
III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választó-
polgárok is javaslatot tehetnek az Óbuda-Bé-
kásmegyer Díszpolgára kitüntetõ címre. 

A III. kerületben is fejlesztené a kerék-
párút-hálózatot a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt.

Június közepéig tartanak a jeges edzé-
sek a Kalap utcai mûkorcsolya iskolában
kezdõknek és haladóknak. 29

Jeges iskola a Kalap utcában

XVII. évfolyam 4. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. február 24.

3
Ki lesz Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára?

5
Új kerékpárutat terveznek Óbudán

A polgármester kezdeményezésére bezáratott egy üzletet az önkormányzat a Tímár utcában

Drog vagy emléktárgy? 

Túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy a felújított

Faluház képe bejárta az
egész nyomtatott és elekt-
ronikus magyar sajtót. A
jellegzetes, kék-fehér-zöld
színezés a híradóktól kezd-
ve, a legnagyobb internetes

újságok címoldalain át a
szakmai lapok hasábjain
köszönnek vissza nap
mint nap. A felújítás mû-
szaki tartalmáról, azaz a
szigetelés vastagságáról,
az új ablakokról és a nap-
kollektorok méretérõl is

bõven talál információt az
érdeklõdõ, hiszen a pro-
jekt önálló weblappal
(www.faluhaz.eu), sõt
saját lakossági energia ta-
nácsadó irodával is ren-
delkezik. 

BÕVEBBEN AZ 5. OLDALON

Mire jó az energetikai tanúsítvány?

Felújítás után energiamegtakarítás a Faluházban

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának jegyzõje, mint elsõfokú kereskedelmi hatóság, 90 napra ideiglenesen bezáratott egy III. kerületi üzletet.
Elrendelték a határozat azonnali végrehajtását. A Tímár utcai „Amsterdam shop” hatósági ellenõrzését lakossági bejelentés alapján Bús Balázs
polgármester kezdeményezte.                                                                                                                                               RÉSZLETEK A 13. OLDALON

A gálamûsoron csán-
góföldi iskolások is

felléptek. Az ünnepi est
díszvendége Kallós Zoltán
Corvin-lánccal kitüntetett

népzenegyûjtõ és Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere, országgyû-
lési képviselõ volt. 

FOLYTATÁS A 15. OLDALON

Húszéves az Óbudai Népzenei Iskola
Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának húszéves
évfordulóját a Prima-díjas Óbudai Népzenei Iskola febru-
ár 5-én a Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri
székházában. 
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Önkormányzat – Beruházás

Lapunk elõzõ számában,
lapzártakor érkezett anyag-
ként közöltük a Harrer Pál
utcai Idõsek Klubjának
akadálymentesítésérõl szó-
ló cikket. A nyomdába adás
miatt csak a legfontosabb
információkat adtuk közre,
ezért most ismét visszaté-
rünk a közel 9 millió forin-
tos beruházásra, mely uni-
ós, állami és önkormányza-
ti támogatással valósult
meg. 

A projekt 
tartalmi elemei
A pályázaton nyert tá-

mogatásból az önkor-
mányzat akadálymentes
parkolót építtetett feljá-
ró rámpával, elérhetõ
magasságú kaputelefon-
nal látta el a bejáratot,
valamint kültéri emelõ-
lapos felvonót szerelte-
tett fel. 

Abelsõ térben akadály-
mentesen megközelíthetõ
és bejárható ügyfélfoga-

dásra alkalmas helyiséget
és mellékhelyiségeket

alakítottak ki. A bejárati
részt és ügyfélteret jelzõ-

burkolattal és irányító
táblákkal látták el.

Ezzel az intézmény
által nyújtott szolgálta-
tások - szociális étkezte-
tés, házi segítségnyúj-
tás, nappali ellátás, jel-
zõrendszeres házi segít-
ségnyújtás - igénybevé-
tele minden rászoruló
számára érzékelhetõ,
biztonságos, értelmez-
hetõ módon elérhetõ. 

A munkálatok mintegy
hat hétig tartottak, döntõ
részben nappal és hétvé-
geken. A beruházás ideje
alatt a klub munkatársai
nagy figyelmet fordítot-
tak az idõs emberek tájé-
koztatására az aktuális
munkálatokról. Szóban
és írásos táblákon hívták
fel a figyelmet a munka-
területek veszélyeire, a

várható akadályokra,
kellemetlenségekre. Az
átmeneti kényelmetlen-
séget megértéssel fogad-
ták az idõsek.

A jövõ 
szakmai tervei

Elsõ helyen szerepel a
kerületben mûködõ nap-
pali ellátást nyújtó idõ-
sek klubjainak további
akadálymentesítése. A
koruk, egészségi állapo-
tuk miatt mozgásukban
korlátozottá vált idõs
emberek komfortját,
életminõségét és a szo-
ciális szolgáltatás korlá-
tok nélküli igénybevé-
telének lehetõsét kíván-
ják megteremteni.

Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény a
fenntartó önkormány-
zattal együttmûködve,
kiemelt figyelmet fordít
a fenti célok megvalósí-
tására.

Akadálymentes idõsklub

Javaslatokat várnak Óbuda Sportolója Díjra
és Hidegkuti Nándor Emlékplakettre

Kérjük a tisztelt kerületi civil szervezeteket, valamint a sport-
egyesületeket, hogy az Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta által alapított „Óbuda Sportolója Díj”-ra szíveskedjenek
javaslatot tenni.
1. A díj évente két fõ - egy nõi és egy férfi sportoló - részére ad-
ható. Emléklap jár a második és harmadik helyezetteknek. Az
adományozás feltétele, hogy az abban részesítendõ személy:
olimpiai vagy paralimpiai programban szereplõ sportágban ki-
emelkedõ eredményt ért el, továbbá III. kerületi lakóhellyel ren-
delkezik, vagy a kerületben mûködõ sportegyesület sportolója.
A díjjal férfi és nõi kategóriában az elsõ három helyezett tüntet-
hetõ ki, mellyel 150 000 forint, az emléklappal második helyezés
esetén 100 000 forint, harmadik helyezés esetén 50 000 forint
pénzjutalom jár.
2. Továbbá kérjük a kerületi civil szervezeteket, sportegyesülete-
ket, valamint iskolákat, hogy az Óbuda- Békásmegyer Önkor-
mányzata által alapított „Hidegkuti Nándor Emlékplakett”-re
szóló jelölésre szíveskedjenek javaslatot tenni.
Az Emlékplakett:
2/a a kiemelkedõ sporteredményt elõsegítõ;
III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ, vagy a kerületben mûködõ
sportegyesület vezetõjének, edzõjének; vagy 
2/b a kerület sportéletéért, hírnevéért tevékenykedõ szakember-
nek adományozható.
Az Emlékplakettel 500 000 forint pénzjutalom jár, melyben éven-
te egy sportszakember részesülhet.
A javaslatokat 2011. március 4-ig a titkarsag@obudasport.hu
e-mail címen tehetik meg.
A kitüntetéseket minden évben a Kerület Napján adják át.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
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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.

Szentmise 
a kitelepítettekért
A Békásmegyerrõl kite-
lepített civil lakosokra
szentmisével emlékez-
nek március 6-án 11
órakor a békásmegyeri
Szent József Plébánia-
templomban.

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.

A házasságkötések
száma rohamosan

csökken, a válások ará-
nya folyamatosan nõ, a
születésszám elmarad a
várakozásoktól. Pedig a
társadalom alapegysége
a család, annak alapja
férfi és nõ szövetsége, a
házasság. Ennek gyü-
mölcse a gyermek. De
ennél is több. A Nemze-
ti Erõforrás Minisztéri-
um családügyi államtit-
kárságának a házasság
napjára kiadott közle-
ményébõl kiderül: az
életre szóló párkapcso-
latokban több gyermek
születik, felnõvén tá-
maszt jelentenek szüleik
számára, ugyanakkor a
házasságban élõk hosz-
szabb életûek. 

A házasság hetét ha-
zánkban a Magyar Evan-
géliumi Szövetség és a
Magyarországi Egyhá-
zak Ökumenikus Taná-
csa honosította meg
2008-ban. A keresztény-

demokrata Soltész Mik-
lós, szociális és család-
ügyi államtitkár az alka-
lomra összeállított,
„Együtt” címû díszkiad-
ványt elõször adta át egy
házasságra lépõ párnak,
amit mostantól minden
házasuló megkap a jövõ-
ben. Az okmány jelzi,

hogy a házasság az egész
nemzet számára fontos
érték. 

