
Az izombeteg gyermekek támogatására ren-
dez jótékonysági hangversenyt a Gyógyító
Jószándék Alapítvány a Társaskörben.

A III. kerületben is érezni lehetett az
Oroszlány térségében keletkezett, 4,7-es
erõsségû földrengést január 29-én.

Az immár hagyományos Polgári Bált feb-
ruár 26-án 18-tól másnap hajnali 2 óráig
rendezik a Rozmaring vendéglõben. 30

Polgári Bál a Rozmaringban

XVII. évfolyam 3. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. február 10.

11
Jótékonysági koncert

13
Rengett a föld

L ehangoló üzenetet
kapott Márky Je-

nõ, a Római Teniszaka-
démia (RTA) tulajdo-
nosa. A versenyt eddig
nagyvonalúan finanszí-
rozó GDF Suez francia
multicég bejelentette,
idén már nem támogat-

ja hazánk legnagyobb
nemzetközi teniszese-
ményét. Ezzel már-már
kilátástalan helyzetbe
került az évrõl évre
erõsödõ, a Top 40-be
sorolt verseny megren-
dezése. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 28. OLDALON

Budapestnek kell a WTA-tenisztorna!

A fõszponzor kihátrált, 
bizonytalan a rendezés A helyi költségvetés-

rõl elsõ forduló-
ban, az idegenforgalmi
adó mértékérõl, a közte-

rület-felügyelet éves be-
számolójáról és a civil
szervezetek támogatásá-
ról is tárgyalt a képvise-

lõ-testület idei elsõ ülé-
sén, január 27-én a Vá-
rosháza tanácskozóter-
mében.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma

február 24-én, csütörtö-

kön jelenik meg! Újságunk

korábbi számai is olvas-

hatók a www.obuda.hu

honlapon.

Lapzártakor érkezett:
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a múlt
év végére uniós és álla-
mi támogatással akadály-

mentesíttette a Harrer
Pál utcai Idõsek Klubját.
A beruházást február 8-
án adták át. 

BÕVEBBEN A 11. OLDALON

Akadálymentes idõsklub

Évnyitó képviselõ-testületi ülés

Stabil alapokon a költségvetés

Halálának 10. évfordulóján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata emléktáblát állíttatott Sinkovits Imre színmûvésznek egykori lakóhelyén, a Zápor utca
14/B. szám alatt. A tisztelõk több száz fõs körében, a január 18-án tartott eseményen a család mellett képviseltette magát a Cserkész Szövetség és a Ma-
gyar Színház is. (Képünkön: Sinkovits-Vitay András színmûvész és Bús Balázs polgármester az emléktábla-avatón.)                               TUDÓSÍTÁS A 7. OLDALON

„Lelkünkben is maradandót alkotott”

Emléktáblát avattak Sinkovits Imre egykori lakóházánál

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat – Közélet

Ünnepélyes keretek közt iktatták hivatalába a fõváros új tûzoltóparancsnokát január
25-én. Bende Péter tûzoltó vezérõrnagy, fõvárosi tûzoltóparancsnok ugyanis nyugállo-
mányba vonult, miután betöltötte az 58. életévét. Bende Péter 2000. február 1-jétõl
látta el a tûzoltóság vezetési feladatait. Az új parancsnok Varga Ferenc tûzoltó-alez-
redes lett. A ceremónián részt vett Tarlós István fõpolgármester és Bakondi György, az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója is. A fõpolgármester beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a fõvárosnak szüksége van a tûzoltóságra és mûködéséhez
minden támogatást megad. Az új parancsnok elmondta, hogy az idei kevesebb támo-
gatás átszervezéseket igényel a tûzoltóságnál. Felvételünkön Bende László a zászló
átadásával jelképesen is átadta a tûzoltóságot Varga Ferencnek (képünkön jobbra)

Új tûzoltóparancsnok a fõvárosban

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének
39/2007. (VI. 29.) rendelete szabá-
lyozza Óbuda-Békásmegyer Dísz-
polgára kitüntetõ cím alapításának
és adományozásának rendjét.

Az önkormányzat rendelete szerint:
A kitüntetõ cím annak a magyar,

vagy külföldi személynek adomá-
nyozható, aki:

a) Óbuda-Békásmegyer gazdasági,
társadalmi, tudományos, vagy
mûvészeti életében maradandót
alkotott,

b) egész életmûvével, kiemelkedõ
munkásságával olyan országos,
vagy nemzetközi elismerést szer-
zett, amely hozzájárult Óbuda-
Békásmegyer jó hírnevének
öregbítéséhez.

A kitüntetõ cím adományozására in-
dítványt tehet:

a) a képviselõ-testület bármely tagja,
b) az ún. Javaslattevõ Testület bár-

mely tagja,
c) legalább 100 III. kerületi lakó-

hellyel rendelkezõ választópolgár,
d) bármely - a III. kerületben szék-

hellyel rendelkezõ - civil szervezet.
Évente egy kitüntetõ cím adomá-

nyozható.
A kitüntetõ címmel oklevél, érem,

és a mindenkori képviselõi alapdíj 6

havi összegének megfelelõ anyagi el-
ismerés jár.

A kitüntetõ cím adományozására
vonatkozó indítványokat az ún. Javas-
lattevõ Testület vizsgálja meg, majd a
javaslatot a polgármester terjeszti be a
képviselõ-testület ülésére.

A kitüntetõ cím adományozásáról a
képviselõ-testület 2011 márciusi ülé-
sén dönt.

Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgá-
ri címet a polgármester adja át ünne-
pélyes keretek között a Kerület Napja
alkalmából rendezett ünnepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítvány té-
telre jogosultakat, éljenek a lehetõség-
gel és legkésõbb 2011. március 1-jéig
tegyék meg indítványukat Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgárának személyé-
re. Az indítvány megtételekor legye-
nek figyelemmel arra, hogy az tartal-
mazza az ajánlott személy adatait
(név, lakcím), és az adományozás
alapjául szolgáló érdem részletes is-
mertetését.

Az indítványt a Javaslattevõ Testü-
letnek címezve, zárt borítékban, 1033
Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz. címre
(szervezési osztály) lehet - ügyfélfo-
gadási idõben -benyújtani, vagy postai
úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

Felhívás Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozására 

A West-Balkán nevû
szórakozóhelyen

januárban történt, halá-
los áldozatokat követelõ
tragédia kapcsán Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzatának vezeté-
se haladéktalan intézke-
désre utasította a polgár-
mesteri hivatal kereske-
delmi és közellátási osz-
tályát a hasonló esetek
megelõzése érdekében.
Az illetékes osztály
munkatársai - mint jog-
alkalmazók - a rendelke-
zésükre álló hatósági
eszközök birtokában az
elmúlt hetekben ellen-
õrizték a kerületben mû-
ködõ szórakozóhelye-
ket.  

Elsõ lépésként a kerü-
let egészére kiterjedõen
feltérképezték a ven-
déglátóhelyeket. A
mintegy 900 egység kö-
zött 14, tömegrendezvé-
nyek befogadására is al-
kalmas „diszkóként”
mûködõ helyet azonosí-
tottak. Átvizsgálták
ezek nyilvántartásba vé-
telhez szükséges beje-
lentéseit, illetve a mû-
ködési engedélyeket.
Ellenõrizték, hogy a
megadott alapterület és
befogadóképesség a va-
lóságnak megfelel-e,
amelynek kapcsán több
adatmódosítási eljárás
indult. Több szórakozó-
hely a korábbi jogsza-
bály alapján kapott régi
típusú mûködési enge-
délyt, melyhez nem kel-
lett nyilatkozni az alap-
területrõl és befogadó-
képességrõl. Ezeket az
adatokat az intézkedés
során a hivatal munka-
társai bekérték és nyil-
vántartásba vették. 

A tömegrendezvények
veszélyeinek kiküszö-
bölése érdekében Bús
Balázs polgármester
kezdeményezte a pol-
gármesteri hivatal, a
tûzoltóság és a rendõr-
ség együttmûködését.
Felkérte az Óbudai Tûz-
õrség parancsnokát,
hogy a kerületben talál-
ható szórakozóhelyek
fokozott tûzvédelmi el-
lenõrzésével segítsék a
megkezdett megelõzõ-
ellenõrzõ tevékenysé-
get. Az önkormányzat
vezetése egyeztetett a
kerület rendõrkapitá-
nyával a közös hatósági
ellenõrzésekrõl.

A történtek ugyanak-
kor számos kérdést vet-
nek fel a szórakozóhe-
lyekre vonatkozó jogi
szabályozás területén,
melyeknek megoldása
egyértelmûen a jogalko-
tók feladata. Szükséges-
sé vált a rendezvények
biztonságosabbá tételét
szolgáló átfogó szabá-
lyozás, mely a hatósá-
gok ellenõrzési jogosít-
ványait is megerõsíti.

Mindannyiunk közös
felelõssége és érdeke,
hogy gyermekeink, „ve-
szélyeztetett korban” lé-
võ fiataljaink kultúrált
és biztonságos körülmé-
nyek között szórakozza-
nak. Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak felelõs vezetõi és
munkatársai a rendelke-
zésükre álló eszközök
birtokában jelenleg és a
jövõben is igyekeznek
mindent megtenni annak
érdekében, hogy a kerü-
let szórakozóhelyei
megfeleljenek ezen el-
várásoknak.

Átfogó ellenõrzés 
az óbudai szórakozóhelyeken
Nem talált szabálysértést az óbudai szórakozóhelyek át-
vizsgálásakor a hatóság. A West-Balkánban január 15-én
történt tragédiát követõen polgármesteri és jegyzõi utasí-
tásra hatósági ellenõrzéssorozatot tartottak a III. kerület-
ben. A polgármesteri hivatal ellenõrzése arra fókuszált,
rendelkeznek-e a szükséges engedélyekkel, eleget tet-
tek-e bejelentési kötelezettségeiknek a tömegrendezvé-
nyek megtartására alkalmas szórakozóhelyek, valamint,
hogy megfelel-e a valóságnak a bejelentett alapterület és
befogadóképesség. Az önkormányzat kezdeményezte a
vendéglátóegységek tûzvédelmi és rendõrhatósági átvilá-
gítását is. 

obuda_2011_03.qxd  2011.02.08.  16:07  Page 2



2011/3. szám Önkormányzat
3

Az Óbudai Danubia Zenekar-
nak a Kiscelli Múzeum
templomterében január 14-
én este adott újévi koncert-
jével köszöntötte a 2011-es
esztendõt Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata.

Bús Balázs polgár-
mester köszöntõjé-

ben hangsúlyozta: a tér,
mely egykor szakrális
eseményeknek adott ott-
hont, most az összetarto-
zás kifejezésének biztosít
kézzel fogható keretet.
Beszédében a polgár-
mester arra emlékezte-
tett, hogy a 2010-es év
elementáris változása
egyértelmûvé tette: szin-
te az egész ország egyet-
ért abban, hogy az elõzõ
két évtized politikája
nem folytatható Magyar-
országon.

Nagy kihívások
nemzetünk elõtt

- Magyarország elõtt
nagy kihívások állnak,
nemzetünk jelenének és
jövõjének nagy kérdése
az, hogy fel tudunk-e nõ-
ni ezekhez a kihívások-
hoz, s a korábbi szocialis-
ta örökségû paternalista
államszemlélettõl elsza-
kadva, képesek leszünk-e
egy, a sajátos hagyomá-
nyainkon nyugvó, érték-
elvû modern Magyaror-
szágot létrehozni. Ehhez
segítséget csak saját ma-
gunktól kaphatunk, hi-
szen nem fogja más elvé-
gezni helyettünk a ránk
váró és csak nekünk fon-
tos feladatainkat. Pont
most, amikor az Európai
Unió soros elnökségének
betöltése miatt megkülön-
böztetett figyelem szege-

zõdik ránk, kell megmu-
tatnunk magunknak és a
külvilágnak, hogy képe-
sek vagyunk saját ma-
gunk megoldani a problé-
máinkat - fogalmazott a
polgármester.

A teendõk eszközéül
Bús Balázs a rosszemlékû
kollektivizmustól elhatáro-
lódó, ám az egyéni érdeket
átmenetileg háttérbe szorí-
tó közösségi összefogást
ajánlotta. A polgármester
óvott attól, hogy a múlt po-
zíciót vesztett kedvezmé-
nyezettjei által keltett mé-
diazaj bárkit eltántorítson a
megkezdett változtatások
véghezvitelétõl. Kijelentet-
te:  egyetlen, önmagára
büszke nemzet sem viszi
belsõ konfliktusait nemzet-
közi színtérre, ezért úgy
helyes, ha végleg leszámo-
lunk azzal a gyakorlattal,
amely külföldrõl várja a
megoldást.

2011 
az önkéntesség éve

Az elmúlt év természeti
katasztrófáiról, és az azo-
kat követõ összefogásról
szólva kiemelte az óbudai-
aknak a felsõzsolcai újjá-
építésben vállalt szerepét.
Apolgármester emlékezte-
tett: 2011 az önkéntesség
éve. Mint mondta, az ön-
kéntesek pénznél sokkal
értékesebbet, szabadidejü-
ket és energiájukat adják
egy jobbító cél érdekében. 

- Az önkormányzat ve-
zetése a városépítõ munka
során, az önkéntesek mel-
lett a vállalkozókra, a civil
szervezetek képviselõire és
minden, lakóhelyéért tenni
kész polgárra számít. Hi-
szem, hogy a másikra fi-
gyelõ párbeszéddel, az erõs

és különleges óbudai iden-
titás megõrzésével a III. ke-
rület a siker útjára léphet. A
sikerhez azonban valóban
minden óbudai szerepvál-
lalására és következetes ki-
állására szükség van -
mondta a polgármester.

Az elõttünk álló év ne-
hézségeire utalva a polgár-
mester kijelentette: fõ cél a
mûködõképesség megtar-
tása lesz. Mindazonáltal
nem lehet mindent pusztán
fiskális szempontok men-
tén értékelni, s a jövõ biz-
tonsága érdekében meg
kell hozni a halaszthatatlan
döntéseket.

Bús Balázs végezetül a
200 éve született Liszt Fe-
renc egy mondatát ajánlot-
ta belsõ iránytûnknek:
„Vezércsillagom az legyen,
hogy Magyarország egy-
kor büszkén mutathasson
rám.”

- Óbuda-Békásmegyer
polgármestereként pedig
azt kívánom - zárta beszé-
dét -, hogy az elõttünk álló
feladataink teljesítése so-
rán valamennyiünket az
vezéreljen, hogy egykor
majd Óbuda is büszkén
emlékezhessen ránk.

Az Óbudai Danubia Ze-
nekar ünnepi hangverse-
nyén Héja Domonkos
Liszt-díjas karmester ve-
zényletével felcsendült Er-
kel Hunyadi-nyitánya, va-
lamint Liszt: Les Preludes,
Bartók: Román népi tán-
cok és Kodály: Galántai
táncok címû mûve. 

A Danubia Zenekar újévi koncertje a Kiscelli Múzeum Templomterében 

„Egykor majd Óbuda is büszkén emlékezhessen ránk”

Hírösszefoglaló: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata
és Varsó Bemowo városré-
sze hagyományosan jó
kapcsolatokat ápol. Ezért
is volt különösen megrázó,
amikor lengyel barátainkat
tragikus baleset érte ta-
valy április 10-én. 

Mint ismeretes, a
lengyel vezetõket

szállító repülõgép Szmo-
lenszk közelében lezu-
hant. (A tragédiáról la-

punk 2010. április 14-ei
számának 3. oldalán,
„Lengyel vendégeink az
áldozatok között” címû
cikkünkben számoltunk
be - a szerk.) Hogy mi
volt a tragédia oka, azt az
orosz szakemberek mos-
tanáig vizsgálták. Az
orosz Államközi Repü-
lésügyi Bizottság jelenté-
se szerint egyértelmûen a
pilóták hibája okozta
Lech Kaczynski lengyel
államfõ és további 95

utas halálát. Nevezetesen
az, hogy hiába jelezte a
földi irányítóközpont,
hogy a Szevernij katonai
repülõtér körzetében
nem lehet leszállni a
rossz idõjárás miatt, a pi-
lóták mégsem vették az
irányt a javasolt tartalék
repülõtér felé. 

Lengyelország vezeté-
se azonban vitatja az
orosz vizsgálóbizottság
jelentését. Arra hivatkoz-
nak, hogy a földi irányítás
a rossz látási viszonyok
ellenére is engedélyt adott
a leszállásra. 

Domi Zs.

A szmolenszki légikatasztrófa okai

A pilóták hibáztak?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_03.qxd  2011.02.08.  16:07  Page 3



2011/3. szám4
Tudósítás az ülésterembõl

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A képviselõ-testület elsõ
fordulóban tárgyalta a
helyi költségvetést, me-
lyet Bús Balázs polgár-
mester a visszafogott
jelzõvel jellemzett. 

Elmondta: a középtávú
pénzügyi-l ikviditási
egyensúly megõrzése ér-
dekében a költségvetés
tervezésénél a kiadások
visszafogása volt az
egyik fõ szempont. A
mûködési forráshiány és
a folyószámla-hitel to-
vábbi növekedésének el-
kerülése érdekében a
2011. évi költségvetést 0
forint forráshiánnyal és
kockázati tartalékkal ter-
vezték, ezzel párhuzamo-
san a kiadási elõirányza-
tok tervezésénél 10 szá-
zalékos csökkentést írtak
elõ. Miután a központi és
a megosztott források to-
vábbra sem nyújtanak fe-
dezetet a mûködési elõi-
rányzatok finanszírozá-
sára, ezért a jelentõsebb
fejlesztéseket a városrész
vezetése fejlesztési hitel-
bõl valósítja meg. 

Idegenforgalmi
adó: 3 %

Az idei adóévre már ko-
rábban bevezették az ide-
genforgalmi adót, mely-
nek mértékét a vendégéj-
szakára esõ szállásdíj 4
százalékában határozta
meg a testület. A Magyar
Szálloda Szövetség és a
III. kerületi szállodák ve-
zetõi az adóemelés felül-

vizsgálatát kérték, mivel
partnereik egy részével a
2011-es árakban már ko-
rábban megállapodtak,
így a magasabb elvonáso-
kat csak további költség-
csökkentéssel, munkaerõ
leépítésével tudnák kom-
penzálni. A fennmaradá-
sukért küzdõ hotelek eset-
leges bezárása jelentõs
adóbevétel-kiesést ered-
ményezne az önkormány-
zat költségvetésében.
Ezért a korábban jóváha-
gyott 4-gyel szemben 3
százalékra csökkentette a
képviselõ-testület az ide-
genforgalmi adó mértékét. 

Eredményes 
a közterület-felügyelet

Az ülés egyik kiemelt
napirendi pontja volt a
helyi közterület-fel-
ügyelet múlt évi tevé-
kenységét összefoglaló
beszámoló-jelentés. 

Berényi Attila, az intéz-
mény vezetõje a közcélú
munka-programba való
bekapcsolódást kiemelt je-
lentõségûnek nevezte. En-
nek köszönhetõen tavaly
129 ember állhatott mun-
kába a városrészben. A
közcélú foglalkoztatottak
által végzett tevékenysé-
gek - köztük a közterüle-
tek takarításának - piaci ér-
téke 16-18 millió forint lett
volna, így azonban ennek
csak töredékébe került. Az
igazgató kitért az üzem-
képtelen vagy szabálytala-
nul parkoló jármûvek el-
szállítására is, melynek

példája a bevezetése óta
eltelt közel másfél évben
modellértékûvé vált. Az-
óta két másik kerület is át-
vette a jármûvek elszállítá-
sának óbudai gyakorlatát. 

