoma névelõvel. 43. Tóth Gábor szignója.
44. P. A. E. A. 46. Joyce …, amerikai író volt. 48. Buz-
dítja régiesen. 50. Ausztrál rockegyüttes volt. 52. Cse-
kély értékû. 54. Svéd, norvég, olasz és luxemburgi autók
jele. 55. Erzsi. 57. Fohász. 59. Megkevert német névelõ.
60. Ritka férfinév. 62. Válogatott focista volt, József,
névelõvel.
FÜGGÕLEGES: 2. Becézett Gizella. 3. Európai nép. 4.
Kézen van. 5. Nyiss. 6. Taníts. 7. Angol nem. 8. Elege
van. 9. A. É. N. 10. Svéd, marokkói és osztrák autók jele.
11. Hegyi kecskeféle. 12. Egyél. 13. Az idézet második
sora (zárt betûk: N. Ú. L.) 13a. Óceániai fõváros. 17.
Orosz parlamenti bizottság. 20. Gyári kolléga megszólítása. 21. Ki-
ejtett mássalhangzó. 23. Misszionárius teszi. 26. Iktató. 28. A sza-
vak jó része ilyen. 32. Moszkvai fõút. 34. Káposztában is van. 39.
Török építmény. 41. Innivaló. 42. Mérgezõ elem vegyjele. 43. Hal-
kító szó fordítva. 45. Angol ajtó magyar névelõvel. 47. Tova. 49.
Szubkontinens. 51. Kubai, kambodzsai, francia és osztrák autók je-
le. 52a. Az idézet harmadik sora. 53. Római egy és ezernegyven-
kilenc. 56. A. I. K. 58. Lapályban van! 61. Folyadék. 63. Eres!

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon december 8-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia ajándékcsomagot sorsolunk ki,
melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A november 17-én megjelent, „Erzsébet” címû rejtvényünk he-
lyes megfejtése: „Ó Magyarország, szép világ. Tudom én, élsz
gyötrõ láncon”. Nyertesek: Renner Sándorné, Szõlõ utca 80.;
Horányi Ferenc László, Bécsi út 88-92.; Primusz Tibor László,
Sarkadi Imre utca 1.

59
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Új funkciójú sportlétesít-
ménnyel lettek gazdagab-
bak a III. kerületiek és
mindenki, akinek fontos,
hogy egy családias sport-
klubhoz tartozzon.

AFolyondár Sport-
központ Kft. egy

sokrétû „szabadidõs bá-
zis” kiépítését vállalta,
amikor tartós bérletbe
vette a Vasas Sport Club-
tól a Folyondár utcai
sporttelepet. A már meg-
lévõ adottságok részben
meghatározták az irányt,
hiszen a zöldövezeti te-
niszpályák (10 darab), il-
letve a röplabda- és aero-
biccsarnok már önma-
gukban sok-sok sportolót
ide csábítottak, ám a na-
pokban befejezett felújí-
tás nagyságrendekkel nö-
velte a sporttelep vonze-
rejét. A szauna, a sport- és
gyógymasszázs, a gyer-
mekmegõrzõ, a több ter-
mes tánciskola (kicsiknek
és nagyoknak) csupán
néhány tétel az újdonsá-
gok listáján.

A nagy népszerûség-
nek örvendõ aerobic- és
sportgimnasztika szak-
osztály a jövõben kibõ-
vült térrel, gazdagabb
felszereléssel és meg-
újult kiszolgálóhelyisé-
gekkel biztosít szabad-
idõs és versenysport le-
hetõséget.

A Vasas sikeres nõi
röplabda szakosztálya
profi környezetben, fel-
újított öltözõkkel és
kiváló szakemberekkel
várja az új tehetségeket,
akik a felnõtt és utánpót-
lás csapatai sikereinek
fenntartását (és túlszár-
nyalását) tûzik ki célul.

Kiemelt figyelmet érde-
mel a Tánciskola, mely -
Budapesten egyedülálló
módon - erdõvel körül-
vett, természetes fénnyel
ellátott tágas termekben
mûködik. A kínálatban 20
fajta klasszikus és modern
táncóra szerepel, a legjobb
magyar tánctanárok veze-
tésével. Az óraadó mûvé-
szek közt érdemes meg-
említeni Földi Bélát, Ke-

lemen Katát, Budai Lász-
lót vagy Király Bélát.