Ismert adat, hogy ha-
zánk népessége a tavalyi
év második felében 10
millió lélekszám alá
esett. A házasságok szá-
ma 2000-ben a népessé-
gen belül 52,6, tavaly
már csak 45,8 százalék
volt. Azok között, akik
nem töltötték be 29. élet-
évüket, tíz esztendõ alatt
felére csökkent az élet-
szövetségre lépõk száma,
s ugyanebben a termi-
nusban a lakosságból az
egyedülállók aránya a

negyedérõl a harmadára
változott. Az egyre fo-
gyatkozó számban szüle-
tõ gyermekek 40 százalé-
ka házasságon kívül,
élettársi kapcsolatból
születik, ami kimutatha-
tóan kevésbé bizonyul
tartósnak, mint a házas-
ságok.

Az eseményen Bús Ba-
lázs polgármester is kö-
szöntötte a fiatalokat. A
városrész elsõ embere az
esküvõt követõ sajtótájé-
koztatón kiemelte, hogy
a fõvárosban a III. kerü-
letben kötik a legtöbb há-
zasságot. 

A házasság: elsõ lépés a családhoz
Férfi és nõ életének összekötésérõl, a házasságról szólt feb-
ruár harmadik hete. A házasság világnapjának elõestéjén,
február 12-én egy óbudai esküvõn elõször adták át az
„Együtt” címû díszkiadványt, melyet minden házasságra lé-
põ megkap az anyakönyvvezetõtõl ezentúl.  A kis okmány
biztatást nyújt az életszövetséget kötõ fiataloknak, jelké-
pezve, hogy a nemzet felemelkedése szempontjából kulcs-
fontosságú ez a fajta életszövetség.  

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata 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 mû-
vészeti életében maradandót alko-
tott,

b) egész életmûvével, kiemelkedõ
munkásságával olyan országos,
vagy nemzetközi elismerést szer-
zett, amely hozzájárult Óbuda-Bé-
kásmegyer jó hírnevének öregbíté-
séhez.

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 ha-
vi összegének megfelelõ anyagi elis-
merés jár.
A kitüntetõ cím adományozására vo-
natkozó indítványokat az ún. Javas-
lattevõ Testület vizsgálja meg, majd a
javaslatot a polgármester terjeszti be
a képviselõ-testület ülésére.
A kitüntetõ cím adományozásáról a kép-
viselõ-testület 2011 márciusi ülésén dönt.
Az Óbuda-Békásmegyer Díszpolgári
címet a polgármester adja át ünnepé-

lyes keretek között a Kerület Napja
alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítvány tétel-
re jogosultakat, éljenek a lehetõséggel
és legkésõbb 2011. március 1-jéig te-
gyék 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 ismertetését.
Az indítványt a Javaslattevõ Testü-
letnek címezve, zárt borítékban,
1033 Bp., Fõ tér 3. I. em. 28. sz.
címre (szervezési osztály) lehet -
ügyfélfogadási idõben -benyújtani,
vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

Felhívás Óbuda-Békásmegyer Díszpolgára 
kitüntetõ cím adományozására 

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma március
16-án, szerdán jelenik meg! Újsá-
gunk korábbi számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.
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Beruházás – Közlekedés

Az INDEX hírportálon kívül
több média is tudtul adta,
hogy egy magát egyelõre
megnevezni még nem kí-
vánó befektetõi csoport,
két szakmai civil szerve-
zettel karöltve trolibusz-
hálózatot építene ki Kö-
zép- és Észak-Budán. 

A jelenleg itt közle-
kedõ buszjáratok

közül 16-ot „trolisítaná-
nak”, a 75 kilométeresre
tervezett hálózatot két
év alatt 7,5-8 milliárd
forintból megvalósítha-
tónak ítélik. A tervek
szerint a III. kerületben
három, a 29-es, a 65-ös
és a 165-ös autóbuszt
váltaná fel troli. A
konstrukció lényege,
hogy a befektetõi cso-
port a jármûvek kilomé-
ter és idõ-teljesítménye
után kapná meg a pénzt
a Budapesti Közlekedé-
si Központtól.

Az elképzelés nem új
keletû, hiszen az elsõ
budapesti troli is Óbu-
dán indult el 1933-ban,
bár ez a II. világháború-
ban megsemmisült. A
pesti oldalon 1949-tõl
folytatódott a troli-
hálózat kiépítése. A
hegyvidéki járatok ki-
alakítása is többször fel-
merült, hiszen a troli-

busz mûszakilag kifeje-
zetten alkalmas a kar-
bantartott és megfelelõ
vonalvezetésû hegyi
utakon való közlekedés-
re, függetlenül attól,
hogy Budapesten ilyen
még nem volt. 

Kérdésünkre Dorner
Lajos, a Városi és Elõ-
városi Közlekedési
Egyesület (VEKE) elnö-
ke rámutatott arra, hogy
a bejelentés indoklásá-
ban szereplõ koncepció
alapjaiban hibás. A kö-
töttpályás közlekedés a
város természetes mo-
nopóliuma, annak fej-
lesztésére a Közlekedés
Operatív-program kere-
tében kiemelkedõen jó,
85-90 százalékos támo-
gatottságú uniós fejlesz-
tési projekteket lehet in-
dítani, ezért semmi ér-
telme nem lenne ugyan-
ezt az ennél sokkal drá-
gább magánfinanszíro-
zásban lebonyolítani. 

Továbbá a gazdasá-
gossági mutatók tényle-
ges kalkulációjára is fel
kell hívni a figyelmet.
Az árak felmentek, je-
lenleg a fõváros már
kénytelen nettó 120-130
millió forinttal kalkulál-
ni egy önjárásra képes
szóló trolit a beszerzési
projekt támogatási ké-

relmében. Erõsen vitat-
ható az említett elképze-
lésben az alkalmazott
számok alátámasztható-
sága, a készítõk pedig
rengeteg költségelemet
láthatólag nem vettek fi-
gyelembe. 

Más szakértõk - a hír-
re reagálva - a vonalhá-
lózat változatlan átvétel-
ének gondolatát vetnék
el, hiszen egyáltalán
nem biztos, ha létre is
jöhetne a térségben egy
troli-koncepció, az így
lenne a leggazdaságo-
sabb. 

Például a ritkán járó
65-ös busznál aligha té-
rülne meg egyhamar a
beruházás, nem beszélve
arról, hogy egy késõbbi
hármashatár-hegyi és
felsõ-szépvölgyi vonal-
hosszabbítást eleve elle-
hetetlenítene, mert arra-
felé még kevesebb lenne
az utas. Szintén gondot
okozna a 165-ös Reme-
tehegyi úti bõvítése is.

Kertész István

Trolibuszok a kerületben is?
Idén számos bevásárló-
központ épül Budapesten,
illetve a már meglévõk kö-
zül többet felújítanak.

Az egyik beruházás a
Kolosy téri Új Ud-

vart érinti, mely az elkö-
vetkezendõ években, a
rendezési tervnek megfe-
lelõen bizonyos átalaku-
lásokon megy keresztül.

Ami viszont idén tör-
ténik, hogy felújítják a
Nyugati téri WestEndet,
bõvítik a MOM Parkot,
átalakítják a Mammut 1-
et és az EUROPARK-ot.

Hamarosan további
négy új pláza nyílik a
fõvárosban. Márciusban
a közraktárak helyén ad-
ják át a CET-et, ahol ká-
vézók, éttermek, szín-
ház, koncert- és konfe-
renciaterem kap helyet.
Áprilisban az Europeu-
mot vehetik birtokba a
vásárlók a Blaha Lujza
téren. A Vörösmarty téri
Váci1 luxus üzletköz-
pontot szintén az idén
adják át, csakúgy, mint a
KÖKI Terminált a Kõ-
bánya-Kispest metró
végállomásnál. 

Újjáépítik az Új Udvart

T ovább szigorította a
Fõvárosi Önkor-

mányzat a dohányosok
életterét: február 7-e óta
már nemcsak az aluljá-
rókban és a játszótere-
ken, de az összes felszí-
ni BKV-megállóban (az
autóbusz, a villamos, a
troli, a fogaskerekû, a

sikló, a libegõ és a HÉV)
sem lehet rágyújtani.
Aki megszegi a sza-
bályt, több tízezer forin-
tos bírságra számíthat. S
hogy mindenkit emlé-
keztessenek a tiltásra, a
BKV ötezer figyelmez-
tetõ táblát helyez ki a
megállókba.

Füstmentes megállók

Megtekinthetõ Kerületi 
Szabályozási Tervek

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2011. február 24-e és március
28-a 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 Szõlõ
utca-Tímár utca-Pacsirtamezõ utca-Viador utca ál-
tal határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályo-
zási Tervek megtekinthetõk.