„Önkéntes 
pályázat 2011”
Fenti címmel teremtett

önkormányzati forrásle-
hetõséget a képviselõ-tes-
tület egyesületek, szövet-
ségek és - közalapítvá-
nyok kivételével - alapít-
ványok számára. A 3 mil-
lió forint keretösszeg azt
a célt szolgálja, hogy a

felnövekvõ nemzedék
körében szemléletváltás
következzék be a szû-
kebb és tágabb környeze-
tükhöz, a rászorulókhoz
és a közjóhoz fûzõdõ vi-
szonyuk tekintetében. A
városrészben élõ fiatalok
lehetõséget kapnak saját
tevékenységükön, élmé-
nyeiken keresztül a szoci-
ális érzékenység és szá-
mos fontos kompetencia,
így egyebek mellett az
együttmûködés, a problé-
mamegoldás, valamint a
felelõs döntéshozatal fej-
lesztésére. Az önkéntes-
ség és az iskolai közössé-
gi szolgálat hozzájárul
ahhoz, hogy a kapcsola-
taiban gazdag, sokféle,
sokszínû társadalmi hát-
terû egyénekbõl és kö-
zösségekbõl álló helyi
társadalom befogadóbb,

emberibb hellyé váljon -
olvasható az elõterjesz-
tésben. (Pályázat a 24.
oldalon.)

A közmûvelõdési 
cselekvési tervrõl

Az önkormányzat a
törvényi elõírásnak meg-
felelõen saját közmûve-
lõdési rendelettel rendel-
kezik, melyben sok más
mellett leírják kulturális
területen elvégzendõ fel-
adatokat, kitûzött célo-
kat, melyek késõbb költ-
ségvetési forrástól függõ-
en valósulhatnak meg. 

Az elõterjesztésben
szerepel többek közt:
tábla avatása Reviczky
ezredes, illetve Lakatos
Menyhért emlékére,
köztéri szoborállítás elõ-
készítése Hidegkuti
Nándor labdarúgó emlé-
kére, valamint a Kiscelli
Múzeum falán lévõ tábla
cseréje újra, melyen fel-
tüntetik a kivégzett III.
kerületi ‘56-os szabad-
ságharcosok névsorát. 

Idén számos jubile-
umról kívánnak megem-
lékezni. Egyebek mel-
lett Sarkadi Imre író, új-
ságíró halálának 50.,
Orbán Ottó költõ, mû-
fordító születésének 75.,
Bibó István politológus,
jogtudós születésének
100. évfordulójáról. 

Új kiadványok megje-
lenése, így múzeumi

ajánló a kerületi közokta-
tási intézményeknek;
Óbuda-Békásmegyer ké-
pes album, „Egy év Óbu-
dán” tervezett címmel.

Szerzõdésbontás 
az MDF helyi
szervezetével
Felmondta az önkor-

mányzat az MDF III.
kerületi szervezetével az
1995. május 31. napján
kötött bérleti szerzõdést,
mivel a párt két ponton
is súlyosan megszegte
azt. A Pethe Ferenc tér
2. szám alatti ingatlant a

jövõben kulturális célra
kívánják hasznosítani.

Épülhet a „Nem 
Adom Fel” lakóotthon

Egy Öko-lakóotthon
felépítéséhez kérte a vá-
rosrész vezetésének segít-
ségét a „Nem Adom Fel”
Alapítvány. Az önkor-
mányzat korábbi döntésé-
vel erre a célra biztosította
a szervezetnek az Ezüst-
hegy utca 2. szám alatti in-
gatlant. Az itt épülõ
passzívház a fogyatékkal
élõk számára teremt ala-
csony üzemeltetési költsé-
gû, környezetbarát lakó-
otthont. A testület mindezt
azzal a kitétellel hagyta
jóvá, hogy egy késõbb
megkötendõ együttmûkö-
dési megállapodásban
szabályozzák a még nyi-
tott kérdéseket. 

Évnyitó képviselõ-testületi ülés

Stabil alapokon a költségvetés

Egyhangúlag támogatta a
képviselõ-testület korábbi
ülésén a kulturális, civil és
kisebbségi bizottság javas-
latát, így 2012 végéig foly-
tatódik a „Könyvet házhoz”
szolgáltatás a városrészben. 

E nnek köszönhetõen
könyvek, folyóira-

tok, egyéb dokumentu-
mok jutnak el az idõs,
beteg - mozgásukban
korlátozott, lakáshoz
kötött - emberekhez. A

Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár kerületi fiók-
könyvtárai mellett az
önkormányzat saját in-
tézménye, az Óbudai
Múzeum és Könyvtár
Platán könyvtára is részt
vesz a programban. A
szolgáltatás zavartalan
mûködtetéséhez nélkü-
lözhetetlen gépkocsit az
Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont Támogató Szolgá-
lata biztosítja.

Könyvet házhoz a jövõben is
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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 képviselõ
minden hónap elsõ csü-
törtökén 16-tól 18 óráig
tart fogadóórát a Kaszás-
dûlõ utca 7. szám alatti
Fidesz irodában. Idõpont-
egyeztetés miatt a foga-
dóórára elõzetesen be
kell jelentkezni a 367-
8791-es telefonszámon.

Testületi ülés
A képviselõ-testület so-
ron következõ rendes
ülését - az I. féléves
munkaterv szerint - feb-
ruár 24-én (csütörtö-
kön) 10 órai kezdettel
tartja a Városháza ta-
nácskozótermében.

Az én Katynom
A fenti címmel mutatják
be Konrad Sutarski
könyvét a III. kerületi
Lengyel Kisebbségi Ön-
kormányzat szervezé-
sében, február 11-én 17
órai kezdettel az Óbudai
Társaskörben. (Cím:
Kiskorona utca 7.)

Értesülés friss
pályázatokról

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kerületi
vállalkozók részére
elektronikus levelezési
listát mûködtet, melyen
keresztül e-mailben ér-
tesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos
pályázatokról. Ameny-
nyiben szeretne ráke-
rülni erre a listára és ér-
tesülni a friss pályázati
lehetõségekrõl, írjon a
következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu,
tel.: 437-8601.

Szanyó Miklós, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom
önkormányazti képviselõje
azzal a kéréssel fordult a
képviselõ-testülethez a janu-
ár 27-ei ülésen, hogy kezde-
ményezzék egyes, Óbuda-
Békásmegyer területén fek-
võ közterületek elnevezései-
nek felülvizsgálatát. Mind-
ezek közül a munkásmozga-
lomhoz és a kommunista dik-
tatúrához köthetõ neveket
kiszûrve. 

AJobbik képviselõje
kifejtette: pártjuk régi

célja, hogy a kommunista
diktatúra idejébõl „ránk
maradt” utcanevek meg-
változtatását kezdemé-
nyezze. Elfogadhatatlan-
nak nevezte, hogy a III. ke-
rületben közterületek még
mindig olyan emberekrõl
legyenek elnevezve, mint
Koltói Anna, Lukács
György, Hollós Korvin
Lajos, Pablo Neruda, Fé-
nyes Adolf, Váci Mihály,
Arató Emil, Bálint György,
Teszársz Károly, Madzsar
József vagy Ságvári Endre.
Mivel az elmúlt húsz év-
ben többször felmerült a
nevüket viselõ utcanév-
táblák lecserélésének gon-
dolata, a Jobbik indítvá-
nyozza ennek elindítását.
Egyúttal javasolta, hogy az
érintett közterületek anti-
kommunista történelmi
vagy irodalmi személyek
nevét viseljék. 

Kiss László (MSZP) ön-
kormányzati képviselõ a
felvetést elutasítva úgy re-
agált, hogy az elõterjesz-
tésben szereplõ személyek
legfõbb bûne az volt, hogy
kiálltak baloldali elveik
mellett. Volt köztük író, or-
vos, filozófus, azonban
együk sem a kommunista
diktatúra pártját fogta, mi-
vel többségük vagy már
nem, vagy még nem élt
azokban az évtizedekben,
és egyébként is nevezhe-
tõk sokkal inkább diktatúra
ellenesnek - sorolta érveit a
képviselõ.

A vitához idõközben
többen hozzászóltak, így
Béres András (Lehet Más a
Politika) képviselõ is, aki
arra emlékeztetett: a rend-

szerváltozás utáni idõszak-
ban már lecserélték a kom-
munista jelképeket, a dik-
tatúrát idézõ közterület- és
utcanév-táblákat. Az akko-
ri döntéshozóknál bizo-
nyára „átmentek a szûrõn”

az említett nevek, ha azóta
is a helyükön vannak. 

A Jobbik-os és az
MSZP-s képviselõ diskur-
zusának végül Bús Balázs
polgármester azzal a javas-
latával vetett véget, hogy

mivel megválasztása óta jó
néhány levelet kapott ez
ügyben, nyilvánvalóan so-
kakat foglalkoztat a téma.
Ezért az érintett utcákban
élõ lakosok névre szóló le-
velet kapnak majd az ön-
kormányzattól, melyben
felteszik a kérdést: szeret-
nék-e, hozzájárulnak-e a
lakhelyük, cégük címének
névváltozásához? Ameny-
nyiben például a Ságvári
Endre utcában élõk több
mint 50 százaléka igennel
válaszol, a képviselõ-testü-
let továbbítja a kezdemé-
nyezést a Fõvárosi Önkor-
mányzathoz. Utóbbi javas-
latot 18 igen, 4 nem és 1
tartózkodás mellett fogad-
ták el a képviselõk.

Sz. Cs. 

A lakosok dönthetnek 11 utcanévrõl

Közlemény
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az érintett lakosság véleményét ké-
ri egyes III. kerületi utcák elnevezésének módosítása ügyében.
A változtatást a Jobbik Magyarországért Mozgalom III. kerületi önkormányzati
képviselõje kezdeményezte, „a munkásmozgalomhoz és kommunista diktatúrá-
hoz köthetõ” nevekkel kapcsolatban a képviselõ-testület január 27-ei ülésén.
Bús Balázs polgármester módosító javaslatára a képviselõ-testület többsége az
utcanév módosítását - a Jobbik általános javaslatával szemben - csak abban az
esetben támogatja, ha azzal az érintett, állandó lakcímmel bejelentett lako-
sok több mint 50%-a egyetért.
A lakosság véleményét személyre szóló levélben kéri az önkormányzat. Ebben tá-
jékoztatja az érintetteket, hogy a közterület-elnevezések, illetve közigazgatási cí-
mek módosítása az itt élõ lakosság esetében kötelezõvé teszi a különbözõ okmá-
nyok cseréjét, illetve a címadat-változások átvezetését az egyes hivataloknál és la-
kossági szolgáltatóknál, amit minden érintettnek személyesen kell elintéznie.
Az érintettek a kiküldött nyomtatvány kitöltésével, a mellékelt bérmentesített bo-
rítékban juttathatják vissza nyilatkozatukat a helyhatóságnak.
Az utcanév módosítására vonatkozó kezdeményezés elutasításaként értékeli
az önkormányzat, ha a megkeresettek 2011. február 28-ig nem válaszolnak.
Az érintett utcanevek: Koltói Anna, Lukács György, Hollós Korvin Lajos, Pablo
Neruda, Fényes Adolf, Váci Mihály, Arató Emil, Bálint György, Teszársz Károly,
Madzsar József, Ságvári Endre.

A korcsolyázni vágyók díjmentesen használhatják február végéig az önkormányzat által fel-
állított jégpályát a Fõ téren. Korcsolyabérlési lehetõség biztosított. A www.obuda.hu olda-
lon online kísérhetik figyelemmel a korcsolyázókat. (Nyitva tartás: naponta 8-tól 22 óráig)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_03.qxd  2011.02.08.  16:07  Page 5



2011/3. szám6
Közlekedés – Beruházás – Pályázat

Az Óbudai Múzeum és Könyvtár nyilvános,
egyfordulós pályázatot hirdet az Óbudai
Múzeum „Kastély Kávézó”-jának üzemelte-
tésére

Helyszín
1033 Budapest Fõ tér 1.  Az Óbudai Múzeum új,
Szentlélek téri bejáratánál lévõ kávézóhelyiség.
Leírás
A kávézó területe 27 m2. A vendégtér kb. 15 fõ
egyidejû tartózkodására alkalmas. Tavasztól
õszig lehetõség van asztalok és székek kihelye-
zésére, a Szentlélek térre, kb. 50 m2 területre. 
A kávézó vendégtere és konyhája bebútorozott,
az üzemeltetéshez szükséges eszközökrõl (pl.
kávégép, hûtõk, stb.) a pályázónak kell gondos-
kodnia. 
A kávézó nyitva tartása a múzeum nyitva tartá-
si idejéhez igazodik, esetenként alkalmazkodva
az intézmény egyéb programjaihoz. A kávézó
takarítását, tisztítását az üzemeltetõ végzi.
Az üzemeltetõ kizárólag a múzeum által meg-
adott („Kastély Kávézó”) elnevezést használ-
hatja. A kiíró elvárja a kávézó megjelenésének
egységességét, annak illeszkedését az Óbudai
Múzeum arculatához, többek között a mûködte-
tõ személyzet egységes öltözetét.
Az üzemeltetés során a kávézó vendégkörének
bõvítése az üzemeltetõ feladata is, melynek ér-
dekében a kiíró ajánlja a galériakénti mûködte-
tést és különféle programok szervezését. 

Üzemeltetési díj 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a bérleti díj
ajánlatot (Ft/hó), mely tartalmazza a rezsi (fû-
tés, villany, víz) költségeket is. 
A pályázaton való részvétel feltétele
A pályázaton minden jogi személy és jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó vagy ezek konzorciuma részt
vehet, aki, illetve amely társaság gazdasági te-
vékenység folytatására jogosult.
Az ajánlathoz mellékelni kell: a kávézó üze-
meltetésének részletes üzleti tervét, különös te-
kintettel a mûködés profiljára, termék- és szol-
gáltatáskínálat megjelölésére, a vendégkör ki-
építésének ösztönzését szolgáló eszközök meg-
jelölésére, kitérve az egyes árkategóriákra is.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó ne-
vét, címét; cég esetén 30 napnál nem régebbi ere-
deti, vagy közjegyzõ által hitelesített cégkivona-
tot; aláírási címpéldányt, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs
ellene csõd- vagy felszámolási eljárás folyamat-
ban; nyilatkozatot, hogy nincs ellene folyamat-
ban végrehajtási eljárás; 30 napnál nem régebbi
APEH igazolást; 30 napnál nem régebbi Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által ki-
adott igazolást; a pályázó vendéglátó tevékenysé-
gének végzéséhez szükséges érvényes hatósági
és igazgatási engedélyeket (pl.: mûködési enge-
dély, ÁNTSZ engedély, stb.); a „Kastély Kávézó”
üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket. 

A pályázat lebonyolításának idõrendje 
A pályázat meghirdetésének kezdete: 2011. ja-
nuár 24.
A pályázat beadási legvégsõ határideje: 2011.
február 15.
A pályázatot zárt borítékban, 1 eredeti pél-
dányban postai úton az Óbudai Múzeum és
Könyvtár, 1033 Budapest Fõ tér 1. címre kell
eljuttatni, „Kastély Kávézó” tárgymegjelö-
léssel.
A pályázat eredményhirdetése: 2011. február
21. 10 óra.
Helyszín: Óbudai Múzeum, 1033 Fõ tér 1., gaz-
dasági iroda.
Az üzemeltetés tervezett kezdete: legkésõbb
2011. március 1.
A pályázati eredményhirdetést követõen a kiíró
2 éves üzemeltetési szerzõdést köt a nyertes pá-
lyázóval. 
A pályázat elbírálásának szempontjai
A pályázat elbírálásánál kiemelkedõ szempont-
ok: a pályázat kreativitása, illeszkedése az
Óbudai Múzeum arculatához, valamint a havi
bérleti díj összege.
Információt kérhet
Jelen pályázati kiírással kapcsolatban további
felvilágosítás kérhetõ Gálfi Ágnes gazdasági
igazgatótól az agnesg@obuda.hu e-mail cí-
men. A pályázati kiírás a www.obu-
daimuzeum.hu oldalon is megtalálható.

A 24 és 72 órás, valamint
a hetijegyek január 1-jétõl
a Budapest-bérlethez ha-
sonlóan érvényesek a Vo-
lán és a MÁV elõvárosi já-
ratainak fõvárosi szaka-
szán is. 

Ezekhez a jegyekhez
ugyanúgy, mint a bér-

letekhez lehet kiegészítõ-
illetve csatlakozójegyeket
venni, ha átutazunk Buda-
pest közigazgatási határán.

Azonban a korábbi infor-
mációk tévesen határozták
meg az utolsó érvényes
megálló definícióját. A
BKV buszain, a közigaz-
gatási határ utáni elsõ
megállóig, míg a HÉV-en,
az elõvárosi vasúton és bu-
szokon a közigazgatási ha-
táron belüli utolsó megál-

lóig utazhatunk ezekkel a
jegytípusokkal.

Például a 218-as BKV
buszon a Solymár tégla-

gyári bekötõ útig, míg a
Volán járatokkal csak az
Üröm vasúti megállóig
mehetünk, és értelemsze-

rûen a vonattal jövõknek
is ez a határmegállója. A
HÉV esetében meg Bé-
kásmegyer. Kertész  

Elbukott a BKV Zrt. midi-
busz-tendere, így egyelõre
nem tudni, mikor állhat-
nak forgalomba új kisbu-
szok az igen elhasználó-
dott IK-405-ösök helyébe. 

A BKV-nak annyira
leromlott ez a jár-

mûparkja, hogy fõleg
csak azokra a vonalakra

ad ki midibuszt, ahol
mûszaki okok miatt
más, nagyobb jármû
nem közlekedhet. A bu-
dai várban a pincerend-
szer miatt a tengelynyo-
más, a Gellért-hegyen
az igen szûk kanyarula-

tok, a Jablonka úton a
végállomás fordulójá-
nak mérete nem engedi
meg más jármû közle-
kedtetését. 

Néhány más budai vi-
szonylaton is (39-es,
191-es, 251-es) közle-

kednek midibuszok, de
ha húzódik a tender, ak-
kor a várhatóan egyre
kevesebb hadrafogható
kisbuszból tényleg csak
azokra a vonalakra ad-
nak, amelyeken más
nem közlekedhet. 

A többi járaton, koráb-
ban Békásmegyeren is,
kizárólag a mérsékeltebb
forgalmi igények indokol-
ták a kisebb buszokat,
nem mûszaki okok. Ter-
mészetesen egy megvaló-
suló midibusz-tender ese-
tében is ez lesz a jármû-
vek lecserélési sorrendjé-
nek indokoltsága. K. I.

Meghiúsult Midibusz-tender

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2011. február 10-e és március
10-e között, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási
idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ
tér 3. II. em. 38/A.) a Budapest III. kerület
• Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat
utca-Lajos utca;
• Fodros utca-Vera utca - Hunyadi utca-Akácfa utca;
• Mozaik utca-Óbudai rakpart-HÉV
által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozá-
si Tervek megtekinthetõk. Bús Balázs

polgármester

Megtekinthetõ szabályozási tervek

Melyik az utolsó érvényes megálló?