A már említett salakos
teniszpályák (összesen
10, ebbõl télen 7  sátorral
fedett) nem csak az ama-
tõr teniszezõket szolgál-
ják ki, de itt található a
Vasas tenisz szakosztá-
lyának egyik bázisa, a
Sávolt Teniszakadémia
is, ahol országos hírû

edzõk oktatnak gyerme-
keket, fiatalokat, köztük
azokat, akik profi tenisz-
karriert terveznek. Gyak-
ran rendeznek itt társasá-
gi tenisztornákat is.

Különleges adottságai
révén a Folyondár sza-
badtéri és fedett rendez-
vények lebonyolítására
is alkalmas. A röplabda-
csarnokban számtalan

nagyszabású sportver-
senyt, elõadást, nagy-
gyûlést, bált tartottak
már eddig is.

A megújult elõcsar-
nokban lévõ kávézó hi-
deg és meleg ételeket,
üdítõket és kávét kínál.
A gyereksarok és gyer-
mekfelügyelet nagy se-
gítséget nyújt a kisgyer-
mekes vendégeknek. 

Megújult sportcentrum a Folyondár utcában
Erdei Mikulás

A Budapesti Természet-
barát Sportszövetség
Gyalogtúra Bizottsága
és a III. kerületi Termé-
szetbarát Bizottság de-
cember 5-én Mikulás
túrát szervez a Budai
hegyekben. Cél: a Me-
nedékház utca 22. (III.
kerületi pihenõház).
Megközelíthetõ: a 137-
es busz Erdõalja úti for-
dulójától, az Erdõalja
úton egyenesen az er-
dõn keresztül, a Mene-
dékház utca 22-es szá-
mig. Ajánlott túra útvo-
nal: Hûvösvölgy-Határ-
nyereg-Erdõalja út-
Menedékház utca. Táv:
8 kilométer, szint 100
méter. Az erdei Mikulás
11-tõl 13 óráig várja a
gyermekeket a pihenõ-
háznál.

Ovis foci
A III. kerületi TUE Lab-
darúgó Szakosztálya
várja azokat a nagy
mozgásigényû, 2002-
ben és 2003-ban szüle-
tett fiúk jelentkezését,
akik szeretik a labdát és
a játékos foglalkozáso-
kat. Az óvodás csoport
edzéseit Lilik József ve-
zetõedzõ és segítõi
tartják. Az edzések he-
lye: Váradi utcai általá-
nos iskola tornaterme,
kedden és csütörtö-
kön 16 órától. (Érdek-
lõdni Lilik Józsefnél le-
het a 06-70-866-7812-
es telefonszámon, illet-
ve TUE sportirodában:
454-1260.)

Pontosítás
A november 17-ei szá-
munkban megjelent „Ka-
szások nemzetközi gyer-
mek kosárlabdatorna” cí-
mû tudósítás képaláírá-
saiba sajnálatos hiba csú-
szott. A helyes szöveg:
Török Ferenc, a sportbi-
zottság elnöke különdíjat
ad át a Vasas játékosá-
nak (felsõ kép). • Harc a
labdáért a K. Sárgák-K.
Feketék mérkõzésen (al-
só kép).

Tisztelt Sportbarátok és Természetjárók!
A Rokon Baráti Kör 2010-ben is indítja egynapos, buszos sítúráit Ausztriába.
Idõpontok, tervezett úticélok: január 10.: Semmering/Stuhleck; január 17.:

Unterberg; január 24.: Semmering/Stuhleck; január 31.: St.Corona; február 7.:
Semmering/Stuhleck; február 14.: Puchberg am Schneeberg; február 21.: Sem-
mering/Stuhleck; február 28.: Semmering/Hirschenkogel.

Találkozás reggel 5.30 órakor az I. kerületi Battyhány téren (Duna oldal),
visszaérkezés este kb. 22 órakor. Részvételi díj: 4800 Ft/fõ, 14 év alatti gyer-
mekeknek 3500 Ft. Beszállókártya váltása a túra  elõtti  csütörtökig, a Rokon
Sportszerboltban lehetséges (1039 Bp., Mátyás király út 6.). Bõvebb felvilágo-
sítás: 06-20-450-3010, www.rokonsport.hu

Szeretettel várunk mindenkit!