Bús Balázs
polgármester

A szentendrei HÉV vonalán március 5-én és 6-án, 12-én, 13-án és 14-én, 26-
án és 27-én vágányzár lesz a külsõ szakaszon. Ezért Békásmegyer és Szent-
endre között a vonatok helyett autóbuszok szállítják az utasokat. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy a Volánbusz Pomázon és fõleg Szentendrén nem feltétlenül vár-
ja meg a HÉV-pótló buszokat, azokról körülményesebb az átszállás.

K. I.

HÉV vágányzárak márciusban

Nem sérültek a hidak a földrengésben
Budapest fõpolgármestere és a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. intézkedésének
megfelelõen a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. szakemberei a január 29-ei földren-
gést követõ napon megkezdték a fõvárosi hidak állapotának ellenõrzését.Az FKF Zrt.
üzemeltetésében lévõ 293 híd, felül- és aluljáró szemrevételezéses vizsgálata befeje-
zõdött.A létesítményeken a  Budapesti Közlekedési Központ jelentése szerint földren-
gés okozta sérülés nem észlelhetõ, a szerkezetekben kár nem keletkezett.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. külö-
nös óvatosságra inti a ke-
rékpárosokat, fõleg az er-
dészeti mûutakon való se-
bességkorlátozás betartá-
sára. 

A z utak vonalveze-
tése nem teszi le-

hetõvé, hogy a 30 kilo-
méter/órás sebességet
túllépjék a kétkerekû-

ek, mert a váratlanul
felbukkanó akadályo-
kat nem biztos, hogy ki
tudják kerülni. Szintén
figyelmezteti a kirán-
dulókat az erdõgazda-
ság, hogy az utak men-
tén található farakások-
ra ne másszanak fel,
mert az akár egy tonná-
nyi súlyt jelentõ farön-
kök megmozdulása na-

gyon komoly bajt
okozhat.

Ugyanakkor arról is
hírt kell adni, hogy a jel-
zett turistautakon is vé-
gezhet az erdészet olyan
nehézgépmozgatást ,
mely akadályozza a ki-
rándulók közlekedését,
balesetveszélyes helyze-
tet teremthet.

Kertész

Kerékpárosok, kirándulók figyelmébe

Veszélyeket rejt az erdõ

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Energiaklub az alapin-
formációkon túl arra is kí-
váncsi volt, hogy a felújí-
tással egy-egy lakás ese-
tében mennyit javult az
energiafelhasználás. Az
összehasonlításhoz az
energetikai tanúsítványt
hívták segítségül.

M i az energetikai ta-
núsítvány, és mire

jó? A független szakértõ
által készített mûszaki do-
kumentum a háztartási be-
rendezések címkézéséhez
hasonlóan, színes skálán
mutatja meg, hogy laká-
sunk A+-tól I-ig milyen
kategóriába tartozik,
mennyire energiatakaré-
kos vagy mennyire rossz
az energiafelhasználása. A
dokumentumról a lakás
egy négyzetméterre vetí-
tett éves energiaigénye is
leolvasható.

Két tipikus „faluházas”
lakás tanúsítását készít-
tették el független szakér-
tõvel: egyet a ház közép-
sõ részérõl, egyet pedig a
tizedik emeletrõl válasz-
tottak ki. 

Ugrás három
kategóriával

feljebb
A mûszaki szakértõi

számítások - ahogyan az
elvárható is egy ilyen
komplex beruházástól -
mindkét lakásnál jelentõs
javulást mutattak a felújí-
tás elõtti állapothoz ké-
pest. Az épület közepén,
szomszédokkal körbevett
- így kisebb hûlõ felülettel
rendelkezõ - lakásnál a ki-
indulási állapotban a lakás
„D” energiaosztályban
volt, míg a felújítás után
három kategóriával javult
az energetikai besorolása,
elérte az „A” energiaosz-
tályt. Más besorolásból
indult, de ugyanekkora -
három kategóriányi - ja-
vulást ért el az a tizedik
emeleti lakás, ami a kiin-
dulási „E”-bõl „B” ener-
giaosztályba tornázta fel
magát a korszerûsítéssel.

Mi kell 
az alacsonyabb

számlához?
Van tehát különbség a

lakások energiafogyasz-

tása közt aszerint, hogy
hol helyezkednek el a
házban, de a beruházás
mindkét lakás esetében
nagyjából 35-40 százalé-
kos energiamegtakarítást
hozott, már ami a mûsza-
ki adottságokat illeti.
Ahhoz azonban, hogy a
csökkenés számlákban is
megmutatkozzon, a la-
kóknak is tenniük szük-
séges: meg kell tanulni-
uk szabályozni a fûtést,
okosan kell szellõztetni-
ük. A meleg vízzel pedig
akkor is takarékosan kell
bánni, ha részben nap-
kollektor adja a szüksé-
ges hõt.

Adatelemzés:
mi jöhet még?

Az energetikai tanú-
sítvány több is, keve-
sebb is, mint amire a
nagyközönség és a szak-
ma igazán kíváncsi:
mennyit takarítottak
meg a lakók, mennyivel
csökkent a számlájuk?
A tanúsítvány azt mutat-
ja meg, hogy átlagos fel-
használói szokások mel-
lett, a sokéves idõjárási
átlagokat mutató évben,
mûszaki paraméterei
alapján mennyi lesz a
lakás várható energiafo-
gyasztása. A számláról

leolvasható érték nem
minden esetben egyezik
ezzel az elõre számított
értékkel, hiszen vannak
az átlagosnál hidegebb
telek, vannak pazarló és
takarékos lakók.

A projekt most ér ab-
ba a szakaszába, amikor
érdemes az elmúlt idõ-
szakok fogyasztási ada-
tait is vizsgálni. Így a
kétféle vizsgálati mód-
szer - a ház mûszaki
adottságait vizsgáló ta-
núsítvány és a számlán
jelentkezõ hõfogyasztás
elemzése - kellõen ár-
nyalt képet ad majd a
felújítás eredményeirõl.

Mire jó az energetikai tanúsítvány?

Felújítás után energiamegtakarítás a Faluházban

A két lakás független szakértõ által készített ener-
getikai tanúsítványa megtekinthetõ a Faluház ta-
nácsadó irodájában, illetve a www.lakcimke.hu
weboldal „Bemutatkozik a tanúsítvány” címû rovatá-
ban. (http://lakcimke.hu/node/553)

Három útvonalon fejleszti a
Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) Zrt. a fõvárosi
kerékpáros-közlekedést.
Elsõ ütemben három hely-
színen, Csepelen, Óbuda-
Békásmegyeren és Kõbá-
nyán fejlesztenék a kerék-
párút-hálózatot.

Óbudán a Bécsi út-
Vörösvári úti cso-

móponttól indulna el az új
kerékpárút, és az Újlaki
rakparttal kötnék össze,
ahol csatlakozna a Duna-
parti Eurovelo kerékpár-
úthoz. A fejlesztés megte-
remti az Árpád fejedelem
útján a biztonságos kerék-
páros-átvezetést is a köz-
úton és a HÉV-en. A Pa-

csirtamezõ utca és az Ár-
pád fejedelem útja között
meglevõ kerékpárút to-
vábbvezetéseként a nyom-
vonalat átvezetik a Lajos
utca-Pacsirtamezõ utca

jelzõlámpás csomópon-
ton, majd az Amfiteátrum
mellett halad kerékpárút-
ként, illetve gyalog- és
kerékpárútként egészen a
Zápor utcáig. Onnan a

kisforgalmú lakóutcákon
(Zápor utca, San Marco
utca, Reménység utca,
Gyenes utca) , esetenként
egyirányú utcában szem-
be vezetett kerékpársáv-
ként bonyolítják le a ke-
rékpáros-forgalmat. A
Bécsi úton a szervizsáv

felhasználásával alakíta-
nak ki nyomvonalat,
majd a Vörösvári úti cso-
mópontnál önálló kerék-
párút épül a fõutat ke-
resztezve. Az útvonalon
14 helyen létesítenek ke-
rékpártárolót 160 férõ-
hellyel.