BKV jeggyel az elõvárosi járatok budapesti szakaszán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hit, hûség, egyszerûség, szere-
tet, szolgálat - e szavakkal idézte
meg Sinkovits Imre Kossuth-díjas
színmûvészt, a Nemzet Színészé-
nek alakját fia, Sinkovits-Vitay
András. 

É desapja egykoron a Zápor
utca egyik kis lakásából

indult diákként nap mint nap az
Árpád Gimnáziumba, majd szí-
nészként a Belvárosi, az Ifjúsá-
gi, késõbb a volt Nemzeti Szín-
házba. Örökségének, csendes

állhatatosságnak Illyés Gyula:
Haza a magasban címû versé-
nek elszavalásával állított em-
léket Sinkovits-Vitay András.

- Sinkovits Imre már nem-
csak a miénk, családjáé, baráta-
ié; õ a Nemzet Színésze. Szere-
tett hazájáé, melyet nem ha-
gyott el az üldöztetés éveiben
sem - szólt gyermekkori barát-
járól, cserkésztársáról Ormay
József, a Magyar Cserkész
Szövetség korábbi országos fõ-
titkára. „Hazát, hitet nem cse-

rél az ember, miként arcot sem.
Mindkettõt õseink hagyták
ránk, s a hûség kötelez” - idéz-
te barátja szavait.

A színmûvésznek emléktáb-
láját a mûvész gyermekeivel,
Sinkovits Mariannával és
Sinkovits-Vitay Andrással Bús
Balázs polgármester leplezte
le. Beszédében kiemelte: az
emléktábla állításával az ön-
kormányzat egyik célja, hogy
Sinkovits Imrének nem csupán
színészi munkásságára, de
egész életpályájára is ráirányít-
sa az ifjabb nemzedékek fi-
gyelmét. Felejthetetlen alakítá-
sai mellett példamutató volt a
hazájáért való kiállása is - em-
lékeztetett a polgármester. Fel-
idézte, amint a színész 1956.
október 23-án, az Erzsébet híd
pesti hídfõjénél, a Petõfi-szo-
bornál, tízezres néma tömeg
elõtt, hangosítás nélkül szaval-
ta el a Nemzeti dalt. 

- Ott és akkor a színész kö-
zönsége egy egész nemzet volt,
az „elõadás” pedig sorsfordító
élménye a kortársaknak és utó-
daiknak egyaránt - fogalmazott
a Bús Balázs. 

- Minden ember életében van-
nak pillanatok, amikor elementá-
ris erõvel tör fel a saját igazába
vetett hit. Ilyenkor nem mérlegel,
s noha világos, hogy tetteinek sú-
lyos következményei lesznek,
mégis azt teszi, amit a belsõ hang
diktál. Sinkovits Imre is így tett
1956-ban, s tettével vállalta a for-
radalom utáni meghurcoltatást.
Hajlíthatatlanságát pontosan jel-
zi, hogy bár nevezték õt tria-
nonistának, nacionalistának, ve-
szélyes klerikális elemnek, õ lel-
ke mélyén mindig hazáját szere-
tõ magyar maradt. Cserkész-
ként, színészként, és közéleti
emberként is. Ha igaz Albert
Schweitzer gondolata, mely sze-
rint: „A legszebb emlékmûved
embertársaid szívében áll”, akkor
bátran kijelenthetjük, a Kossuth-
és Jászai-díjas mûvész nemcsak
a színpadon, de bennünk is mara-
dandó nyomott hagyott - zárta
beszédét a polgármester.

A megemlékezést dr. Nagy
Pál tárogatójátéka kísérte. Az
emléktábla leleplezése után a
résztvevõk megkoszorúzták
Sinkovits Imre sírját az Óbudai
Temetõben.

„Lelkünkben is maradandót alkotott”

Emléktáblát avattak Sinkovits Imre egykori lakóházánál

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Szociális – Civil szervezetek

Újévi koncerttel ünnepel-
ték a 2011-es év kezdetét
az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény Kisko-
rona utcai Idõsek Klubjá-
ban. Müller Istvánné in-
tézményvezetõ jókívánsá-
gaival köszöntötte a klu-
bok megjelent tagjait és
munkatársait.

A Magyar Kultúra
Napja alkalmából

egész hetes programso-
rozat várta az érdeklõ-
dõket. A komolyzenei
klubban Erkel Ferenc

zenéjét hallhatták, majd
a zeneszerzõ életérõl
szóló filmet tekintették
meg. * Közösen vettek
részt január 18-án
Sinkovits Imre Kossuth-
díjas színmûvész emlék-
táblájának avatásán, a
mûvész egykori Zápor
utcai lakhelyénél. * Iro-
dalmi körükben Kölcsey
Ferenc költészetét ele-
venítették fel, és a him-
nuszt, mint egyházi mû-
fajt vizsgálták a Bibliá-
ból vett szemelvények-
kel. * A világörökség ré-

szeként nyilvántartott
budapesti helyszínek
közül az Andrássy útról

és a Hõsök terérõl vetí-
tettek képeket, ismertet-
ték ezek történetét. * Az
ünnepi hét zárásaként a

Kincsõ Néptáncegyüttes
Palotást mutatott be (ké-
pünkön) nagy sikerrel.

Színes programok 
a Kiskorona utcai 
Idõsek Klubjában

Adója 1 százalékának
felajánlása nem kerül
Önnek semmibe, ezzel
azonban nagymérték-
ben segíti a kerületben
mûködõ civil szerveze-
tek munkáját. Kérjük,
ajánlja fel adója 1 szá-
zalékát az Óbuda-Bé-
kásmegyeren Önökért
dolgozó civil szerveze-
teknek! Köszönjük meg
civil szervezeteink egész
éves munkáját 1 percnyi
odafigyeléssel!

Ne legyen mind1!

MEGELÕZHETÕ A LAKÁSVESZTÉS. Ingyenes jogi
tanácsadás a Menhely Alapítványnál lakással, lakha-
tással kapcsolatos ügyekben, a lakásvesztés megelõ-
zése céljából. Lakáscsere és adásvétel feltételei, ügy-
menete; lakhatást érintõ kérdések (adó, illeték, haszon-
élvezet, öröklés); lakás-eladás, -vétel, -csere buktatói-
nak kikerülése; adásvételi, csere-, ajándékozási, bérle-
ti szerzõdések véleményezése. (Telefonos tanácsadás,
idõpont-egyeztetés személyes tanácsadásra hétköz-
naponként 12-tõl 14 óráig. Tel.: 06-20-269-9838. A
programot a Fõvárosi Önkormányzat Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottsága támogatja).

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát
üzemeltet a kerületben mûködõ civil szervezetek szá-
mára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfi-
gyelés keretén belül felajánljuk, hogy részükre folya-
matos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehe-
tõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasz-
nos információkról. Ha igénylik az önkormányzat szol-
gáltatását, ezt szíveskedjenek jelezni Locskainé
Radnai Írisz ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi refe-
rensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

1 % 1 % 1 %
• A Százszorszép Alapít-
vány köszönetet mond
mindazoknak, akik
2010-ben személyi jöve-
delemadójuk 1 százalé-
kával, 1 millió 398 ezer
501 forinttal támogatták
az alapítványt. Az össze-
get tornaszoba létesíté-
sére fordítják. Kérik, ha
tehetik, idén is támogas-
sák az alapítványt. (Adó-
szám: 18056927-1-41.)
• Az Aelia Sabina Zene-
iskolai Alapítvány az
elmúlt évben a támoga-
tóitól kapott 1 százalék-
ból (251 ezer 842 forint)
a nyári zenei tábor költ-
ségeihez járult hozzá.
• A Jövõbarát Alapít-
vány köszöni a tavalyi 1
százalékos felajánláso-
kat. A 213 ezer 54 forin-
tot a hátrányos helyzetû
fiataloknak szervezett
programokra fordították.
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- Honnan tudhatja meg
egy szülõ, hogy a gyermeke
tehetséges? - kérdeztük Dr.
Ranschburg Jenõ pszicho-
lógustól, a pszichológiai tu-
dományok kandidátusától.

- A tehetséget az egész vi-
lágban a teljesítménybõl mé-
rik. Ebbõl adódik, hogy a
legtöbb szülõ akkor jön rá,
hogy gyereke tehetséges,
amikor errõl iskolai vissza-
jelzéseket kap. Én azonban
úgy gondolom, hogy vannak
ennek jelei korábban is. Ha
figyel a szülõ, felismerheti
ezeket.

- Mire kell figyelni?
- Az igazán tehetséges

gyerekek jóval hamarabb
kezdenek beszélni. Akár már
nyolc hónapos korukban is,
míg a többi gyerek csak egy-
éves kor után kezd el beszél-
ni. Sok mindent hamarabb
tesz a tehetséges gyerek: pél-
dául elõbb áll fel, elõbb kezd
járni, mint a többiek. Ezek a
gyerekek érzékenyebbek.
Van egyfajta szenzoros érzé-
kenység. Ez azt jelenti, hogy

nem lehet akármilyen ruhát
ráadni, mert szúrja. Ki kell
vágni az ingébõl a címkét,
mert az idegesíti. Az olyan
fajta ruhanemût, ami szoro-
san a testéhez tapad, nagyon
rosszul viseli. Van benne egy
olyan érzékenység már hat-
nyolc hónapos korában,
hogy abbahagyja a bömbö-
lést, ha megszólal egy Mo-
zart-zenemû, vagy három-
négyéves korában nem lehet
elvonszolni a Balaton-part-
ról, amikor naplemente van,
mert abban gyönyörködik. A
szenzoros érzékenység na-
gyon sokszor képzõmûvé-
szeti tehetség irányába mu-
tat. 

Létezik motoros érzé-
kenység is. Ezeknél a gyere-
keknél azt látjuk, hogy sok-
kal hamarabb kezdenek el
kultúráltan mozogni, mint a
többiek. Általában gyors be-
szédûek, néha még hadarnak
is. Megjelenhet akár tikk is a
szemük körül. Ezek a gyere-
kek a mozgás irányában te-
hetségesek, ami lehet akár

tánc, akár sport. Érdemes er-
re odafigyelni. 

Ott van még az intellektu-
ális érzékenység is, ezek a kis
tudósok. Folyton kérdeznek,
ráadásul leragadnak egy-egy
témánál. Õk azok, akik már
három-négyéves korukra
fantasztikus tudásra tesznek
szert. Egy-egy témakörben
olyan mély ismeretekre töre-
kednek, hogy a szülõk pa-

naszkodnak nekem, hogy le-
xikonokat kell vásárolniuk,
mert nem tudnak a gyerek
kérdéseire adekvát választ
adni. Akár csillagászati jelle-
gûek ezek a kérdések, akár a
dinoszauruszokra vonatkoz-
nak. 

A korán jelentkezõ tehet-
ségre általában a kreativitás
jellemzõ. Az iskolában sok-
szor gond is van velük, mert
mindent szeretnének más-
képp tenni, másképp gondol-
ják, más elképzeléseik van-
nak. Van egyfajta sebezhetõ-
ség is ezeknél a különösen te-
hetséges gyerekeknél. Köny-
nyen sérülnek, és a lelki sérü-
lések nagyon komoly gondot
okozhatnak a korán jelentke-
zõ tehetség kibontakozásá-
ban. Az igaz, hogy ha nem-
csak a produktum alapján
nézzük a tehetséget, hanem a
karaktervonások alapján, ak-
kor nagyon korán lehet jele-
ket felfedezni, amelyek utal-
nak a tehetséges gyerekre.

- Mit tehet a szülõ, hogyan
segítse a tehetséges gyermek
fejlõdését?

- A szülõ azt teheti, hogy
egyengeti a gyermek fejlõ-
dését, ami azt jelenti, hogy
maga is felkészül, komo-
lyan veszi a kérdéseit.
Igyekszik válaszolni, igyek-

szik érthetõ, a gyerek szín-
vonalához illõ válaszokat
adni. Tágítja a gyerek világ-
képét. Türelmetlenséggel,
idegességgel nem bántja
meg a csemete önérzetét.
Az önérzet ezekben a gyere-
kekben olyan erõs, hogy ké-
pesek saját tehetségük ellen
dolgozni azért, hogy a kö-
zösség elfogadja õket. Volt
egy kislány, aki hároméves
korában már tudott olvasni,
de az óvodában nem árulta
el senkinek, mert pontosan
tudta, hogy ebbõl neki nem
származnak elõnyei. Más
szókincset használt az óvo-
dában, és mást otthon, mert

látta, hogy az õ eltérése má-
soktól nem tesz neki jót. 

A tehetség legfontosabb
problémája ez a másság. A
tehetséges gyerekek sorsa
nem rózsás. Nagyon meg
kell szenvedni a tehetség mi-
att. Ha a szülõ mögötte áll, az
segíti az önérzetét. Ezzel te-
het a szülõ a legtöbbet a gye-
rekéért. Egyszer már megír-
tam és azóta többször vissza-
hallottam azt a példát, hogy a
gepárd a leggyorsabb állat,
mely 110 km/óra sebesség-
gel tud futni, de csak akkor,
ha ott van elõtte az antilop.
Ha nincs, akkor nem fut
ilyen gyorsan, mert minek.
Ha állatkertben van a kis ge-
párd, és ott nyuszival etetik,
akkor soha nem fut 110
km/óra sebességgel, mert 30

km/óra sebességgel is eléri a
táplálékát. Nekünk az a dol-
gunk, hogy antilopról gon-
doskodjunk, hogy a kis ge-
párd kénytelen legyen, és
öröme teljék abban, hogy
110 km/órával fut.

- A Polgár-lányok édesap-
ja úgy nyilatkozott, hogy bár-
mely gyermekbõl lehet zsenit
nevelni. Ön hogyan látja ezt
a kijelentést?

- Én másképpen látom.
Úgy gondolom, hogy egy
egészséges értelmi képessé-
gû gyerek intenzív egyirányú
nevelése hozhat hatalmas
eredményeket, de amikor a
kiugró tehetségrõl, a zseniá-
lis gyerekrõl beszélünk, nem
lehet kihagyni a veleszületett
aspektusokat. Az nem úgy
van, hogy tegyenek elém egy
csecsemõt, és én abból zsenit
nevelek. Ebben rengeteg ve-
leszületett tényezõ játszik
szerepet. Ha jól tudom, a Pol-
gár-lányok teljesen egyforma
nevelést kaptak, de nem egy-
forma színvonalon sakkoz-
nak. Itt is megjelennek ezek a
különbségek, és meggyõzõ-
désem, hogy a zsenialitás na-
gyon fontos összetevõje egy
genetikai tény, amihez ter-
mészetesen egy nagyon gon-
dos nevelés is hozzátartozik.

- Professzor úr tavaly kap-
ta meg a Hazám-díj elisme-
rést. Visszatekintve az eddigi
pályafutására, mi az, ami az
ön számára a legfontosabb
érték?

- Nagyon sok érték fontos
a számomra. Talán a szó leg-
igazibb és legmélyebb értel-
mében a béke, amit Babits
Mihály négyszer is mond
egymás után versében: „bé-
ke! béke! béke! béke már!”
Ezt a békét, ami az emberben
belül is van, és az emberek
közti kapcsolatban is jelen
van, ezt tartom a legnagyobb
értéknek.

Vörös Éva

A gepárd és a gyerekzseni

Szakrendelések
Pszichológiai rendelés: a Csobánka téri rendelõintézet-
ben (I. em. 41. sz.) hétfõn 8-tól 14 óráig; kedden, szerdán,
csütörtökön 14-tõl 20 óráig. Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon: 454-7529 vagy 454-7500. Rendel: dr.
Agárdiné Malek Zsuzsanna klinikai szakpszichológus.
Allergológiai rendelés: a Csobánka téri rendelõintézetben
csütörtökön 14-tõl 20 óráig gyermekeknek és felnõtteknek.
Beutaló szükséges. Rendel: dr. Söjtöry Hajnalka allergoló-
gus szakorvos.
Lymphoedema rendelés: a Csobánka téri rendelõintézetben
A betegség fõleg nõket érint.A kezelést minden esetben szak-
orvosi kivizsgálás elõzi meg. A Vörösvári úti szakrendelõben
dr. Varsányi László sebész fõorvos, a Csobánka téri szakren-
delõben dr. Újváry Adrienne reumatológus végzi. A szakren-
delésre jelentkezés háziorvosi, illetve más szakorvosi beutaló-
val lehetséges. A kezelések ideje naponta 8-tól 16 óráig. A ke-
zeléseket végzi: Meszner Károly és Bernárd Éva gyógytor-
nász. Kivizsgálás utáni kezelésre jelentkezés naponta 8-tól 15
óráig a következõ telefonszámon: 454-7500/116 mellék, 454-
7509. Kerületen kívüli betegeket is várnak.
• A Csobánka téri járóbeteg-szakrendelõben a nõgyógyá-
szaton már kedden is van rendelés. Dr. Banczik Zoltán 8-tól
14 óráig fogadja a betegeket.
• A Szent Margit Rendelõintézetben az fül-orr-gégészet
idõpontköteles.

Változás az Óbuda utcai rendelõben
Tájékoztatom pácienseimet, hogy 2011. január 3-án meg-
kezdtem betegeim ellátását az Óbuda utcai rendelõben. A
praxist véglegesen átvettem dr. Felkai Rékától. Változatlan
rendelési idõben állok betegeim rendelkezésére. Telefon-
szám: 367-5571.

Dr. Nagy Katalin Viktória 
háziorvos
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Zöldoldal

Tavaly karácsony elõtt és
az új év elsõ napjaiban
romlott a fõváros levegõ-
je. Ezért Tarlós István fõ-
polgármester elrendelte a
szmogriadó úgynevezett
tájékoztatási fokozatát.
Egyben felmerült, hogy a
tapasztalatok alapján mó-
dosítani kellene az egész
szmogriadó-rendeletet.

A levegõ folyamatos
tisztán tartása érde-

kében többek között cél-
szerû lenne zöldzónák ki-
alakítása. Budapest mére-
tét tekintve legalább há-
rom ilyen zóna létrehozá-
sa lenne indokolt. Ez a
megoldás Berlinben pél-
dául remekül bevált már.
A belvárosból kitiltanák a
környezetszennyezõbb
autókat - piros és fekete
címkés rendszámúak -,
de a külvárosokban, ahol
kisebb a beépítettség to-

vábbra is zavartalanul
közlekedhetnének. 

A szigorításokat min-
den olyan ipari létesít-
ményre is kiterjeszte-
nék, amely a dolgozók
egészségére veszélyes.
A késõbbiekben pedig a
dugódíj bevezetése is el-
képzelhetõ. Ez például
Londonban már bevált,
hiszen jelentõsen csök-
kentette a belváros for-
galmát.

Zöldzónák a tisztább levegõért

FOLYTATÁS ELÕZÕ SZÁMUNKBÓL

A z A-vitamin a bõr
és nyálkahártyák, a

sejtek és mirigyeink mû-
ködéséhez, illetve fel-
építéséhez szükséges.
Hiánya kötõhártya gyul-
ladáshoz, nyálkahártyán
keresztül bejutó fertõzé-
sekhez, vesebetegségek-
hez vezethet. Jó A-vita-
min források a tejtermé-
kek, a szardínia, a tojás,
a káposzta, és vala-
mennyi saláta és fõze-
lékféle. 