Fördõs László, a Vasas SC tiszteletbeli elnöke, a nõi röplabdaszakosztály elnöke,
Szõllõsi Péter befektetõ, Bús Balázs polgármester és Markovits László, a Vasas SC
ügyvezetõ elnöke a sportcentrum átadásán

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Egynapos sítúrák a Rokonnal!
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Az elmúlt években még csak „gepárd körmeiket” mutogatták, ma már
megerõsödve, (ki)ugrásra készülnek a Gepárdok Jégkorong Egylet (GJE)
hokisai. A Rádl árok utcai Kaszások tornacsarnok mellett kialakított
jeges bázison száz amatõr játékos talált otthonra és szorgalmas edzé-
sekkel készül a bajnoki idényre.

Óbudán új sportág kezd elterjedni a fiatalok körében. Hétfõn,
szerdán és pénteken az újonnan épített könnyûfém vázas sátor-

ban vidám gyerekzsivaj töri meg a környék csendjét, de a többi na-
pokon is hallatszik az ütõk csattogása. A GJE rövid idõ alatt népsze-
rûvé vált, jelenleg 70 gyerek és 32 felnõtt tagja van a szakosztály-
nak. Az edzéseket Péter Róbert vezetõedzõ - egyben a klub elnöke
- és Doór András irányítja. A szupermini (4-7 éves), mini (8-10), kö-
lyök és serdülõ (11-16) csapatok életkoruknak megfelelõ képzést
kapnak. A legkisebbek játékos formában ismerkednek a sportág
alapjaival, a nagyobbak már bajnoki mérkõzéseken szerepelnek.

Szilárd alapokon
- Ajégkorong a nehezebb, bonyolult mozgásokból álló sportágak kö-

zé tartozik, ezért nagyon fontos az alapok tökéletes elsajátítása - avatott
be a felkészítés rejtelmeibe Doór András. - Fontosnak tartjuk, hogy a
hozzánk érkezõ gyerekek jókedvûen, játékos formában sajátítsák el a
mozgásokat és minél szilárdabb alapokat szerezzenek. Elõször csak a
korcsolyázást tanítjuk, utána vehetik kezükbe az ütõt a gyermekek. A
kerület óvodái és általános iskolái részére oktatást szerveztünk, melyen
400 fiatal vett részt.  A nagyobbak már a játékelemeket gyakorolják, a
legügyesebbekkel országos bajnokságon indulunk. Ezeken a mérkõzé-
seken még nem az eredmény, hanem a játékrutin megszerzése a fõ cél,
ezért a rendezõk nem is vezetnek tabellát. A versenyek során járjuk az
országot, a hat fõvárosi és ugyanennyi vidéki csapat sok mérkõzést ját-
szik, melyek során jónéhány tehetséges gyerek fedezhetõ fel. Nálunk
az ötéves Weidemann Márk és a két hétéves „ördögfióka”, Faragó
Bence és Hegedûs Márk lehetnek a jövõ reménységei. 

Hiányzik a nagypálya
A Négy Évszak SI támogatásának köszönhetõen jó körülmények kö-

zött mûködhet a szakosztály. A 30×15 méteres sátras pálya mellett
ugyanis még egy jeges területet kaptak, a használaton kívülre helyezett
TUE uszodát alakították át 27×12 méteres jégpályává. Az egymás mel-
letti két létesítményben nemcsak a Gepárd korongozói és mûkorcsolyá-
zói, hanem a kerület lakói is élvezhetik a jeges örömöket. Valami azért
hiányzik a felhõtlen boldogsághoz. A bajnoki mérkõzéseken, kupákon
szereplõ csapatoknak kicsi ez a jégfelület, nekik néha nagypályán is kell
gyakorolni, hogy hozzászokjanak a verseny körülményekhez.