Új kerékpárutat terveznek Óbudán

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2011. március 10-ig, a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületé-
ben, 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

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális

A z ügy állásáról tar-
tott február 17-ei

sajtótájékoztatón Soltész
Miklós, szociális, csa-
lád- és ifjúságügyekért
felelõs államtitkár kije-
lentette: a lakhatás és a
munkahely nagyon fon-
tos minden embernek, a
fogyatékosoknak pedig
különösen, hiszen õk
nehezebben boldogul-
nak mindkét téren. Ép-
pen ezért hamarosan
uniós pályázatot írnak ki
olyan programok meg-
valósítására, melyekben

keretében legalább 1500
férõhelyet teremtenek fo-
gyatékosok számára. Az
alapítvány is jó eséllyel
pályázhat, hogy köze-
lebb kerüljön az ökoház
megvalósításához. Az
államtitkár köszönetet
mondott a III. kerületi
önkormányzat vezetésé-
nek, amely ingyen bo-
csátotta az alapítvány
rendelkezésére a telket.

Az önkormányzat ne-
vében Gallóné dr. Nagy
Judit, a szociális szol-
gáltató fõosztály vezetõ-

je elmondta, hogy öröm-
mel fogadták a Nem
Adom Fel Alapítvány
megkeresését, amely
egy Ezüsthegy utcai sa-
roktelket választott ki a
felkínált ingatlanok kö-
zül. A januári testületi
ülésen az önkormányza-
ti képviselõk egyhangú-
lag döntöttek arról, hogy

az alapítvány használa-
tába adják a telket. Ha-
marosan együttmûködé-
si megállapodás jöhet
létre az önkormányzat és
az alapítvány közt, a ké-
sõbbiekben pedig ellátá-
si szerzõdést is szándé-
kozik kötni az önkor-
mányzat, hogy a kerületi
lakosok számára bizto-

sítsa az intézményi ellá-
tást. 

A ház megvalósításá-
ra a napokban írják ki a
tervpályázatot. Az épít-
kezés a tervek szerint
idén szeptemberben
kezdõdik, és egy év
múlva vehetik birtokuk-
ba a lakók új otthonukat.

Domi Zsuzsa

Továbbra is várják a felajánlásokat

Zöld Kuckó épül az Ezüsthegy utcában
Lapzártakor érkezett: legutóbb tavaly novemberben hall-
hattunk a fogyatékosok számára Békásmegyeren épülõ
passzív házról, a Zöld Kuckóról, amely egyben Magyar-
ország elsõ, teljes egészében energiatakarékos közin-
tézménye lesz. Akkor csaknem tízezer embert vonzott az
a koncert, amelyet a Nem Adom Fel Alapítvány javára
rendeztek neves énekesek és együttesek közremûködé-
sével. Az összegyûlt 16 millió forintot az ökoház felépí-
tésére szánják. Mivel azonban a ház teljes felépítéséhez
és berendezéséhez mintegy 100 millió forintra lenne
szükség, továbbra is várják a felajánlásokat mindazok-
tól, akik fontosnak tartják fogyatékos embertársaink
méltó lakhatását. A házban tíz embernek állandó, négy-
nek átmeneti jelleggel jutna hely.

Budai Egyházközségek farsangi bálja
Segíthetik a karitász-hálózatot

Kedves Bálozó!
Lassan hagyománnyá válik, hogy a Budai Egyházközség farsangi bálján az országha-
táron kívül élõ magyarok anyanyelvi oktatásügyének támogatására, illetve hazai szer-
vezeteknek gyûjtünk adományokat. 2006-ban csángó iskolát, 2007-ben délvidéki,
2008-ban kárpátaljai oktatási intézményeket segítettük akciónkkal, 2009-ben a felvidé-
ki magyar oktatásügyet támogattuk kezdeményezésünkkel.2010-ben a bál díszvendé-
gei a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) családjai voltak.
A március 5-én 19-tõl másnap hajnali 2 óráig rendezendõ, tizenkettedik Budai Egy-
házközségek farsangi báljára a Magyar Katolikus Karitászt kértük fel díszvendégnek.
A bál fõvédnökei: dr. Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek és Tarlós
István Budapest fõpolgármestere.
Helyszín a Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Budapest, Törökvész út 48.).
Meghívott vendég település: Szigetmonostor község.
A Katolikus Karitász - Caritas Hungarica, a Magyar Katolikus Egyház hivata-
los segélyszervezete. Legfontosabbnak azt tartják, hogy a karitász-hálózatban
dolgozó önkéntes és hivatásos munkatársak személyes szeretete jusson el az
általuk támogatott emberekhez.
Tavaly munkájuk nagy részét az ár- és belvíz, illetve a vörösiszap katasztrófa
károsultjainak megsegítése tette ki.
Tisztelettel kérjük, támogassa munkájukat!  
Ezt megteheti készpénzzel a helyszínen elhelyezett perselyben, csekken, vagy
átutalással. Bankszámla szám: 12011148-00124534-00100008.
Munkájukról folyamatosan tájékozódhat honlapjukon: www.karitasz.hu
Adományát a rászorulók nevében hálásan köszönjük!
A báli jegyek megvásárolhatók: Szent Anna Plébániatemplom, 1011 Bp., Batt-
hyány tér 7. * Városmajori Jézus Szíve Plébánia, 1122 Bp., Csaba utca 5. *
Szent Imre Ciszterci Egyházközség, 1118 Bp., Himfy utca 9.

Dr. Boldvai József,
a bál világi szervezõje

Ruhák kedvezményesen 
A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezete szociá-
lis ruha akciót rendez március 10-én 8-tól 17 óráig és
március 11-én 8-tól 14 óráig. Helyszín: Ladik utca 2-
6., a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. területe.
(Megközelíthetõ: a 106-os, 134-es, 206-os, 86-os autó-
busszal a Bogdáni útig, vagy a HÉV Filatori-gát megál-
lótól. Érdeklõdni lehet a 388-8530-as telefonszámon.) 

A Fõvárosi Közgyûlés 2010
decemberében módosítot-
ta a lakásrezsi-támogatás-
ról szóló rendeletét.

Eszerint díjkompen-
zációra egy lakásban

kizárólag egy személy
jogosult, aki távhõszol-
gáltatási díjkompenzáci-
ót vagy víz-, csatorna-,
szemétszállítási díjkom-
penzációt vehet igénybe.
Az igénylõlapokat - me-
lyek a Budapest Portálról
a www.budapest.hu
honlapról letölthetõk - a
kerületi önkormányza-
toknál lehet (január 25-
tõl) leadni.

Az ügyfelek a támoga-
tás elszámolásával kap-
csolatos esetleges kérdé-
sekkel távhõszolgáltatás
esetén a Fõtáv Zrt. vevõi
folyószámla-kezelõ cso-
portjához fordulhatnak
(cím: 1116 Budapest, Ka-
lotaszeg utca 31. telefon-
szám: 700-6433 és 700-
6295). Egyéb fûtés esetén,
pedig a Díjbeszedõ Hol-
ding Zrt. támogatáskeze-
lési csoportjához (cím:
1119 Budapest, Vahot utca
8. Telefonszám: 382-
8700/608, 712, 713, sze-
mélyes ügyfélfogadás hét-
fõtõl csütörtökig 8-tól 16,
pénteken 8-tól 14 óráig).

Lakásrezsi-támogatás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Czeglédy Gergõ, az MSZP
frakcióvezetõje, egyúttal
III. kerületi elnöke reagált
a testületi ülésen elhang-
zottakra. 

- A Jobbik elõterjesz-
tése a „földszintes kom-
munistázás” kategóriájá-
ba tartozik, amely vagy
tudatlanságból vagy
rosszindulatból összeke-
ver alapvetõ történelmi
fogalmakat - hangsú-
lyozta elöljáróban. - A
téma felvetését történel-
mileg és politikailag
egyaránt komolytalan-
nak, gyakorlatilag a la-
kosság értelmetlen veg-
zálásának tartom, hiszen
a rendszerváltozás ide-
jén ez a közösség már el-
döntötte, hogy mely ut-
canevek változzanak
meg. Az iromány szitok-
szóként használja a
munkásmozgalom kife-
jezést, és összekeveri azt
a kommunizmus bûnei-
vel, amelyet az MSZP,
mint minden szélsõséges
politikai hatalomgyakor-
lást határozottan vissza-
utasít. A felsorolt szemé-
lyiségek között ismert és
elismert szociáldemok-
rata politikus, chilei No-
bel-díjas költõ, szob-
rászmûvész, világszerte
elismert filozófus, orvos,
munkaszolgálatra elhur-
colt és ott életét elvesztõ
humanista író, nyilasok
által agyonlõtt nõpoliti-
kus, valamint szintén
nyilasok által elhurcolt
festõ található. E szemé-
lyek mégis milyen bûnö-
ket követhettek el? 