A B2- és B6-vitamin a
növekedés és az anyag-
csere egyik motorja. Hi-
ánya esetén a bõr érzé-
kennyé, sérülékennyé
válik, bõrgyulladás, ko-
paszodás, repedezett,
száraz bõr alakulhat ki.
Együnk tejtermékeket,
májat, élesztõt, olajos
magvakat, tojássárgáját,
zöldborsót, mézet, hogy
hozzájussunk. 

A B12-vitamin erõsíti
az idegrendszert, segíti a
vörös vértestek képzõdé-

sét és a fehérjék hasznosí-
tását. Hiánya vérszegény-
séghez vezet. Fokozott
idegi terhelés esetén is
hatásos, mert segíti a
stressz-ellenes hormon
termelését. A tej, a mar-
hamáj, a sajtok, a tojás és
a marhahúsok tartalmaz-
nak B12 vitamint. 

Az E-vitamin segíti a
sejtlégzést, a belsõ elvá-
lasztású mirigyek mûkö-
dését, a szívmûködést,
véd a szívinfarktustól.
Erõs antioxidáns is. Min-
denkinek fontos, de külö-
nösen azoknak, akik ke-
veset mozognak. Termé-
szetes E-vitaminhoz lehet
jutni a gabonafélékbõl, a
dióból, a mogyoróból, a
búzacsírából és a tejbõl. 

A H-vitamin az
anyagcserében játszik
fontos szerepet. Hiánya
étvágytalanságot, bõrel-
változásokat okozhat.
Jelentõs mennyiségû H-
vitamin található a tej-
ben, a fõzelékfélékben
és az élesztõben.

Pótold a vitamint!

ÁRADT A DUNA. A dunai áradás Budapestet is elérte január közepén. Le kellett zárni a
rakpartokat, a Római-parton is megemelkedett a víz szintje. Szerencsére az ár hamar le-
vonult, a rakpartokat három nap elteltével ismét meg lehetett nyitni az autósok elõtt

A vonatkozó helyi ön-
kormányzati rendelet

értelmében avar és kerti
hulladék égetése Óbuda-
Békásmegyer egész terüle-
tén októberben, novem-
berben, valamint febru-
árban, márciusban, csü-
törtökön és szombaton
10-tõl 15 óráig megenge-
dett a tûzvédelmi elõírások
betartása mellett. Párás,
ködös, szeles idõjárás ese-
tén az égetés tilos.

Az ingatlanon keletkezõ
- a rendszeres szemétszállí-
tással el nem szállítható
vagy nem komposztálható

- kerti hulladék elszállítta-
tása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a
telek használójának felada-
ta és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulla-
dékot éget, vagy a nye-
sedék elhelyezésére és
elszállítására vonatkozó
elõírásokat megszegi,
szabálysértést követ el,
mely cselekményért
30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Az oldalt összeállította:
Domi Zsuzsa

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

Ugyan nagyon szép, de vé-
dett növény a hóvirág.
Nem árt ezt tudni annak,
aki meglát egy-egy szálat
az erdõben és önkéntele-
nül letépi. Drága ajándék
lesz belõle.

Atavasz hírnökének
nevezett hóvirág

sokáig a nõnapi ajándé-
kozás elengedhetetlen ré-
sze volt. Csakhogy vé-
szesen csökkent az állo-
mány, s ha nem vették
volna hivatalosan is olta-
lom alá, végleg múlt idõ-
ben beszélhetnénk róla…
Ennek elkerülése érdeké-
ben 2005. augusztus 31-
én hivatalosan is védetté
nyilvánította az állam,
mint természetvédelmi
szempontból jelentõs nö-
vényfajt. Így azóta is ve-
szélyeztetett, védett nö-
vény, melynek eszmei ér-
téke 10 ezer forint szá-

lanként. Ez vonatkozik a
virágra és a hagymára
külön-külön is.

Viszont ezzel egy idõ-
ben megjelentek az üz-
letekben a hóvirág

hagymák, termesztett ál-
lományból. Így teljesen
legálisan hozzájutha-
tunk és akár cserépben,
akár a kertünkben ne-
velhetünk saját virágot.

Drága ajándék lehet a hóvirág

Pontosítás
Lapunk 2011. január 3-án megjelent 1.számában, a 11.
oldalon, „Középpontban a környezetvédelem” címmel
közölt tudósításban pontatlanul írtuk le a közmeghallga-
táson felszólaló, egyik civil szervezet nevét. A „Római-
partért egyesület elnöke…” (létezõ szervezet) helyett te-
hát helyesen: a Rómaifürdõ Telepegyesület képvise-
letében, lakókörnyezete fasorainak védelmében szólalt
fel Ébert Ágoston, a szervezet elnöke.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intéz-

mény (volt Óbudai Gon-
dozási Központ) évtize-
dek óta komoly erõfeszí-

téseket tesz a kerületben
élõ idõs emberek életmi-
nõségének javításáért,
önálló életvitelük és tár-
sadalmi aktivitásuk fenn-

tartásáért, lakókörnyeze-
tükben maradásáért. 

A gyors elérhetõség ér-
dekében, az intézmény
szociális alapszolgáltatá-
sait  a területi elvnek
megfelelõen több telep-
helyen biztosítja. Tekin-
tettel  a szolgáltatást
igénylõk korára, fizikai
állapotára és ebbõl eredõ
mozgáskorlátozottságára,
a szolgáltatások igénybe-
vételéhez szükségessé
vált az intézmény épített
környezetének  akadály-
mentesítése. 

Pályázati forrás és ön-
kormányzati támogatás
együttes felhasználásá-
val  a Harrer Pál utcai
nyugdíjasházban való-
sult meg elõször a teljes
körû akadálymentesítés,
mely a szolgáltatások

egyenlõ esélyû hozzáfé-
rését biztosítja.

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény a
Harrer Pál utcai Idõsek
Klubjának szolgáltatásait
KMOP Közép-Magyar-
országi Operatív Program
2009.4-5-3-09 benyújtott
sikeres pályázata eredmé-
nyeként biztonságosan és
kényelmesen vehetik
igénybe a rászorulók. A
csaknem 9 milliós beru-
házáshoz az önkormány-
zat több mint 8 millió fo-
rint vissza nem térítendõ

uniós és állami támoga-
tást nyert pályázaton.

Az intézmény akadály-
mentesítése tavaly év vé-
gére valósult meg. Az el-
nyert pályázati összeg-
hez az önrészt Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata biztosította. Ez
is ékes bizonyítéka an-
nak, hogy a kerületben
élõ idõs emberekért, az
õket ellátó szakemberek
munkájáért  2010-ben el-
nyert  Idõsbarát Önkor-
mányzati címet méltán
viselheti a fenntartó.

Akadálymentes a Harrer Pál utcai Idõsek Klubja

A Gyógyító Jószándék Ala-
pítvány immár nyolcadik
jótékonysági rendezvé-
nyét február 12-én 19 óra-
kor tartja az Óbudai Tár-
saskörben. 

Program
Megnyitó és konfe-

ransz: Gáspár András,
színmûvész. * Kabdebó
András zongorázik. J. S
Bach: Kis prelúdium;
Grieg: Tündértánc. * A
Három Fehér Tengeri
Farkas J. Brahms: Esz-
dúr trió op.40. 1. és 2.
tételét játsza: Fehér Do-
minika hegedûn, Farkas
Zsolt zongorán és See-
man László kürtön. * A
pesthidegkúti Gyerme-
kek Háza 5. osztályosai-
nak meglepetése. * A

pilisszentlászlói Kék-
völgy Waldorf Iskola if-
jú zenészei muzsikál-
nak. * Bródy János
ajándék mûsora.  

A rendezvény bevéte-
lét az izombeteg gyer-
mekek megsegítésére és
a nyári táborozásukra
fordítják.

Bankszámlaszám:
10300002-20162043-
00003285.

Kérik, hogy személyi
jövedelemadója 1 száza-
lékával is segítse mun-
kájukat! Adószám:
18109726-1-41. 

(További információ a
201-1884-es telefonszá-
mon vagy honlapon:
www.duchenne.hu; Az
Óbudai Társaskör címe:
Kiskorona utca 7.)

Jótékonysági koncert 
az izombeteg gyermekekért

A Szent Margit Rendelõinté-
zetben nemzetközi oltóhely
kezdi meg mûködését febru-
ár végén. Az Oltó Központban
több éves szakmai tapaszta-
lattal rendelkezõ szakorvos
végzi a tanácsadást, aki
nemcsak a megelõzésben,
de a fertõzõ betegségek ellá-
tásában is jártas.

Az oltóhelyen nemzet-
közi utazásokkal

kapcsolatos védõoltási,
utazás-egészségügyi, be-
tegség-megelõzési tanács-
adással, védõoltások be-
adásával foglalkoznak. 

Az oltóhelyen a védõ-
oltások rendelkezésre áll-

nak, nem szükséges elõ-
zetesen háziorvossal fel-
íratni, gyógyszertárban
kiváltani. Az oltóhely
nem beutaló köteles,
egyéni kezdeményezésre
vehetõ igénybe. Az uta-
zással kapcsolatos oltások
és tanácsadás egészség-
ügyi szolgáltatás, a társa-
dalombiztosítás nem fi-
nanszírozza. A térí-
tés összege az or-
szágban mûködõ
Oltó Központokban
hasonló lesz. Az ol-
tásokra nem vonat-
kozik a közgyógy-
ellátási kedvez-
mény, készpénzzel

lehet fizetni. Magyaror-
szágon 19 betegséggel
szemben van aktív védõ-
oltás. A tanácsadás elõze-
tes telefon bejelentkezés
alapján vehetõ igénybe.
(Bõvebb információt ha-
marosan közzéteszünk.)

Szent Margit 
Rendelõintézet 
Nonprofit Kft.

Nemzetközi oltóhely lesz Óbudán 

Lapzártakor érkezett: közel 9 millió forintos beruházással
akadálymentesíttette az önkormányzat uniós és állami
támogatással a Harrer Pál utcai idõsklubot. Bús Balázs
polgármester, országgyûlési képviselõ és Müller István-
né, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetõje
mondott beszédet a február 8-ai átadón.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Rendõrkapitányi fogadóóra
BRFK III. kerületi Rendõrkapitányság, mb. kapitány-
ságvezetõ: Horváth Antal rendõr õrnagy.
Fogadóórája: minden hónap elsõ csütörtökén
13-tól 16 óráig. Tel.: 430-4710.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogadóórára elõ-
zetes bejelentkezés, illetve témamegjelölés alapján
várjuk az érdeklõdõ állampolgárokat.

Óbudai panelházakban is
érezték a lakók a január
29-ei 4,7-es erõsségû
földrengést, melynek köz-
pontja Oroszlány térségé-
ben volt. A bútorok meg-
mozdultak, az akváriu-
mokban a víz hullámzott -
félelmetes másodpercek
voltak a lakók elmondása
szerint. 

A zonnal riasztották
a polgári védelmet.

Gudor István parancs-
nok Bús Balázs polgár-
mesterrel együtt a hely-
színen tájékozódott. A
statikusok megállapítot-
ták, hogy a földrengés
nem okozott károkat a
Huszti, illetve a Hollós
Korvin Lajos utcai épü-
letekben, a talált repedé-

sek már korábban kelet-
keztek, tehát nem a föld-
rengés következményei.
A statikai vizsgálatok
nem tették szükségessé,
hogy bárkit is kiköltöz-
tessenek az otthonából. 

Az MTA Szeizmoló-
giai Intézetének tájékoz-
tatása szerint 1985-ben
volt utoljára földrengés
Magyarországon. A
mostani a Dunántúl és a
fõváros több kerületé-
ben is érezhetõ volt.
Pest, Fejér és Komá-
rom-Esztergom megyé-
ben több épület megsé-
rült. Személyi sérülés
azonban nem történt. El-
lenõrizték a fõvárosi hi-
dakat és felüljárókat is,
de szerencsére azokban
sem keletkeztek károk. 

Rengett a föld

A jegy- és bérletellenõrzés-
ben a közterület-felügyelõk
is részt vesznek a BKV jára-
tain január 11-tõl az új, már
elfogadott törvénymódosí-
tás alapján.

ABudapesti Közleke-
dési Központ (BKK)

Zrt. közleménye szerint a
közterület-felügyelõ hiva-
talos személy, így igazol-
tathat is, melynek követ-
keztében a bliccelõk elve-
szítik annak lehetõségét,
hogy fiktív adatokat dik-
táljanak be az ellenõrnek,
hiszen nem bújhatnak ki a

személyazonosságukat
igazoló okirat bemutatása
alól. A BKV, a BKK és a
közterület-felügyelet
megállapodása szerint
utóbbi szervezet munka-
társai a BKV-ellenõrökkel
közösen látnak el szolgá-
latot január közepétõl há-
rom hónapos próbaidõre.
A közös fellépésre a Rá-
kóczi úton közlekedõ au-
tóbuszjáratokon, továbbá
a 4-es és 6-os villamosok
teljes vonalán számíthat-
nak az utasok. 

Az ellenõri feladatokat
továbbra is a BKV-ellen-

õrei látják el, a közterület-
felügyelõk abban lesznek
segítségükre, hogy azokat
a jegy vagy bérlet nélkül
utazókat igazoltassák,
akik nem hajlandók iga-
zolni magukat. Igazoltatás
megtagadása esetén rend-
õri közremûködést kérhet
az eljáró felügyelõ. 

A BKV becslései sze-
rint a közösségi közleke-
déssel utazók 13 százalé-
ka bliccel, ami évente átla-
gosan mintegy 10 milliárd
forinttal rövidíti meg a
közlekedési társaság kasz-
száját. 

Közterület-felügyelõk is kérhetik 
a jegyeket, bérleteket

A Szentendrei HÉV-vonalán,
az egyik megállóban rablás
történt - errõl érkezett beje-
lentés január 7-én az esti
órákban a III. kerületi Rend-
õrkapitányságra.

Abejelentõk elmond-
ták, hogy három fia-

tal férfi szólította meg õket
az Árpád hídnál, majd azt
követelték, hogy pakolják
ki a zsebeiket. Asértettek a
fenyegetés hatására egy
mobiltelefont adtak át a
gyanúsítottaknak, akik ezt
követõen felszálltak a
HÉV-re. 

A személyleírás alapján
a kapitányság járõrei a

Mozaik utcai megállónál
felfigyeltek három fiatal-
emberre, akiket igazoltat-
tak. A személyleírás illett a
három férfira, akik elszá-
moltatásukkor beismerték
a bûncselekmény elköve-
tését, ruházatuk átvizsgálá-
sakor pedig a mobiltelefon
és személyes iratok is elõ-
kerültek. Utóbbiak egy
gyermekkorú nevére vol-
tak kiállítva. A nyomozás
során kiderült: az iratok tu-
lajdonosát még tavaly no-
vember 26-án rabolták ki a
XXII. kerületben. Ahárom
gyanúsítottat a járõrök elõ-

állították a III. kerületi
Rendõrkapitányságon.
Egy 17 éves és egy 16 éves
fiúval szemben lakhelyel-
hagyási tilalmat, míg má-
sik 17 éves társuk elõzetes
letartóztatását rendelte el a
bíróság. Ellenük õrizetbe
vétel mellett, rablás meg-
alapozott gyanúja miatt in-
dult eljárás. 

HALOTT AZ EMELETEN
A Solymár utca egyik lakó-
épületének II. emeleti ott-
honából egy ideje nem
adott életjelt magáról az itt
lakó. A ház közössége ja-
nuár 23-án értesítette a
tûzoltókat, akik tolólétrával,
az ablakon keresztül hatol-
tak be a lakásba, majd ki-
nyitották a bejárati ajtót. A
szomszédok gyanúja be-
igazolódott: a lakó elhunyt.
ÁGYNEMÛ ÉGETT A
Váradi utcában, egy há-
romszintes épület I. eme-
leti lakásában ágynemû
égett január 28-án. A tûz-
oltók az ajtót felnyitották,
a tüzet eloltották. A tulaj-
donos enyhe füstmérge-
zést szenvedett.

AUTÓK ÜTKÖZTEK A
Vörösvári úton két sze-
mélygépkocsi ütközött ja-
nuár 17-én. A jármûvek
forgalmi akadályt okoztak
az úton és a villamospá-
lyán. A tûzoltók a hely-
színre sietve elvitték az út-
ból a két gépkocsit.

A tûzoltók eseménynaplójából

Villámgyors elfogás

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

A rovatot összeállította: Szeberényi Csilla
FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

vállalnia kell, szükség szerint a helyiségbe önálló
elektromos- és mellékvízmérõk kiépítését. A helyi-
ségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek
tartalmaznia kell a helyiség(ek) vételárát, a fizetés
módját és feltételeit. 

A pályázó ajánlatát a benyújtási határidõtõl szá-
mított 60 napig köteles fenntartani. A pályázaton
azok az ajánlattevõk, vehetnek részt, akik a pályáza-
ti biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti
számlájára (számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001), és a befizetési bi-
zonylatot 2011. február 18-án 10 óráig a vagyon-
hasznosítási osztályon bemutatják (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I/19.). A pályázatot zárt borítékban 2011.
február 21-én 12 óráig lehet benyújtani a III. kerü-
leti önkormányzat (Budapest, Fõ tér 1. I/19.) Va-
gyonhasznosítási Osztályán. A érvényesen benyúj-
tott pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi, vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága fogja
elbírálni, és annak eredményérõl a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy
a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást követõ-
en 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, ügyfélfo-
gadási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16,
csütörtökön 8-tól 12 óráig). A pályázatokkal kap-
csolatban további felvilágosítást lehet kérni a 437-
8643-as telefonszámon, és személyesen az önkor-
mányzat vagyonhasznosítási osztályán (1033 Bp.,
Fõ tér 1. I/19.). 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Vagyonhasznosítási Osztálya

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottsága a tulajdonában lévõ alábbi lakások bérbeadásá-
ra hirdet pályázatot.

A lakbér, a víz és sze-
métátalány díjai önkor-
mányzati rendelet, illet-
ve a Fõvárosi Közgyûlés
közüzemi díjakkal kap-
csolatos ármegállapítá-
sai alapján módosulhat-
nak. A pályázat benyúj-
tásának feltételei a III.
kerületi Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodájában (Bp., III.
Harrer Pál utca 2.), to-
vábbá a CELER Kft.
központjában (Bp., III.
Szentlélek tér 7. fsz.)
megtekinthetõk. A pá-
lyázatra történõ jelent-
kezéshez nyomtatvá-

nyok 2011. február 10-
tõl az ügyfélszolgálati
irodában átvehetõk.

A pályázat benyújtá-
sának határideje: 2011.
február 25-én 12 óra. 

Helye: polgármesteri
hivatal ügyfélszolgálati
irodája. 

A pályázat eredmé-
nyét 2011. március 21-
én függesztik ki a pol-
gármesteri hivatal ügy-
félszolgálati irodájában
és a CELER Kft. köz-
pontjában.

