
Óbudai polgárok, civil szervezetek, egyéb
közösségek tehetnek írásban javaslatot
március 8-ig arra, ki kapja a díjat.

A képviselõ-testület a tavalyi közmeg-
hallgatást december 21-én tartotta a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban.

Téli vízitúra a Hévízi patakon, több tur-
nusban az Óbudai Sportegyesület szer-
vezésében.29

„Hébe-Hóba” vízitúra a Hévízi patakon
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Óbuda Kultúrájáért Díj

11
Közmeghallgatás a környezetvédelemrõl

Bemutatkozott az új
rendõrkapitány, el-

köszönt Óbuda-Békás-
megyer eddigi jegyzõje,
megalapították a „Pro
Óbuda”-díjat, a kerület-
nél marad az idegenfor-

galmi adó beszedése -
többek közt ezen jelentõs
események, döntések
voltak a képviselõ-testü-
let elõtt a tavaly decem-
ber 16-ai évzáró ülésen.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Február végéig ingyenes jégpálya a Fõ téren

Ülésezett a képviselõ-testület

„Pro Óbuda”-díjat alapítottak

A Fischer Ágoston
Óbudai Szociális

Díjat 2010-ben Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata az Ételt az
Életért Közhasznú Ala-

pítványnak ítélte oda. A
civil szervezet rászoruló
személyek és családtag-
jaik élethelyzetének ja-

vítása érdekében kifej-
tett áldozatos munkájá-
val érdemelte ki az elis-
merést. INTERJÚ A 9. OLDALON

Étellel az életért

A korcsolyázni vágyók díjmentesen használhatják február végéig az önkormányzat ál-
tal felállított jégpályát a Fõ téren. Korcsolyabérlési lehetõség biztosított. A
www.obuda.hu oldalon online kísérhetik figyelemmel a korcsolyázókat. (Nyitva tartás:
naponta 8-tól 22 óráig)

T öbb mint 16 millió
forint gyûlt össze

azon a 2010 novemberi
jótékonysági koncerten,
melyet „Jobb velünk a
világ!” címmel rendez-
tek. Az ehhez kapcsolódó
sajtótájékoztatóról la-

punk tavaly december
15-én megjelent számá-
ban közöltünk képes in-
formációt. Mivel lapzár-
tánk után tartották a tájé-
koztatót, most bõvebben
foglalkozunk a témával.

FOLYTATÁS A 10. OLDALON

16 millióval Jobb a világ!

Passzívház épül Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

A Lumen Christi Gospel Kórus, melyet fiatal amatõr énekesek és zenészek alkotnak,
már tíz éve mûködik. Idõközben három lemezük jelent meg, és számos helyen (így
most az Óbudai Fõ téren) adtak koncertet. Õk a „fekete gospel” zene hazai képvise-
lõi. A gospel kórus vezetõje Gergó Lajos

Elkészült a kemencében sült kenyérlángos 
Weszely Ernõ karácsonyi harmonika koncertjével lopta
be magát a közönség szívébe

Pillanatfelvételek az óbudai adventrõl  
Az adventi hétvégéken tartalmas programokkal várták az
érdeklõdõket Óbuda szívébe, a Fõ térre. Képriportunkban
az óbudai advent színes eseményeibõl válogattunk.

Hangszerbemutatóval egybekötött hárfa koncertet adott
a Largo Egyesület

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Zipernowsky Károly Általános Iskola tanulói ünnepi
mûsorral lepték meg a közönséget

Az Alma Együttes szórakoztatta a kicsiket 

Betlehemi történetet adtak elõ a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai 

Élezik a korcsolyát
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Ferenczi György és a Rackajam. Ferenczi György a hazai könnyûzenei élet egyik igazi
fazonja. Szájharmonikás, hegedûs, gitáros, énekes, dalszerzõ, virtuóz muzsikus, öt-
letember és valódi mókamester „egy füst alatt”. A jelenlegi felállásban 2005 óta mû-
ködõ együttes 2006-ban jelentette meg Petõfi-versfeldolgozásokra épülõ lemezét,
mely egy évvel késõbb aranylemez lett

Kirakodóvásár
A „Holle Anyó” címû mesejátékot a Batyu Színház tolmá-
csolásában láthatták a Fõ téri színpadon

Népi hangszerbemutató (bolgár duda)

Karácsonyfa-díszítõ verseny kerületi iskoláknak és óvo-
dáknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A napirendek tárgyalása
elõtt mutatkozott be hiva-
talosan Horváth Antal
rendõr õrnagy a képvise-
lõ-testületnek. A III. kerü-
leti Rendõrkapitányságot
dr. Markó Attila távozását
követõen, 2010. novem-
ber 16-tól irányítja megbí-
zott vezetõként. Az új
rendõrkapitány elmondta:
a pályán töltött több évti-
zed alatt végigjárta a rang-
létrát, legfontosabb fela-
datának azt tartja jelenlegi
pozíciójában, hogy meg-
állítsa az állomány kötelé-
kében szolgálatot teljesítõ
rendõrök fluktuációját,
valamint azt, hogy vissza-
szorítsa a lakosságot leg-
inkább irritáló bûncselek-
ménytípusokat. (Az új
rendõrkapitánnyal készült
interjút, „Szeretek csapat-
ban játszani” címmel la-
punk 2010. december 2-
án megjelent 23. számá-
nak 13. oldalán olvashat-
ják - a szerk.)

A Fõvárosi Közgyûlés
egyhangú döntéssel Sárá-
di Kálmánné dr.-t válasz-
totta Budapest fõjegyzõ-
jévé. A III. kerületben 20
éve, jegyzõként 1997-tõl
dolgozó tisztviselõ elbú-
csúzott a városrész képvi-
selõ-testületétõl.  A képvi-
selõk zárt ülésen döntöt-
tek a jegyzõi pályázat
nyertesének személyérõl.
Ennek értelmében Kiss
Anitát, az okmányiroda
eddigi vezetõjét választot-
ták Óbuda-Békásmegyer
új jegyzõjévé.

A helyi adókról
Elsõként az egyes helyi

adókról szóló rendeletet
módosította a testület, egy-
hangú szavazással. Az
építményadó mértékének
felsõ határa jelentõsen
emelkedett január 1-jétõl -
errõl döntött a parlament.
A helyi rendelet értelmé-
ben az építményadó eddig
a törvényi felsõ mértékkel
megegyezõ volt. A képvi-
selõk döntését követõen
azonban a lehetséges 1580
forint/négyzetméter/év he-

lyett csupán 1430 forint/
négyzetméter/év az adó-
maximum 2011. január 1-
jétõl. Az építményadó
emelésének mértéke így
15,23 százalék. 

Szintén törvénymódosí-
tás tette lehetõvé, hogy ja-
nuár 1-jétõl a kerületek
dönthessék el, átengedik-e
a Fõvárosi Önkormány-
zatnak az idegenforgalmi
adó beszedését vagy hely-
ben „szedik be”, illetékes-
ségi területükön. A képvi-
selõ-testület utóbbit vá-
lasztotta, mértékét a meg-
kezdett vendégéjszakára
esõ szállásdíj 4 százaléká-
ban határozták meg. 

„Pro Óbuda”-díjat
alapítottak 

Nagy többséggel, három
tartózkodás mellett fogad-
ták el a „Pro Óbuda”-díj
alapításáról szóló elõter-
jesztést.  A díszpolgári ja-
vaslattevõ testület részérõl
felmerült az igény, hogy
számos magánszemély, il-
letve szervezet tevékenyke-
dik a gazdaság, a tudo-
mány, a mûvészet és a kul-
túra területén, aki, vagy
amelyek kiemelkedõ tevé-
kenységet végeztek a vá-
rosrész fejlõdése, gyarapo-
dása, hírnevének öregbítése
érdekében, a díjak relatíve
korlátozott száma miatt
azonban mégsem adható
számukra kitüntetõ cím.
Munkájuk méltó elismeré-
sére hozta létre a képviselõ-
testület a „Pro Óbuda”-díjat.

„Könyvet házhoz”
meghosszabbítva

A fenti címû szolgálta-
tást 2007 április közepe óta
mûködtetik a városrész-
ben. Mindennek köszön-
hetõen folyóiratok, köny-
vek és más egyéb doku-
mentumok juthatnak el az
idõs, beteg, mozgásukban

korlátozott emberekhez. A
szolgáltatás alapját a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár
és a helyi önkormányzat
között kötött együttmûkö-
dési szerzõdés adja. A
könyvek szállításában az
Óbudai Múzeum és a Pla-
tán Könyvtár, valamint az
Óbudai Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Központ

Támogató Szolgálata is
részt vesz. Amúlt év végén
lejáró együttmûködési
szerzõdést 2012. december
31-ig meghosszabbította a
képviselõ-testület. 

Berendezik a Meggyfa 
utcai  ingatlant

Még tavaly júniusban
döntöttek arról, hogy az
önkormányzat a tulajdo-
nában álló Meggyfa utca
33. szám alatti épületet az
Óbudai Gondozási Köz-
pont (új nevén Óbudai
Szociális Szolgáltató In-
tézmény - a szerk.) részére
adja abból a célból, hogy
itt az intézmény szakmai
irányítása alatt, 60 férõ-
hellyel nappali ellátást és
étkeztetés alapszolgálta-
tást nyújtsanak. Egyúttal
hozzájárultak ahhoz is,
hogy az itt mûködõ civil
szervezetek tovább foly-
tathassák tevékenységü-
ket az épületben. A képvi-
selõk az ingatlan átalakítá-
si költségeinek rendelke-
zésre bocsátása mellett, a
berendezésre 10 millió fo-
rintot biztosított a tartalék
keret terhére. 

Szeberényi Csilla

Elköszönt a jegyzõ, bemutatkozott az új rendõrkapitány

„Pro Óbuda”-díjat alapítottak

- Nem bú-
csúzom, csak
elköszönök. A
lelkembõl egy
darab itt marad
a III. kerület-
ben - mondta
elérzékenyül-
ten Sárádi
Kálmánné dr.,
Óbuda-Békás-
megyer címze-
tes fõjegyzõje
a képviselõ-
testület tavaly
december 16-
ai évzáró ülésén annak
kapcsán, hogy a Fõvárosi
Közgyûlés egyhangú
döntéssel õt választotta a
huszonegy pályázó közül
Budapest fõváros fõjegy-
zõjévé. Napirend elõtt
vett búcsút a képviselõk-
tõl, a hivatal dolgozóitól.

A megválasztott tiszt-
viselõ az ELTE-n szer-
zett jogi diplomát, majd
közigazgatási szakvizs-

gát tett. A III. kerületben
20 éve, jegyzõként 1997-
tõl dolgozó Sárádi Kál-
mánné dr. a múlt évben
címzetes fõjegyzõi elis-
merést kapott a minisz-
terelnöktõl. 

Bús Balázs polgármes-
ter elismeréssel szólt az
általa végzett precíz, ní-
vós törvényességi és ható-
sági munkáért. Köszöne-
tet mondott azért, hogy a

jegyzõnõ segítségére volt
a polgármesteri tisztség
átvételének nehéz idõsza-
kában. A frakcióvezetõk
is jókívánságaikat fejez-
ték ki a nem kis kihívá-
sokkal járó fõjegyzõi fel-
adatokhoz. 

Sárádi Kálmánné dr. ta-
valy december 20-án
kezdte el munkáját a Fõ-
városi Önkormányzatnál. 

Sz. Cs. 

Óbuda jegyzõje a Fõvárosi Önkormányzatnál folytatja

„A lelkembõl egy darab itt marad”

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Kisebbségek – Fõvárosi hírek

A Német, a Szlovák, a Len-
gyel Kisebbségi Önkor-
mányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület évek
óta december harmadik
vasárnapján rendezi a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban a hagyományos
adventi estet, melyen a
nemzetiségi óvodások, is-
kolások és kórusok mû-
sorral lépnek fel. 

M inden évben ek-
kor adjuk át a

„Braunhaxler”-díjat,
melyet a német nemzeti-
ségért legtöbbet tevõ
személynek ítélünk oda.
Dr. Fehérvári József, a
III. kerületi Német Ki-
sebbségi Önkormányzat
korábbi elnöke kapta
2010-ben a kitüntetést. 

Dr. Fehérvári József a
Német Kisebbségi Ön-
kormányzat megalapítá-
sától, 1994-tõl 2010-ig
töltötte be az elnöki

tisztséget. Tizenhat éven
keresztül meghatározó
szerepe volt Óbuda-Bé-
kásmegyer német nem-
zetiségi életében. Lefek-
tette az alapokat, elindí-
totta a Német Kisebbsé-

gi Önkormányzat mun-
káját, megszervezte a
nemzetiségi programo-
kat, a nemzetiségi okta-
tást, összefogta a kerü-
leti német civil szerve-
zetek tevékenységét

(többek között a „Braun-
haxler” Egyesületét is,
melynek alapító tagja),
számtalan tanulmány-
utat szervezett kül- és
belföldre a meglévõ né-
met kapcsolatok ápolá-
sa, illetve új kapcsola-
tok kialakítása érdeké-
ben, minden lehetséges
módon támogatta az
óbudai köztéri szobrok
restaurálását, eredeti he-
lyükre történõ visszaál-
lításukat (Szenthárom-
ság szoborcsoport,
békésmegyeri Kurtz-
kereszt, a még átadásra
váró Szent Flórián szo-
borcsoport), az óbuda-

békásmegyeri németek
történetével foglalkozó
könyvek, naptárak ki-
adását, az egykori ha-
gyományos óbudai ren-
dezvények feleleveníté-
sét (Óbudai Búcsú,
Krumplibúcsú stb). 

Nekünk, akik átvettük
a feladatait, nem lesz
könnyû dolgunk, de
mindent megteszünk
azért, hogy méltóképpen
folytassuk munkáját,
melyet az elmúlt 16 év-
ben fáradhatatlanul,
szívvel, lélekkel végzett. 

A mûsorban felléptek
a Szent Péter és Pál
Szalézi Óvoda Gyön-
gyösbokréta német
nemzetiségi óvodásai,
az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola harmadikos
tanulói, a Medgyessy
Ferenc Általános Iskola
másodikos tanulói, a
Budapesti Szlovák Tan-
nyelvû Általános Iskola
és Gimnázium diákjai, a
Szent Kinga Kórus, a
Pilisszántói Szlovák Ha-
gyományõrzõ Pávakör,
a „Braunhaxler” Dalkör
és a Békásmegyeri
Énekkar Egyesület. A
mûsor végén mindhá-
rom kisebbség anya-
nyelvén, majd végül
magyarul is elénekelte a
„Csendes éj, szentséges
éj” címû karácsonyi
éneket. 

Neubrandt Istvánné, 
a Német Kisebbségi

Önkormányzat elnöke 

Nemzetiségi ünnep „Braunhaxler”-díjjal

Puskás Péter alpolgármester gratulál dr. Fehérvári Józsefnek, aki „Braunhaxler”-
díjat kapott

A Fõvárosi Közgyûlés ta-
valy decemberi 15-ei ülé-
sén további szigorítások-
ról döntött a köztéri do-
hányzással kapcsolatban.

Tarlós István fõpol-
gármester javaslatára

arról határozott a köz-
gyûlés, hogy nemcsak az
aluljárókban, hanem a
megállókban sem szabad

dohányozni 2011 febru-
árjától. Akit a közterület-
felügyelõk mégis rajta-
kapnak, akár 50 ezer fo-
rintos bírsággal is sújt-
hatják. A megállókban
úgynevezett dohányfüst-
mentes zónákat alakíta-
nak ki: a járdaszegélytõl
számított két méter szé-
les és - jármûfajtától füg-
gõen - 12-18, 36, 55, il-

letve 120 méter hosszú
területre terjed ki a sza-
bályozás hatálya. 

Az aluljárókra is to-
vábbi szigorítás vonat-
kozik: nemcsak dohá-
nyozni nem szabad 2011
januárjától, hanem alko-
holt fogyasztani sem.
Ezért akár 30 ezer fo-
rintra is büntethetnek a
közterület-felügyelõk. 