Természetesen a Job-
bik nem méri fel a kez-

deményezés lakosságra
gyakorolt hatását sem.
Amennyiben a határoza-
tot végrehajtanák, úgy 8
ezer kerületi lakos lak-
címkártya-változását
kell személyes részvétel-
lel levezényelni, s annak
különbözõ adminisztra-
tív következményeit is
kezelni, úgymint többek
közt a lakcímváltozás át-
vezetése a bankban, az
illetmény vagy nyugdíj-
folyósító helyeken, köz-
mûcégeknél. Itt kell em-
lítést tenni arról is, hogy
az érintett ingatlanok
egy jelentõs része gazda-
sági társaságok székhe-
lyéül is szolgál, amely-
nek átjelentése a cégbí-
róságon és a céggel kap-
csolatot ápoló ügyfelek-
nél, valamint a bélyegzõ
cseréje aránytalan anya-
gi és adminisztratív te-
hertétel az adófizetõ
szerveknek. És akiket
érint, jellemzõen panel-
lakásokban élõ, kevésbé
tehetõs kényszervállal-
kozók. Az elképzelés
külön „fájó pontja” szá-
momra, hogy a 8 ezer,
postai úton kézbesített
levél, valamint az abban
lévõ válaszboríték költ-
sége, még mérsékelt
visszaküldési arány ese-
tén is meghaladja az
egymillió forintot. 

Véleményem szerint
súlyos hiba az adófize-
tõk pénzébõl több lép-
csõháznyi felújított járda
vagy éppen több térfi-
gyelõ kamera árát áldoz-
ni e felelõtlen politikai
kezdeményezésre - tette
hozzá Czeglédy Gergõ.    

Sz. Cs. 

Még egyszer a lehetséges
utcanév-változásról Mint arról korábban hírt ad-

tunk, Szanyó Miklós, a Job-
bik Magyarországért Mozga-
lom önkormányzati képvise-
lõje azzal a kéréssel fordult
a képviselõkhöz a januári
testületi ülésen, hogy kezde-
ményezzék egyes, a város-
részben található utcák, te-
rek elnevezéseinek felül-
vizsgálatát, mindezek közül
a munkásmozgalomhoz és
kommunista diktatúrához
köthetõ neveket kiszûrve. 

AJobbik képviselõje
kifejtette: pártjuk ré-

gi célja, hogy a kommu-
nista diktatúra idejébõl
„ránk maradt” utcanevek
megváltoztatását kezde-
ményezze. Elfogadhatat-
lannak nevezte, hogy a III.
kerületben közterületek
még mindig olyan embe-
rekrõl vannak elnevezve,
mint Koltói Anna, Lukács

György, Hollós Korvin
Lajos, Pablo Neruda, Fé-
nyes Adolf, Váci Mihály,
Arató Emil, Bálint Györ-
gy, Teszársz Károly,
Madzsar József vagy
Ságvári Endre. 

Mivel az elmúlt húsz
évben többször felmerült a

nevüket viselõ utcanév-
táblák lecserélésének gon-
dolata, a Jobbik indítvá-
nyozza ennek elindítását.
Egyúttal javasolta, hogy
az érintett közterületek an-
tikommunista történelmi
vagy irodalmi személyek
nevét viseljék. 

Kezdeményezés utcanevek felülvizsgálatára

Lapunk megkeresésére Pus-
kás Péter alpolgármester tol-
mácsolta a Fidesz-KDNP-
frakció álláspontját. 

Hangsúlyozta: az ügy-
ben kezdettõl fogva

Bús Balázs polgármester
javaslatát támogatták, mi-
vel abban jelent meg a
kompromisszum lehetõsé-
ge. Eszerint, az érintett la-
kosok maguk dönthetik el,
beleegyeznek-e az adott
utca nevének átkeresztelé-
sébe. Ennek megfelelõen
postai úton értesítették a la-
kókat a lehetõségrõl, és
kérték az állásfoglalásukat. 

- A Fidesz-KDNP-frak-
ció tagjainak az a határo-
zott álláspontja, hogy ez

az a tipikus eset, amikor
meg kell kérdezni a város-
részben élõ, az ügyben
érintett állampolgárok vé-
leményét, és nem a fejük
fölött dönteni. A Jobbik
Magyarországért Mozga-
lom kezdeményezésébõl
nem kívánunk nagyobb
ügyet kreálni, mint amit
az egész kérdés megérde-
mel. Az elõterjesztõ a
kommunizmus bûntetteit
elkövetõk közé sorol több
olyan személyt, akik ab-
ban a korban már nem is
éltek. - hangsúlyozta a
frakcióvezetõ. - Amennyi-
ben bármely érintett utca
lakóinak többsége úgy
foglal állást, hogy meg kí-
vánja változtatni a közte-

rület elnevezését, úgy az
önkormányzat ismételten
levélben fordul majd hoz-
zájuk az új utcanév kivá-
lasztásával kapcsolatban. 

A témafelvetés óta több-
ször tárgyaltunk a polgár-
mester úrral, akitõl meg-
tudtuk, hogy az önkor-
mányzat - ha a lakók a vál-
toztatás mellett döntenek -
biztosítja az érintettek lak-
címkártyáinak és a forgal-
mi engedélyének díjmen-
tes cseréjét. Az ügyintézést
személyesen kell rendezni-
ük, ugyanakkor a helyha-
tóság akár az okmányiroda
hosszabb nyitva tartásával
is rendelkezésükre áll - tet-
te hozzá Puskás Péter. 

Sz. Cs.

Díjmentesen cserélnék a lakcímkártyát
és a forgalmi engedélyt

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az 59/2010.(XII.17.) rendele-
tével „Pro Óbuda”-díjat alapított.

Az önkormányzat rendelete szerint: a díj annak a
magyar, vagy külföldi személynek adományozható,
aki Óbuda-Békásmegyer fejlõdése, gyarapodása és
hírnevének öregbítése érdekében elismerésre méltó,
kiemelkedõ tevékenységet végzett a gazdaság, a tu-
domány, a mûvészet és a kultúra bármely területén.
Évente legfeljebb három díj adományozható élõ,
vagy elhunyt személynek, illetve szervezetnek.

A díjjal oklevél, érem, és a mindenkori képviselõi

alapdíj 1 havi összegének megfelelõ anyagi elis-
merés jár.

A díjazott személyre, illetve szervezetre indít-
ványt tehet: a) a képviselõ-testület bármely tagja; b)
az ún. Javaslattevõ Testület bármely tagja; c) bár-
mely, III. kerületi lakóhellyel rendelkezõ választó-
polgár, d) bármely, III. kerületi székhellyel ren-
delkezõ civil szervezet.

A díj adományozására vonatkozó indítványokat
az ún. Javaslattevõ Testület vizsgálja meg, és az álta-
la tett javaslatot a polgármester terjeszti a képviselõ-
testület elé. A „Pro Óbuda”-díj adományozásáról a
képviselõ-testület 2011 márciusi ülésén dönt. A díjat
a polgármester adja át ünnepélyes keretek között a

Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen.
Ezúton kérem a tisztelt indítvány tételre jogosulta-

kat, éljenek a lehetõséggel és legkésõbb 2011. már-
cius 1-jéig tegyék meg indítványukat a „Pro Óbu-
da”-díjra.

Az indítvány megtételekor legyenek figyelemmel
arra, hogy az tartalmazza az ajánlott személy, vagy
szervezet érdemeinek, tevékenységének rövid bemu-
tatását. Az indítványt a Javaslattevõ Testületnek cí-
mezve, zárt borítékban, 1033 Bp., Fõ tér3. I. em. 28.
sz. címre (szervezési osztály) lehet - ügyfélfogadási
idõben - benyújtani, vagy postai úton megküldeni.

Bús Balázs 
polgármester

„Pro Óbuda”-díj

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Nem „Fog” fájni, farsangi „fogászkodás”, 
egy csepp vidámsággal
Családi fogászat

Idõpont: 2011. március 4-én 8-
tól 16 óráig. Helyszín: Ányos ut-
cai gyermekfogorvosi rendelõk és
a gyermek háziorvosi váró helyi-
ségei az Ányos utca 2. szám alatt.

Program: 
• játékos fogászati vetélkedõ

kicsiknek és nagyoknak, rajz-
színezõ verseny kicsiknek, vér-
nyomás- és testtömegmérés.

• Felsõ tagozatos diákoknak irodalmi munka a helyes
táplálkozásról és egészséges életmódról. Beküldési ha-
táridõ: 2011. február 28. (Cím: dr. Hermány Margit,
gyermek fogorvosi rendelõ, 1031 Bp., Ányos utca 2.)

• Csevegés a helyes táplálkozásról és a egészséges
életmódról.

• fogászati szûrés mindenkinek (felnõtteknek is),
kreatív foglalkozás (papírhajtogatás), torna a sza-
badban, szakember vezetésével.