CELER
Épületfenntartó és

Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások szociális alapú bérbeadására

Pályázati úton bérbe adandó lakások
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Felvételi elõkészítõt (fõleg szóbelikre) indítanak februártól
általános iskolásoknak szaktanárok, folyamatos bekapcso-
lódási lehetõséggel a Thalész-Körben, a Vörösvári úton. (A
központi írásbelire bárki elmehetett, a szóbelin a jókból a
legjobbakat választja ki a középiskola.) Lehetõség van ál-
talános- és középiskolások matematika-fizika-kémia, ma-
gyar-történelem korrepetálására. Érettségizõk felkészíté-
sét vállalják az elégséges szint elérésétõl az emeltszintû
érettségi vizsga sikeres letételéig. Bukásmegelõzés bármi-
lyen tantárgyból a tanév végéig. A diákokat minden délután
és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban oktatják a taná-
rok, a gyerekek által kért napokon és idõpontban.
(Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon. További
tájékoztató az interneten, a www.obudamatek.hu oldalon.)  

Elõkészítõk általános iskolásoknak,
korrepetálás érettségizõknek

A nagy múltú oktatási in-
tézményben idén is meg-
tartják a hagyományos
öregdiák találkozót márci-
us 8-án 18 órai kezdettel. 

A z iskola vezetése
megújult tartalom-

mal és programokkal
szeretné emlékezetessé
tenni az eseményt a volt
diákok számára. Érde-
mes a megadott idõpont
elõtt odaérni, mert már a

kezdés elõtt érdekessé-
gekkel várják az érdeklõ-
dõket. Tervezik többek
közt az épület- és az Ár-
pád Gimnázium történe-
tét bemutató kiállí-
tás megtekintését,
majd a jelenlegi
árpádosok bemu-
tatják a mostani is-
kolai életet. Mind-
emellett árpádos
tárgyakat, így hím-
zett címeres póló-

kat, jelvényeket is vásá-
rolhatnak a résztvevõk. 

(Elõzetes regisztráció:
www.arpad.sulinet.hu
híreink menüpontban.) 

A Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet

(PSZI) adott otthont ja-
nuár 31-én a kerületi ál-
talános iskolák bemutat-
kozásának az iskolabör-
zén. A nagycsoportos
óvodások szülei közül,
mintegy 150 érdeklõdõ

ismerkedett az intézmé-
nyek oktatási, pedagógi-
ai programjaival, az is-
kolai élet sajátos voná-
saival és kérdezhetett a
tanítóktól, igazgatóktól. 

A PSZI Szülõi Fórum
rendezvénysorozatának
második programját is

erre az idõpontra szer-
vezte, megközelítõleg
80 szülõ hallgatta meg
Szögi Antalné, az okta-
tási és kulturális fõosz-
tály tanügyigazgatási
csoportvezetõjének elõ-
adását a beiskolázással
kapcsolatos legfonto-
sabb szabályokról és
tudnivalókról, majd ezt
követõen részletes vá-

laszt kaphattak az egye-
di esetekre vonatkozó
kérdéseire.

A Pedagógiai Szolgál-
tató Intézet egyik alap-
tevékenységét képezõ
tájékoztatási feladatkö-
rében szervezett rendez-
vény - melyrõl minden
III. kerületben óvodába
járó, iskolaköteles korú
gyermek szülõje értesí-

tést kapott szórólapok-
ról az óvodájában - sok,
jelenleg még bizonyta-
lan család választásához
nyújtott információt. 
Muhari László Tamás

igazgató  (PSZI)

Jubileumi diplomák 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak

Felhívjuk a nyugalmazott pedagógusok figyelmét,
hogy a Felsõoktatási törvény 2005. CXXXIX tv. 65.§
(3) bekezdés szerint óvónõképzõt, illetve tanítókép-
zõt végzett és diplomáját 50 éve szerzett pedagógus
arany, 60 éve szerzett pedagógus gyémánt, 65 éve
szerzett pedagógus vas, illetve 70 éve szerzett pe-
dagógus rubin díszoklevelet kaphat, ha legalább 30
évet eredményesen dolgozott pedagógusként.
A kérelem az önkormányzat oktatási és kulturális fõosz-
tályán nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell egy rövid
szakmai önéletrajzot, elsõ igénylés esetén a diploma
másolatát (a másolást és hitelesítést a fõosztályon el-
végzik), valamint a 30 év pedagógus munkakörben eltöl-
tött munkaviszonyra vonatkozó igazolást, erre a munka-
könyv szolgál (arról is fénymásolatot készítenek a fõosz-
tályon). Magasabb fokozatú jubileumi diploma igénylése
esetén csak az elõzõ jubileumi diploma fénymásolatát
szükséges benyújtani a kérelemhez csatoltan.
Kérjük, hogy az igényléseket február végéig az ok-
tatási és kulturális fõosztályra behozni, illetve bekül-
deni szíveskedjenek (1033 Budapest, Laktanya ut-
ca 4. II. em.). A kérelem tartalmazza a kérelmezõ
lakcímét, (ha van) telefonszámát, adószámát, taj-
számát, valamint, hogy a kérelmezõ hány évet dol-
gozott pedagógusként a kerületben.
A diplomák átadása ünnepélyes keretek között fog
megtörténni, illetve egyes esetekben a fõiskolákon
rendezett ünnepségeken.
A tanári diplomával rendelkezõk közvetlenül a
fõiskolán, illetve egyetemen (jogutódján) kérhe-
tik jubileumi diplomájukat, nem az önkormány-
zaton keresztül.
(Bõvebb tájékoztatást az oktatási és kulturális fõ-
osztályon adnak a 437-8541-es vagy a 437-8653-
as telefonszámon.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Iskolába lépés elõtt iskolabörze

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Öregdiákok találkoznak az Árpádban

Iskolanaptár
Február 10.: a középiskolák megküldik a központi írásbelik eredményét. * Feb-
ruár 15.: jelentkezési határidõ az érettségi vizsgákra, illetve a felsõoktatásba. *
Február 21-tõl március 11-ig: szóbeli felvételik a középiskolákba.

Farsangi iskolanyitogató
A Csillaghegyi Általános Iskola várja az érdeklõdõket a február 18-án 17 órakor
kezdõdõ iskolanyitogató farsangi programjára. A foglalkozáson lehetõség lesz
kézmûveskedésre, dalok, versek tanulására és sok játékra. (Cím: Dózsa
György utca 42.) 

Iskola-elõkészítõ
Ismerkedõ foglalkozásokat (iskola-elõkészítõt) tart az Óbudai Szent Péter és Pál
Szalézi Általános Iskola és Óvoda (Fényes Adolf utca 10.) a 2011. szeptember 1-jén
induló, 1. évfolyamába jelentkezõknek szombatonként 9-tõl 11 óráig. (Érdeklõdni a
reggeli órákban a 388-8301-es telefonon, vagy a www.peter-pal.hu címen lehet.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban
Óbuda Kultúrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását ren-
deletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ
személyeknek, csoportoknak, akik Óbuda-Békásmegyer kulturális életének
fejlõdéséhez kimagasló teljesítményükkel vagy életmûvükkel hozzájárultak.”
A díjazott személyérõl, vagy a díjazott csoportról a képviselõ-testület - rövid
indoklást is tartalmazó - minõsített többséggel elfogadott határozatában dönt,
melyet a nyilvánosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a kultu-
rális, civil és kisebbségi bizottság véleményének figyelembe vételével - hoz
meg. Díjazásban évente csak egy személy, vagy egy csoport részesülhet.
Az Óbuda Kultúrájáért Díjjal:
• Seres János szobrászmûvész: „Oszlopok” címû kisplasztikája, díszoklevél és pénzjuta-
lom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai polgárok, civil szer-
vezetek és egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, a polgármeste-
ri hivatal oktatási és kulturális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.), „Javaslat Óbu-
da Kultúrájáért Díj adományozására” megjelöléssel 2011. március 8-ig kérik eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására

Egymegállós
novellák

Dedik János vidám no-
velláiból kapnak ízelítõt
azok, akik ellátogatnak
a Kéhli vendéglõ Krúdy
Szalonjába február 10-
én 16.30 órakor. A szer-
zõi esten közremûködik
Stancsics Erzsébet,
Tárkány Imre és Enyedi
Béla. Vendég: Danis
Zoltánné Havadi Elza
önkormányzati képvise-
lõ. A házigazda Kanizsa
József. A helyszínen
dedikálással egybekö-
tött könyvvásárlásra is
lehetõség lesz. (Cím:
Mókus utca 22.)

Metamorfózisok
Zelenák Katalin textil-
mûvész fenti címû kiállí-
tását Szepes Hédi mû-
vészettörténész nyitja
meg február 11-én 18
órakor az Óbudai Kultu-
rális Központ San
Marco Galériájában.
(Megtekinthetõ: márci-
us 6-ig, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig a San
Marco utca 81. szám
alatt. A belépés díjta-
lan.)

Fotókiállítás
az evangélikus

templomban
Féner Tamás fotómû-
vész képeibõl nyílik ki-
állítás a békásmegyeri
evangélikus templom-
ban február 20-án 14
órakor. Az eseményt
megnyitja: Verebélyi
Kincsõ. Közremûködik:
Pétery Dóra orgonán és
Bali János furulyán. (A
kiállítás április 17-ig te-
kinthetõ meg. Cím: Me-
zõ utca 12.) 

KPB kreatúrái
Kovács Péter Balázs
(KPB) festõmûvész
„Kreatúrák-2” címû tár-
lata február 25-ig tekint-
hetõ meg a Vécsey Já-
nos Kollégium Ökol-
légium Art Galériában.
(Nyitva: hétköznapon-
ként 10-tõl 19 óráig a
Szél utca 11-13. szám
alatt.)

A mai India varázslatos
színeibe és arcaiba nyer-
hetnek betekintést a láto-
gatók Huszár Orsolya
„ELKÉPesztõ India” címû
fotókiállításán a Békás-
megyeri Közösségi Ház-
ban. A tárlatot Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere, országgyûlési
képviselõ nyitotta meg. 

- Huszár Orsolya fény-
képfelvételei révén egy
hatalmas, ellentmondá-
soktól sem mentes kultú-
ra mindennapjaiba enged
bepillantást. Pillanatfel-
vételt látunk, mely nem
méri a kasztrendszer bék-
lyójának súlyát, nem tör
pálcát a példátlan munka-
nélküliség, az 50 százalé-
kos analfabetizmus felett
sem. A képek India sok-
színûségét mutatják, a
hétköznapoknak azt az
oldalát, amelyben a látha-
tó szegénység ellenére
gyermekek, fiatalok és
aggastyánok városi for-
gatagából egy valóban

megörökítésre érdemes,
színesen kavargó világ
képe körvonalazódik -
mondta megnyitójában a
polgármester. 

- Ezeken a fotókon
ugyanis beszélnek az ar-

cok. Beszélnek és kérdése-
ket tesznek fel. Az Európa-
szerte jól ismert, kifogásta-
lan öltözékû, érzelemmen-
tes arcok tömegéhez szól-
nak, azt kérdezve, hogy jól
érezzük-e magunkat abban

a precízen megtervezett
miliõben, amiben szigorú
keretek közé préselve éljük
mindennapjainkat? (A ki-
állítás február 11-ig tekint-
hetõ meg a Csobánka tér
5. szám alatt.)

Indiáról - képekben

• Csurka Eszter kép-
zõmûvész „Vágy” címû
tárlatát (válogatás az el-
múlt évek termésébõl)
március 20-ig nézhetik
meg a Kiscelli Múzeum
Templomterében.

• Kovács Endre fotog-
ráfus „Idõleges felejtés”
címû kiállítása (az 50 fe-
kete-fehér felvétel zöme
Budapesten és környé-

kén készült az 1960-as
évek végén, a ‘70-es
évek elején) március 16-
ig látható a Kiscelli Mú-
zeum Oratóriumában. 

(Megtekinthetõk: hét-
fõ kivételével, munka-
napokon 10-tõl 16 órá-
ig, szombaton és vasár-
nap 10-tõl 18 óráig Kis-
celli utca 108. szám
alatt.)

E zzel a címmel emlé-
kezett meg a Tér-

színház január 22-én, a
Magyar Kultúra Napja
alkalmából Hervay Gi-
zella költõrõl. Verseit
Szamosvári Gyöngyvér
és Zanotta Veronika tol-
mácsolta a közönség-
nek. 

- A költõ Makón szü-
letett, majd Erdélyben

élt, 1976-ban jött vissza
Magyarországra. Fiának
tragikus halála és a ma-
gyar kivetettség felõröl-
te életét, mégis táltoso-
kat igézõ, nem földi
erõvel megírta a sors ál-
tal rábízott verseket -
fogalmazott Bucz Hu-
nor, az est szerkesztõ-
rendezõje.

D. Zs.

Levél a föld alól Kiállítások a Kiscelliben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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V olt sportoló, szakedzõ, ver-
senybíró, sportágvezetõ, hat

éve a Nemzetközi Kajak-Kenu Szö-
vetség (ICF) elnökségének tagja, két
éve elsõ alelnöke, a hazai szövetség
alelnöke. Nem lehet mondani, hogy
szürke, hétköznapi életet élne: a pe-
kingi olimpián õ volt a síkvizi ver-
senyzés technikai felelõse, jó diplo-
mataként járja a világot, és idén nyá-
ron nem kisebb feladat vár rá és mun-
katársaira, mint magyar kajak-kenu
világbajnokság rendezése Szegeden.
Érkezésemkor lehalkítja a telefonját,
hogy legyen egy „szabad” félórája:
ostromolják a sportújságírók. 

- Épp egy kollégáddal beszéltem, a
nyári, Szegeden tartandó vb-re készül
egy kiadvány, ehhez adtam interjút.
Nagy dolog, hogy Magyarország ad-
hat otthont a megmérettetésnek, hi-
szen a magyar sportolók megszakítás
nélkül kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tanak világszerte. Egészen más itthon,
szó szerint hazai vizeken evezni. A
Magyar Kajak-Kenu Szövetség hazai
és nemzetközi viszonylatban az egyik
legprofibbnak mondható szervezet. 

- Hogyan lettél sportdiplomata?
- Mondhatni belenõttem a feladat-

ba. Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy a ranglétra minden fo-
kát végigjárhattam, legyen szó hazai
vagy éppen nemzetközi tereprõl. A
sport az életem, és minden életszaka-
szomban éppen azt csináltam, ami-
hez erõm és kedvem is volt. Voltam
versenyzõ, edzõ, versenybíró, sport-
ágvezetõ. Pozícióm tehát folyamato-
san alakult. Nincs olyan területe a
sportágnak, melyben ne dolgoztam
volna anélkül, hogy bármit is erõltet-
tem volna. Jelenleg kettõs a szere-
pem. A sportújságírók hol a nemzet-
közi szövetség elsõ alelnökeként, hol
pedig a magyar szövetség szakmai al-
elnökeként kérdeznek.

- Kicsit elébe szaladtunk egy-két
kérdésnek. A sportrajongók körében
köztudott miért éppen a kenu lett a
választott sportágad, a fiatalabb
korosztályból akadnak azonban

olyanok, akik elõtt ez talán kevésbé
ismert. 

- Mozgékony gyerek voltam, ezért
édesapám kérésére egyik rokonunk le-
vitt a Budapesti Építõkbe. A kajakkal
kezdtem, de azt valahogy unalmasnak
találtam. Eleinte nem voltam igazán
szorgalmas, inkább ambíciótlan,
ügyetlenkedõ. Egy éven keresztül tes-
sék-lássék módon, de lapátolgattam a
szüleim kedvéért. Kezdetben a kenu is
csupán azért foglalkoztatott, mert

imádtam az indiánkönyveket, mely-
ben mindig kenuval közlekedtek a ví-
zen a rézbõrûek. Emiatt próbáltam ki,
aztán mikor betérdeltem, ki sem akar-
tam szállni belõle. Az elsõ pillanattól
kezdve otthonosan éreztem magam.
Mindig elmondom, abban az értelem-
ben is különösen szerencsésnek érzem
magam, hogy szerintem más sportág
nem lett volna a kenun kívül, amely-
ben eddig a szintig vittem volna. Való-
sággal belebotlottam abba, amihez jók
az adottságaim. Szeretem, mert na-
gyon érdekes, mert ez felel meg legin-
kább a habitusomnak, de még azt is,
hogy nehéz sport. Bármikor, ha idõm
engedi, manapság is rendszeresen
sportolok. 

- Ha nem a sport töltené ki az élete-
det, mivel foglalkoznál? Hol tanultál
tovább?

- Mivel a szüleim mûszaki értelmi-
ségiek, én mint útkeresõ, az Ybl Mik-
lós Mûszaki Fõiskolán tanultam to-
vább. Kezdetben irigyeltem azokat,

akik már kisiskolás koruktól tudták,
milyen pályát választanak majd. Én
nem tartoztam közéjük, és ezt utólag
már nem bánom. A dolgok mindig
menet közben alakultak. Ráléptem
egy útra, és a kapuk szépen sorban
nyíltak elõttem. Soha nem erõltettem,
hogy elõtérbe, középpontba kerüljek,
mint ahogyan azt sem, hogy sportdip-
lomáciával foglalkozzam. Utóbbiban
a sportágam iránti elhivatottság vezé-
rel leginkább. Mindig abba fektettem
több energiát, ami igazán érdekelt.
De azt gõzerõvel csináltam. A sport
után ezért szereztem szakedzõi diplo-
mát a TF-en. Szerintem kevés dolog-
gal kell foglalkozni az életben, de az-
zal lehetõleg intenzíven. Látom, hogy
mit szenvednek a mai gyerekek, mi-
kor szüleik hatféle különórára járat-
ják õket úgy, hogy ebbõl egytizedük-
höz sincs affinitásuk. Az már más
kérdés, hogy közülük általában pont a
jobban tanulók azok, akik az edzése-
ket is komolyan veszik. 

- A sportszeretet mellett rólad
közismert a lakóhelyed iránti fel-
tétlen elkötelezettséged, lokálpat-
riotizmusod. Utóbbi miben nyilvá-
nul meg leginkább? 

- Bennünket minden ideköt, gyer-
mekkoromtól fogva. Húgom tanító-
nõ a Medgyessy Ferenc Általános Is-
kolában. Családjával õ és édes-
anyám, de még a feleségem szülei is
a III. kerületben laknak.  Csakúgy,
mint az én családom. Mikor megnõ-
sültem, Évával nagy fába vágtuk a
fejszénket. Így építkezni kezdtünk a
‘80-as évek elején Csillaghegyen, a
kerítésetek túloldalán - mondja mo-
sollyal arcán István, majd hozzáteszi:
- Azután egymás után születtek a
gyerekek, Évi, Máté és Pali. A ház és
õk is nagyon jól sikerültek. El nem
mennénk innen semmi pénzért, pe-
dig jártunk pár helyen a világban. El-
mondhatom például, hogy egy jó kis
közösség tagja lehetek. Szomszéda-
inkkal még 2002-ben létrehoztuk a
Bajtárs közi Polgári Kört, az ország-
ban több helyütt alakult szervezetek
mintájára. Nyáron együtt járunk vízi-
túrákra, közösen sütünk-fõzünk alka-
lomadtán, és a gyerekeink is öszsze-
járnak. Összetartozásunk jelképe-
ként van egyen pólónk, pulóverünk,
bögrénk, sõt hajózászlónk is. 

A Duna közelsége számomra nél-
külözhetetlen, de számos érvet fel tu-
dok sorakoztatni a városrész mellett.
Van azonban néhány dolog, ami na-
gyon bánt. Egyebek mellett nagyon
sajnálom, hogy a Demszky-féle vá-
rosvezetés két évtized alatt hagyta
tönkremenni a Római-partot. Titkon
abban bízom, hogy lesz egyszer még
itt olyan víziélet, mint egykoron. Igen
reménykedem, és szerintem ennek
még mindig megvan a lehetõsége.