Tovább szigorít a fõváros

Dohányfüst-mentes megállók

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek
számára. Az önkormányzat által végzett napi pályá-
zatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre
folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus leve-
lezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati
lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb
hasznos információkról. Ha igénylik az önkormány-
zat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni
Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyen-
lõségi referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail
címen.

Értesülés friss pályázatokról
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-
lalkozók részére elektronikus levelezési listát mû-
ködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhetnek
az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.
Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a kö-
vetkezõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Országgyûlési 
képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlési
képviselõ (4. számú
egyéni választókerület)
elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóórá-
ját.További információért
hívja a polgármesteri tit-
kárságot a 437-8696-os
telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3.
számú egyéni választó-
kerület) országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ minden hónap el-
sõ csütörtökén 16-tól
18 óráig tart fogadóórát
a Kaszásdûlõ utca 7.
szám alatti Fidesz iro-
dában. Idõpont-egyez-
tetés miatt a fogadóórá-
ra elõzetesen be kell je-
lentkezni a 367-8791-
es telefonszámon.

Az elhurcoltakra
emlékeznek 

A Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom-
ban január 16-án 11
órától szentmisével em-
lékeznek a „malenkij ro-
bot”-ra elhurcolt óbudai
civil lakosságra. A
szentmise után a Vá-
rosháza falán elhelye-
zett emléktáblánál ko-
szorúzás lesz. Beszé-
det mond Menczer Er-
zsébet országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ.

Új fõjegyzõ, 
tûzoltóparancsnok
A Fõvárosi Közgyûlés
tavaly december köze-
pén tartott ülésén a
képviselõk kinevezték
az új fõjegyzõt és az új
tûzoltóparancsnokot. A
fõjegyzõ Sárádi Kál-
mánné dr., míg a tûzol-
tóparancsnok Varga Fe-
renc lett. Mindketten a
III. kerületbõl kerültek a
fõvároshoz.

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma január 17-én, hétfõn
jelenik meg! Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Mint arról lapunk elõzõ
számában hírfotókkal be-
számoltunk, az óbudai
Katyni Mártírok Emlék-
parkjába is ellátogatott és
lerótta kegyeletét az áldo-
zatok emléktáblájánál ta-
valy december 13-án a kí-
séretével hivatalos láto-
gatáson Magyarországon
tartózkodó Bogdan Boru-
sewicz, a Lengyel Szená-
tus elnöke.

A lengyel delegáció
december 12-én

érkezett kétnapos prog-
ramjára Budapestre,
ahol megbeszélést foly-
tattak Kövér Lászlóval,
a Magyar Országgyûlés
elnökével, udvariassági
látogatást tettek Schmitt
Pálnál, a Magyar Köz-
társaság elnökénél és

Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettesnél.

A koszorúzáson Bog-
dan Borusewicz elnököt

a szenátus több tagjával,
Roman Kowalski nagy-
követtel, Anna Derbin-
nel, a konzuli osztály ve-
zetõjével és Maciej
Wiklo katonai attaséval,
valamint Wesolowski
Korinna Katalinnal, a
III. kerületi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat
elnökével a kerületi ön-
kormányzattól Bús Ba-
lázs polgármester, Theisz
Bálint Attila alpolgár-
mester és Szabó Mag-
dolna fõtanácsadó fo-
gadta az óbudai Árpád
Gimnáziumnál 2009 ta-
vaszán felavatott emlék-
mûnél, mely a katyni
mártírok elsõ, Lengyel-
országon kívüli köztéri
emlékhelye.

Kegyeleti látogatáson a lengyel szenátus elnöke

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ személyek-
nek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének fejlõdéséhez kimagas-
ló teljesítményükkel vagy életmûvükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képviselõ-testület - rövid indok-
lást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt, melyet a
nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz meg. Díjazásban éven-
te csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” címû kisplasztikája, díszoklevél és
pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek és
egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, a polgármesteri hivatal oktatási és kul-
turális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozá-
sára” megjelöléssel 2011. március 8-ig kérik eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Az Óbudai Egyetemen ta-
valy december 13-án a
KMOP-4.2.1/B.-2008-0005
számú, „EU&EDU Oktatás
és innováció a felsõokta-
tásban” címû pályázat
eredményeit bemutató zá-
ró tájékoztatóra várták a
sajtó képviselõit. 

„A felsõoktatási tevé-
kenységek színvonalá-
nak emeléséhez szüksé-
ges infrastruktúra és
IKT fejlesztése” témájú
KMOP pályázatra 2008
áprilisában 187,5 millió
forintos projekt javasla-
tot nyújtott be a jogelõd
Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola, melyre 150 mil-

lió forintos vissza nem
térítendõ támogatást
nyert el.

Prof. Dr. Fodor János
rektorhelyettes köszön-
tõje után Dr. Tick József

rektorhelyettes elmond-
ta, hogy a beruházás utat
nyitott a korszerû gaz-

dálkodási, adminisztrá-
ciós, menedzsment- és
nyilvántartási rendsze-
rek mûködéséhez.

A projekt eredményeit
képekkel mutatta be
Ilosvay András projekt-
vezetõ és Révész András
szakértõ. Hangsúlyoz-
ták, hogy a megvalósí-
tott hálózatfejlesztés, a
sávszélesség bõvülés, a
WiFi lefedettség növelé-
se, az információs köz-
pont kialakítása, a haté-
konyság növelése és a
költségtakarékosabb
üzemeltetés mellett ja-
vítja a kapcsolatot a ha-
zai és külföldi intézmé-
nyekkel. 

Oktatás és innováció a felsõoktatásban

Infrastruktúra-fejlesztés az Óbudai Egyetemen

Mint arról már hírt adtunk, csaknem másfél év után, tavaly november 15-én birtokba
vehették az autósok is 2-2 sávon a dunai átkelõt. A felújítás ezzel még koránt sem ért
véget: a mûemléki rekonstrukció - amely a híd közepén felállított kandelábereket és
a szintén míves korlátokat foglalja magába - jövõ nyárig tart

Mûemléki felújítás a Margit hídon

Elfogadták a Budapest-
jegy bevezetését a Fõvá-
rosi Közgyûlés tavaly de-
cember 15-i ülésén. 

A Fõvárosi Közgyû-
lés egyhangúlag jó-

váhagyta a Budapest-je-
gyek bevezetésére vo-
natkozó elõterjesztést;
január 1-jétõl az utasok a
Budapest-bérleten túl a
BKV 24 és 72 órás je-
gyét, illetve a hetijegye-

ket is használhatják az
elõvárosi vonatokon és a
Volánbusz járatain a Bu-
dapest közigazgatási ha-
tára utáni elsõ megálló-
ig. A Budapest-bérletet
2009. január 1-jén vezet-
ték be, amely a város
közigazgatási határán
belül a BKV-járatok
mellett a megjelölt vas-
útvonalakon és helyközi
autóbuszok járatain is
biztosított utazási lehe-

tõséget. A kedvezõ ta-
pasztalatok és az élénkü-
lõ kereslet miatt György
István, városüzemelteté-
sért felelõs fõpolgármes-
ter-helyettes azt javasol-
ta, hogy bõvítsék a Bu-
dapest-bérlethez hasonló
formában a 24 és a 72
órás jegy, valamint a he-
tijegy érvényességét a
Budapest közigazgatási
határa utáni elsõ megál-
lókig.

Elfogadták a Budapest-jegyeket
A BKV Zrt. január 5-tõl meg-
hirdette a Hûvösvölgybõl
Solymáron át Óbudára közle-
kedõ garázsmeneteit az uta-
sok részére. 

A 257G jelzésû autó-
buszok az útvonalon

érintett összes megállót
feltüntetõ oldaltáblát vi-
selnek, melyet a jármûve-
zetõ helyez el indulás
elõtt. A 19 óra utáni idõ-
szakban körülbelül tíz
ilyen menet áll be az óbu-
dai autóbuszgarázsba, de
forgalmi okok miatt ezek

közül csak az utolsó kettõ-
nek garantált a menet-
rendje. Ez a két járat már a
nappali járatok leállása
után, 23.53 és 0.04 órakor
indul Hûvösvölgybõl, kö-
rülbelül 0.10 és 0.20 óra-
kor ér a Pilisborosjenõi
téglagyár közelében lévõ
megállóba, majd az ösz-
szes érintett megállóban
fel és le lehet szállni. Az
óbudai autóbuszgarázsnál
a 901-es és a 960-as éjsza-
kai járatokra átszállva le-
het folytatni az utazást. 

Kertész István  

Garázsmenetek 
a Külsõ Bécsi úton

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Krisna-tudatú Hívõk Közös-
ségének önkéntesei az Ételt
az Életért Alapítványon ke-
resztül az év minden napján
800 adag meleg ételt oszta-
nak szét a rászorulóknak a
fõvárosban. Az alapítvány re-
ferensével, Szilaj Péternével
beszélgettünk áldásos tevé-
kenységükrõl.

- Kik részesülhetnek az
adományaikból?

- Keddtõl szombatig az
Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Köz-
pont koordinálásával, a
legszegényebb családok
számára osztunk ételt -
mintegy 300 adagot -, ahol
a kielégítõ mennyiségû és
minõségû étkeztetés
egyébként nem megoldott.
Az itt vendégül látottak
nemcsak egy egyszerû tál
meleg ételt kapnak, hanem
a gyermekek megfelelõ
fejlõdéséhez elengedhetet-

len friss gyümölcsöket és
joghurtot is. Így valójában
tápláló, egésznapi étkezést
biztosítunk számukra.
Gyakorlatilag minden nap
egy alkalom a szegénység
elleni küzdelemre.

- Az évek során változott
a rászorulók köre?

- Sajnos, egyre többen
jönnek. Igyekszünk lépést
tartani az igényekkel, ami
egyre nehezebb feladat…
Az emberek 80 százaléka
anyagi nehézségek miatt
lép kapcsolatba a családse-
gítõvel. Nagy szükség van
az alapítvány munkájára,
az osztáson résztvevõk
közt ugyanis van, akinek
ez az egyetlen étkezési le-
hetõsége. Akadnak, akik
nem képesek maguknak
soha tápláló, minõségi
élelmiszert vásárolni. Egy
idõs néni például, életében
elõször az ételosztáson
evett joghurtot. Ha valaki

étkeztetési támogatásra
szorul, azt jelzik a család-
gondozók, és igyekeznek
számára megoldást találni.
Mindkét résztvevõ szerve-
zet részérõl nagy áldozat-
vállalás ez a munka. Acsa-
ládsegítõ munkatársai -
akikre az elszegényedés
hatásának terhe amúgy is
nehezedik - rendszeresen
részt vesznek az étkezteté-
sen, ami hétvégi plusz
munkát jelent számukra.
Õk vezetik a nyilvántartást

is, és õk tartják a kapcsola-
tot a rászorulókkal. Látjuk,
hogy Bleszkánné Kis Ildi-
kó, a családsegítõ egyik
vezetõje több kollégájával
együtt óriási munkát végez
az emberek érdekében.

- Ünnepek idején pe-
dig még nagyobb lelki
nyomás nehezedik az
ételosztókra…

- Karácsonykor az ala-
pítvány 400 élelmiszercso-
magot és egy-egy könyvet
ajándékozott a rászorulók-

nak. A sorban állók nem
csupán egy, hanem az egy
háztartásban élõk számá-
nak növekedésével több és
több csomaggal térhettek
haza, hogy az örömbõl
igazságosan jusson min-
denkinek. Élnek a kerület-
ben olyan családok, ahol
több - van, ahol akár 6 -
gyermek is nevelkedik, de
elõfordul olyan is, ahol az
egyedülálló anyukára 3
csemete jut. Nekik ez az
egyedi ajándékcsomag te-
remti meg az ünnephez
méltó bõség érzetét, hogy
legalább ezekben a meg-
hitt napokban ne a szûköl-
ködésé legyen a fõszerep.

Akerületünkben élõ rá-
szorulók, más térségek-
hez képest egyébként
szerencsés helyzetben
vannak, mivel hasonló
kezdeményezések or-
szágszerte, a források hi-
ányában, csak elenyészõ
számban léteznek.

Domi Zsuzsa

Elsõ részállomásához
érkezett a Társadalmi

megbékélés nevet viselõ
program. Tarlós István ta-
valy november 3-án jelen-
tette be, hogy december
15-ig rendet kíván tenni a
legforgalmasabb budapesti
aluljárókban. Amegkezdett
munka elsõ eredményeit
ismertette a fõpolgármester
december 14-én, a Város-
házán tartott sajtótájékozta-
tóján. E szerint, a frekven-
tált 14 fõvárosi aluljáróban
életvitelszerûen tartózkodó

116 hajléktalant kerestek
fel az elmúlt három hónap-
ban a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálattal és számos
civil szervezettel közösen,
hogy lakhatási segítséget,
szociális lehetõséget kínál-
janak fel neki az utcán la-
kás helyett. 

A fedélnélküliek 80 szá-
zaléka elfogadta a segítsé-
get, csupán 20 százalékuk
volt elutasító. Õket a Nyu-
gati téri és a Déli pályaud-
varnál kialakított - 50-50
hajléktalant befogadni ké-
pes - fûtött toleranciapon-
tokba irányítják. A téli mí-
nuszokkal veszélyeztetett
utcán lakás helyett, tehát a
többség átmeneti szállóra,
illetve a Fõvárosi Önkor-
mányzat közszolgáltató
cégei által felkínált ingatla-
nokba (ilyen a Fõvárosi
Gázmûvek Déli pályaud-
varnál lévõ épülete) mehet. 

- A hajléktalanok elhe-
lyezése mellett komplex
célként kezeli a jövõben az
aluljárók rendbetételét a
fõváros - hangsúlyozta
Tarlós István. A közterületi

rend, a köztisztaság, a ren-
dezettség elérése a cél. En-
nek elsõ lépéseként a 14
kiemelt aluljáró közül a
Nyugati, a Blaha Lujza, a
Deák téri aluljárókban
kezdtek hozzá a környezet
szépítéséhez: kicserélték a
járólapokat, a világítóteste-
ket, lefestették a falakat és
növényeket helyeztek el. A
közbiztonság érdekében
pedig az aluljárókban lévõ

kamerarendszer, valamint
a rendszeres közterület-
foglalási engedélyek ellen-
õrzése lesz segítségükre. 

A fõpolgármester hang-
súlyozta: nem tartható az
elmúlt húsz év liberális fel-

fogása hajléktalan-ügyben.
A közösség érdekében
nem tolerálható a fedélnél-
küliek utcai jelenléte. A
többség joga ugyanis fon-
tosabb, mint az egyéné. 

Szabó Adrienn

Tarlós: az aluljárókban élõk 
80 százaléka elfogadta a segítséget

A fõváros 14 frekventál alul-
járójában életvitelszerûen
élõ hajléktalan 80 százaléka
fogadta el a városvezetés
által felkínált szociális, lak-
hatási lehetõségeket -
mondta a program elindítá-
sának elsõ, tavaly decem-
ber 14-én a Városházán tar-
tott értékelõ sajtótájékozta-
tóján Tarlós István fõpolgár-
mester. A fedélnélküliek ut-
cai jelenléte a többség ér-
dekében sem tartható, eh-
hez nyújtanak folyamatosan
segítséget a hajléktalanok
elhelyezésében. 

Mely forgalmas aluljárókat érintette elsõ körben a
rendrakás: Astoria, Blaha Lujza tér, Deák tér, Ferenci-
ek tere, Nagyvárad tér, Õrs vezér tere, Nyugati tér és
Keleti pályaudvar. Budán a Batthyány tér, Flórián tér,
Déli és Kelenföldi pályaudvar, Móricz Zsigmond körtér.

Budapesten becslések
szerint jelenleg mintegy
10 ezer hajléktalan él,
közülük 5-6 ezren az ut-
cát választják otthonul.