• rossz idõ esetén a torna a váróban, vérnyomás-
és testtömegmérés felnõtteknek is, táncház tiniknek.

Ajándékozás, senki sem megy haza üres kézzel
(fogkefe, fogkrém).

Szeretettel várja a gyermekeket és hozzátartozói-
kat, az érdeklõdõket.

Dr. Hermány Margit 
és az Ányos utcai gyermekfogászat munkatársai

Egészségünk védelmében
ingyenes szûrõvizsgála-
tokkal, táplálkozási ta-
nácsadásokkal várják az
érdeklõdõket február 26-
án 9-tõl 16 óráig a Szent
Margit Nonprofit Kft.
Vörösvári úti rendelõinté-
zetében, az Egészségolim-
pia rendezvényén. 

A sorozat célja, hogy
felhívja az embe-

rek figyelmét a szûrõ-
vizsgálatok, az egész-
ségmegõrzés fontossá-
gára. A szûrõ, sport és
tanácsadó rendezvénye-
ket eddig 15 ezer 243
ember kereste fel,
ugyanennyi szûrést vé-

geztek el. A tavaly nyá-
ron zajlott Olimpiai ese-
ménynek 8000 résztve-
võje volt. 

A rendezvény külön-
legessége, hogy a prog-
ramokon részt vevõk
nemcsak saját egészsé-
gükért tesznek, hanem
felhívják a figyelmet,
hogy mindenki egyszer-
re tegyen valamit saját
egészségéért.

Vércukor-, koleszte-
rin-, vérnyomás-, pul-
zus-, testsúly-, testma-
gasságmérést, táplálko-
zási tanácsadást, In-
Body-testösszetétel-
mérést, haskörfogatmé-
rést, mozgásszervi pana-

szok szûrését, anyajegy,
méhnyakrák, urológiai
szûrést, látóélesség vizs-
gálatot, zöldhályog és
emésztõszervi panaszok
szûrését, szénmonoxid-
mérést végeznek a szak-
orvosok és az egészség-
ügyi szakdolgozók a
rendelõintézetben.

A kiszûrt páciensek
az Egészségolimpia
programjában szakor-
vosi tanácsadáson ve-
hetnek részt, és további
vizsgálatokra vissza-
rendelhetik õket az in-
tézetbe.

Szent Margit 
Rendelõintézet 
Nonprofit Kft.

Óbudán már beköszöntött az Egészségtavasz

Folytatódik az Egészségolimpia 

V izsgálatra 3 évestõl
50 éves korig lehet

jelentkezni halláspa-
nasszal azoknak, akik-
nek korábban nem volt
hallásvizsgálata.

A vizsgálat, szûrõ, tájé-
kozódó jellegû. Elõnye,
hogy objektív, nem igé-
nyel együttmûködést a be-
tegtõl, ezért gyermekeknél
is jól alkalmazható.

Amennyiben a vizsgálat
halláscsökkenést igazol,
további kivizsgálás szük-
séges, melyet késõbbi idõ-

pontban a rendelõintézet-
ben lehet elvégezni.

Szûrõnapok
Március 4., péntek:

14.00-19.00 dr. László
Klára.

Március 11., péntek.
8.00-13.00 dr. Nagy Lujza.

Március 19., szombat
9.00-16.00 dr. László
Klára. 

A vizsgálatok elõjegy-
zés alapján történnek.

Idõpontkérés: a szûrõ-
nap elõtti 3 munkanapon
a 388-8384-es vagy a
388-7760-as telefonszá-
mon, 9-tõl 13 óráig.

Hallásszûrés 
Magyarországon a betegek
27 százaléka daganatos be-
tegségben veszíti életét.
Ezért van különös jelentõsé-
ge azoknak az úgynevezett
study-szobáknak, vagy vizs-
gálati szobáknak melyeket a
Szent Margit Kórház Onkoló-
giai Osztályán adtak át a kö-
zelmúltban. 

Az országban a klini-
kai kutatás élvonalát

képviselõ egészségügyi in-
tézményekben összesen 15
ilyen vizsgálati szobát bo-
csátottak a betegek és az
orvosok rendelkezésére,
melyekben lehetõség nyí-
lik a legmodernebb felsze-
relésekkel vizsgálódni
és gyógyítani - mondta
dr. Pintérné dr. Gönczi Ág-
nes fõigazgató. A klinikai
vizsgálatok során egészen
új gyógyszereket, illetve a
már törzskönyvezett
gyógyszerek kombináció-
ját tesztelik a betegeken. 

A Szent Margit Kór-
ház Onkológiai Osztá-

lyán 16 éve folyik a leg-
újabb gyógyszerek ki-
próbálása - tudtuk meg
dr. Boér Katalin osztály-
vezetõ fõorvostól. Jelen-
leg nyolc nemzetközi
vizsgálat zajlik kezelés
formájában, másik
nyolcnál pedig a betegek
utánkövetése történik.
Ezekben a betegek 5-10
százaléka vesz részt. Az
osztályon a leggyako-
ribb rákfajtákat kezelik,
így az emlõ-, a vastag-
és végbélrákot. 

A fejlesztéshez az
Amgen Kft. 7 millió forint-
tal járult hozzá - ismertette
dr. Stegena Diána ügyve-
zetõ-igazgató. Ebbõl a
pénzbõl sikerült a legszük-
ségesebb vizsgálati eszkö-
zöket beszerezni, továbbá
a vérminták kezelésére és
tárolására alkalmas készü-
lékeket - speciális hûtõ-
szekrények, centrifuga -
megvásárolni. A cég, mint
a világ legnagyobb bio-
technológiai vállalata min-
dig is végzett olyan kutatá-
sokat, amelyekkel a rákos
betegek terápiáját támogat-
ta. Ezek alapján több
gyógyszert is törzsköny-
veztek már az Európai
Unióban. D. Zs.

Vizsgálati szobák a Margit Kórházban

CSONTRITKULÁS VIZSGÁLAT. A vizsgálat helye: Békásme-
gyeren, a Csobánka téri rendelõben, Centrális Dexa géppel, 3
régióban. Régiónként: gerinc 2500 Ft; combcsont 2500 Ft; alkar
mérés 2000 Ft. Bejelentkezni a 454-7500-as telefonszámon le-
het. Rendelési idõ: hétfõ és szerda 8-tól 13 óráig. Kedd és
csütörtök14-tõl 19 óráig. (A vizsgálat nem tb támogatott!)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Budapest, III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata egyfordulós,
zártkörû, meghívásos pá-
lyázatot hirdet a tulajdoná-
ban lévõ alábbi ingatlan cse-
re útján, értékegyeztetéssel
történõ értékesítésére:

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

Az ingatlan értéke:
21.030.000 Ft.

ABudapest, III. ker. Északi
városkapu területének kerüle-
ti szabályozási terve szerint a
65557 hrsz. alatti telek öveze-
ti besorolása: I-III-V/N2 jelû
Nagytelkes, vegyes beépíté-

sû intézményterület, amely
összevonható a szomszédos
telkekkel, és így a hatályos
KSZT szerint fejleszthetõvé
válhat, amennyiben besorolá-
sa és árok megnevezése meg-
változtatásra kerül. A 65557
hrsz. alatti telek jelentõsége
abban áll, hogy átsorolása a
65556 hrsz. és a 65559 hrsz.
alatti telek együttes fejleszthe-
tõségének a záloga, feltétele.

A csereként elfogadható
ingatlan a fejlesztési terüle-
ten kell elhelyezkedjen.

Az ajánlatoknak tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, a
csereként felajánlott ingatlan-
ra készült értékforgalmi szak-
véleményt, csereérték külön-
bözet esetén a fizetés módját
és idejét. Apályázó ajánlatát a

pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani. 

A pályázatokat zárt borí-
tékban 2011. március 16-án
12 óráig lehet benyújtani a
III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./19.). A pályázat bontása
2011. március 16-án 12 óra-
kor a Bp., III. kerület, Fõ tér
1. I./19. szám alatt, a vagyon-
hasznosítási osztály hivatalos
helyiségében történik. 

A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményé-
rõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb
ajánlattevõkkel a tenderbon-
tást követõen tovább tárgyal-
jon, zártkörû licitet tartson, il-
letve, a pályázatot indoklás
nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. 

A pályázattal kapcsolatban
további felvilágosítást lehet
kérni a III. kerületi Önkor-
mányzat 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

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Mihai Eminescu (1850-
1889) költõ születésének
161. évfordulója tisztele-
tére, román-magyar iro-
dalmi estet és télûzõ jel-
mezes farangi mulatságot
rendeztek február 5-én
Belváros-Lipótváros Vár-
megye utcai Nemzetiségi
Házában.