A GJE jövõbeli terveiben szerepel egy szabályos méretû pálya épí-
tése, valamint a különbözõ korosztályos csapatok felzárkóztatása, az
Extra Ligában való indulás feltételeinek megteremtése. Addig persze
még nagy utat kell megtenni, de ismerve a klub vezetõinek jégkorong
szeretetét és kitartását, reálisnak tûnik a kitûzött cél elérése. A Gepár-
dok lehetnek hamarosan Óbuda „ügyeletes” büszkeségei.

Kép és szöveg: Lovas Albert

Jégpálya az uszoda helyén

Gyere, hokizz velünk!

Harmadik alkalommal rendezte
az Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. az Óbudai Diák
Fitness Napot november 14-én a
Márton Áron Szakkollégiumban.

Az esemény az evezõpados
ergométeres diákolimpiai

kerületi döntõvel kezdõdött,
majd az aerobik Mix követke-
zett; ismerd meg az aerobik órák
különbözõ stílusait táncostól a
harcoson át a hagyományos
alakformálóig. Közben óbudai

egyesületek mutatkoztak be
nagy sikerrel. Az Óbudai Diák
Fitness Napon hirdették ki az
Egészségolimpia rajzverseny
pályázata és a „Vízben is bein-
dultunk” játék eredményét.

Számos életmód program zaj-
lott és folyamatosan lehetett re-
gisztrálni az egészségolimpiai
szûrõprogramra.

A rendezvény sikerét mi sem
bizonyítja jobban mint az, hogy
közel 1000-ren vettek részt az
egész napos rendezvényen.

Ezren a fitness napon

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgármes-
ter fogadóórájának  idõ-
pontja: szerdánként 14-
tõl 16.30 óráig. Helyszí-
ne: polgármesteri hivatal
I. emelet 23-as szoba.
(Bejelentkezés telefonon
Stollmayerné Fazekas
Erikánál a 437-8696-os
telefonszámon.)

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
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõk
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 alat-
ti Fidesz irodában. Ész-
revételeivel e-mail-en is
megkeresheti a képvise-
lõt: szikoral@bp.hu

* * *
Bihary Gábor (MSZP)
fõvárosi képviselõ fo-
gadóóráját a 368-9464-
es számon, vagy a
bp03@mszp.hu e-mail
címen történõ elõzetes
egyeztetés szerint tartja.

Donáth László, a 4.

számú választókerület

(Békásmegyer-Csillag-

hegy) országgyûlési

képviselõje, minden hó-

nap elsõ szerdáján, 17-

tõl 19 óráig várja foga-

dóórájára a lakosokat a

Békásmegyeri Közös-

ségi Házba (Csobánka

tér 5.).

Dr. Orosz Sándor, az

óbudaiak országgyûlési

képviselõje, az ország-

gyûlés ülésezésének

idõszakában, minden

héten csütörtökön, 17-

tõl 19 óráig fogadóórát

tart. Helyszín: Magyar

Szocialista Párt III. ke-

rületi irodája, a Mókus

utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as

parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb december 2-án) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodá-
jában. * Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb december 16-án) adó-
tanácsadás 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 3-án, majd december
17-én 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• Változás! A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb december
16-án) ingyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban (Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-
20-483-3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart 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.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
december 3-án), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás szeptembertõl minden
páros hét csütörtökén, 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

A film rövid tartalma:
1956. november 3-

án a Maléter Pál honvé-
delmi miniszter által ve-

zetett küldöttség, napköz-
ben Budapesten, majd es-
te tíz órától Tökölön tár-
gyalt a szovjet csapatok

kivonásáról Magyaror-
szág területérõl. Az esti
tárgyalás csapdának bizo-
nyult. A küldöttség tagja-
it letartóztatták, néhányu-
kat börtönbe zárták, majd
elhurcolták a Szovjetuni-
óba. Két éves fogva tartás
után Maléter Pált, a tár-
gyaló delegáció vezetõjét
a Nagy Imre és társai el-
len perben halálra ítélték,
s az ítéletet végre is hajtot-

ták. Afilm egyik szereplõ-
je az a Thurzó-Tamás Kál-
mán, aki Maléter Pál al-
kalmi sofõrjeként több al-
kalommal együtt volt a
honvédelmi miniszterrel,
a Kilián laktanyától
Tökölig.