Étellel az életért

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Szociális – Egészségügy

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A jótékonysági koncert
rendkívül nemes célt
szolgált: a III. kerület-
ben felépítendõ lakóott-
honra fordítják az össze-
gyûjtött pénzt. Az ott-
hon tíz fogyatékos sze-
mélynek állandó, négy-
nek pedig átmeneti la-
kóhelyet teremt. Ez lesz
Magyarország elsõ
passzívházként mûködõ
közintézménye. 

Az eseményt a sérült
fiatalokból álló
Nemadomfel Együttes
kezdeményezésére ren-
dezték. A hazai zenei
élet nagyágyúi vállalták
a fellépést: a Quimby, a
Kiscsillag és a Csík Ze-
nekar mellett számos
táncos és mûvészeti pro-
dukció állt színpadra.
De olyan hírességek is
vállalták a közremûkö-
dést, mint Presser Gá-
bor, Ferenczi György és
a Rackajam, illetve egy
nyolcéves szendrõládi
kislány, Rácz Etelka. 

A show-t számos lát-
ványos táncos, színpadi
elem is színesítette, így
az este folyamán fellé-

pett a Nemadomfel
tánckar, a Salsa Picante
integrált tánckar, a Gör-
dülõ tánccsoport, a Roll
Dance, a Coicidance ír
tánccsoport, a Revolu-
tion integrált tánccso-
port, Napsugár Anna és
jeltánccsapata, és Né-
meth Róbert. Az átállá-

sok alatt pedig Várkonyi
Attila és Farkas Miklós
a két konferanszié be-
szélgetett olyan neves
sérült emberekkel, mint
Erõss Zsolt hegymászó,
illetve a koncerten ha-
talmas munkát végzõ
jeltolmácsokkal.

Önkormányzati
telken

- Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
szociális ellátás terüle-
tén kiemelkedõ szakmai
munkájával az ország
egyik legjobban mûkö-
dõ szociális ellátórend-
szerével büszkélkedhet -
mondta Kelemen Viktó-
ria, az önkormányzat
egészségügyi, szociális
és lakásgazdálkodási bi-
zottságának elnöke. -
Bizonyíték erre az is,
hogy tavaly Idõsbarát
Önkormányzat Díjat
nyertünk, melyet Bús
Balázs polgármester
vett át a parlamentben. 

A szociális ellátások
szervezésénél az önkor-
mányzati fenntartású in-
tézmények mellett szo-
rosan együttmûködünk
a civil és egyházi szer-
vezetekkel, hiszen csak
így tudunk együtt, ki-
emelkedõ szakmai mun-
kát végezni a területen.
Éppen ezért nagy öröm-
mel vettük a Nemadom-
fel Alapítvány megkere-
sését a passzívház építé-

sével kapcsolatban, amit
az önkormányzati fenn-
tartású Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthoná-
val közösen terveznek.
Az önkormányzat a la-
kóotthon felépítéséhez
szükséges telekkel segíti
e nemes cél megvalósu-
lását.

Öt ingatlant ajánlot-
tunk fel, reményeink sze-
rint lesz köztük a célnak
megfelelõ terület. A fo-
gyatékos emberek nap-
pali ellátását biztosítja
már a kerület, a passzív-
ház megépítésével még
teljesebbé válik a szociá-
lis ellátások palettája.

Kényelmes 
lakóotthon

Az 1990-es évekig a
sérült embereket általá-
ban több száz fõs, a tele-
pülések határain kívül
esõ intézményekben lát-
ták el, jelentõs mérték-
ben megfosztva õket a
társadalmi részvételtõl.
Ebben az idõben kezdõ-
dött el a „kitagolás” fo-
lyamata, melynek célja,
hogy a sérült emberek
kis közösségekben lakó-
otthonokban éljenek,
hasonlóan a társadalom
többi tagjához. A lakó-
otthon fogyatékos fel-
nõttek lakhatását szol-
gáló lakás vagy ház. A
berendezés és a lakókö-
rülmény teljes mérték-
ben igazodik a helyi kö-

zösség és település nor-
máihoz. Optimális eset-
ben az együttlakók lét-
száma nem haladja meg
a 8-at, de maximum 12-
en laknak együtt. A la-
kóotthon személyre sza-
bottan a legteljesebb
mértékben támogatja az
önálló életvezetés lehe-
tõségét, adott esetben a
fogyatékosság mértéké-
nek függvényében, a
konkrét igényeket figye-
lembe véve biztosítja a
rendszeres, de többnyire
alkalmi jellegû segítség-
nyújtást.

Mitõl passzív 
a passzívház?
A passzívház olyan

épület, melyben a kelle-
mes belsõ klíma - télen
és nyáron is - jellemzõ-
en külön fûtési és hûtési
rendszer nélkül biztosít-
ható. A passzívház kivá-
ló hõszigeteléssel ren-
delkezik a térelhatároló
szerkezetein - falak,
padlók, tetõk, ablakok -
így hõvesztesége mini-
mális egy hagyományos
családi házzal szemben.
A hõveszteség csökken-
tése nem csak a vastag
hõszigetelés felhaszná-
lásával érhetõ el, hanem
hõhídmentes és
légtömör szerkezet ki-
alakításával, valamit az
épület energiaháztartá-
sának építészeti tervezés
közbeni figyelembe vé-
telével, melybe beleját-
szanak a passzív ener-
giaforrások, mint az
üvegezett felületeken
keresztül beérkezõ nap-
sugárzás, a háztartási
gépek, valamint a lakók
által leadott hõ. Az így
keletkezett hõveszteség
olyan minimális, hogy
annak pótlásához nin-
csen szükség külön fûté-
si elosztórendszer kiala-
kítására, hanem a fenn-
maradó minimális fûtési
energiaigényt az egyéb-
ként is meglévõ szellõz-
tetõrendszeren keresztül
lehet biztosítani.

D. Zs.

16 millióval Jobb a világ!

Passzívház épül Óbudán

Sportakadémia Óbudán
Az egészséges életmód jegyében nyolcrészes, in-
gyenes  elõadássorozat kezdõdött tavaly október-
ben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szerve-
zésében a Csillaghegyi Közösségi Házban.
Az Óbudai Kulturális Központban (San Marco ut-
ca 81.) tartják a január 13-án 18 órakor kezdõdõ
elõadást. A téma: alakformálás, melyrõl Dr. Osváth
Péter sportorvos, a Testnevelési Egyetem tanára, a
Magyar Fallabda Szövetség sportorvosa, a testépí-
tés szakértõje, író beszél.

San Marco Szabadegyetem
Idén folytatódnak a San Marco Szabadegyetem in-
gyenes elõadásai az Óbudai Kulturális Központban.
Jelenczki István: Haláljog címû filmjének II. részét ve-
títik január 17-én 17 órai kezdettel. A szereplõkkel
18 órakor kezdõdik beszélgetés, melyet Érczfalvi
András, a Magyar Rádió szerkesztõje vezet. A kerek-
asztal-beszélgetésen dr.Vezsenyi Károly anesztezio-
lógus orvos, dr. Sándor Judit jogász, Prof. Dr. Pintér
Endre és Jelenczki István filmrendezõ vesz részt.
Elõzetes: „A tehetséges gyerek” címmel Dr.
Ranschburg Jenõ pszichiáter tart elõadást február
14-én 18 órától. (Az Óbudai Kulturális Központ cí-
me: San Marco utca 81.)

Cukorbetegek klubja 
A Margit kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek
Klubjában január 11-én 16 órától lesz a következõ
összejövetel.A csontritkulásról dr.László Márta reuma-
tológus szakorvos tart elõadást. (Cím: Bécsi út 132.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_01.qxd  2010.12.23.  11:50  Page 10



2011/1. szám Közmeghallgatás
11

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-tes-
tülete az elmúlt egy év törté-
néseivel kapcsolatban köz-
meghallgatást tartott a Bé-
kásmegyeri Közösségi Ház-
ban tavaly december 21-én.
Az esemény kiemelt témája a
környezetvédelem volt. 

Az önkormányzati tör-
vényben foglaltaknak

megfelelõen, a képviselõ-tes-
tület évente legalább egyszer,
elõre meghirdetett idõpontban
közmeghallgatást tart, melyen
az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képvise-
lõi közérdekû kérdéseket te-
hetnek fel. A rendezvény cél-
ja, hogy a közösségi javasla-
tok, illetve észrevételek ne
csak az apparátuson keresztül,
hanem közvetlenül az állam-
polgároktól jussanak el a vá-
rosrész vezetéséhez, képvise-
lõihez. 

Bús Balázs polgármester
elöljáróban felidézte az elmúlt
egy év fõbb eseményeit, meg-
említve az országgyûlési, il-
letve az önkormányzati vá-
lasztásokkal járó intézményi
átszervezéseket és személyi
változásokat. Kiemelve an-
nak jelentõségét, hogy Tarlós
Istvánt, Óbuda volt polgár-
mesterét fõpolgármesterré vá-
lasztották a fõvárosban élõk. 

A fejlesztésekrõl szólva ki-
fejtette: a városrész vezetése
mindenképpen érdekelt Óbu-
da-Békásmegyer fejlõdésé-
ben. Vannak tehát kijelölt fej-
lesztési célok, melyeket úgy
kívánnak megvalósítani,
hogy az ne menjen az önkor-
mányzat és intézményeinek
zökkenõmentes mûködtetésé-
nek rovására. A polgármester
arról tájékoztatta a megjelen-
teket, hogy Tarlós Istvánnal
közös költségvetés-módosító
indítványt nyújtottak be 1
milliárd forint értékben, me-
lyet a kormány befogadott. Ez
azt jelenti, hogy végre elindul-
hat egy nagyszabású turiszti-
kai és sportcélú fejlesztés a
Római-parton, mely környe-
zetvédelmi programot is tar-
talmaz. A gát megépítéséhez
még plusz forrásokra lesz
szükség, de mint fogalmazott,
valami mégis elindult az ügy-

ben, az elõzõ kormány és a
volt fõvárosi vezetés lakoso-
kat hitegetõ magatartásával
szemben.

Új Zoltán, a Zöldgömb
Egyesület vezetõje az Álom-
sziget néven elhíresült, izraeli
befektetõ által megálmodott
beruházásról érdeklõdött, me-
lyet a rémálom jelzõvel ille-
tett. Bús Balázs polgármester
válaszában elmondta, Budai
Gyula elszámoltatási kor-
mánybiztos feljelentést tett az
ügyben ismeretlen tettes ellen,
a Központi Nyomozó Fõ-

ügyészségen, tehát vizsgálat
folyik az ügyben. Jelenleg na-
gyon úgy tûnik, az elképzelés
nem fog megvalósulni. 

Szabó Magdolna, a polgár-
mesteri kabinet fõtanácsadó-
ja, az önkormányzat környe-
zetvédelmi politikáját ismer-
tette, hozzátéve, a hivatal és
szervezetei korlátozott hatás-
körrel rendelkeznek e terüle-
ten. Ahelyi környezetvédelmi
programból vezették le a kör-
nyezetvédelmi cselekvési
programot, mely számos fel-
adatot ró a városrész szakem-
bereire. Annál is inkább, mi-
vel a fõvároson belül a III. ke-
rület rendelkezik a legna-
gyobb zöldfelülettel. Jelenleg
is készül a zöldkataszteri-fel-
mérés. Legutóbbi, látványos
eredménnyel járó fejlesztések
közt említette, mikor õsszel a
hét új játszótér létesítésekor,
azok közelében 117 fát és kö-
zel 150 cserjét ültettek el a
parkokban. Sokan láthatták
azt is, hogy az elõzõ évekhez

képest is több virág díszítette
a kiemelt gyalogosforgalmi
tereket. Tíz éve már annak,
hogy a lakosok szelektíven
adhatják le a háztartásukban
felgyülemlett hulladékaikat, a
háztartási szemetet kivéve. A
társasházakban elsõsorban
PET-palackokat és fém italos
dobozokat, a hulladékgyûjtõ-
szigeteken pedig üveget, pa-
pírt és más használaton kívüli
anyagokat is. Sajnálatos mó-
don azonban mindig akadnak
olyanok, akik a közterületet
tekintik közös szemét-lerakó-

helynek. Az illegális hulla-
déklerakók felszámolása
évente 10-20 millió forintjába
kerül az önkormányzatnak.
Szabó Magdolna szólt az egy-
re inkább hangsúlyosabbá vá-
ló komposztálási programról,
és hangsúlyozta a felnövekvõ
nemzedék környezettudatos-
sá nevelését is, mely kiemelt
célként szerepel az önkor-
mányzat programjában. Eb-
bõl számos már eddig is meg-
valósult az oktatási intézmé-
nyekben. Nagy kihívást jelent
a közeljövõben az alternatív
energiák alkalmazására törté-
nõ áttérés, melynek kivitele-
zése nagyobb hányadban pá-
lyázati források igénybevéte-
lével válhat valóra.  Évrõl év-
re egyre többen tartják fontos-
nak saját lakóhelyük környe-
zetének rendben tartását, szé-
pítését. Mindez azért sem ér-
dektelen, hiszen az önkor-
mányzat kevés ahhoz, hogy a
kerület rendezett képet mutas-
son. A környezetvédelem

egyik leghatékonyabb módja
a civil szervezetek egységes
fellépése, takarítási, fa és vi-
rágültetési akcióik. 

Horváth „Indián” Pál, az
Óbudai Sportegyesület Vízi-
túra Szakosztályának elnöke a
környezettudatos magatartás
elsajátítása érdekében felaján-
lotta, hogy a III. kerületi okta-
tási intézményekbe járó gye-
rekek közül, körülbelül 2 ezer
600-nak legalább egy alka-
lommal biztosítja, hogy részt
vehessen egy vízi túrán, ahol
az élmények által szembesül-

het az érintetlen és a szennye-
zett környezet és part látvá-
nyával. 

Berceli György, a Közpark
Egyesület elnöke kifogást
emelt az EuroCenter fölötti te-
rületre tervezett kalandpark lé-
tesítése ellen. Legfõbb ellen-
érvként a lakosokat érintõ,
esetleges forgalomnövekedést
és zajhatásokat hozta fel. Bús
Balázs minderre úgy reflektált,
hogy régóta jogtalan negatív
hangulatkeltés folyik az ügy-
ben, néhány lakó részérõl.
Köztudott, hogy az említett
környéken megosztott a lakos-
ság a kérdést illetõen, melyhez
nagyban hozzájárul a hisztéria-
keltés. Az önkormányzat veze-
tése, szakemberek segítségé-
vel egyeztet a beruházóval és a
lakosokkal annak érdekében,
hogy kompromisszumos meg-
oldás születhessen, hiszen a te-
rület jelenleg gondozatlan, ki-
használatlan. 

Több békásmegyeri és
Belsõ-óbudai lakos pozitív

tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal. Elmondták,
szemmel látható ahogy a
parkfenntartó munkások ta-
vasztól õszig kaszálják a fü-
vet, szállítják el a zöldhulla-
dékot, illetve az eldobált sze-
metet. Parlagfüvet az elmúlt
években többen még hír-
mondóban sem láttak lakó-
helyük környékén. Egyre
többen figyelnek környeze-
tük védelmére, és a jó példa
ragadós. Problémaként a pa-
dokat és más utcabútorokat
rongáló vandálokat, illetve a
kutyatulajdonosok egy ré-
szének felelõtlen viselkedé-
sét említették, akik képtele-
nek ügyelni a köztisztaságra.

Bús Balázs elmondta,
hogy a III. kerületi Közterü-
let-felügyelet munkatársai,
illetve parkõrei folyamatos
ellenõrzést végeznek, és a
szabálytalankodók szigorú
fellépésre számíthatnak. A
fórumon külön köszönetét
fejezte ki Berényi Attilának,
az intézmény igazgatójának
a közterületek rendezettsége
érdekében elért eredménye-
kért. 