A programban Mi-
hai Eminescu éle-

tének legfontosabb mo-
mentumairól hallhattak
az érdeklõdõk, miköz-
ben verseit tolmácsol-
ták gitárkísérettel. Köz-
remûködtek: Kilin Ildi-
kó színmûvész, Kozma
Mihály Felician szín-
házi rendezõ, Balkay
László gitármûvész,
zeneszerzõ, Fischer
György fordító, Szitkó
Etelka ének-szólista,

Szitkó László gitármû-
vész, Ghirie Vanessa
és Roxin Anna Ilona
tanuló. 

Az est jelmezes felvo-
nulással és tombolahú-
zással ért véget. A legöt-
letesebb jelmezeket dí-
jazták. (A szervezõk közt
volt a III. kerületi Ro-
mán Kisebbségi Önkor-
mányzat.) 

K. M.

Román-magyar zenés
irodalmi est farsanggal

Kozma Mihály Felician színházi rendezõ, Kilin Ildikó színmûvész és Balkay László gi-
tármûvész, zeneszerzõ tolmácsolta Mihai Eminescu verseit

„Az én Katynom” címmel mutatta be könyvét Konrad
Sutarski a III. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében, február 11-én az Óbudai Társaskörben 

Internetcím-változás
A „Braunhaxler” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló
Közhasznú Egyesület internetes elérhetõségei megvál-
toztak. Új honlap cím: www.braunhaxler.hu, új e-mail
cím:braunhaxler@braunhaxler.hu és braunhaxler@t-
online.hu. A régi e-mail címekre küldött üzeneteket - mi-
vel a szolgáltató megszûnt - nem tudják fogadni.

Román nyelvoktatás
A Budapesti Román Egyesület, a Fõvárosi Román Ön-
kormányzat a III. kerületi Román Kisebbségi Önkor-
mányzattal közösen ingyenes, hagyományõrzõ nyelv-
oktatást indít felnõtt kezdõ és haladó, gyermek kezdõ és
haladó csoportoknak. A jelentkezõket a 06-20-564-
8245-ös telefonszámon várják, melyen részletes felvilá-
gosítást kapnak. A nyelvoktatás helyszíne: V.Vármegye
utca 13. Gyerekeknek pénteken 17-tõl 19 óráig, felnõt-
teknek pénteken 15-tõl 17 óráig tart a nyelvoktatás.
Egyéb foglalkozások: páros héten Gobelin Hímzõkör;
páratlan héten Gyöngyfa készítés, gyöngyfûzés.
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Civil szervezetek

Adója 1 százalékának felajánlása nem kerül Önnek semmibe, ezzel azon-
ban nagymértékben segíti a kerületben mûködõ civil szervezetek munká-

ját. Kérjük, ajánlja fel adója 1 százalékát az Óbuda-Békásmegyeren Önökért dolgozó civil szervezeteknek! Köszönjük meg ci-
vil szervezeteink egész éves munkáját 1 percnyi odafigyeléssel!

Ne legyen mind1!

Izombeteg gyermekek megsegítésére, nyári táboroztatásukra fordítják a febru-
ár 12-ei, Óbudai Társaskörben tartott jótékonysági koncert bevételét, melyet a
Gyógyító Jószándék Alapítvány immár nyolcadik alkalommal szervezett meg

1 % 1 % 1 %
• A Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1 százalékát az elmúlt évben felajánlották az alapít-
vány javára.A 2010.évben befolyt 208 ezer 271 forintot nyugdíjasok támogatásá-
ra, hittanosok táboroztatására, valamint a közösségi ház fenntartási költségeire
fordították.Kérik, aki teheti, idén is szíveskedjen a civil szervezetet támogatni, amit
elõre is köszön az alapítvány kuratóriuma. (Adószám: 19023250-1-41. Bank-
számlaszám: 11703006-20047885.)
• Köszönik azok támogatását, akik 2009-ben adójuk 1 százalékát a Tér-
színház Egyesület mûködésére szánták. A civil szervezetnek juttatott
208 ezer 467 forintot teljes egészében a Térszínház mûködésére költöt-
ték. (Adószám: 19637396-2-42).
• Az Aquincum-Mocsáros Egyesület ezúton mond köszönetet minden támoga-
tójának! 2010-ben a személyi jövedelemadó 1 százalékának kedvezményezettje-
ként az egyesület 1 millió 308 ezer forint támogatásban részesült. Az összeget a
családi pihenõpark sportpálya-kerítésének javítására, a játszótér játékait keretezõ
telített faanyag cseréjére és egy új játszótéri elem telepítésére fordítják. 2011-ben
is számítunk támogatóinkra! (Adószám: 18099445-1-41.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Ingyenes környezeti neve-
lési program indult a Falu-
ház Energia Tanácsadó
Irodában. A 45 perces fog-
lalkozások célja, hogy az
általános iskolák felsõs
osztályaiban tanuló gyere-
kek érthetõ és élvezhetõ
módon tájékozódhassanak
az otthoni energiahaté-
konyságról.

B ár az energiahaté-
konyság kifejezés

sokaknak még nem
cseng túl ismerõsen,
mégis egy olyan terület,
ami egy háztartás hét-
köznapjait talán a leg-
közvetlenebbül érinti.

Elég, csak arra gondol-
nunk, hogy éves szinten
sok ezer forintot lehet
megtakarítani a fûtéssel,
vagy az energiafelhasz-
nálással. Az otthoni
energiahatékonyságban
kiemelt szerep jut a
szemléletváltásnak, kü-
lönösen a gyerekeknek,
a megfelelõ oktatáson,
vagy programokon ke-
resztül. 

Az „Energia helyszí-
nelõk” címû foglalkozá-
sok kiscsoportos aktív
munkára épülnek, mely
során a diákok játszva
tanulnak a következõ té-
mákról: energiatakaré-

kosság és környezetvé-
delem; otthoni energia-
hatékonyság; városi la-
kóházak környezetvé-
delmi és energiahaté-
konysági vonatkozásai;
megújuló energiák (nap-
energia).

A csoportoknak alkal-
muk lesz mûködõ napkol-
lektort, napelemet meg-
nézni, illetve megismerni
a Faluház felújításában
használt anyagokat. 

(A foglalkozásra beje-
lentkezés, elõzetes egyezte-
tés szükséges: 244-8247,
244-8248. Helyszín: Falu-
ház, Szõlõ utca 78., megkö-
zelíthetõ a Flórián térrõl.)

Energia helyszínelõk a Faluházban

A papírhulladékok kategóriá-
jába tartoznak azok a karton-
dobozok is, amelyeket szin-
tén érdemes szelektíven
gyûjteni.

Azért, hogy maradék-
talanul megfelelje-

nek a velük szemben tá-
masztott követelmények-
nek, természetesen nem-
csak papírt tartalmaznak
ezek a dobozok. A belsejü-
ket vékony mûanyag-, il-
letve alumíniumréteggel
bélelik ki, hogy ne áztassa

el a kartont a tej vagy a
gyümölcslé. Ez a csoma-
golásfajta azért alakult ki,
mert rendkívül praktikus
és energiatakarékos. Egy-
részt hûtés nélkül is meg-
õrzi az áru frissességét,
másrészt mivel a csomago-
lóanyag tömege kicsi - kü-
lönösen az üveghez képest
- a szállítással energia taka-
rítható meg, harmadrészt
pedig alakja rendkívül
helytakarékos, ami a szállí-
tásnál és a tárolásnál is
könnyebbséget jelent az

üzleteknek és a háztartá-
soknak egyaránt. 

A szelektíven össze-
gyûjtött dobozokat külön
válogatómûbe viszik, ahol
tovább szelektálják, majd
bálákba formázva szállít-
ják a papírgyárba újrahasz-
nosításra. A gyárban kü-
lönválasztják a papírt a
mûanyagtól és az alumíni-
umtól, majd a jó minõségû
papírból többek közt zacs-
kót, törlõkendõt, füzetet
készítenek.

A mûanyagot és az alu-
míniumot általában a hõ-
erõmûvekben égetik el
vagy a cementgyárban
hasznosítják, tehát ezek is
jó célt szolgálnak. 

Szelektív hulladékgyûjtés

Mi készül az italos kartondobozokból?

Az oldalt összeállította:
Domi Zsuzsa

Szavazhatnak 2012 madarára 
Egerészölyv, feketerigó vagy vörös vércse: ezekre a
madarakra lehet szavazni a Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület (MME) által kezdeményezett
online voksoláson, melynek célja a 2012-es év mada-
rának megválasztása. Szavazás a természetvédelmi
szervezet honlapján (www.mme.hu) május 10-ig.