Szeberényi Csilla

Vaskuti István 1955. december 4-én született. Klubjai: Budapesti
Építõk, Budapesti Honvéd. Kiemelkedõ sporteredményei: 1979-tõl
1988-ig a Budapesti Honvéd versenyzõje. Páros-specialista. Partnerei
legtöbbször Foltán László és Buday Tamás voltak. Elsõ nemzetközi si-
kerét Brandenburgban érte el Solymár Lászlóval 1976-ban. Egyesben
1977-ben 10 ezer méteren gyõzött a magyar bajnokságon. Foltán
Lászlóval az 1977-es szófiai világbajnokságon indultak elõször, melyet
500 méteren megnyertek, majd három évvel késõbb, 1980-ban,
Moszkvában olimpiai bajnokok lettek. A Los angelesi olimpiától biztos
esélyesként távol kellett maradnia a politikai hatalom döntése miatt. A
montreali világbajnokságon, 1986-ban nemzetközi Fair play díjban ré-
szesült Sarusi Kis Jánossal. A szöuli olimpián, 1988-ban hatodik he-
lyezést ért el Sarusival. Kilencszeres világbajnok, háromszoros világ-
bajnoki bronzérmes, tizenhatszoros országos bajnok.1976-tól 1988-ig
tagja a válogatott keretnek. 1986-ban szakedzõi diplomát szerzett a
Testnevelési Fõiskolán. Edzõi pályafutását a Honvédban kezdte.Tanít-
ványai eddig 12 világbajnoki címet szereztek.Tagja a MOB-nak, a ver-
senyzõi bizottság vezetõje. Nevéhez fûzõdik a kajak-kenu világverse-
nyek idõbeosztásának reformja. A pekingi olimpia kajak-kenu verse-
nyeinek technikai ellenõre volt. Jelenleg a kajak-kenu szövetség szak-
mai alelnöke, és a nemzetközi szövetség (ICF) elnökségének tagja, el-
sõ alelnöke, a technikai bizottság vezetõje.

Interjú a szomszédból

Hazai vizeken Vaskuti Istvánnal
Bár köztudott, érdemes felidézni: a Csillaghegyen élõ Vaskuti István
két olimpián is részt vett. A szintén a városrészben élõ Foltán László-
val, kenu-kettõsük Moszkvában 1980-ban 500 méteren a táv rövidségé-
hez képest az ötkarikás játékok legfölényesebb gyõzelmét aratta.
Vaskuti vitte a magyar zászlót a szöuli olimpia megnyitóján. Itt hatodik
helyezést ért el szintén párosban. Korábban (1986) pedig Nemzetközi
Fair Play díjjal tüntették ki. Kilencszeres világbajnok, háromszoros vi-
lágbajnoki bronzérmes, tizenhatszoros országos bajnok - és a felsoro-
lásban „csupán” legkiemelkedõbb sporteredményeit emeltük ki. Nem
sokan mondhatják el magukról amit õ, hogy a sikeres pályafutással
párhuzamosan egy harmonikus família családfõje, három életvidám
felnõtt gyermekkel, és a biztos hátteret nyújtó feleséggel, Évával. 
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� 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
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szerviz. 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
� 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
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� -50% AKCIÓ! Érdemes kipróbálni! Haj-
vágás mosással, szárítással most féláron! Bé-
csi út 85. (Nagyszombat utcánál) Kriszti: 06-
30-634-1356

� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszerke-
zetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Csizi szabó öltöny, nadrág készítés, méret-
re igazítás: III. Uszály u. 5. f/5. H-Cs: 12-17-
ig. Tel.: 252-2851
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� 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

� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Fakivágás, kiszáradt, áramközeli,
házközeli veszélyessé vált fák kivágása. Te-
lektisztítás, zöldhulladék elszállítás. Tel.:
06(30)933-5627
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� TV-szerelõ (LCD, Plasma is) Nagy István.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Kiszállás in-
gyenes. Bevizsgálás 1000 Ft
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Gyógymasszõr-hölgy masszázst vállal.
Budapest, III. ker. Tel.: 06(70)356-2985
� Villanyszerelés, hálózat javítások, hibael-
hárítás, tûzhelyek és tetõelszívók felújítása,
lakásfelújítás. Tel.: 06(30)970-6257
� Ablakszigetelés! Az utcát vagy a lakását
fûtené? Csökkentse fûtésköltségét! Korszerû-
sítse meglévõ nyílászáróit! Hõszigetelés,
hangszigetelés, thermóüveg. Ingyenes felmé-
rés! Borz István 06(20)390-2524;
www.joiparos.hu
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Asztalos munkák, beépített szekrények,
konyhák, restaurálás, nagy gyakorlattal.. Tel.:
06(20)442-4409
� Veszélyes fák kivágása alpintechnikával,
referenciával, közületeknek, magánszemé-
lyeknek. Kedvezményes szállítással. Tel.:
06(20)524-5200
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalat, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479

� 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
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Lelkisegély! - holisztikus szemlélet alap-
ján, problémás gyermekeknek, fiataloknak is
életvezetési tanácsadás, stresszoldás, depresz-
szió, fájdalomcsillapítás minden korosztály-
nak, természetgyógyásszal. Tel.: 06-70-281-
6454; 06(20)274-4070
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Nõi torna: Krúdy Gy. Általános Iskola
Gyógyszergyár u. 22/24. Kedd: 19.30-20.30,
csütörtök: 18.30-19.30. 600 Ft/alkalom. Kis
teremben, barátságos légkörben. Leiner Orso-
lya: 06(30)598-3168
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terá-
pia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és beje-
lentkezés: 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
� Masszázs a Római/Pók-on! Frissítõ, pi-
hentetõ, sport-, gyógy-, svéd-masszázs. Elsõ
alkalom féláron! Tel.: 06(20)927-7911
� 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.
� 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

� Dajka, gyermekfelügyelõ-, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918 Ny.01006404
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Olaszul, nyelvoktatás, korrepetálás,
nyelvvizsga felkészítés. E-mail: mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6999; 06(30)602-3494

� 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
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Korrepetálás! Általános iskolásokat min-
den tantárgyból, gyakorlattal egyénileg korre-
petál diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Angoltanítás, korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga, felvételi, pilóta angol, nagy ta-
pasztalattal. Tel.: 06(20)439-6410
� Matematika, angol, fizika, német korrepe-
tálás, érettségi, nyelvvizsga. Házhoz megyek.
Tel.: 06(20)973-6467;
� Matematika tanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003 (web: www.matekonline.hu;
www.fejetanoda.atw.hu)
� Angol és francia magánórák tapasztalt ta-
nárnõnél, vizsgára felkészítés, korrepetálás,
rugalmas órarenddel. Tel.: 06(70)201-0618
� Angol tanítás, nyelvvizsga elõkészítés
(üzleti és pénzügyi is) (BME nyelvvizsgázta-
tó)  5 év Anglia Cambridge Proficiency Exam
vizsga, sok éves szakmai tapasztalat. Tel.:
06(30)232-2531
� Angol tanítás Csillaghegyen gyakorlott
diplomás tanárnõvel, fõként gyerekeknek.
Tel.: 06(20)450-9421
� Német nyelvtanítás, minden szinten, nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angol beszédcentrikus nyelvoktatást, kor-
repetálást vállalok iskolásoknak, gimnazis-
táknak, Aquincumnál. Tel.: 06(20)550-2523
� Német nyelvtanítás, érettségire, nyelv-
vizsgára felkészítés Római lakótelepen, ta-
nárnõnél. Tel.: 06(20)285-0713
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043 E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Német nyelv tanítását vállalom. Külkeres-
kedelmi szaknyelvet is.  Tel.: 06(30)481-6240

� Rózsadomb lábánál, 26 nm-es felújított,
garzonlakás 9,5 millióért tulajdonostól eladó
metróközelben. Tel.: 06(20)208-4373
� Rózsadombon, Zöldlomb úton 50 nm-es,
kétszobás, emeleti lakás tulajdonostól, jó köz-
lekedésnél 16 980 000 Ft-ért eladó. Tel.:
06(20)525-4019
� Eladó Budakeszin, zöldövezetben másfél
szobás, gázkonvektoros, IV-i tehermentes
öröklakás, lift nincs.  Tel.: 06(30)832-5709
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Keresek III. kerületi, 100 nm körüli 4
szobás házat vagy lakást. Tel.: 250-7532,
06(30)688-4585
� Tahiban 6027 nm körpanorámás zárkert
ingatlan eladó: 7 M/Ft. Tel.: 275-3962
� III. kerület központjában kiváló infrastruk-
túrával 3 emeletes téglaház I. emeleti 1 szoba
hallos, nagy ablakú étkezõkonyhás, erkélyes,
parkra nézõ, konvektoros lakása költözhetõen
tulajdonostól eladó. 13,9 MFt. Tel.: 275-3962
� Garzonlakás Békásmegyeren eladó. Kis
rezsi, jó közlekedés. Tel.: 06(20)414-2349
� Békásmegyer Juhász Gy. utcában 32 nm-
es garzon eladó, 7,8 millió. Tel.: 06(20)223-
8404
� Óbuda központjánál III. emeleti, három-
szobás, világos konyhás, panellakás kilenc-
millió-kilencszázezer irányáron, költözhetõen
sürgõsen eladó. Tel.: 06(20)925-4118
� Ingatlanközvetítõ magániroda keres-kí-
nál! E-mail: info@corneliuskft.hu. Tel.:
06(20)563-8673; 06(30)931-6176; 202-0038

Ingatlan

� Praktikus angol minden szinten, igazi
tanárral, 1-3 fõvel, minden nap. Intenzí-
veknél kedvezmény: 242-6136;
06(20)483-7808

� 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

� Békásmegyeri lakótelepen, nagy beteg-
forgalmú gyógyszertár épületében létesített
gyermekorvosi rendelõ kiadó. Érdeklõdni a
feltüntetett telefonszámon lehet:
06(30)977-9490

� 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

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

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

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

Egészség

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

� Könyvelés váltás most! Könyvelés, bér-
számfejtés, adóbevallás, csak február 25-re
is! Tel.: 250-5514, 06(30)243-5432

� Bútorgyártás, házgyári konyhák fel-
újítása és egyedi bútorok készítése ingye-
nes felméréssel. Tel.: 06(20)318-8409

� MIKROHULLÁMÚ SÜTÕ SZER-
VIZ 1033 BP. KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-
04-65, 250-0593 MIHI 2002 KFT. 

Szolgáltatás
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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

� Elcserélném óbudai, 3 szobás, 78 nm-es,
önkormányzati,  tégla építésû lakásom kisebb-
re értékegyeztetéssel. Érd.: 06(30)244-9115
� Eladó Csillaghegyen 7 szobás, remek be-
osztású ház telekkel, garázzsal. Tel.:
06(20)571-2039, 06(30)688-4585, 250-7532

� Iroda kiadó 26000/hó. Jó közlekedés,  parko-
lás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-9619
� Garzon kertes házban kiadó, egyedi fûtés-
sel, bútorozva 40eFt+rezsi. Tel.: 06(30)996-
0183

� Összkomfortos üzlethelyiség (37 nm) Bp.,
III. Reviczky ezr. u. 12-ben kiadó. Tel.:
06(20)953-1296
� Kiadó lakásokat, szobákat, házakat kere-
sünk! Tel.: 06(70)383-5004, 351-9578;
www.alberletpont.hu
� 44 nm üzlethelyiség, 40 nm iroda, igénye-
sen kialakítva, kedvezõ áron, Hévízi úton ki-
adó. Tel.: 06(30)265-6390
� Fõ térnél 1200 Ft/óránként kiadó oktatásra,
zenetanításra - gyakorlásra alkalmas lakás zon-
gorával. Tel.: 06(70)281-6454

� 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

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk. VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Ausztriai síparadicsomban minden párat-
lan évi üdülési jog eladó vagy átadó. Tel.:
06(20)321-0665
� Ki jönne velem az Üllõi útra meccset
nézni? Telefonáljon! Tel.: 240-7123

� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-7435 

�Könyvelõnek, szakképzettség, számítógé-
pes gyakorlat, számlaképesség mellett mun-
kát biztosítok! Iroda a III. kerületben. Tel.:
06(30)932-2637,
�Egészségvédelmi termékforgalmazó kép-
viselet óbudai munkahelyre termékmened-
zsert keres: importbonyolítás, terméktréning,
kapcsolattartás, promóció, árképzés, jelentés-
készítés. Elvárás: számítógép-ismeret, angol
nyelvtudás.Fényképes önéletrajzok: karri-
er@hungimpex.hu
� Óbudai Egyetem (Bécsi út 96/B) kisegítõ
alkalmazottat keres. Érdeklõdni: 666-5652
�Szórólapterjesztésre (alkalmilag) robogó-
val rendelkezõ megbízható munkaerõt kere-
sek. Tel.: 06(30)933-5627

� Ne ébredjen egyedül! Társkeresõ iroda,
fényképes adatbázissal! Tel.: 06(70)319-6084

� Óbudai piacon sörözõ bérleti joga átadó.
Tel.: 06(30)942-8833, 8-18 óráig
� Bécsi úton egyetemnél 33 nm-es helyiség-
együttes iroda-üzletnek kiadó. Tel.:
06(30)688-4585, 250-7532

Üzlet

Társkeresõ

� Segéd/betanított munkaerõt keres víz-
szerelõ-építõipari vállalkozás bp.-i változó
munkahelyre. Tel.: 06(70)391-7027

Állás

Számítógép

Egyéb

� Régiségek vétele, készpénzért legmaga-
sabb áron vásárolok, koloniált, dísztárgya-
kat, festményeket, porcelánokat, ezüstö-
ket, Zsolnay tárgyakat, varrógépet, órákat,
bútorokat, hagyatékot. Helyszínen fizetek.
Tel.: 06(20)777-1914

Régiség

Elad-vesz

�� 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

� Rómain 40 nm-es, elõkertes lakást ven-
nék készpénzért, saját részre. Arany Ágnes
06(30)651-1204

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

Igazi farsangi bulira várják az érdeklõdõket feb-
ruár 19-én 19 órai kezdettel a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házba. 

A z IceCream Blues Band lép színpadra
raggie, country, blues és jazz-rock mu-

zsikával 19.30 órakor. Ezt követõen tombola-
sorsolást tartanak 21 óra körül, majd 21.30
órától a Retró Vagányok Band Tánczenekar ad
koncertet. A Zsuzsanna nevû vendégek belé-
pése díjtalan, õket külön meglepetés várja. 

(A belépõ ára 2 ezer forint, mely tartalmaz
minimum három óra élõzenét, továbbá a hely-
színen készült farsangi fánkot. Asztalfoglalás:
info@icecreambluesband.hu Bõvebb informá-
ció: www.icecreambluesband.hu&TörökPeti). 

Farsangi buli 
az IceCreammel

A hagyományokhoz híven
idén is mûveltségi vetélke-
dõvel ünnepelték a kerületi
általános iskolák 7-8. osz-
tályos diákjai a Magyar
Kultúra Napját, január 20-
án az Óbudai Kulturális
Központban.

A z általános intelli-
genciát firtató kérdé-

sek mellett Liszt Ferenc
születésének 200. évfor-
dulója szolgáltatott témát
a versenyen. A közel 70
indulóból ezúttal a
Medgyessy Ferenc Álta-
lános Iskola „Békási Bo-
szorkányok” csapata
(Sipos Dóra, Válenti Ka-
ta, Hollósi Rebeka) vitte
el a pálmát, míg a 2. és 3.

helyet az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskola két
csapata szerezte meg. Ju-
talomként gyönyörû

könyveket kaptak a diá-
kok és tiszteletjegyet a
Huzella klub február 11-
ei elõadására.

Mûveltségi vetélkedõ

Megmutatták mit tudnak, és nyertek a „Békási Boszorkányok”

The Jam 3. néven nemzetkö-
zi breaktánc versenyt ren-
deztek január 15-én az Óbu-
dai Kulturális Központban. 

A tavalyról már ismert
footwork és toprock

kategóriák idén kibõvül-
tek a b-girl nõi, valamint
az all-round komplett ka-
tegóriával. A fiatal tehet-
ségek nyolc személyes
meghívásos powermove,
vagyis erõelemekkel át-
szõtt mutatványokkal szó-
rakoztatták egymást és a
közönséget. 

Breaktánc-verseny

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata pályázatot
hirdet „Önkéntes pályázat
2011” címmel.

A pályázat célja,
hogy a felnövekvõ

nemzedékek körében
szemléletváltás követ-
kezzék be a szûkebb és
tágabb környezetükhöz,
a rászorulókhoz, és a
közjóhoz fûzõdõ viszo-
nyuk tekintetében. Ez-
zel a kerületben élõk le-
hetõséget kapnak az ak-
tív állampolgári lét
megtapasztalására.

A pályázaton részt ve-
hetnek az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
illetékességi területén
bejegyzett és ott tényle-
ges tevékenységet foly-
tató egyesületek, szövet-
ségek, alapítványok (ide
nem értve a közalapít-
ványt), amelyek az alap-
szabályuknak, illetve az
alapító okiratuknak meg-
felelõ tevékenységüket
ténylegesen folytatják; 

• azok a civil szerveze-
tek, amelyek ugyan nem
III. kerületi székhellyel
kerültek bejegyzésre,
ám tevékenységüket
Óbuda-Békásmegyeren,
a kerület lakossága ér-
dekében fejtik ki, és az
alapszabályuknak, illet-
ve az alapító okiratuk-

nak megfelelõ tevé-
kenységüket ténylege-
sen folytatják; 

• valamint az önkor-
mányzat által fenntar-
tott általános iskolák 7-
8. évfolyamán tanuló di-
ákok csoportja, és az
önkormányzat által
fenntartott középiskolák

7-12. évfolyamán tanuló
diákok csoportja.

Az elnyerhetõ támo-
gatás maximális össze-
ge: 200.000 forint.

A részletes pályázati
kiírás és adatlap letölt-
hetõ a www.obuda.hu
internetes oldalon, vagy
beszerezhetõ a polgár-
mesteri hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján
(1033 Budapest, Harrer

Pál utca 2.), illetve a ci-
vil referensnél (1033
Budapest, Hídfõ utca
18.).

A pályázatról további
információt nyújt: Locs-
kainé Radnai Írisz civil
referens a 437-8921-es
telefonszámon, vagy a
radnai.irisz@obuda.hu
e-mail címen.

A beadás határideje:
2011. március 4. 12 óra.

Önkéntes pályázat 2011

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete az
59/2010.(XII.17.) rendeletével „Pro
Óbuda”-díjat alapított.

Az önkormányzat rendelete sze-
rint: a díj annak a magyar, vagy kül-
földi személynek adományozható,
aki Óbuda-Békásmegyer fejlõdése,
gyarapodása és hírnevének öregbíté-
se érdekében elismerésre méltó,
kiemelkedõ tevékenységet végzett a
gazdaság, a tudomány, a mûvészet és
a kultúra bármely területén. Évente
legfeljebb három díj adományozható
élõ, vagy elhunyt személynek, illetve
szervezetnek.

A díjjal oklevél, érem, és a minden-
kori képviselõi alapdíj 1 havi összegé-
nek megfelelõ anyagi elismerés jár.