Burján Ferenc, arra várt
választ, a vízbázist elérhette-
e a Gázgyári iparterület talaj-
szennyezõdése. Elhangzott:
a szakemberek mérései sze-
rint a vízkészletre nem jelent
veszélyt a még jelenlévõ sa-
lakréteg. Bús Balázs hozzá-
szólva kifejtette: a területrõl
korábban a Dunába folyó ar-
zén, melyre õ hívta fel a saj-
tó figyelmét, sokkal na-
gyobb aggodalomra adott
okot, a szakértõk vizsgálati
eredményei jelenleg meg-
nyugtatóak az ügyben. Ébert
Ágoston, a Római-partért
Egyesület elnöke a Római-
fürdõi platán fasorok védel-
mében emelt szót. Szabó
Magdolna válaszában hang-
súlyozta: egyes utak, utcák
mellett húzódó fasorok a fõ-
város kezelésében állnak, de
az már biztosan látszik, hogy
nem lesz nézeteltérés a két
hivatal között abban, hogy a
fáknak kiemelt védelmet
biztosítanak. Szem elõtt kell
ugyanakkor tartani az embe-
ri élet védelmét is, különö-
sen az utóbbi idõk nagy ere-
jû viharai miatt. Ugyanak-
kor, csak és kizárólag szak-
vélemény alapján, különö-
sen indokolt esetben lehet fát
kivágni, csonkítani a kerület
bármely területén. Sz. Cs.

Középpontban a környezetvédelem

A lakosok szerint ápoltabbak a közterületek

Puskás Péter és dr. Pappné dr. Nagy Judit alpolgármester, Kiss Anita jegyzõ, Bús Balázs pol-
gármester, Szabó Magdolna fõtanácsadó és Theisz Bálint alpolgármester a közmeghallgatáson

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

Két autó is elgázolt egy
férfit a Szentendrei úton.

S zemélyautó alá szo-
rulva vesztette életét

egy idõs férfi tavaly de-
cember 12-én kora este. A
Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság, valamint a Fõvá-
rosi Tûzoltó-parancsnok-
ság tájékoztatása szerint a
62 éves férfi a Szentendrei
úton, a Vasút sornál, a Gé-
za utca közelében akart át-
kelni, nem kijelölt gyalog-
átkelõhelyen, ám egy Bé-
kásmegyer felõl érkezõ
személygépkocsi elütötte.
A gyalogos ezt követõen
átzuhant a szemközti sáv-
ba, ahol egy Toyota gázol-
ta el úgy, hogy beszorult a
kocsi eleje alá. Az autó
megemelésével a tûzoltók
már csak a férfi holttestét
tudták kiszabadítani. A
baleset helyszínén több
közvilágítási lámpa égõje
nem világított.

Halálos gázolás a Szentendrei úton
A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság lopás megalapo-
zott gyanúja miatt folytat
eljárást ismeretlen tettes
ellen. A tolvaj két sportke-
rékpárt tulajdonított el ta-
valy október végén.

A z ismeretlen tettes
2010. október 29-

én 8 és 2010. október 30-
án 15 óra között a Blanka
közben található egyik
társasház alagsorában lé-
võ tároló zárszerkezetét
megrongálta, majd onnan
egy Focus és egy Sim-
plon típusú sportkerék-
párt tulajdonított el. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki a képeken látha-
tó kerékpárokat látta, szá-
mára azt megvételre aján-
lották, vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban
bármilyen érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/135-ös
telefonszámot, illetve
névtelensége megõrzése
mellett tegyen bejelentést
az ingyenes 06-80-555-
111-es „Telefontanú”
zöldszámán, a 107-es
vagy a 112-es központi
segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

Két kétkerekût lopott

Lopás megalapozott gya-
núja miatt folytat eljárást
ismeretlen tettesek ellen
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság.

Akét személy - egy
kb. 30 éves, 168 cen-

timéter magas, normál
testalkatú, barna hajú nõ
és egy szintén 30 év körü-
li, 180 centiméter magas,
sportos testalkatú, rövid,
fekete hajú férfi - 2010.

november 8-án délután a
Silvánus sétány egyik fod-
rászüzletébõl elvitt egy
Fujitsu Siemens típusú
laptopot. Anõ fekete dzse-
kit, farmernadrágot és pi-
ros teniszcipõt, a férfi vilá-
gosbarna irha dzsekit és
farmernadrágot viselt.

Arendõrség kéri azokat,
akik a grafikán látható sze-
mélyt felismerik, társával,
jelenlegi tartózkodási he-
lyükkel vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban va-
lamilyen információval
rendelkeznek, hívják a
430-4700/43-171-es, a

430-4700/43-140-es szá-
mot, az ingyenes „Tele-
fontanú” 06-80-555-111-
es számát, vagy a 107-es,
illetve a 112-es segélyhívó
valamelyikét.

Laptop a fodrásztól

A BRFK rablás kísérleté-
nek megalapozott gya-
núja miatt folytat eljá-
rást ismeretlen tettes
ellen.

A z elkövetõ 2010.
december 11-én

egy Lajos utcai cukrász-
dában megfenyegette az
eladót és a bevétel át-
adására szólította fel.

Mikor az eladó nem tett
eleget a követelésnek, a
támadó távozott.

A támadó körülbelül
170 centiméter magas,
25-30 év közötti, normál
testalkatú férfi volt. Ar-
cát fehér sállal takarta,
sötét farmernadrágot,
fehér kötött sapkát viselt
és világoskék hátizsák
volt nála.

A rendõrség kéri azo-
kat, akik a nyomozás ér-
dekében hasznos infor-
mációkkal rendelkez-
nek, hívják a 443-
5000/32-664-es telefon-
számot, illetve az ingye-
nes 06-80-555-111-es
„Telefontanút”, vagy a
107-es, illetve a 112-es
központi segélyhívó
számot.

Cukrászdai látogató…

AUTÓFELTÖRÕKET FOGTAK EL. A Vörösvári úton
kapták el azokat a férfiakat, akik ellen a II. kerületi Rend-
õrkapitányság nyomozott egy tavaly december 8-ai, Tö-
rökvész utcai autófeltörés miatt. A 28 és az 56 éves férfi
számítástechnikai eszközöket, személyes iratokat, bank-
kártyákat és mobiltelefont vitt el az autó csomagtartójá-
ból. A fiatalabb férfit õrizetbe vették, az idõsebb szabad-
lábon védekezhet.
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Lopás megalapozott gya-
núja miatt folytat eljárást
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság, ismeretlen tette-
sek ellen. 

A z elkövetõk magu-
kat villanyóra leol-

vasónak kiadva bemen-
tek egy Aranyvölgy ut-
cai lakóházba tavaly no-
vember 11-én 11.30 és
12 óra között. A tettesek
elterelték a sértett fi-
gyelmét és nagyobb
összegben készpénzt,
több ezer eurót, illetve
arany ékszereket tulaj-
donítottak el. 

Az egyik ismeretlen
elkövetõ 35 év körüli,
170 centiméter magas,
sportos testalkatú férfi.
Társa 30 év körüli, 160
centiméter magas férfi. 

A BRFK III. kerületi
Rendõrkapitányságának
munkatársai kérik, aki a
grafikákon látható sze-

mélyeket felismeri, je-
lenlegi tartózkodási he-
lyükkel vagy az eltulaj-
donított tárgyakkal, a
bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges
információval rendelke-
zik, hívja a 430-
4700/43-171-es vagy a
43-140-es végû telefon-
számot, illetve névtelen-
sége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán, vagy a 107-es,

112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén. 

Ál villanyóra-leolvasók
járják a kerületet

H atóságunkhoz 2010.
december 10-én la-

kossági bejelentés érke-
zett, mely szerint a
Vörösvári út 37. szám
alatti Alig Bazár bizomá-
nyosi üzlethelyiségben a
bolt tulajdonosa bizomá-
nyosi értékesítés céljából
átvett a bejelentõtõl több
különbözõ mûszaki cik-
ket. Ezt követõen azonban
az üzlet bezárt, a tulajdo-
nos elérhetetlenné vált, az
átvett tárgyakkal ismeret-
len helyre távozott.

Mivel a bejelentés
alapjául szolgáló, több
hasonló jellegû cselek-
mény alkalmas lehet a
Btk. 317.§ (1) bekezdé-

se szerinti sikkasztás
bûncselekmény elköve-
tésének megállapítására,
szükségessé vált a to-
vábbi sértettek felkuta-
tása.

Kérik, akiket az Alig
Bazár bizományosi üz-
lethelyiségében hasonló
módon megkárosítottak,
haladéktalanul vegye fel
a kapcsolatot a BRFK
III. Rendõrkapitányság
munkatársaival, munka-
idõben a 430-4700/182-
es, vagy 430-4700/140-
es, illetve a 107-es vagy
a 112-es telefonszámon.

III. kerületi 
Rendõrkapitányság

Vizsgálati Osztály

Rendõrségi felhívás

Sikkasztott a bazáros?

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság betöréses lopás
gyanújával folytat nyomo-
zást ismeretlen tettes el-
len. 

A z ismeretlen elkö-
vetõ 2010. novem-

ber 22-én a hálószoba ab-
lakát betörve jutott be a
Flóra utca egyik földszin-
ti lakásába, ahonnan mû-
szaki cikkeket, ékszere-
ket és szõnyegeket vitt el. 

A rendõrség munka-
társai kérik azokat, akik
a képen látható két szõ-
nyeget felismerik vagy
megvételre kínálják szá-
mukra, hívják a 430/
4700/135-ös telefonszá-
mot, illetve a „Telefon-
tanú” zöld számát, a
06-80-555-111-et, vagy
a 107-es, illetve a 112-
es központi segélyhívó
telefonszám valame-
lyikét. 

Betörés a Flóra utcában

Lopás miatt folytatnak el-
járást a III. kerületi Rend-
õrkapitányság nyomozói
ismeretlen tettes ellen. 

A z elkövetõ tavaly
november 2-án haj-

nalban, az Emõd utca
egyik házába betört és on-
nan íróasztalt, széket, fali-
órát, kínai vázákat, Kisfa-
ludy Stróbl Zsigmond
márványszobrot, aranyo-
zott fakeretes tükröt és öt
festményt is ellopott. 

A BRFK III. kerületi
kapitányságának mun-
katársai kérik, aki a ké-
pen látható és a felsoro-
lásban szereplõ értéke-
ket látta, azokat számára
megvételre kínálták, il-
letve a bûncselekmény-
nyel kapcsolatban ér-

demleges információval
rendelkezik, hívja a
430-4700-ás telefonszá-
mot, vagy névtelensége
megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az in-

gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó telefonszámok va-
lamelyikén. 

O kirattal való visz-
szaélés miatt nyo-

moz a III. kerületi Rend-
õrkapitányság ismeret-
len tettes ellen, aki
2010. október 1-jén dél-
után a Zipernowsky

Károly Általános Iskola
portájáról elvitt egy irat-
tárcát. A rendõrség kéri
azokat, akik a bûncse-
lekménnyel kapcsolat-
ban tudnak valamit, hív-
ják a 430-4700/147-es

telefonszámot, illetve a
„Telefontanú” ingyenes
06-80-555-111-es szá-
mát, a 107-es vagy a
112-es központi segély-
hívó számok valame-
lyikét.

Besurranó tolvaj az iskolában

Vázákat, festményeket, szobrot vitt a betörõ
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gya-

korlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos kö-

zépiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban és idõben

matematikából, magyarból.Lehetõség van a próbatesztek közös

gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-

fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál. Érettségi-

zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár napon-

ta is. Az általános- és középiskolás 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

Ismerkedés 
a számítógéppel
A „Braunhaxler” Egye-
sület január 4-én indítja
a következõ, „Ismerke-
dés a számítógéppel és
az internettel; Idõsebbek
is elkezdhetik!” címû
tanfolyamát. (Jelentke-
zés Neubrandt Olginál a
06-30-221-4938-as tele-
fonszámon.)

Iskola-elõkészítõ
Ismerkedõ foglalkozá-
sokat (iskola-elõkészí-
tõt) tart az Óbudai
Szent Péter és Pál
Szalézi Általános Iskola
és Óvoda (Fényes Adolf
utca 10.) a 2011. szep-
tember 1-jén induló, 1.
évfolyamába jelentke-
zõknek szombatonként
9-tõl 11 óráig. (Érdek-
lõdni a reggeli órákban
a 388-8301-es telefo-
non, vagy a www.peter-
pal.hu címen lehet.)

Öregdiák találkozó 
Az Árpád Gimnázium
öregdiák találkozójának
idõpontja megváltozott.
Új idõpont: március 8-án
18 órakor.Az idõpont vál-
tozása mellett tartalmá-
ban is sok újdonsággal
várják a volt diákokat. Er-
rõl bõvebben az intéz-
mény az Óbuda Újság
következõ számaiban ad
tájékoztatást. A találkozó
szervezéséhez kérik a
volt diákok aktív közre-
mûködését. Amennyiben
olyan fotó, tárgy vagy a
gimnáziummal kapcsola-
tos tárgyi emléke van,
amit erre a találkozóra
kölcsön adna a találkozó
szervezõinek, várják je-
lentkezését a következõ
e l é r h e t õ s é g e k e n :
tallar.tamas@arpad.sulin
et.hu; 06-30-467-4246;
388-7120.

SÜTÉSI FORTÉLYOK. Tehetségnapot rendezett a Bárczi Géza Általános Iskola tavaly de-
cember 16-án. A program kötõdött a karácsonyhoz, hiszen sütési fortélyokat, taná-
csokat kaphattak az érdeklõdõk és természetesen kóstolásra is lehetõség nyílt. Aki
pedig mindezt prezentálta a közönség számára: Borsos Ferenc, a Grand Hotel Hungá-
ria cukrászmestere 

A Mitsubishi Electric az
Automation Scholarship
versenyt Magyarországon,
Lengyelországban, Cseh-
országban és Szlovákiá-
ban rendezi a felsõokta-
tásban tanuló mérnökhall-
gatók számára. A verseny-
zõk országonként külön-
külön méretnek meg, és a
helyezéseket is országon-
ként osztják ki. A magyar-
országi verseny fõ szerve-
zõje a Mitsubishi Electric
és a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület. 

A verseny célja a Mi-
tsubishi Electric

automatizálási berende-
zéseivel a gyakorlatban
is kialakítható olyan új
és innovatív ötletek nap-
világra hozása, melyek-
kel a következõ célok
egyike valósítható meg:
hasznosítsd egy PAC
PLC lehetõségeit - mu-
tatkozz be az iQ plat-
formmal; tervezd meg
szülõvárosod kereszte-
zõdését; készíts egy ér-
dekes alkalmazást moz-
gásvezérlõkkel! 

Fontos tudni, hogy a
Mitsubishi Electric nem
kész, kidolgozott rend-
szereket vár el, sokkal
fontosabb egy kiváló,
érdekes ötlet, aminek a
jövõbeni megvalósítá-
sán érdemes a szakem-
bereknek gondolkodni-
uk. Ezért a pályázat ki-
írásától a beadásig igen
rövid idõt ad a cég, és
maga a pályázat is csak
öt oldal lehet, ahol egy-
másfél oldal a problé-
mafelvetés, két-három
oldal az elképzelt meg-
valósítás leírása és egy
oldal az illusztrált
blokkvázlat. 

A verseny nyertesei
2000 eurós tanulmányi
ösztöndíjban részesül-
tek, a nyertes tanintéz-
mények pedig egy-egy

Mitsubishi Electric
LCD projektort kaptak
ajándékba. A díjakat a
Mitsubishi Automation
Day alkalmából Hiro-

kazu Sanjo, a Mitsubishi
Electric európai elnöke
adta át a nyerteseknek. 

Fentieken túl a ver-
senyre benevezõ Ma-
gyarországon tanuló diá-
kok mindegyike egy éves
ingyenes Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesületi
tagságot kapott jutalmul.