A filmet szerkesztette:
Balogh Júlia. A vetítés
után beszélgetés Csóri
Sándorral és Kun Mik-
lóssal. Az est háziasszo-
nya: Menczer Erzsébet
képviselõ asszony. 

(Cím: Óbudai Kulturá-
lis Központ, San Marco
utca 81.)

A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom

III. kerületi Szervezete
egészségügy és szociál-
politika témában tart
nyílt konferenciát de-
cember 6-án 10.30-tól
15 óráig a Hunor Hotel-
ben (Pünkösdfürdõ utca
40.) Elõadók: Sneider
Tamás és Gyenes Géza.
(A programról bõvebben
a Kabar utca 11-ben
kaphat tájékoztatást,
hétfõn és szerdán 15-tõl
18 óráig. Honlap:
www.obuda.jobbik.hu)

Vacsorával egybekötött mûsoros rendezvényt tartottak az Idõsek Világnapja alkalmá-
ból a Harrer Idõsek Klubjában, ahol fellépett Eisler Masi, Kanadából érkezett mûvész-
nõ, Pándy Piroska operett és musical énekes, Berentei Péter táncdalénekes. A zenei
kíséretet Csényi Ferenc adta

A szovjet csapda
A Polgári Klubban december 3-án 18 órától tartják a so-
ron következõ rendezvényt. „A szovjet csapda” címû 52
perces dokumentumfilmet láthatják az érdeklõdõk. Ven-
dégek: Balogh Júlia (Duna Autonómia Csatorna), Csóri
Sándor költõ, újságíró és Kun Miklós történész.

Meghívó 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994 óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.x4host.eu

1 % 1% 1 %
• A „Napsugár Kelta Vendéglátó
Szakközépiskola és Szakiskola
Alapítvány” Kuratóriuma köszöni
mindazok támogatását, akik 2008-
ban a civil szervezet javára felajánlot-
ták személyi jövedelemadójuk 1 szá-
zalékát, összesen 252 ezer forintot.
Az összeget az alapító okiratban fog-
laltak szerint, a diákok szabadidõs te-
vékenységére használták fel.
• A Zöld Almák Óvodai Alapítvány
(Szérûskert utca 37.) ezúton szeretné
megköszönni támogatóinak, hogy
2008. évi személyi jövedelemadójuk
1 százalékát felajánlották az intéz-
ménybe járó gyermekeknek. Az ösz-

szegyûlt 1 millió 54 ezer 192 forint-
ból fejlesztõ játékokat vásárolnak,
valamint a csoportszobákat korszerû-
sítik (PVC padlócsere). (Adószám:
18076994-1-41.)
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Anemzetiségi hagyományok
õrzése, ápolása jegyében

tartották a Német Kultúra Napját
november 27-én a Medgyessy
Ferenc utcai Általános Iskolá-
ban, a Német Kisebbségi Önkor-

mányzat támogatásával. A mû-
sorban felléptek a kerületi német
vers-, prózamondó és kisjelenet
játszó verseny gyõztesei, nemze-
tiségi óvoda csoportja és a Tekla
Táncegyüttes.

Német Kultúra Napja a Medgyessyben

DOROMBOLÓ SZÉPSÉGEK. Nemzetközi Macskakiállítást rendeztek a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban, ahol nemzetközi zsûri döntött a versen-
gõk sorrendjérõl

50 ÉVES KÉPZÕMÛVÉSZ KÖR. A fennállásának fél évszázadát ünnep-
lõ, a Békásmegyeri Közösségi Házban mûködõ Képzõmûvész Kör öt
évtizedet felölelõ munkájáról adott rendhagyó keresztmetszetet az
a színes, formabontó kiállítás, melyet a közösségi házban láthat-
tak az érdeklõdõk

V áltozások az elérhetõ-
ségben! A Budapest III.

kerületi Polgárõr Egyesületbe
belépni szándékozók a 06-30-
621-6088-as számon, illetve a
polgaror.obuda@gmail.com
elektronikus címen érdeklõd-
hetnek. Web: www.polgaror-
obuda.hu

Ezeken az elérhetõségeken
várják a kerületi lakosok javas-
latait és észrevételeit is. 

Polgárõr Egyesület: hol érdeklõdhetnek
a belépni szándékozók?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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