A díjazott személyre, illetve szer-
vezetre indítványt tehet:

a) a képviselõ-testület bármely
tagja,

b) az ún. Javaslattevõ Testület bár-
mely tagja,

c) bármely, III. kerületi lakóhellyel
rendelkezõ választópolgár,

d) bármely, III. kerületi székhely-
lyel rendelkezõ civil szervezet.

A díj adományozására vonatkozó
indítványokat az ún. Javaslattevõ
Testület vizsgálja meg, és az általa
tett javaslatot a polgármester terjeszti
a képviselõ-testület elé. A „Pro Óbu-
da”-díj adományozásáról a
képviselõ-testület 2011 márciusi ülé-
sén dönt. A díjat a polgármester adja
át ünnepélyes keretek között a Kerü-

let Napja alkalmából rendezett ün-
nepségen.

Ezúton kérem a tisztelt indítvány
tételre jogosultakat, éljenek a
lehetõséggel és legkésõbb 2011.
március 1-jéig tegyék meg indítvá-
nyukat a „Pro Óbuda”-díjra.

Az indítvány megtételekor legyenek
figyelemmel arra, hogy az tartalmazza
az ajánlott személy, vagy szervezet ér-
demeinek, tevékenységének rövid be-
mutatását. Az indítványt a Javaslat-
tevõ Testületnek címezve, zárt borí-
tékban, 1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28.
sz. címre (szervezési osztály) lehet -
ügyfélfogadási idõben - benyújtani,
vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

Felhívás „Pro Óbuda”-díj adományozására 
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Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András elõzetes egyeztetés alapján 
(Lehet Más a Politika) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Vk. Képviselõ Idõpont és helyszín
1. Laczkó Szilvia minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
2. Csapó Harold Gábor minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Gázgyári lakótelep gondnoki irodájában. 
3. Désiné Németh Éva minden hónap utolsó csütörtökén 16.30-17.30 óra között 

az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.)
4. Szepessy Tamás minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.)
5. Menczer Erzsébet minden hónap elsõ csütörtökén 16-18 óra között a Fidesz irodában (Kaszásdûlõ utca 7.). 

A fogadóórára elõzetesen be kell jelentkezni idõpont-egyeztetés miatt. Telefon: 367-8791. 
6. Horváth László minden hónap harmadik hétfõjén 17.30-18.30 óra között 

a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban (Kerék utca 18-20.)
7. Danis Zoltánné minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik, akkor a 2. hétfõn) 

Havadi Elza a Szérûskert utcai általános iskolában (Szérûskert utca 40.) 
8. Sáringer Kálmán minden hónap elsõ keddjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 06-30-514-9852)

a Táborhegyi úti Népházban (Toronya utca 33.) 
9. Bulla György minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) 

az Óbudai Waldorf Iskolában (Bécsi út 375.)
10. Baumann Irén Erzsébet minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Platán Könyvtárban (Arató Emil tér 1.)
11. Török Ferenc minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra között a Keve-Kiserdei Általános Iskolában 

(Keve utca 41.)
12. Puskás Péter minden hónap elsõ hétfõjén 18-19 óra között (telefonos egyeztetés szükséges: 437-8688) 

a Csillaghegyi Általános Iskolában (Dózsa György utca 42.)
13. Kemény Krisztina minden hónap második keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban 

(Csobánka tér 5.)
14. Kelemen Viktória minden hónap elsõ keddjén 18-19 óra között a Békásmegyeri Közösségi Házban 

(Csobánka tér 5.) 
15. Dr. Pappné Dr. Nagy Judit minden hónap elsõ szerdáján 18-19 óra idén januártól új helyszínen: Hímzõ u. 1. (Fidesz iroda).
16. Laukonidesz Lilla minden hónap második csütörtökén 18-19 óra között a Fidesz irodában (Hímzõ utca 1.)

A Fidesz-KDNP-frakció képviselõinek fogadóórái

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Pályázati 
felhívás

Budapest, III. kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata egyfor-
dulós, zártkörû, meghívásos pályáza-
tot hirdet a tulajdonában lévõ alábbi
ingatlan csere útján, értékegyeztetés-
sel történõ értékesítésére:

Bp., III. ker. 11-es út menti 65557
hrsz. alatti, jelenleg „kivett árok”
megnevezésû 535 m2 nagyságú ingat-
lan, mely a területre készült KSZT sze-
rint beépíthetõvé válik.

Az ingatlan értéke: 21.030.000 Ft.
A Budapest, III. ker. Északi városka-

pu területének kerületi szabályozási
terve szerint a 65557 hrsz. alatti telek
övezeti besorolása: I-III-V/N2 jelû
Nagytelkes, vegyes beépítésû intéz-
ményterület, amely összevonható a
szomszédos telkekkel, és így a hatá-
lyos KSZT szerint fejleszthetõvé vál-
hat, amennyiben besorolása és árok
megnevezése megváltoztatásra kerül.
A 65557 hrsz. alatti telek jelentõsége
abban áll, hogy átsorolása a 65556
hrsz. és a 65559 hrsz. alatti telek
együttes fejleszthetõségének a záloga,
feltétele.

A csereként elfogadható ingatlan a
fejlesztési területen kell elhelyezkedjen.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell a
pályázó adatait, a csereként felajánlott
ingatlanra készült értékforgalmi szak-
véleményt, csereérték különbözet ese-
tén a fizetés módját és idejét. A pályá-
zó ajánlatát a pályázat benyújtásától
számított 60 napig köteles tartani. 

A pályázatokat zárt borítékban 2011.
március 16-án 12 óráig lehet benyújta-
ni a III. kerületi Önkormányzat Vagyon-
hasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.). A pályázat bontása
2011. március 16-án 12 órakor a Bp.,
III. kerület, Fõ tér 1. I./19. szám alatt, a
vagyonhasznosítási osztály hivatalos he-
lyiségében történik. 

A pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályázat
eredményérõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást követõen to-
vább tárgyaljon, zártkörû licitet tart-
son, illetve, a pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a III. kerüle-
ti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán, a 437-8646-os és a 437-
8639-es telefonszámon. 

A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
hétfõn: 14-18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán: 8-16.30 órá-
ig. Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénteken: nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfélszolgálati
osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási igazolvá-
nyokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva tartása:hét-
fõn: 8-18 óráig. Kedden: 8-18 óráig. Szerdán: 8-18 óráig.
Csütörtökön: 8-18 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda, vala-
mint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal kapcsola-
tos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn:10-18 óráig.Ked-
den: 8-14 óráig.
Szerdán:8-14 órá-
ig. Csütörtökön: 8-
14 óráig. Pénte-
ken: 8-12 óráig.
A szociális-szol-
gáltató fõosztály
ügyfélszolgálati
irodájának ügyfél-
fogadási rendje:
hétfõn: 9-18 óráig.
Kedden: 8-16.30
óráig. Szerdán: 8-
16.30 óráig. Csü-
törtökön: 8-16.30
óráig.Pénteken:8-
12.30 óráig.

Ügyfélfogadási rend 
a polgármesteri hivatalban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Minden rendezvény után fizetni
kell a közterület-használatáért -
így döntött a Fõvárosi Önkor-
mányzat. Ez a nemzetközi hírû
Sziget Fesztivált is érinti.

C sak tavaly 4,5 milliárd fo-
rinttól esett el a fõváros,

amiért ingyen bocsátotta a kü-
lönbözõ rendezvények rendel-
kezésére a közterületeket. Ezen
változtattak most. 

A Sziget Fesztivál 17 éves
mûködése során sosem fizetett
ilyen címen díjat. Ezentúl
azonban a Sziget rendezõinek
is a zsebükbe kell nyúlniuk. A

Fõvárosi Önkormányzat és a
Sziget Kft. megállapodása ér-
telmében a kft. vállalja, hogy
közterület-használat címén 50
millió forint + áfa összeget fi-
zet Budapestnek. Ezenfelül a
fõváros kialakít egy szolgálta-
táscsomagot a Sziget Fesztivál
résztvevõi számára, amely
egyes városi szolgáltatások,
mint a BKV, a gyógyfürdõk
vagy az állatkert kedvezmé-
nyes használatára, igénybe vé-
telére jogosít. Az ebbõl szár-
mazó bevételbõl a Sziget Kft.
további mintegy 100 millió fo-
rint befizetését vállalja.

Fizetni kell a közterület-használatért

Megállapodtak a Szigetrõl

Már 20 éve zenélnek
Idén ünnepli 20 éves fennállását a Príma-díjjal kitüntetett Óbudai
Népzenei Iskola, a magyar zenei anyanyelv iskolája. Ebbõl az al-
kalomból jubileumi koncertet rendeztek február 5-én a Magyar
Kultúra Alapítvány Szentháromság téri székházában. A mûsor-
ban az iskola növendékei mellett felléptek válaszúti és pusztinai
iskolások, valamint a Csillagszemû néptáncegyüttes. A koncert
elõtt farsangi játékokkal, tombolával és táncházzal várták a kicsi-
ket a szervezõk. (Az esemény támogatói között volt Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata.)
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Farsangra
Rejtvényünkben Illyés Gyula egyik farsangi versébõl
olvashat idézetet. Beküldendõ a vízszintes 1. és a füg-
gõleges 23. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: T. A. P.).
14. Kis Károly. 15. Meglesve. 16. Régi hosszmérték. 17. Je-
le F. 18. Õ. K. G. 19. Mezõgazdasági szervezet volt, röviden.
20. Régi katonai beteg névelõvel. 22. Mely személy. 23. Né-
met piros. 24. Ezüstös színû fém. 25. … kaland, korábbi
Belmondo film. 26. Tolna megyei helységben él. 28. P-vel az
elején parázson süss. 30. E. Á. 31. Középiskolám sulisan. 32.
Bagolyfajta. 33. Õ-vel a végén: lágy fuvallat. 35. Ittrium és
kálium vegyjele. 36. Becézett Pál névelõvel. 38. Figyelem-
felhívó publikálás. 39. Pénzzel tartozik. 40. Római hét és
ezer. 42. Kor. 43. Téli sport. 45. Szétzavaró. 47. Erõs kártya-
lap. 48. Olasz és brit autók jele. 50. Kövér …, hajdani hatal-
mas csövû ágyú neve. 51. Gyõr-Sopron-Moson megyei
helység névelõvel. 53. Sûrûn. 55. Mûanyagféle.
FÜGGÕLEGES: 1. Orosz folyó. 2. Adós. 3. Zúdítom. 4.
Halk zaj. 5. Kubai, svéd és zambiai autók jele. 6. A nagy va-
rázsló. 7. State office, magyarul. 8. Neuron nagyobb része!
9. … Sándor, irodalmi személyiségünk. 10. Ferdére állítsam.
11. Az asztácium vegyjele. 12. Rõt betûi keverve. 13. Sakk
kifejezés. 17. Fluor és molibdén vegyjele. 20. Kis Aranka.
21. K-val az elején Várkert-… néven volt ismert. 23. Az idé-
zet második sora (zárt betûk: Á. T. M.). 24. A járást segítheti. 27.
Alarm. 29. Magyar Mr. fordítva. 30. Titkomat megosztom. 32. Régi-
es ló fordítva. 34. Szemben áll veled. 37. Pl. a gyógytablettája névelõ-
vel. 38. Dél-amerikai folyó. 41. Belül vitat! 44. Kortyolj vidékiesen.
46. L. R. T. Á. 47. Fordított gabonaféle! 49. Ben társa. 51. A. E. K.
52. Olasz, norvég és osztrák autók jele. 54. Koca egynemû betûi. 55.
Dél-európai folyó. 

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon február 17-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A január 17-én megjelent, „Január királya” cí-
mû rejtvényünk helyes megfejtése: „Csönd lesz, hideg lesz nem-
sokára, sátrat ver a hideg a domb aljára”. Nyertesek: Tóth
Béláné, Hegyalja utca 23.; Szigeti Éva, Toboz utca 9.; Szabó Mi-
hály Ferenc, Váradi utca 34.

Az óbudai székhelyû Magyar Rajz-
film Kft. rajzfilmes játékot indí-
tott lapunkban. 

A 6. játék kérdése: Ki ren-
dezte a János vitéz címû rajz-
filmet?

Nyeremény a Magyar Rajz-
film Kft. rajzfilmes ajándék-
csomagja: 1 rajzfilmes DVD; 1
Macskafogó képregény; 1 ere-
deti, kifestett cell egy magyar
rajzfilmbõl. 

A megfejtéseket nyílt levele-
zõlapon szerkesztõségünk cí-
mére (1035 Budapest, Szent-
endrei út 32.) február 17-ig

várjuk. Az ajándékcsomagot a
szerencsés nyertes itt veheti át.

Az elõzõ számunkban feltett
kérdésre a helyes válasz:
Gusztáv. Az ajándékcsomagot
Toór Vivien Emma nyerte.

Rajzfilmes játék

• Felnõtteknek animációsfilm-
rajzoló OKJ-s képzés: 10 hó-
nap alatt megtanulhatja az ani-
mációs szakmát. Rajzfilmren-
dezõk oktatnak. Nyílt napon
betekinthet az oktatásba.
(www.magyarrajzfilm.hu/fel-
nottoktatas.html)
• Gyerekeknek rajzfilmes szak-
kör a tanévben, szombatonként
9-tõl 12 óráig. Elkészíthetik rajz-
filmjüket, CD-én hazavihetik.

Táborok: húsvéti rajzfilmes tá-
bor (3 napos, április 21-én, 22-
én, 26-án) * Rajzfilmes táborok
egész nyáron (5 napos). A gye-
rekek rajzfilmet készítenek,
melyet CD-én hazavihetnek.
(www.magyarrajzfilm.hu/gyer-
mekoktatas.html) 
(Cím: Magyar Rajzfilm Kft. Óbu-
da, Kerék utca 80. Tel.: 250-
1355. E-mail: clarus-tax@
t-online.hu)

Az Óbudai Animációs Iskola képzései

obuda_2011_03.qxd  2011.02.08.  16:08  Page 27



2011/3. szám28
Sport

Tisztelt sportbarátok 
és természetjárók!

A Rokon Baráti Kör 2011-ben is
egynapos, buszos kirándulásokat
szervez a szomszédos Ausztria
csodálatos síparadicsomaiba.

Idõpontok és úti célok:
• 2011. február 13.: Semmer-

ing/Stuhleck.
• 2011. február 27.: Semmer-

ing/Hirschenkogel.
Találkozás az indulás napján
5.30 órakor az I. kerületi Bat-
thyány térnél (Duna-
felõli oldal, a 86-os
busz megállója
elõtt).
Indulás 6 órakor. Visz-
szaérkezés a Batthyá-
ny térre este kb. 21.30-
22 órakor.
Jelentkezni a sítúra nap-
ját megelõzõ csütörtö-
kig lehet személyesen a
Rokon Sportszerbolt-
ban. (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 leve-
gõre vágyó kirándulókat egyaránt!
(További felvilágosítást adunk
a 06-20-450-3010-es és a 06-
20-450-8050-es telefonszá-
mokon, illetve még részleteseb-
ben itt olvashatnak a program-
ról: www.rokonsport.hu)

Egynapos sítúrák a Rokonnal

Hírösszefoglaló: a helyzet azért
kínos, mert a francia cégnek a
szerzõdés szerint tavaly szeptem-
berig be kellett volna jelentenie
visszalépési szándékát, a mostani
közlésük derült égbõl jövõ villám-
csapásként érintette a versenyigaz-
gatót. Márky Jenõ az eddigi tornák
sikerén felbuzdulva, merészebb
célok megvalósítását tervezte,
ehelyett még az a veszély is fenn-
áll, hogy kellõ támogatás hiányá-
ban elmarad a verseny. 

Errõl azonban hallani sem akar
a mindenre elszánt, eddig is erõn
felül teljesítõ tulajdonos, aki az
1996 óta fejlõdõ, egyre nagyobb

nemzetközi elismerést kiváltó ver-
senysorozattal a fõváros teniszt
kedvelõ közönsége részére kíván
igazi sportcsemegével szolgálni. 

A GDF Suez Grand Prix WTA
Tour fejlõdési iránya eddig mere-
deken ívelt felfelé: 1996-ban még
a játékosok szavazták be, az össz
díjazás 107.500 dollár volt, 2007-
ben 175 ezer dollárra emelkedett,
ezzel bekerült a Top 40-be. 2009
az építkezésrõl vált nevezetessé:
elkészült az 1947-es Roland Gar-
rost megnyerõ Asbóth József ne-
vét viselõ stadion. 2010-ben már
220 ezres versenyt rendeztek,
melyen Szávay Ágnes duplázásá-

nak tapsol-
hatott a mint-
egy négy-
ezer örömit-
tas nézõ. 

Ez a sike-
res rendez-
vény jelen-
tõs nyilvá-
nosságot ka-
pott: itthon
hét órás élõ
a d á s b a n ,
kü l fö ldön
n e g y v e n
csatorna su-
gárzásában
volt látható a verseny. A torna
sport értéke és turisztikai jelentõ-
sége miatt is fontos a júniusi ese-
mény-sorozat. Ezt a ritka lehetõ-
séget nem szabad elveszíteni: Bu-
dapestnek kell a WTA torna! 

Ezért harcol a végsõkig
Márky Jenõ. A fõszponzor vá-
ratlan visszalépésével elvesztett
milliókat azonban nem könnyû
pótolni. A jelenlegi állás szerint
a tulajdonos magára maradt, ha
nem kap segítséget, ha a „szent
ügy” érdekében nem csatlakoz-
nak hozzá segítõ szponzorok, a

teniszkedvelõk milliós tábora
hiába várja a júniust. 

Márky Jenõ eddig arról panasz-
kodott, hogy nem érzi, hogy itthon
különösebb értéke lenne a torná-
nak. Most, a váratlanul kialakult
helyzetben reméli, nagyobb lesz az
összefogás az országban. Kár len-
ne lemondani egy csúcsra járatott,
a hazai teniszsport jövõjét is befo-
lyásoló versenyrõl. Az egyre nép-
szerûbbé váló sportág évenként is-
métlõdõ ünnepi eseményérõl

Kép és szöveg: 
L. A.

Budapestnek kell a WTA-tenisztorna!

A fõszponzor kihátrált, bizonytalan a rendezés

2010: reméljük, nem ez volt az utolsó díjátadó. A gyõz-
tes Szávay Ági (balról) és Patty Schnyder

A Vasas nõi röplabda szakosztályánál
a serdülõkkel foglalkozó edzõ Hõnig
László. Az évek során számtalan si-
kert ért már el tanítványaival, kupát
nyertek, aranyérmet akasztottak a
nyakába. Egy elismerést azonban
csak tavaly év végén kapott meg. A
szakma neki ítélte oda az „Év nõi
utánpótlás edzõje” elnevezésû cí-
met. 

A Magyar Röplabda Szövet-
ség díjátadóján Hõnig

László kicsit meghatódott,
ugyanakkor egyfajta elégedett-
séget is sugárzott. 

- Vártam már  ezt, igen! Úgy ér-
zem, jobb késõn, mint soha, mert
volt korábban olyan év, amikor a
Vasasban a mini korosztálytól a
juniorokig mindent vittünk, ennek
ellenére akkor nem úgy látták, mi
dolgoztunk a legjobban. 

A most díjazott edzõ pályafutá-
sának kezdetétõl, 1978 óta 38 ma-
gyar bajnoki címet szerzett a kü-
lönféle korosztályokban és bajnok-
ságokban induló csapataival. Aser-

dülõknek 2010-ben kiírt minden
versenyen (Országos Serdülõ Baj-
nokság, Országos Serdülõ Kupa és
Országos Ifjúsági Kupa) a dobogó
legmagasabb fokára állhatott.