Az Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar Auto-
matika Intézetének má-
sodéves hallgatója,
Papp Zoltán a „Tervezd
meg szülõvárosod ke-
resztezõdését” témakört
választotta, és dolgoza-
tával az elsõ és harma-
dik helyezett mûegyete-
mi hallgató között meg-
szerezte az Óbudai
Egyetem számára a má-
sodik helyet. 

Mitsubishi-Scholarship nemzetközi verseny 

Elsõ alkalommal szervez-
nek az Óbudai Egyetem
Kármán Tódor elõadóter-
mében pályaválasztási
szülõi értekezletet január
10-én 17 órai kezdettel.

A pályaválasztás elõtt
álló középiskolás di-

ákok felsõoktatási intéz-
mény választásában a csa-
ládi környezet meghatáro-
zó. Ezért nagy jelentõsége

van annak, hogy a szülõk,
családtagok megismerjék
a pályaválasztás jelentõsé-
gét, a képzés kínálatát, il-
letõleg a 2011. évi felvéte-
li eljárást, annak teendõit.

Az aulában bemutatják
az egyetem hallgatóinak
sikereit: tésztahíd-építõ
világbajnokság, pneumo-
bill verseny, Shell Eco-
marathon, Bosh elektro-
mobil. 

A rendezvényen való
részvételre elõzetes re-
gisztráció útján van
mód. Az érdeklõdõk
részvételi szándékukat
a kancellar@uni-
obuda.hu e-mail címen
igazolhatják vissza. Az
ily módon regisztrált lá-
togatók tájékoztató cso-
magot kapnak. (Cím:
Bécsi út 96/b. Tel.: 666-
5614.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Pályaválasztásról az Óbudai Egyetemen
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Iskolanaptár
Január 21.: félévi bizo-
nyítványosztás. * Január
21.: kezdõdik a középis-
kolai felvételi eljárás,
központi írásbelik a 6-8.
évfolyamos gimnáziu-
mokban. * Január 27.:
központi pótírásbelik.

Honorary Professor 
Az Óbudai Egyetem
rektora és szenátusa
Honorary Professor ki-
tüntetõ címet adomá-
nyozott Jánosi Marcell
gépészmérnök-konst-
ruktõrnek, a mikro flopi
feltalálójának. A magyar
hardveripar Rubik Ernõ-
jének nevezett Jánosi
Marcell a korát évtize-
dekkel megelõzõ, 3 hü-
velykes flopilemezzel
örökre beírta magát a
számítógépes periféri-
ák történetébe.

Harrer 
Tehetség Mûhely
Az Oktatásért Közala-
pítvány pályázatának
segítségével, az Óbu-
dai Harrer Pál Általános
Iskolában különbözõ te-
hetségterületeken, 7 te-
hetségkörben gazdagí-
tották ismereteiket a te-
hetséges tanulók. A ta-
valy karácsonyi záró
programon népszerû
bemutatót tartottak vég-
zett munkájukról. Ter-
mészetesen folytatják
egyre bõvülõ körben a
Tehetségmûhely prog-
ramját.

Pontosítás
Lapunk elõzõ, 2010. de-
cember 15-én megje-
lent 24. számában, a
„Jótékonysági bál a
Váradiban” címû cikk-
ben (21. oldal) az egyik
támogató neve tévesen
jelent meg. A helyes
cégnév: Óbudai Kris-
tálysó Barlang.

Az Erdõalja utcai II. Rákó-
czi Ferenc Általános Isko-
la 2010-ben már másod-
szor vett részt az UniCredit
Bank "Passzold tovább!"
elnevezésû akciójában. A
szokatlan pályázaton, ami
egy Bajnokok Ligája foci-
labda érkezésével indult,
az volt a feladat, hogy az
iskola minél több gyereket
megmozgató sportrendez-
vényt szervezzen azzal a
nem titkolt céllal, hogy a
nebulók kedvet kapjanak
a mozgáshoz, sporthoz és
ezáltal az egészséges
életmódhoz is.

A bank kezdeménye-
zésére szervezett

sporteseményrõl készült
rövid, fényképekkel il-
lusztrált beszámolóval
100 ezer forintot lehetett
nyerni az iskola számá-
ra, természetesen újabb
sportesemények szerve-
zésére.

Mikulás Kupa 
az Erdõalján
A gyerekek kitettek

magukért: mozogtak,
sportoltak, egyikük még
kedves beszámolót is írt,
de nem érték be csupán
ennyivel. Immár a máso-
dik „Passzold tovább!”
sportesemény sikerén és
jó hangulatán felbuzdul-
va, az iskola és az
UniCredit Óbudai Stop
Shop bankfiókja tavaly
december 3-án közös
sporteseményt is szerve-
zett Mikulás Kupa né-
ven. A megmérettetésen
diákok és tanárok is részt
vettek kosárlabdában és

röplabdában. Sõt ezúttal
rendhagyó módon a bank
munkatársai is pályára
léptek. A gyerekek javas-
latára ugyanis a bankfiók
legjobbjai az Erdõalja ta-
nár-diák válogatottjával
mérhették össze erejüket
és ügyességüket. Az ese-
mény hangulatának
„megédesítését” és per-
sze az intenzív sporthoz
szükséges energiaszintet
a bank által felajánlott
csokoládék és frissítõk
szolgálták.

100 ezer forint
jutalom sportra 

A többfordulós versen-
gésen hol az UniCredit,
hol az iskolai csapat szer-
zett vezetést, majd végül
döntetlennel végzõdött a

csata. Nem kétséges, hogy
hosszabbításra, pontosab-
ban a jó kezdeményezés
folytatására van szükség.

A Mikulás Kupa részt-
vevõinek igazi jutalma a
gyõzelem és a mozgás él-
ménye volt, egy díjátadás
mégis történt. 

A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola a „Pasz-
szold tovább!” pályáza-
ton rendezett sportese-
ményével, és a róla ké-
szült beszámolóval idén
is elnyerte az UniCredit
Bank 100 ezer forintos
támogatását.

Amikor a gyerekek kedvet kapnak a sporthoz

Passzold tovább!

A Bárczi Géza Általános Isko-
lába „Iskolanyitogató” fog-
lalkozásokra várják a leendõ
elsõsöket és szüleiket, akik
megismerkedhetnek az intéz-
ményben folyó munkával, a
leendõ elsõs tanító nénikkel. 

Várják azokat a szü-
lõket, akik gyerme-

küket elfogadó közös-
ségben szeretnék tudni,
és fontosnak tartják,
hogy a gyerekek megfe-
lelõ segítséget kapjanak
az iskolai munkához, és
lényegesnek érzik, hogy
az iskola a felhõtlen

gyerekkor, az örömszer-
zés színtere legyen.

Programok 
Játszóházak: január

20-án 16.30-tól 17.30
óráig; március 25-én
16.30-tól 17.30 óráig.

Nyílt nap: március 23-
án 8-tól 12 óráig.

(Cím: Bárczi Géza Ál-
talános Iskola, Bárczi
Géza utca 2. További fel-
világosítást a 243-1509-
es telefonszámon adnak.) 

Az érdeklõdõ szülõk
figyelmébe ajánlják
honlapjukat:
www.barczigai.sulinet.hu

Iskolanyitogató

Az alsó tagozatosok ta-
valy november 11-én

tartották a Bárcziban a ha-
gyományos Márton-napi
mulatságot. Ajeles napon a
3.d-sek ismertették meg a
gyerekekkel a Márton-
naphoz fûzõdõ népszoká-
sokat. A hagyományõrzõ
mûsor után az osztályok

rengeteg program közül
választhattak. Mozgásos
játékokon vettek részt az
aulában, ludas dalokat ta-
nulhattak, találós kérdése-
ket rakhattak ki libakirakó-
val, és kedvük szerint válo-
gathattak a kézmûves fog-
lalkozások közül: forgó lá-
bú ludat, lúdbábot készítet-
tek, madarat hajtogattak
papírból.

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolába
az óvodásokat és szüleiket várják a „Varázsmû-
hely” elnevezésû kézmûves, irodalmi, játékos,
sportos foglalkozásokra. Téma, idõpont: január
25-én apróka tornapróba 17-tõl 18 óráig.

Márton-nap

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Freecikle 
- meghosszabbítva

A kerékpár kultúrtörté-
netét bemutató „Free-
cikli Budapest” címû ki-
állítást január 9-ig meg-
hosszabbították a szer-
vezõk a Kiscelli Múze-
um Oratóriumában a
nagy érdeklõdésre való
tekintettel. (Cím: Kiscelli
utca 108.)

Bemutatkozik
a FÖVENY

Vezetõségi ülést tart ja-
nuár 13-án 15.30 órai
kezdettel a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Sza-
lonjában. * A fórumot
követõen, 16.30 órától
Góg János, Juhász
Gyula-díjas költõ, a
„FÖVENY” címû irodal-
mi folyóirat fõszerkesz-
tõje lesz a Kör vendége.
Az esemény házigaz-
dája Király Lajos. (Cím:
Mókus utca 22.)

ÉP-ARC
Az Óbudai Múzeum és
Könyvtárban január 31-
ig tekinthetõ meg az ÉP-
ARC kiállítás, melyen
Sárospataki Györgyi fo-
tóit láthatják az érdeklõ-
dõk. (Cím: Fõ tér 1.) 

Korábban ismeretlen, a Kr.
u. 4. század végén épült
õrtorony (burgus) részlete
került elõ Óbudán, a
Nánási úton. A Budapesti
Történeti Múzeum régészei
idén nyáron egy lakópark
építése elõtt kezdték meg
a terület próbafeltárását.

A z ásatáson a való-
színûleg négyzetes

alaprajzú épület északi
falát sikerült teljes egé-
szében feltárni. A keleti
és a nyugati fal közötti
belsõ távolság 16 méter.
A hosszú szakaszokon
több kõsornyi magassá-
gig megmaradt az ere-
detileg több emeletes
épület 1,6 méter vastag
felmenõfala. Az épület
katonai jellegét jól mu-
tatja, hogy a falak ha-
barcsba rakott alapozása
mintegy 2 méter vastag
és legalább 1,50 méter
mély.

A felmenõfal külsõ és
belsõ síkján egyértelmû-
en felismerhetõ a
kváderfalazás szándéka,
változó térközönként
azonban lapos téglaso-
rokat fektettek le a loká-
lis pontatlanságok ki-
egyenlítésére. A falakat
nem vakolták, de a fúga
anyagát vastagon ráken-
ték a kövek felületének
jó részére is. Mind a

külsõ, mind a belsõ fal-
sík több helyütt kormos.

Késõ római
bronzpénzek 
A burgus földszinti ré-

szét sárga agyaggal dön-
gölték le, a padlószint
késõbbi megsüllyedéseit
több helyütt építési tör-
melékkel (talajanyaggal
kevert, apróra zúzott
tégladarabokkal) javít-
gatták. A sárga járószint-
bõl számos késõ római
bronzpénz került elõ.

A sárga padlószintet
több helyütt átvágtuk,
alatta tûzrakó helyeket
és szemetesgödröket ta-
láltunk. Utóbbiakból ké-
sõ római, mohazöld szí-
nû mázas kerámia és tö-

rött vasszerszámok (sar-
ló, kasza, horoló, kapa-
ró, kampó) kerültek elõ.
A padlószint alatti késõ
római jelenségek az
építkezést közvetlenül
megelõzõ elõkészítõ
munkálatokkal, illetve
magával az építkezéssel
állhatnak kapcsolatban.

A torony járószintje
sok helyütt vörösre
égett, kormos, faszenes,
mely arra utal, hogy az
építményt felgyújtották,
az emeleti födémek és a
tetõszerkezet a föld-
szintre omlott. A feltárt,
körülbelül egyötödnyi
rész ismeretében úgy tû-
nik, hogy a létesítményt
a felgyújtás elõtt kiürí-
tették.

Pecsétek 
a téglatöredéken

Az omladékrétegbõl
elõkerült bekormozó-
dott bélyeges téglákon
kivétel nélkül két kato-
nai vezetõ, Figeridus
dux vagy Valentinus tri-
bunus neve olvasható,
amely alapján pontosan
meghatározható az õrto-
rony építési ideje. 

Frigeridus ugyanis, I.
Valentinianus császár
(364-375) uralkodása
alatt Kr. u. 371 és 373
között volt Pannonia ke-
leti részének, Valeria tar-
tománynak a katonai ve-
zetõje (dux). Valentini-
anus uralkodásához köt-
hetõ a dunai határsza-
kasz utolsó jelentõs
megerõsítése, melyet az

egyre erõsödõ barbár tá-
madások tettek szüksé-
gessé. A Dunakanyarban
több hasonló méretû bur-
gus és kiserõd is épült
ebben a korban, egy pro-
fesszionális építõcsapat,
a legio I Martiorum egy
különítményének közre-
mûködésével.

Az nagyobb erõdök és
katonai táborok között,
a most feltárthoz hason-
ló õrtornyok álltak, me-
lyeknek fontos szerepük
volt a határszakasz fi-
gyelésében, és minden
bizonnyal az üzenetto-
vábbításban, füst- és
fényjelek segítségével.

Õrtoronyláncolat 
Ennek az õrtoronylán-

colatnak korábban már
több elemét feltárták
Óbudán, így a Nánási úti
burgustól északra, mint-
egy 1000 méterre a Kos-
suth Lajos üdülõparton
és 350 méterre délre, a
volt Gázgyár területén
ismert ilyen torony.

Méretei alapján a
Nánási úti burgus nem a
Római-part eddig ismert
õr- és jelzõtornyaival áll
rokonságban, hanem
egyebek mellett a Leány-
falu, Visegrád-Lepence
és a földrajzilag legköze-
lebb esõ Budakalász-
Luppa csárda lelõhelyen
feltárt késõ római katonai
objektumokkal.

A leányfalui-típusú
tornyokat egy véko-
nyabb kerítõfal és azon
túl árokrendszer védte.
Esetünkben a vizsgált
terület kicsinysége miatt
se a kerítõfal, sem pedig
az árokrendszer nem ke-
rülhetett elõ. A burgus
utóélete viharos volt.
Észak-nyugati sarkát a
XI. században az alapo-
kig visszabontották,
ahogy errõl egy kövek
közé került Orseolo Pé-
ter (uralkodott: 1038-
1041 és 1044-1046) dé-
nár is tanúskodik. Falait
az újkorban számtalan-
szor átvágták, sõt északi
falába két közmûárkot is
belevéstek.

Budai Balogh Tibor
ásatásvezetõ régész

„Elindultam szép hazámból” címmel nyitotta meg Fejér István fotómûvész kiállítását
Tóth József (Füles) fotómûvész az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában.
(A képek az új évben is láthatók: január 3-tól 7-ig, hétköznapokon 9-tõl 16 óráig a San
Marco utca 81. szám alatt. A belépés ingyenes.)  

Késõ római õrtorony a Duna-parton

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Nem hétköznapi családba születtél. Nagybá-
tyád Sinkovits Imre volt, édesapád Sinkó László,
szintén színmûvész. Sporteredményeidet nem is em-
lítve. Kíváncsivá teszi az embert, milyen lehetett ná-
latok egy-egy nagy családi összejövetel.

- Valóban rendkívüli emberek közelében nõhet-
tem fel. Imre bácsi és édesapám nagyon szerették
egymást. Két igazán õszinte, nagy tudású, erõs
egyéniségû és rendkívül szeretetreméltó em-
berrõl beszélünk. Hál’ Istennek a szüleimmel
nagyon jó a kapcsolatom. A nagyobb esemé-
nyekre nem volt egyszerû összehozni a nagy-
családot, de ha már együtt voltunk, repült az
idõ a meghitt, szeretetteljes közegben. Aszer-
vezés, gyermeknevelés többnyire a nõk privi-
légiuma volt. Köztudott, hogy a nagy formá-
tumú férfiak mögött legtöbbször egy biztos
hátország van, egy erõs asszony személyé-
ben. Régen Sinkovits nagymama õrizte a csa-
ládi tûzhely melegét. Nálunk édesanyám,
Sinkó Gabriella tartotta, tartja össze a csalá-
dot. Apukám éjjel járt haza az elõadások után,
én hajnalban keltem a sport miatt, és az
öcsémmel való törõdés is teljes embert igé-
nyelt. Anyukám 40 évig volt Óbuda szerte
népszerû történelem-magyar szakos általános
iskolai tanár. Akerület számos iskolájában ta-
nított, és mindenhol nagyon szerették. Õ a
példaképem. Szerencsére örököltem vagy in-
kább a lényem részévé vált a jó szervezõkész-
ség, amely nélkül kész káosz lenne az életem.
Nem kis logisztikai feladatot jelent ugyanis,
hogy jogász férjemmel, az õ két tizenéves fi-
ával, közös hároméves kisfiunkkal, Márkkal,
tizenhat éves versenytáncos Vivien lányom-
mal, és az én szerteágazó munkámmal együtt
megtartsuk az egyensúlyt. Nagyon szoros a
napirendünk és a nehézségek ellenére is el-
mondhatom, hogy harmonikus az életünk.  

- Schmittné Makrai Katalin olimpiai
ezüstérmes tornásszal 1991-ben megalapí-
tottad a Magyar Aerobik Szövetséget. Te
szintén a sportág népszerûsítését tûzted ki
célul, jó néhány évvel ezelõtt Magyarorszá-
gon. Nemzetközi bíróként dolgozol, és a rit-
mikus gimnasztika szövetség szakmai alel-
nöke vagy, ugyanakkor a MOB tagjává vá-
lasztottak. Ennyi elfoglaltság mellett miért
tartottad fontosnak egy óbudai aerobik
utánpótlás-nevelõ egyesület létrehozását? 

- Az említett feladataim évrõl évre gyara-
podtak, egyaránt szívügyem a ritmikus gim-
nasztika és az aerobik. Küldetésemnek tekin-
tem, hogy minél több gyereknek adjam át a

sport szeretetét. Ennek érdekében számos III. kerü-
leti iskolával ápolunk eredményes kapcsolatot, a ta-
nulók között rendszeresen végzünk tehetségkuta-
tást. Egyedül természetesen nem bírnék mindent. A
gyermeknevelésbe anyukám és a férjem segít. A
munkámban van egy meghosszabbított jobb ke-
zem, akit Sipos Mónikának hívnak. Profi szakem-
berekbõl álló csapatommal kiemelt célunknak te-
kintjük, hogy a fiatalok már óvodás, illetve kisisko-
lás kortól egészségesen éljenek, szép alakkal és fej-
lett mozgáskoordinációval rendelkezzenek. Aki
versenyzõi ambíciókkal bír, az Óbudai Wellness és
Diáksport Egyesületben verseny aerobikosként
folytathatja pályafutását (az egyesület eredményei-
rõl többek közt tavaly december 15-én megjelent
24. számunkban adtunk hírt - a szerk.). Az aerobik
szakágban pedig versenyzõink rendszeresen részt
vettek és eredményesen szerepeltek a Magyar Tor-
naszövetség aerobik szakágának versenyein, leg-

jobbjaink  nemzetközi versenyek gyõztesei, érme-
sei, egyesületünk az elmúlt két évben Budapest
legeredményesebb utánpótlás-nevelõ mûhelye
lett. Emellett országos szinten, sportaerobik
utánpótlásban másodikok, összesítésben har-
madikok lettünk, 33 egyesület közül.

A másik területen, azaz a ritmikus gimnasztiká-
ban meg kell említenem Vass Dóra nevét, aki a lon-
doni olimpia igazi nagy ígérete, de csapatunk is esé-
lyes a kavalifikációra. A fiatalabbak a riói ötkarikás
játékokra érnek be. 

Az való igaz, hogy most már én is érzem, kicsit
túlvállaltam magam, ezért felhagyok bizonyos tár-
sadalmi munkákkal, ugyanakkor a sportdiplomáci-
ában való komoly szerepvállalást tervezem.

- Számos nemzetközi versenyen, Eb-n, vb-n és
a szöuli olimpián nyert 6. helyezéssel is öregbí-
tetted hazánk hírnevét. Ennyi elismerés mellett
mit jelentett számodra, mikor tavaly átvetted a

Hidegkuti Nándor-díjat Bús Balázs polgár-
mestertõl, az óbudai sportélet fejlõdéséért
végzett teljesítményedért?

- Ezt az érzést nem lehet szavakba foglalni.
Nagyon büszke vagyok erre az elismerésre. A
jövõben is mindent megteszek annak érdeké-
ben, hogy méltó birtokosa maradjak a díjnak. Itt
kell megemlítenem, hogy nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartottam az Óbudai Egészségolim-
piát, melyen magam is aktívan részt vettem. A
szervezés példaértékû volt, és a rossz idõ miatti
egy-egy kivételtõl eltekintve sokakat megmoz-
gatott. Jó volt látni, hogy a városrész vezetése
mennyire szívén viseli a lakosok egészségének
közvetlen és közvetett védelmét, legyen szó in-
gyenes szûrõvizsgálatokról, vagy éppen a járó-
beteg-szakrendelõ korszerûsítésérõl. 

- Tõsgyökeres óbudai vagy tehát. Megfordult
valaha a fejedben, hogy elköltözz innen?

- Mindig is a III. kerületben éltem. Az Esõ, a
Zápor és a Beszterce utcában laktunk. Aztán, mi-
kor már felnõttem, a szüleim Budakalászra köl-
töztek, de én itt maradtam. Jó ideje a Római-par-
ton van az otthonunk, és férjemmel, gyermeke-
inkkel semmi pénzért el nem mennénk innen.
Szeretem a hegyek, a folyó, a természet és az épü-
letek látványát. Barátaim, ismerõseim, rokonaim
többsége is itt él. Ideköt a munkám, hiszen az
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület székhe-
lye is itt van. Akisfiunk idejár a Törpike óvodába,
nagylányom, az Árpád Gimnáziumban tanul.
Én, hogyha tehetem, ki sem teszem a lábam a ke-
rületbõl. Számos országban ajánlottak fel edzõi
állást, de hosszabb távra képtelen lettem volna el-
kötelezni magam, még akkor sem, ha a fizetésem
leírt számsorának vége egy-két nullával több lett
volna. Amunka és az elsõ házasságom ugyan az
Egyesült Államokhoz kötött egy idõre, folyton
ingáztam, de életem akkori fejezete néhány évet
követõen le is zárult, nem véletlenül. 

Visszatérve az eredeti kérdésre, elmondha-
tom, hogy minden a városrészhez köt. A lokál-
patrióta jelzõ kevés ahhoz, hogy kifejezhessem,
milyen érzést vált ki belõlem, ha Óbuda nevét
hallom. A legjobb hely Budapesten.

Szeberényi Csilla

Sinkó Andrea 15 évig ritmikus gimnasztikázott, több mint
100-szoros válogatott, 26-szoros országos bajnok, világ-
bajnoki 5. helyezett. Az év ritmikus gimnasztikázója 1986-
ban és 1988-ban. Az 1988-as szöuli olimpián összetettben
6. helyezést ért el, ezzel az eredményével, azóta is min-
den idõk legeredményesebb magyar RG versenyzõje.
Diplomás ritmikus gimnasztika szakedzõ, okleveles aerobik
edzõ, sportmenedzser. A Magyar Aerobik Válogatott szö-
vetségi kapitányaként 1991-tõl 1998-ig versenyzõi 60 érmet
- ebbõl 10 arany - nyertek különbözõ világversenyeken.
Ezt követõen amerikai és élvonalbeli magyar fitness-ver-
senyzõk koreográfusaként, illetve különbözõ sportágak
erõnléti edzõjeként tevékenykedett.
Tíz évvel ezelõtt megalapította saját gyermek fitness isko-
láját, mely óbudai székhellyel, jelenleg több helyszínen is
mûködik nagy sikerrel.
A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség szakmai alel-
nöke. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Nemzetközi aer-
obik bíró, 2005-ben beválasztották az Európai Tornaszö-
vetség (UEG) Aerobik Technikai Bizottságába.

Sinkó Andrea otthonról, családról, munkáról

„Óbuda a legjobb hely Budapesten”
Sinkó Andrea tavaly december 17-én, a Magyar
Tornaszövetség 125. évfordulóján tartott gálamû-
soron vehette át a „Ritmikus Gimnasztika legered-
ményesebb versenyzõjének” járó kitüntetést. In-
terjúalanyunk olimpikon, minden idõk eddigi leg-
eredményesebb magyar ritmikus gimnasztika-ver-
senyzõje és sportaerobik-edzõje. Találkozásunk-
kor hétköznapjairól, a legendás Sinkovits és Sinkó
családról, valamint Andrea hétköznapi életérõl,
Óbudához fûzõdõ kapcsolatáról kérdeztük. 
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, 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 
� 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.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
�Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi hû-
tõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerületi la-
kosok szolgálatában.(Ingyenes kiszállás).
Várhidi Gábor. 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 és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felõli oldalon postával szemben). Tel.: 243-
2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� 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

� 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
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettás-
munkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-
4525 www.mindentegykezben.hu
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869

� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III. ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkát vál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Asztalosmunkák A-tól Z-ig rövid határ-
idõvel. Tel.: 06(30)333-3727; 242-0374 esti
órákban.
� Nagytakarítást és festés utáni takarítást
vállalunk. Tel.: 06(30)879-4027
� Költöztetés, zongoraszállítás, fuvarvállalás,
bútorszerelés. Ügyfélbarát árak. www.koltozes-
maskepp.hu Tel.: 06(30)509-2284
�� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Tel.:
06(20)323-3900, 06(20)332-4660 Díjmentes
kiszállás télen is.
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-

letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
�Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zársze-
relést, küszöb készítést,  szigetelést,  pántok,
zsanérok  cseréjét,  polc készítést javítását,  fal-
fúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703

� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-4646
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Leszoktatjuk a dohányzásról, biorenzo-
nanciás eljárással, az sztk-ból átköltöztünk a
Bécsi udvar Gyógycentrumba (Bécsi út 67.).
Békásmegyeren szombaton rendelünk. Beje-
lentkezés: 06-70-271-98-67
� Masszázs a Római/Pók-on! Frissítõ, pi-
hentetõ, sport, gyógy, svéd-masszázs. Elsõ al-
kalom féláron! Tel.: 06(20)927-7911
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terápia.
Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló nélkül,
rövid határidõvel. Információ és bejelentkezés:
388-9406, 388-6077 vagy www.dolomit-med.hu
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� AHA Pszichoterápiás Rendelõ, Auch für
deutschsprachige Patienten, Pók utcai Lakó-
telepen, Dr. Végh Miklós pszichoterapeuta
szakorvos. Módszer: személyközpontú pszi-
choterápia, kognitív viselkedésterápia, aktív
analízis. Tel: 06(30)507-6718 (Hétfõn: 9-12,
szerdán, 15-19 óráig.)
� Jóga kezdõknek! Csütörtök 18 órától a III.
kerületben. Érdeklõdni: Bóta Mónika
06(20)257-1321

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Németoktatás a Gyógyszergyár utcánál,
gyakorlott, diplomás tanártól. Tel.:
06(30)457-1773
� Olaszul, angolul beszélõ nyugdíjas közgaz-
dász munkát keres. E-mail: mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6999; 06(30)602-3494
mpiroska@enternet.hu
� Zongoraiskola Óbudán (Fõ térnél), hat-
éves kortól, kezdõ felnõtteknek is. (Tandíj
kedvezményekkel). Tel.: 06-70-281-6454
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

� Német nyelvtanítás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés a Római lakótelepen, ta-
nárnõnél. Tel.: 06(20)285-0713
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol beszédcentrikus nyelvoktatást, kor-
repetálást vállalok iskolásoknak, gimnazis-
táknak, Aquincumnál. Tel.: 06(20)550-2523
� Német nyelvtanítás, minden szinten, nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241

� Velencei tó partján, Agárdon kétszobás
családi ház eladó vagy budapesti lakásra cse-
rélhetõ. Tel.: 06(30)577-0998
� Áron alul eladó Veresegyházon két nap-
kollektoros, energiatakarékos, 120 m2-es új
családi ház. Lízingelésnél nincs felsõ korha-
tár, örökösödési illeték, vagyonosodási vizs-
gálat. A hitel 20%-a kamatmentesen felvehe-
tõ. Kulcsrakész ár csak 16,8 MFt+áfa. Tel.:
06(30)941-3568; www.originltd.hu

� Flórián tér közelében, Kerék utcában ki-
adó egy 32 nm-es üzlethelyiség. Tel.:
06(30)821-5326
� Iroda kiadó 26000/hó. Jó közlekedés,  par-
kolás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-
9619
� Teremgarázs õrzött, riasztós, fûtött,
Kolosy térnél kiadó. Tel.: 06(20)914-4883

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

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

� Kiadó hosszú távra Békásmegyer-
Ófalunál, 4 emeletes panelház második
emeletén, 37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított
parkettás, járólapos, IKEA-konyhás, vízórás
garzonlakás. Bérleti díj: 45 ezer Ft+rezsi, 2
havi kaució. Tel.: 06(30)292-2636

Kiadó

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

Ingatlan

� Közép- és emelt szintû matematika-, fi-
zika-, magyar érettségire készít fel két gim-
náziumi szaktanár a Flóriánnál 3 fõs kis-
csoportban. Óradíj: 2000 Ft/45perc/fõ.
Tel.: 06(20)211-8797

� Matematika-, fizika- kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után és szombat délelõtt. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban.
Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.:
06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolítása, gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit körút-
nál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436

Egészség

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

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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� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Flórián tér közelében, Kerék utcában ki-
adó egy 72 nm-es üzlethelyiség. Tel.:
06(30)821-5326
� Raktárhelyiség 20 nm-es a Kolosy üzlet-
házban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újab-
bat) antikváriumnak vásárolok. 100 könyv

felett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-
6437

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Társasház-kezelést, közösképviseletet
vállalok referenciával, gyakorlattal, OKJ-s
vizsgával. Érdeklõdni: 06(30)261-6653
�Munkalehetõség! Magas jövedelem, másod-
állásban is végezhetõ. Internet-használat szüksé-
ges. Ingyenes oktatás. Tel.: 06(30)316-7901

� Ausztriai síparadicsomban minden párat-
lan évi üdülési jog eladó vagy átadó. Tel.:
06(20)321-0665

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon bizalom-
mal. Ünnepek között is! Tel.: 06(30)857-2653

� Hölgyeim! Családokhoz keresünk és aján-
lunk megbízható, lelkiismeretes idõsgondo-
zókat, bébiszittereket, takarítókat. Tel.:
06(30)750-3347, 06(70)380-5620
� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-

formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,

házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,

205-8700; +36-20-575-7435 

� Magyarország legnagyobb ingatlan-köz-

vetítõ hálózata, a Duna House vállalkozó

szemléletû ingatlanértékesítõ munkatársakat

keres III. kerületi, csillaghegyi irodájába.

Érd.: 06(30)619-5650. Önéletrajzokat:

bernat.gabriella@dh.hu e-mail címre várunk.

� Ne ébredjen egyedül! Társkeresõ iroda,

fényképes adatbázissal! Tel.: 06(70)319-6084

Társkeresõ

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

Animációsfilm-rajzoló képzés
A Magyar Rajzfilm Kft. animációsfilm-rajzoló OKJ-s kép-
zést indít. Szeretné megtanulni, hogyan készül a rajzfilm?
Rajzfilmkészítõ szeretne lenni, esetleg érdekli az animáció
vagy felvételi elõtt áll? Itt a lehetõség! 10 hónap alatt meg-
tanulhatja az animációs szakmát.Rajzfilmrendezõk oktat-
nak. Nyílt napon betekinthet az oktatásba. Tudását hasz-
nosíthatja rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál
is. (Tekintse meg a stúdió web-oldalát, melyen ízelítõt kap-
hat a hallgatók munkáiból. www.magyarrajzfilm.hu/felnot-
toktatas.html; Tel.: 250-1355, 250-0432. Cím: Kerék utca
80. E-mail: clarus-tax@t-online.hu)

Az óbudai székhelyû Ma-
gyar Rajzfilm Kft. rajzfil-
mes játékot indított la-
punkban. 