A Hõnig-lányok a szövetség
korosztályos versenyein túl a Bu-
dapest Bajnokságban is indulnak,
tavaly összesen 64 tétmérkõzést
játszottak. 

- Van lehetõség az új elemek be-
gyakorlására, és az sem utolsó,
hogy mindenki játéklehetõséget
kap - magyarázta lelkesen. 

Sluszpoénnak gondoltam a záró
kérdést, nevezetesen, az edzõi
munkán túl a kamaszlányok lelké-
vel is foglalkoznia kell. Hogyan
bírja a „terhelést”?

- Hát, csak rám kell nézni! A ba-
juszom õsz, kopaszodom… De fél-
re a viccel, a több mint harminc
évnyi pedagógusi tapasztalatom
átsegít a nehézségeken; ha kell,
velük együtt vagyok bohóc, néha
apjuk helyett apjuk, ha pedig a szi-
gorúság az elsõ, nem habozok …. 

Oszvald György

Vasas röplabda

Az „Év nõi utánpótlás edzõje”
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A németországi Essen-
ben minden évben

megtartott kiállításon ta-
valy december elején fo-
gadták a látogatókat: a vi-
lág minden tájáról 300 ezer
motorsport- és autófanati-
kus tekintette meg a külön-
féle gépcsodákat. A világ-
hírû eseményen való sze-
mélyes érdekeltség termé-
szetesen nagy megtisztel-
tetés Bánkuti Gábor révén
Óbudának (mivel a ver-
senyzõ, csapata és a KONI
hazai kizárólagos képvise-
lõje, a Kárászy Kft. egy-
aránt óbudai illetõségû) és
hazánknak, illetve az egész
magyar autósportnak, hi-

szen az elmúlt hét év során
most fordult elõ elõször,
hogy magyar kiállítási tár-
gyat is látni lehetett az Es-
sen Motor Show-n. 

AKONI cég kiváló - el-
sõsorban pályaverseny-
zésre alkalmas - lengés-
csillapítóiról ismert, a
Forma-1-be például 1958-
tõl kezdve szállít ilyen tí-
pusú alkatrészeket, 2007-
tõl kezdõdõen a McLaren
Forma1 csapat partnere-
ként. 

A ralikrosszal, a BÁN-
KUTI MotorSporton ke-
resztül került kapcsolatba
a KONI, amikor az óbu-
dai csapat a Kárászy cég-

gel közösen, a világon el-
sõként, speciális ralira és
ralikrosszra alkalmas,
csúcsminõségû, háromu-
tas (gáztartályos) lengés-
csillapító kifejlesztésébe
kezdett. A tervezést, a
gyártást és a teszteléseket
Kárászy István tulajdo-
nos és Szalai András fej-
lesztõ-mérnök vezetésé-
vel végezte a csapat.

- Ennek az eredményes
együttmûködésnek elis-

meréseként szorított he-
lyet versenyautónknak,
pontosabban az arról ké-
szült poszternek esseni
standján a KONI. További
megtiszteltetés óbudai
csapatunk számára, hogy
Peugeot 206-osunk fotója
a KONI 2011-es világnap-
tárába is bekerült, többek
között Hamiltonék MP4-
25-öse, valamint Giova-
nardi Porschéje mellé.
Egyúttal a BÁNKUTI

MotorSport felkerült a
KONI web-lapjára is
olyan három emblemati-
kus csapat mellé negye-
diknek, mint az Aston
Martin Racing, a VODA-
FONE McLaren Merce-
des, valamint a Renger
van der Zande, a GP2 szé-
ria top csapata - zárta a tá-
jékoztatót id. Bánkuti Gá-
bor csapatvezetõ.

(www.bankutimotor-
sport.hu, www.koni.com)

Essen Motor Show

Poszteren Forma1-es versenyautók mellett Bánkutiék Peugeotja 
Bánkuti Gábor, kerületünk ralikrossz-versenyzõje révén
Óbuda is képviseltette magát a 43. alkalommal rendezett
Essen Motor Show-n, mely az amerikai SEMA mellett a vi-
lág legrangosabb autó- és tuningkiállítása. A BÁNKUTI
MotorSport Európa-bajnoki futamokon is eredményes Pe-
ugeot 206-os versenygépe közvetlenül a VODAFONE
McLaren két Forma-1-es világbajnoka, Lewis Hamilton és
Jenson Button F1-es autójáról készült fotó mellett kapott
helyet, az elsõsorban kiváló lengéscsillapítóiról ismert
KONI standjánál, egy 80x60 centiméteres poszteren. 

ksf.hu

Nyíló tündérrózsák, havas táj, me-
legen gõzölgõ patak, vízimadarak.
Ilyen gyönyörû környezetben evez-
hetnek mindazok, akik részt vesz-
nek a több turnusban induló „Hé-
be-hóba” vízitúrán.

A z Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztálya feb-

ruár 12-én és 13-án, 19-én és
20-án, 26-án és 27-én, igény
esetén március további hétvégé-
in is indít turnusokat. 

Részvételi díj: 16.000 Ft/fõ
belföldi magánszemélyeknek.

Saját autóval 1000 Ft/fõ az en-
gedmény, illetve
14 év alatti gyere-
keknek további
1000 Ft/fõ. Üdülé-
si csekket elfogad-
nak.

A tervezett túra-
idõpont elõtt 7-10
nappal érdemes
jelentkezni az
50% foglalóval.

A részvételi díj a
készpénzzel fize-

tõknél tartalmazza az egyesületi
tagsági díjat, az utazást (kivéve a
saját kocsival közlekedõkét), a
szállásdíjat (4 fõ/apartman ki-
használtság esetén), a vízitúrát, a
borkóstolót, a halászlé vacsorát
és a virslis reggelit. Nem tartal-
mazza a fakultatív programok
költségeit (fürdõ), és az éttermek-
ben választott ételek árát. 

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

„Hébe-Hóba” vízitúra
a Hévízi patakon
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Polgári Esték
A Békásmegyeri Polgári
Esték programsorozat
vendége Budai Gyula el-
számoltatási kormánybiz-
tos, Tellér Gyula író, szoci-
ológus és Stefka István, a
Magyar Hírlap fõszer-
kesztõje lesz február 15-
én 18 órakor a Békásme-
gyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). A ren-
dezvényt a Fidesz 4-es
választókerülete és a III.
kerületi Fidelitas szervezi.
(A belépés ingyenes.)

Alaptörvény
vagy Alkotmány
Dr. Zétényi Zsolt alkot-
mányjogász, a Nemzeti
Jogvédõ Alapítvány elnö-
ke, „Alaptörvény vagy Al-
kotmány” címmel az Óbu-
dai Széchenyi Kör vendé-
geként február 16-án 18
órától tart elõadást a
Szalézi Tartományfõnök-
ség dísztermében. (Cím:
Bécsi út 173.).

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ foga-
dóóráját minden páros
hét péntekén 16 órától
tartja a Kabar utca 11.
szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód
van: z.karpat.daniel@job-
bik.hu drótpostacímen.

„A média szerepe és felelõssége” címmel Borókai Gá-
bor, a Heti Válasz fõszerkesztõ-lapigazgatója, volt kor-
mányszóvivõ tartott elõadást az Óbudai Széchenyi Kör
vendégeként, január 19-én a Szalézi Rendház Bécsi úti
kultúrtermében 

A z Atilla Király
Népfõiskola rende-

zésében színvonalas, is-
kolai tanórákat pótló,
helyettesítõ megemléke-
zést tartunk a bolseviz-
mus pusztításáról és hõ-
seink tetteirõl. Köszön-
tõt mond Z. Kárpát Dá-
niel országgyûlési kép-
viselõ. Elõadást tart: Ba-
logh Gábor kutató és id.

Szalay Róbert történe-
lemtanár. Várják Önt is
február 25-én 17 órától
az Attila Hotelben (Atti-
la utca 20, a Csillagvár
bevásárlóközpont mel-
lett). Hozza el gyerme-
két is, mert az iskolában
nem biztos, hogy hall
hõseinkrõl!              

Jobbik 
Óbudai Szervezete

• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a 3-as
parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(legközelebb március 2-án) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart a Fi-
desz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7.Tel.: 367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd
minden hónap elsõ keddjén (legközelebb március 1-jén) 17-tõl 19 óráig a Csil-
laghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb február 16-án, majd
március 16-án) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fi-
desz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-
2900-as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társasházak-
kal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsu-
zsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személye-
sen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól

Szentmisével és koszorúzás-
sal emlékeztek a „málenkij
robotra” elhurcolt óbudai
polgárokra január 16-án a
Szent Péter és Pál Fõplébá-
nia-templomban és a Város-
házánál.

Több mint tízezer em-
bert vittek el 1945-ben

Óbudáról szovjet kény-
szermunkatáborokba. S
bár azt ígérték, hogy csak
néhány napra, de volt, aki
évek múlva sem tért vissza
Tiszteletükre a kilencvenes
évek közepén emléktáblát
állíttatott a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat és a
„Braunhaxler” Egyesület a
Városháza falán.

Az önkormányzat ko-
szorúját Puskás Péter al-
polgármester helyezte el,
a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat nevében
Neubrandt Istvánné el-
nök, a „Braunhaxler”
Egyesület képviseletében
Wittinger László alelnök
koszorúzott. 

Az emléktáblánál
Menczer Erzsébet
országgyûlési és ön-
kormányzati képvise-
lõ is elhelyezte a
megemlékezés ko-
szorúját. Beszédében
kiemelte: azért kell
emlékezni, hogy
megértsük az elõt-
tünk járók üzenetét, a
régi nemesi családok
keserû tapasztalatát:
õk tudják igazán mivel járt
a „nép ellenségének” len-
ni a nép köztársaságában,
mivel járt a kitelepítés. Õk

tudják mivel járt a Gulag
foglyaiként szadista õrök
kínzásai közepette tûrni,
és életben maradni. A
marxizmus és a kommu-
nizmus az alapvetõ embe-
ri természetnek mondott
ellent: a birtoklás, a tulaj-
donszerzés, az önálló bol-
dogulás és felelõsségvise-
lés õsi ösztönének. A múlt
helyretételének szüksé-
gessége pedig nem csak
az évtizedekkel ezelõtt
történetekre érvényes, ha-
nem a közelmúlt esemé-
nyeire is. A szembenézés
napja arra kötelez vala-
mennyiünket, hogy soha
ne feledjük: a hazugságra
és megfélemlítésre alapo-
zott, az embereket sze-
génységbe taszító, néhány
kiváltságosnak pedig kor-
látlan hatalmat és jólétet
biztosító ördögi rendszer
létezett, miként voltak
gépkezelõk is, akik azt
mozgásban tartották. De
soha ne higgyük, hogy

mindenki fogaskerék volt
a rendszerben. És minde-
nekelõtt mindörökre em-
lékezzünk az áldozatokra. 

Az elhurcoltakra emlékeztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

1 % 1 % 1 %
Kérik, adója 1 szá-
zalékával támo-
gassa a Csillag-
hegyi Polgári Kör
Egyesület mun-
káját! (Adószám:
18103225-1-41.)
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Irodánk várja idõs otthont keresõk
jelentkezését!

A teljes körû szolgáltatásunk 
INGYENES!

Segítünk megtalálnia az Ön számára
legmegfelelõbb otthont.

+3620-371-08-07
idosekoldala@idosekoldala.hu

www.idosekoldala.hu

ORSZÁGOSAN IDÕSEK

OTTHONA KÖZVETÍTÉS

VVIIVVIIEENN OOrriieennttááll 

HHAASSTTÁÁNNCC iisskkoollaa 

KKeezzddõõ óórraa:: 
csütörtökön 19-20-ig 
Infó: wwwwww..hhaass..hhuu 
06-20-360-6237 
Cím: Óbudai Kulturális Központ 
San Marco u. 81. 

NNõõiieesssséégg,, sszzééppsséégg 
ééss lleellkkii hhaarrmmóónniiaa..
Kezdd el most! 
Csatlakozási 
lehetõség 
folyamatosan, 
egész februárban, 
kezdõtõl 
haladó szintig. 

Számítástechnikai tanfolyamok a KSZKI-ban
Kedves Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy
a Budapest 3. sz. postán
(1032 Budapest, Kiscel-
li utca 7-9.) a közeljövõ-
ben a felvételen ügyfél-
hívó-rendszer fog üze-
melni. Az elérhetõ szol-
gáltatásaink listáját a be-
járat közelében elhelye-
zett sorszámkiadó osz-
lop tetején találják majd
meg. Amennyiben egyi-
dejûleg többféle szolgál-
tatást is igénybe kíván-
nak venni, elegendõ az
oszlopon csak az egyik
szolgáltatást kiválaszta-
ni és ehhez sorszámot
húzni, valamint a többi
igényt a kezelõnek szó-
ban jelezni. 

Az ügyféltérben elhe-
lyezett kijelzõkön figye-

lemmel tudják kísérni,
hogy melyik munkahely
fogja Önöket kiszolgálni.

Az ügyfélhívó-rend-
szer a fiókbérletre, a letét-
be helyezett levélpostai
küldemények kézbesíté-
sére és a szerzõdéses ügy-
felek tömeges levélfel-
adására nem vonatkozik.
Ezeken a munkahelyeken
továbbra is a régi rend
szerint fogadjuk Önöket.

Bízunk abban, hogy
az új fejlesztés egy kor-
szerûbb, az Önök igé-
nyeihez rugalmasabban
alkalmazkodó ügyfélki-
szolgálást tesz lehetõvé.
Kérjük, keressenek fel
minket, munkatársaink
készséggel állnak ren-
delkezésükre.

Budapest 3. sz. posta

Ügyfélhívó a Kiscelli utcai postán

A Fõvárosi Közgyûlés 2010 de-
cemberében módosította a la-
kásrezsi-támogatásról szóló ren-
deletét.

E szerint díjkompenzációra
egy lakásban kizárólag

egy személy jogosult, aki
távhõszolgáltatási díjkompen-
zációt vagy víz-, csatorna-,
szemétszállítási díjkompenzá-
ciót vehet igénybe. Az igénylõ-
lapokat - melyek a Budapest
Portálról a www.budapest.hu
honlapról letölthetõk - a kerü-
leti önkormányzatoknál lehet
(január 25-tõl) leadni.

Az ügyfelek a támogatás el-
számolásával kapcsolatos eset-
leges kérdésekkel távhõszol-
gáltatás esetén a Fõtáv Zrt. ve-
või folyószámla-kezelõ cso-
portjához fordulhatnak (cím:
1116 Budapest, Kalotaszeg ut-
ca 31. telefonszám: 700-6433
és 700-6295). Egyéb fûtés ese-
tén, pedig a Díjbeszedõ Hol-
ding Zrt. támogatáskezelési
csoportjához (cím: 1119 Buda-
pest, Vahot utca 8. Telefon-
szám: 382-8700/608, 712, 713,
személyes ügyfélfogadás hétfõ-
tõl csütörtökig 8-tól 16, pénte-
ken 8-tól 14 óráig).

Lakásrezsi-támogatás

HÛTÕT KÉRNEK. Kedves Óbudai Polgárok! Hûtõszekrényt ké-
rünk egy óbudai idõs ember részére. Nagy segítséget jelentene,
egy idõs hölgy életvitelét könnyítené meg, egy legalább 20 literes
mélyhûtõvel rendelkezõ, térítésmentesen felajánlott készülék. (A
jelentkezéseket köszönettel várjuk az Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézménynél, a 250-1552-es telefonszámon.)
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Fenti címmel tartottak sok érdek-
lõdõt vonzó rendezvényt a Csillag-
hegyi Közösségi Házban január 15-
én. 

A programot, melyen részt
vett Bús Balázs polgár-

mester és Szabó Magdolna,
környezetvédelmi fõtanácsos
is, Lõrincz Edina, az Óbudai
Kulturális Központ ügyvezetõ
igazgatója és Aly El-Hefny

egyiptomi nagykövet nyitotta
meg. A résztvevõk úti beszámo-
lót hallhattak az afrikai ország-
ról, elõadást a kopt vallásról,
hastánc és néptánc bemutatót
láthattak, mindemellett az ókori
Egyiptom mûvészetével ismer-
kedhettek, kipróbálhatták a hie-
roglifák olvasását, írását. Ezzel
egy idõben kiállítás, bazár, étel-
kóstoló és gyermekprogramok
színesítették az eseményt. 

Népek napja - Egyiptom

A Biblia világa
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozat-
ban, „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?”
címmel elõadásokat tartanak. Az érdeklõdõket ked-
denként várják az ÓKK-ba. „Hogyan született meg a
kereszténység?” címmel február 15-én; „Gyógyítá-
sok és csodák az õskeresztény korban” címmel feb-
ruár 22-én hallhatnak elõadást. (Kezdés: 18.30 óra-
kor. Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Természetgyógyász fórum a BKH-ban
Minden hónap utolsó keddjén, 18 órától Bástyai Fri-
gyes természetgyógyász tart fórumot a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (BKH). A „Mire jó a hipnó-
zis?” címû elõadásra február 22-én várja az érdek-
lõdõket. (A belépés ingyenes. Cím: Csobánka tér 5.) 

Egyedülvalóság
Fenti címmel tekinthetik meg az érdeklõdõk Saly
Németh Mária képzõmûvész alkotásait a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárá-
ban. (Cím: Füst Milán utca 26. Nyitva tartás: hétfõn,
szerdán és pénteken 13-tól 19, kedden és csütörtö-
kön 10-tõl 16, szombaton 9-tõl 14 óráig.)

Magyarország látja el 2011 elsõ felében az
Európai Unió soros elnöki tisztjét. Ezzel
összefüggésben a közelmúltban a Külügy-
minisztérium az önkormányzatok segítsé-
gével olyan vendéglátóhelyeket keresett,
melyek a szigorú kritériumrendszernek
megfelelve, alkalmasak lehetnek a félhi-
vatalos események lebonyolítására. 

A z úgynevezett elnökségi borbár
kijelölése során, másik két buda-

pesti helyszín mellett a III. kerületbõl
beérkezõ színvonalas pályázatra esett
a rendezõk választása. Ennek megfe-
lelõen az
unió delegá-
ciójának kép-
viselõi több
alkalommal
is a Bécsi úti
Symbol Bu-
dapest ven-
dégei lesz-
nek.

Az elõttünk álló elnökségi félév
nemcsak komoly kihívást jelent ha-
zánk számára, hanem, mint a példa is
bizonyítja, számos lehetõséget is rejt
magában. A választás kitüntetõ Óbu-
dára nézve, egyben megerõsítése an-
nak, hogy a vendéglátás nem véletle-
nül a városrész egyik fontos védjegye.
Az elnökségi borbár mûködtetésével
lehetõség nyílik arra, hogy a méltán
híres magyar borok kiemelt szerepel-
tetésével sikerül közelebb hozni az
Európai Uniót és a soros magyar EU-
elnökséget az emberekhez. 

EU-borbár a Bécsi úton

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mûvek Nyrt.
TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy kizárólag munkaidõben a 289-
4070-es telefonszámon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni.
A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folyamatosan ellenõrzik
az utcák világítását, a kandeláberek épségét, de a hibák gyorsabb ki-
javítása érdekében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.
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