A 4. játék kérdése:
Hogy hívják a ké-

pen látható figurát?
Nyeremény a Magyar

Rajzfilm Kft. rajzfilmes
ajándékcsomagja: 1 rajz-
filmes DVD; 1 Macska-
fogó képregény; 1 ere-
deti, kifestett cell egy
magyar rajzfilmbõl. 

A megfejtéseket nyílt
levelezõlapon szerkesz-
tõségünk címére (1035
Budapest, Szentendrei út
32.) január 10-ig vár-
juk. Az ajándékcsoma-
got a szerencsés nyertes
itt veheti át.

* * *
Az elõzõ számunkban

feltett kérdésre a helyes
válasz: Macskafogó. 

Az ajándékcsomagot
Rozgonyi Gabriella nyerte.

A 20 éves Gézengúz Alapítvány javára rendeztek jótékonysági koncertet tavaly decem-
ber 11-én az Óbudai Társaskörben, ahol felszólalt Bús Balázs polgármester. Az Óbudai
Danubia Zenekar hangversenyén Héja Domonkos vezényelt

Rajzfilmes játék

A Platán Könyvtár
új szolgáltatása

olyan könyvtári dráma-
pedagógiai foglalko-
zás-sorozat nagycso-
portos óvodásoknak,

mely a drámajáték esz-
közeit használva ad
könyvtárhasználati is-
meretet. A nagycsopor-
tos gyerekek 2010-ben
„Szépirodalomország-

ban” játszhattak Sün
Tóbiással és barátaival.
Idén folytatják a foglal-
kozás-sorozatot, „Tu-
dományországban”
játszanak tovább.

Sün Tóbiás Könyvtára - interaktív
mese és könyvtárhasználati játék

A III. kerületi Polgárõr
Egyesület Ladik utca

2-6. szám alatti irodájában
szerdánként 15-tõl 19
óráig ügyeletet tartanak. 

Várják az egyesületi élet
iránt érdeklõdõket, jelent-
kezõket, fogadják a beje-
lentéseket, illetve bûnmeg-
elõzési tanácsokkal látják
el a hozzájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõ-
ségek: a 06-30-621-6088-
as telefonszámon és a

polgaror.obuda@gmail.
com elektronikus címen.
Az egyesület honlapja a
www.polgarorobuda.hu
címen érhetõ el.

Polgárõr ügyelet és elérhetõség

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tartani. A pályáza-
ton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00140645-
00100001). A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot 2011. január 21-én 10
óráig, a pályázatokat zárt borítékban 2011. január 24-én 12 óráig lehet benyújtani a III.
kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán (cím: 1033. Bp. Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2011. január 24-én 12 órakor a Bp., III. Fõ tér 1. I./19.
cím alatt, a vagyonhasznosítási osztály hivatalos helyiségében történik. A pályáza-

ton résztvevõket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A
pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni a III. kerületi
Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztályán a 437-8646-os, a 437-8548-as és a
437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András (Lehet Más a Politika) elõzetes egyeztetés alapján a 06-30-211-6111-es számon.
Czeglédy Gergõ (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Kiss László (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es számon a Mókus utca 1-3. szám alatt.
Mihalik Zoltán (Itt Élünk Egyesület) minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós (Jobbik Magyarországért Mozgalom) minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 

Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont is kérhetõ: 06-30-377-1857.

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

A képviselõ-testület állandó bizottságai
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Pályázat – Hirdetés

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vagyonhasznosítási Osztálya egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

A helyiségek vonatkozásában az ajánlattevõnek vállal-
nia kell, szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését. A helyiségekre külön-külön
lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a helyi-
ség(ek) vételárát, a fizetés módját és feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl számított 60
napig köteles fenntartani. A pályázaton azok az ajánlat-
tevõk, vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot be-
fizetik az önkormányzat letéti számlájára (számla-
szám: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00140645-
00100001), és a befizetési bizonylatot 2011. január 21-én
10 óráig a vagyonhasznosítási osztályon bemutatják.
(Cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I/19.) A pályázatot zárt boríték-
ban 2011. január 24-én 12 óráig lehet benyújtani a III.
kerületi Önkormányzat (Fõ tér 1. I/19.) Vagyonhasznosí-
tási Osztályán. A érvényesen benyújtott pályázatokat az
önkormányzat tulajdonosi, városfejlesztési és környezet-
védelmi bizottsága fogja elbírálni, és annak eredményérõl
a pályázókat írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja
jogát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a Celer
Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosítási
csoportjánál (1033 Bp., Szentlélek tér 7. fsz. 12., telefon:
430-3468 és 430-3469, ügyfélfogadási idõben: hétfõn 14-
tõl 18, szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 12 óráig). A pá-
lyázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kér-
ni a 437-8643-as telefonszámon, és személyesen az ön-
kormányzat vagyonhasznosítási osztályán (1033 Bp., Fõ
tér 1. I/19.). 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya
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Újesztendei jókívánság
Rejtvényünkben Arany János: Újévi köszöntõ címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 4. és a füg-
gõleges 1. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Kambodzsai, thaiföldi és francia autók
jele. 4. Az idézet eleje (zárt betûk: M. T. O. J. E. T.). 12.
Ilona, másként. 14. Knock out. 15. …-óráig. 16. Minden-
félék. 18. Gombafajta. 19. Foglalkozás. 20. Férfi szerep a
„Vészhelyzet” címû tévésorozatban. 22. Kis Anna. 23. Az
argon vegyjele. 24. Térkép. 26. Angol kor. 27. Éktelen
nyakbavaló. 29. Kergettet. 30. Tengeri hal. 32. Kiejtett
mássalhangzó. 33 … Imre, neves zenészünk volt. 35. A
mágnes fölfelé húz. 37. Spanyol és olasz autók jele. 38.
Orosz ûrállomás. 39. Feje egyik része. 40. Dúsító egyne-
mûi. 41. Bár betûi keverve. 43. Egy ideig foglaltat. 45.
Ornamentika szélei! 46. Bór, vanádium és rubídium vegy-
jele. 48. Zairei, spanyol és máltai autók jele. 49. Névelõs
indaszerû növényrész. 51. Hangosan mosolyogj. 53. Erõ-
sen jusson a füledbe, 55. A dologgal szorosan kapcsolódó.
57. Mintha ráöntötték volna.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második sora (zárt be-
tûk: N. L. V.). 2. Vissza talált! 3. Adás-vételnél merülhet
fel. 4. Díszes. 5. Ragadozómadár. 6. Para-tudományos
dolgokkal foglalkozó. 7. Egyik ízesítõ. 8. Ibi betûi kever-
ve. 9. Részben álmodna! 10. Nõi név. 11. Karmester. 13.
Évszak. 17. Végek nélkül felrak! 18. Egyfajta elektromos mûvele-
tet végzett. 21. Kicsinyítõ képzõ. 24. Férfiruhán lehet, névelõvel.
25. A Nana szerzõje. 28. Költõi mûfajág névelõvel. 29. Frissít. 31.
Nitrogén és vanádium vegyjele. 34. Elem! 35. Németes éhség. 36.
Arra a helyre való. 39. Becsapó. 42. Természeti csapás. 44. Azo-
nos mássalhangzók. 45. Kutyaházaid. 47. Nagy Dózsás volt focis-
ta, Ferenc. 49. Ahány, kishíján! 50. Egyhelyben tartózkodott. 52.
És a többi. 54. L. R. E. 56. Üres táj! 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon január 10-ig várjuk.
A helyes megfejtést beküldõk között nyereménykönyvet sorsolunk
ki, melyet szerkesztõségünkben vehetnek át. 
A 2010. december 15-én megjelent, „Ünnepi ételek” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Töltött káposzta; lecsós harcsatál; töl-
tött felsál”.
Nyertesek: Gombos Imréné, Kõbánya utca 49.; Vadasfalvy Ágnes,
Szentendrei út 13.; Vadas Ákos, Varsa utca 10.

A pályázatot zárt borítékban 2011. január 26-
án 15 óráig lehet benyújtani a CELER Épület-
fenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosí-
tási Csoportjánál.

A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell
a megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek
elfogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyi-
ségben folytatni kívánt tevékenység pontos meg-
nevezését, vállalkozói igazolványt, illetve cégki-
vonatot és aláírási címpéldányt kell becsatolnia.
A külön engedélyhez kötött tevékenység végzé-
sére való jogosultságát a pályázat mellékleteként
benyújtott vállalkozói igazolvánnyal, illetve cég-
kivonattal kell igazolnia. A helyiségek esetében
csak a pályázati kiírásban meghirdetett funkció-
val lehet pályázni. Nem adhat be pályázatot az
a magánszemély és cég, akinek - amelynek - az
állandó lakása, illetve székhelye szerinti ön-
kormányzattal szemben adó vagy adók mód-
jára behajtható köztartozása van.

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:

• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog
megszerzésének ellenértékeként elõírt - megszer-

zési díj - önkormányzat felé történõ megfizetését.
A megszerzési díj a pályázó által megajánlott bér-
leti díj három havi összege;

• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óva-
dék megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes
által befizetett bánatpénz összegét az óvadékba
beszámítják;

• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szer-
zõdés megkötését;

• szükség szerint a helyiségbe önálló elektro-
mos- és mellékvízmérõk kiépítését.

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév ele-
jén az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mér-
tékével emeli. A pályázat értékelésénél a meg-
ajánlott bérleti díj alapján történik a döntés. A pá-
lyázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a

pályázat benyújtásának határidejéig a bérleti jog
biztosítására befizetik a bánatpénzt. A bánatpénzt
a CELER Kft. pénztárában (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., félemelet) készpénzben kell le-
tétbe helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell
letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon be-
lül a nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt
visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi fel-
tételnek. Az érvényesen benyújtott pályázatokat
az önkormányzat tulajdonosi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottsága 2011. február 15-ig
elbírálja, és annak eredményérõl a pályázókat
írásban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jo-
gát, hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tender-
bontást követõen tovább tárgyaljon, zárt licitet
tartson, illetve, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. He-
lyiség-hasznosítási Csoportjánál (1033 Budapest,
Szentlélek tér 7., fszt.12. Telefon: 430-3468 és
430-3469), félfogadási idõben: hétfõn 14-tõl 18,
szerdán 8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a fenti telefonszámokon és cí-
men.

CELER Épületfenntartó 
és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága egyfordulós
pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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Tisztelt sportbarátok
és természetjárók!
A Rokon Baráti Kör
2011-ben is egynapos,
buszos kirándulásokat
szervez a szomszédos
Ausztria csodálatos sí-
paradicsomaiba.
Idõpontok és úti
célok:
• 2011. január 9.:

Semmering/Stuh-
leck.

• 2011. január 23.:
Semmering/Stuh-
leck.

• 2011. január 30.: Lammeralm.
• 2011. február 13.: Semmering/Stuhleck.
• 2011. február 27.: Semmering/Hirschenkogel.
Találkozás az indulás napján 5.30 órakor az I. kerületi Batthyány
térnél (Duna-felõli oldal, a 86-os busz megállója elõtt).
Indulás 6 órakor. Visszaérkezés a Batthyány térre este kb. 21.30-
22 órakor.
Jelentkezni a sítúra napját megelõzõ csütörtökig lehet személyesen a
Rokon Sportszerboltban. (Hétköznap 10-tõl 18 óráig, szombaton 9-tõl
14 óráig.)
Részvételi díj: 
Felnõtt: 5500 Ft/fõ/oda-vissza busz út.
Gyerek (14 éves korig): 3500 Ft/fõ/oda-vissza busz út.
Túráinkra szeretettel várjuk a téli sportok szerelmeseit és a jó le-
vegõre vágyó kirándulókat egyaránt!
(További felvilágosítást adunk a 06-20-450-3010-es és a 06-20-
450-8050-es telefonszámokon, illetve még részletesebben itt ol-
vashatnak a programról: www.rokonsport.hu)

Egynapos sítúrák a Rokonnal

Javában ugráltak a mínu-
szok tavaly december 5-
én, de ez nem szegte ked-
vét annak a 120 apróság-
nak, akik a kerület mûfü-
ves pályáján rendezett Mi-
kulás Kupán vettek részt. 

A z 5-11 év közötti
gyerekek jól felöl-

tözve, kipirult arccal
kergették a labdát. A
szülõk elõször aggódva
figyelték, csemetéik, fõ-
leg az ovisok hogyan vi-
selik a szokatlanul nagy
hideget. Az idõjárással
ennek ellenére nem volt
gond, hiszen a zavarta-
lan napsütés egyre kel-
lemesebbé tette a leve-
gõt. A mûfüvön kijelölt
hat kispályán délutánig
potyogtak a gólok, a
korosztályos csapatok
(ovisok, U/9, U/10,
U/11) körmérkõzéses
rendszerben döntötték el
a helyezéseket. 

A tornához kapcsolták
az atléták évzáró prog-
ramját is. A TUE másik
szakosztálya eredmé-
nyeivel egyre többet
hallat magáról, és Hoff-

mann Teréz edzõ vezeté-
sével fokozatosan épít-
kezik. Ezúttal érdekes
versenyeket, elméleti
teszteket állítottak ösz-
sze, az ügyességi vetél-
kedõben a szülõk is
örömmel vettek részt. A
zömmel lányokból álló
csapat természetesen
bekapcsolódott a focis-
ták küzdelmébe, ahol
szerényebb játéktudásu-

kat lelkesedéssel pótol-
ták.

A torna végén Mikulá-
sok segédkeztek a két

egykori legendás játékos-
nak, Mészöly Kálmánnak
és Albert Flóriánnak a dí-
jak átadásában. 

Márton Zoltán klub-
igazgató elégedetten érté-
kelte a tornát: - A havazás
miatt majdnem veszélybe
került a torna, de mindent
megtettünk, hogy a gye-
rekeknek ne okozzunk
csalódást. Edzõk, szülõk,
játékosok segítségével si-
került letakarítani a pá-
lyát, melyen a legfiata-
labb korosztályok a nagy
hideg ellenére érdekes, iz-
galmas mérkõzéseket ját-
szottak. Öröm volt nézni
a gyerekek lelkesedését,
önfeledt fociját, látszott
rajtuk, nagyon szeretik
ezt a játékot. A hosszúra
nyúlt esemény végén
minden résztvevõ kapott
ajándékot, amit a sportág
egykori nagy egyénisége-
itõl vehettek át. 

Kép és szöveg: 
L. A.

Az óvodások a labda bûvöletében megfeledkeztek a nagy hidegrõl

Labdarúgók, atléták Mikulás Kupája a TUE-ban

N em telik el hónap
anélkül, hogy az

Óbudai Judo Club spor-
tolóinak sikereirõl hírt
ne adnánk. Legutóbb a
Szekszárdon tartott
Serdülõ Országos Baj-

nokságon értek el szép
eredményeket tavaly
novemberben. Hajdú
Fanni II., Ravadits
Kornél és Kinczel Vik-
tor pedig az V. helyen
végzett.

Télen is topon 
az óbudai dzsúdósok

Ravadits Kornél, Hajdú Fanni és Kinczel Viktor
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Nyíló tündérrózsák, havas
táj, melegen gõzölgõ pa-
tak, vízimadarak. Ilyen
gyönyörû környezetben
evezhetnek mindazok,
akik részt vesznek a több
turnusban induló „Hébe-
hóba” vízitúrán.

A z Óbudai Sport-
egyesület Vízitúra

Szakosztálya január 8-
án és 9-én, 15-én és 16-
án, 22-én és 23-án, 29-

én és 30-án, február 5-
én és 6-án, 12-én és 13-
án, 19-én és 20-án, 26-
án és 27-én, igény ese-
tén március további hét-
végéin is indít turnuso-
kat. 

Részvételi díj: 16.000
Ft/fõ belföldi magánsze-
mélyeknek.

Saját autóval 1000
Ft/fõ az engedmény, il-
letve 14 év alatti gyere-
keknek további 1000

Ft/fõ. Üdülési csekket
elfogadnak.

A tervezett túraidõ-
pont elõtt 7-10 nappal
érdemes jelentkezni az
50% foglalóval.

A részvételi díj a
készpénzzel fizetõknél
tartalmazza az egyesüle-
ti tagsági díjat, az uta-
zást (kivéve a saját ko-
csival közlekedõkét), a
szállásdíjat (4 fõ/apart-
man kihasználtság ese-

tén), a vízitúrát, a bor-
kóstolót, a halászlé va-
csorát és a virslis regge-
lit. Nem tartalmazza a
fakultatív programok
költségeit (fürdõ), és az
éttermekben választott
ételek árát. 

(Cím: Rozgonyi Piroska
utca 28. Jelentkezés: Hor-
váth Péter „Kisindián”-
nál a 06-20-321-0811-es,
vagy a 240-3353-as te-
lefonszámon. Aktuális
információk és e-mail:
www.ose.hu; ose@ose.hu) 

„Hébe-Hóba” vízitúra a Hévízi patakon

Sikeresen szerepeltek A Jövõ SC
úszói tavaly decemberben a Tata-
bányán megrendezett Vízmû Ku-
pán.

A z elért eredmények a kö-
vetkezõk: Kõhalmi Kor-

nél (2003): 100 méter gyors I.
hely; 100 méter mell I. hely; 50
méter hát III. hely. * Körtvélye-
si Kata (2002): 100 méter
gyors II. hely; 100 méter mell
II. hely; 50 méter hát I. hely.

Tóth Zita (2002): 100 méter
gyors III. hely; 100 méter mell I.

hely. * Radean Kiara (2002):
100 méter gyors V. hely; 100 mé-
ter mell III. hely. * Szignárovics
Dorina (2002): 100 méter gyors
I. hely 100 méter mell VI. hely;
50 méter hát II. hely.

Kõhalmi Kornél és Körtvé-
lyesi Kata saját korosztályában
a versenyen elért legjobb ösz-
szesített eredményért kupát is
nyert. A 2010. évi többfordulós
utánpótlás versenyen Körtvé-
lyesi Kata összesítésben elsõ
helyen végzett. Mindannyian
Perjámosi Kata tanítványai.

Kõhalmi Kornél, Tóth Zita, Körtvélyesi Kata, Szignárovics Dorina

Óbudai úszósikerek 
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A Pastrami étterem és ká-
véház nyerte a tavalyi
„Óbuda Legjobb Vendéglá-
tóhelye” versenyt. A
2009-es 19 pályázó után,
2010-ben az önkormány-
zat által immár harmad-
szor meghirdetett megmé-
rettetésen már 23 vendég-
látóhely vett részt. A sza-
vazók közül is sorsoltak
egy nyertest: a szerencsés
voksoló Nagy Zsuzsanna
óbudai lakos lett.

S zavazni az étter-
mekben és az ön-

kormányzat ügyfélszol-
gálati helyiségeiben,
okmányirodáiban elhe-
lyezett szavazóládák
igénybevételével, és az
obuda.hu-n lehetett
2010. június 1-jétõl no-
vember 30-ig.

Az elsõ helyezett étte-
rem vezetõjével interjút
közöl a Helyi Téma és
az Óbuda Újság.

Az ünnepélyes díjátadó
keretében nemcsak az el-
sõ helyezett éttermet dí-
jazta az önkormányzat,
hanem a szavazásban
résztvevõk közül kisor-

solt szerencsés nyertest is,
aki egy kétszemélyes va-
csorameghívást, valamint
három alkalomra szóló
15%-os kedvezményt ka-
pott, melyet „Óbuda Leg-
jobb Vendéglátóhelyén”
érvényesíthet.

A díjakat Bús Balázs
polgármester adta át a

hivatalban. A kerület ve-
zetõje gratulált a díja-
zottaknak, és örömét fe-
jezte ki a szavazás vég-
eredménye kapcsán.
Mint mondta, tudomása
van arról, hogy a Pastra-
mi étterem és kávéház
Óbuda egyik legjobb
helye. Nagy Zsuzsanna
kerületi lakosnak, aki a
Symbol étteremre le-
adott voksával nyert, a
polgármester megkö-
szönte, hogy részt vett a
szavazásban, és arra biz-
tatta, látogassa továbbra
is Óbuda éttermeit. Bús
Balázs átadta a díjazot-
taknak az önkormányzat
ajándékát, Gálosfai
Jenõné „Kockás abrosz,
jó kadarka” címû köny-
vét, egy-egy üveg bor
társaságában.

Nagy Zsuzsanna el-
mondta: idén már má-
sodszor szavazott a vá-
rosrész vendéglátóhe-
lyeinek legjobbját kere-
sõ akcióban. Szívesen
jár vendéglõbe, és elé-
gedett az óbudai válasz-
tékkal. Gyakori vendég
a Harapó Mókusban és a
Zöldkapuban, ám ha
ideje engedi, új helyek-
kel és új ízekkel is szí-
vesen ismerkedik. A
2010-es elsõ helyezett
Pastrami jó híre eljutott
már Nagy Zsuzsanná-
hoz is, aki eddig csak
tervezte az étterem és
kávézó felkeresését,
most azonban - eleget
téve a gyõztes vendéglá-
tóhely invitálásának -
rövid idõn belül meg is
valósítja azt.

A Pastrami étterem és kávéház 2010 legjobb óbudai vendéglátóhelye

A polgármester a díjazottakkal

A pályázatot zárt borítékban 2011. január 26-án 15
óráig lehet benyújtani a CELER Épületfenntartó és
Szolgáltató Kft. Helyiség-hasznosítási Csoportjánál. 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytat-
ni kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállal-
kozói igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási
címpéldányt kell becsatolni. A külön engedélyhez kö-
tött tevékenység végzésére való jogosultságát a pá-
lyázat mellékleteként benyújtott vállalkozói igazol-
vánnyal, illetve cégkivonattal kell igazolnia.
A helyiségek esetében csak a pályázati kiírásban
meghirdetett funkcióval lehet pályázni.
Nem adhat be pályázatot az a magánszemély és cég,
akinek - amelynek - az állandó lakása, illetve székhe-
lye szerinti önkormányzattal szemben adó vagy adók
módjára behajtható köztartozása van.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:

• a helyiség beköltözhetõ állapotba hozásához szük-
séges felújítási munkálatainak saját költségen történõ
elvégzését; 
• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû óvadék
megfizetését a bérbeadó részére. A nyertes által befi-
zetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámítják;
• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti szerzõdés
megkötését;
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés.
Az önkormányzati rendeletben a bérleti jog megszerzé-
sének ellenértékeként elõírt megszerzési díj - a pályázó
által megajánlott bérleti díj három havi összege - elen-
gedését a tulajdonosi, városfejlesztési és környezetvé-
delmi bizottság a beköltözhetõ állapothoz szükséges
felújítási munkák elvégzéséhez köti. Az ezt meghaladó

összegû szükséges felújítási
munkák költségeinek - a minden-
kori havi bérleti díj 50%-ának
erejéig - bérbeszámítás útján tör-
ténõ megtérítését engedélyezi a
tulajdonosi, városfejlesztési és
környezetvédelmi bizottság.
A pályázaton azon ajánlattevõk
vehetnek részt, akik a pályázat
benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására befize-
tik a bánatpénzt. A bánatpénzt a
CELER Kft. pénztárában (1033
Budapest, Szentlélek tér 7., fél-
emelet) készpénzben kell letétbe
helyezni. A bánatpénzt helyisé-
genként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ
nyolc napon belül a nem nyertes

pályázók részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályázatokat az önkormányzat
tulajdonosi, városfejlesztési és környezetvédelmi bi-
zottsága 2011. február 15-ig elbírálja, és annak ered-
ményérõl a pályázókat írásban értesíti. A pályázat ki-
írója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ a
CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. Helyiség-
hasznosítási Csoportjánál (1033 Budapest, Szentlélek
tér 7., fszt.12. Telefon: 430-3468 és 430-3469), félfo-
gadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
lehet kérni a fenti telefonszámokon és címen.

CELER Épületfenntartó és Szolgáltató Kft.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága egyfordulós
pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének
megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László
ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján 16-tól 18 óráig ingyenes
jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033
Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.Tósoky Balázs
ügyvéd január 10-én 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban (Mátyás király útja 13-15.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden
hónap harmadik szerdáján 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közössé-
gi Házban tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges,
érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ ut-
ca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

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

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Lapszerkesztõ-helyettes: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.
Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179. 
Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

A rendelõben modern technikával felszerelt fogorvosi székekkel, digitális
tomograph röntgennel, intraorál-kamerával, monitorral, ultrahangos fogkõ-
eltávolítással, jó minõségû fogászati anyagokkal várjuk tisztelt pacienseinket.
A rendelõ korszerûen felszerelt saját FOGTECHNIKAI LABORRAL
RENDELKEZIK. Rövid határidõ, fogbetegségtõl függõen.

PPOOLLII-DDEENNTTIISSTT KKFFTT..
ÓÓBBUUDDAAII FFOOGGOORRVVOOSSII RREENNDDEELLÕÕJJEE

III. Lajos utca (Perc utca sarok) 142.
Rendelés: hétfõtõl péntekig 8-20 óráig

minden szombaton 9-15 óráig
Tel.: 250-54-82

Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.
Minden új páciensnek 

INGYEN fogorvosi felmérés terv készítéssel! (rtg nélkül)
ZIRKON KORONA 65.000.-Ft

Az 50%-os KEDVEZMÉNYEK február 5-ig élnek!
- FOGSZABÁLYZÓ ORVOSI FELMÉRÉSE 50%-OS KEDVEZMÉNY!
- Implantáció orvosi felmérése 50%-os kedvezmény!
- dentalhigienikusi napon (pénteken) a fõgkõlevétel (50%-os)
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRADIÁK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes porce-
lán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Részletfizetési
lehetõség, bankkártyás fizetés és egészségpénztári kártya elfogadás.
SZERZÕDÉSÜNK VAN: Tempo, Vitamin, Honvéd, Vasutas, K&H Medicina,
MKB, OTP, Patika, Dimenzió, Kristály, Allianz Hungária, Danubius, Évgyûrûk,
Talizmán, Egészségért, Budai, Kardirex, Axa, Generáli, Pro-Vita, Új Pillér,
ADOSZT, Aranykor, Pajzs Egészségpénztárakkal, Postás Egészségpénztár.
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevételhez sze-

mélyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát, illetve lakcímkártyáját hozza magával!

www.poli-dentist.hu, poli-dentist@freemail.hu

Segítsük egymást a gondokban!
Több ezren vagyunk, akikkel együtt él a családjukban a felnõtt, idõ-
södõ értelmi, illetve halmozottan fogyatékos hozzátartozója. A lelki
egészségvédelemre nekünk is szükségünk van, melyet az elszige-
telõdés megakadályozása, a hasznos elfoglaltság biztosítása foglal
magában.A Méltóságteljes Életért Alapítvány azért jött létre, hogy
ezen családok tagjaival együttgondolkodjon. Kíváncsian várjuk:
a) Milyen megoldhatatlannak vélt probléma foglalkoztatja?
b) Van-e konkrét elgondolása, javaslata, mellyel jobb lehetne életük?
Bátran fejtsék ki elképzelésüket, mert az így összegyûjtött ta-
pasztalatok alapján tudunk és fogunk tovább lépni.
Leveleiket az alábbi címre kérjük küldeni: Méltóságteljes Életért
Alapítvány 1476 Budapest 100, Postafiók 104.
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Bús Balázs polgármes-
ter ellátogatott  a kerü-

leti idõseket és rászorulta-
kat ellátó intézmények ka-
rácsonyi ünnepségeire ta-
valy december 17-én. A
rendezvényeken hagyomá-
nyosan ajándékkal és ünne-
pi mûsorral kedveskedtek a
gondozottaknak a szerve-
zõk. A Derûs Alkony Gon-

dozóházban, a Kiskorona
utcai és a Hatvany Lajos ut-
cai idõsek klubjában, vala-
mint december 18-án a Rá-
szorultak Megsegítése Ala-

pítványnál ünnepeltek. Va-
lamennyi helyszínen közös
karácsonyfa, ajándékok és
terített asztal várta a gondo-
zottakat.

Karácsony a szociális intézményekbenA kettõs állampolgárságról
A Rákóczi Szövetség szervezésében Kántor Zol-

tán, a Magyar Külügyi Intézet tudományos munka-

társa tartott elõadást a kettõs állampolgárságról ta-

valy december 15-én a Kunigunda útjai Márton

Áron Szakkollégiumban. A Rákóczi Szövetség több

mint húsz éve tevékenykedik a határon túli magyar-

ság szolgálatában. Eleinte a felvidéki magyarok ér-

dekképviseletét tûzte ki célul, de ma már az egész

Kárpát-medencei magyarság meghatározó civil

szervezeteként tartják számon.

Villanylámpák a pilisi Fekete-hegyen
Hetvenhét évvel megnyitása után, a pilisi fekete-he-

gyi Sasfészek menedékházban kigyúltak a villany-

lámpák, melyek a tetõre szerelt napelemekbõl táp-

lálkoznak. A korszerû megoldással azonban véget

ért egy nosztalgiás, viharlámpás korszak.

Textilbe szõtt érzések
„Érzéseim” címmel nyílt tárlat Maevszka-Koncz

Borjana kárpitmûvész alkotásaiból a Textil és Textil-

ruházati Ipartörténeti Múzeumban. A rendezvény

létrejöttét mások mellett a III. kerületi Bolgár Ki-

sebbségi Önkormányzat és a Textilmúzeum Alapít-

vány támogatta. (A kiállítás január 31-ig látogatha-

tó.Téli szünet: január 4-ig. Cím: Lajos utca 138. Bõ-

vebb információ: www.textilmuzeum.hu)

Továbbjutottak! 
A TV2 Nagy Vagy! címû versenye folytatódik a

Harrer iskola számára. Az Óbudai Harrer Pál Általá-

nos Iskola tavaly novemberben sikeresen vett részt

az országos televíziós iskolai-családi vetélkedõso-

rozatban. A novemberi 23-ai adásban a Harrerosok

a második helyen jutottak tovább a középdöntõbe,

így számukra a verseny 2011 január elsõ heteiben

folytatódik.

1 % 1 % 1 %
A Békásmegyeri Lakótelep

Templomépítése Alapítvány

Kuratóriuma köszönetet mond

támogatóinak, hogy a 2009.

évi személyi jövedelemadó 1

százalékával, 785 ezer 708 fo-

rinttal támogatták az alapít-

ványt. Az összeget a parókia

építésének költségeire, a gyü-

lekezet tárgyi feltételeinek biz-

tosítására fordítják. (Adószám:

1967696-0-41.)

A Kereszténydemokrata Fórum vendége Pálffy

István író, országgyûlési képviselõ lesz janu-

ár 4-én 18 órától a Selyemgombolyítóban. 

Téma: média és médiatörvény. 

(Cím: Miklós tér 1.)

Kereszténydemokrata Fórum

Beszélgetés a médiatörvényrõl

MÛVÉSZTANÁROK ALKOTÁSAI. A Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Szakközépiskola mûvésztanárainak mun-
kái január 16-ig tekinthetõk meg a Budapest Galéria
Kiállítóházában. (A kiállítás hétfõ kivételével minden
nap 10-tõl 18 óráig tart nyitva. Cím: Lajos utca 158.)

RAJZFILMES SZAKKÖR. A
Kerék utcában indítanak rajzfil-
mes szakkört 6-17 éveseknek,
szombatonként 9-tõl 12 óráig.
(Információ a 250-1355-ös tele-
fonszámon. www.magyarrajz-
film.hu/gyermekoktatas.html)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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