A téli fagyok nem tesz-
nek jót az utaknak. Ismét
egyre több kátyú nehezíti
az autósok haladását. De
vajon miért nem lehet
ezeket az életünket meg-
keserítõ úthibákat egy-
szer, s mindenkorra kija-
vítani?

A szakemberek sze-
rint az a gyors eljá-

rás, amellyel még a té-
len, hideg bitumenes ke-
verékkel tömik be a lyu-
kakat, szinte semmire
sem jó. Néhány órán be-
lül újra kitapossák az
autók kerekei. Ráadásul,
ha víz éri, ha éjjel meg-

fagy, nappal pedig kiol-
vad benne a jég, szinte
magától kipereg belõle
az anyag… További
problémát jelent, hogy
az elöregedett útburko-
lat egyszerûen nem tart-
ja meg a tömítõ anyagot. 

A megoldás az lenne,
ha ilyenkor is meleg
aszfalttal javítanák ki az
úthibákat. Csakhogy ez
plusz 5 Celsius-fok alatt
nem használható, mert
megfagy. Egyébként pe-
dig drágább, mint a hi-
deg bitumenes keverék -
ezért alkalmazzák az út-
kezelõk inkább az ol-
csóbb anyagot. 

Újratermelõdõ kátyúk

Persze, ez a tábla nem az utca nevét jelzi, hanem sokkal
inkább azt, hogy errõl a területrõl kiirtották a parlagfü-
vet. Az utca neve valójában: Víziorgona. Jó lenne, ha mi-
nél több ilyen táblával találkozhatnánk még az allergia-
szezon beállta elõtt!

Hiúz az új lakó
A nyíregyházi társintézménybõl hiúz érkezett a
Budakeszi Vadasparkba. A 25 kilós macskaféle alkal-
mazkodott új környezetéhez. A Huber névre keresztelt
állat naponta megeszik egy nyulat, de különösen hideg
idõben még ennél is jobb lehet az étvágya.

Új melegedõ 
A Vadasparkban új melegedõházat adtak át, mely a
korábbi ragadozóház átalakításával jött létre. A beltér
közepén van a pihenõszoba, amihez jobbról a büfé, balról
az ajándékbolt „csatlakozik”. Az árak szolidak, a kínálat a
kisgyermekekkel érkezõk igényeit is figyelembe veszi. A
téli hidegben és a nyári zivatarok esetén különösen jó
„szolgálatot tehet” az új létesítmény, mely a park bejárata
közelében található. Kertész István

Vadasparki hírek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
A z Új Magyarország

Fejlesztési Terv tá-
mogatásával „Tehetség-
gondozás Békásmegye-
ren” címmel szülõknek
szerveztek beszélgetõ-
kört a Bárczi Géza Álta-
lános Iskolában február
17-én. A program témá-

ja az internet-használat
veszélye volt. A kérdés-
rõl a III. kerületi rendõr-
kapitányság munkatár-
sa, Prodl Erika fõ-
törzszászlós tartott elõ-
adást. A beszélgetést
Horváthné Láposi Éva
tanár vezette. 

Egy Audi A3-as hajtott a Dunába február 2-án az Árpád híd lábánál. A sofõrnek sike-
rült a gépkocsiból az egyik ablakon át kimásznia és a partra úsznia. A tûzoltók a bú-
várszolgálat segítségével a jármûvet az esettõl 150 méterrel lejjebb találták meg. Tûz-
oltóhajóval partra húzták az Audit, ahonnan daruval emelték az alsó rakpartra. A sé-
rültet kórházba szállították

Dunában az Audi

Az internet veszélyei

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársai több
bûncselekmény elkövetõjét
fogták el az elmúlt hetek-
ben. Többek közt olyan
bûncselekményeket is fel-
derítettek, melyeket kisko-
rúak sérelmére követtek el.

• Egyebek mellett rab-
lás gyanúja miatt indí-
tottak eljárást egy 18 és
egy 20 éves férfi ellen,
akik megalapozottan
gyanúsíthatók azzal,
hogy egy kiskorú fiútól
elvették mobiltelefonját,
megfenyegették, majd
elmenekültek a Flórián
térrõl január 22-én. A
rendõrök a két gyanúsí-
tottat rövid idõn belül
elfogták, majd a hely-
szín közelében õrizetbe

vették. A nyomozók
megállapították, hogy a
két férfi megalapozottan
gyanúsítható annak a
rablásnak az elkövetésé-
vel is, mely január 15-én
22.20 óra körül történt
az Árpád fejedelem út-
ján. Itt egy kiskorú fiút
bántalmaztak, és a pénz-
tárcáját elvették. A két
gyanúsítottat a bíróság
elõzetes letartóztatásba
helyezte. 

• Két kiskorút bántal-
mazott, majd sapkájukat
elvette egy ismeretlen
személy a Fõ téren lévõ
jégpályánál január 23-án.
A kapitányság munkatár-
sai január 25-én elfogtak
egy 17 éves fiatalembert,
aki megalapozottan gya-
núsítható a bûncselek-

mény elkövetésével. El-
lene a kapitányság rablás
miatt indított eljárást. 

• Egy 44 és egy 39 éves
nõ ellen lopási kísérlet
miatt indítottak eljárást. A
két nõ januárban megis-
merkedett két idõsebb
férfival, bizalmukba fér-
kõztek, majd a lakásuk-
ban elterelték a figyelmü-
ket, és megpróbálták a
készpénzüket eltulajdoní-
tani. A sértettek azonban
ezt észrevették, és értesí-
tették a rendõrséget. 

• Három, gyanúsan vi-
selkedõ férfiról értesí-
tette a rendõrkapitány-
ságot egy helyi lakos a
Szõlõ utcából január 23-
án 1.30 óra körül. A ki-
érkezõ járõrök éppen
akkor érkeztek a hely-
színre, amikor a gyanú-
san viselkedõ alakok
már feltörtek egy autót,
és abban ülve megpró-
bálták azt eltulajdoníta-
ni. A III. kerületi Rend-
õrkapitányság ellenük
jármû önkényes elvéte-
lének kísérlete miatt in-
dított eljárást. 

Kiskorúaktól raboltak

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.

Lopás miatt folytat eljárást
a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság ismeretlen tettes
ellen. Az elkövetõ tavaly
december 23-a és idén ja-
nuár 16-a között a Váradi
utca egyik épületének
alagsorából eltulajdonított
két biciklit.

Arendõrkapitányság
munkatársai kérik,

aki a képen látható kerék-
párokat látta, azokat szá-
mára megvételre kínálták,
illetve a bûncselekmény-
nyel kapcsolatban érdem-
leges információval ren-
delkezik, hívja a 430-
4700/134-es telefonszá-
mot, illetve névtelensége

megõrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenes
06-80-555-111-es „Tele-
fontanú” zöldszámán, a
107-es vagy a 112-es köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

Kerékpárokat vitt el az alagsorból

Ollóval támadt nevelõjére
Hivatalos személy ellen elkövetett emberölési kísérlet mi-
att indított eljárást egy 17 éves fiatalember ügyében a
BRFK. A rendelkezésre álló adatok szerint január 24-én,
az esti órákban, a vagyon elleni bûncselekmény miatt fog-
vatartott 17 éves fiatalember egy III. kerületi javítóintézet-
ben, egyelõre tisztázatlan okból megütötte az egyik neve-
lõt. Néhány másodperccel késõbb az intézet egy másik
nevelõjét ollóval nyakon szúrta, aki 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.Az 53 éves férfit a mentõszolgálat
munkatársai kórházba szállították. A gyanúsítottat, pszi-
chiátriai vizsgálata után, büntetés-végrehajtási intézetbe
vitték. A további eljárást a BRFK szervezett bûnözés elle-
ni fõosztály gyermek- és ifjúságvédelmi osztálya folytatja.

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

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
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Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-

mestere lakossági bejelen-
tés alapján kezdeményez-
te  a Tímár utca 31. szám
alatt „Amsterdam shop”
néven január 26-án nyílt
bolt hatósági ellenõrzését.

A hivatalhoz érkezett
jelzés szerint, az üzletben
szintetikus drogokként is
használt termékeket árusí-
tanak, illetve házhoz szál-
lítást is vállalnak. Erre utal
a franchise-rendszerben
mûködõ cég honlapja és
szóróanyaga is.

A február 9-én tartott el-
lenõrzésen, melyen részt
vett az ÁNTSZ, az elsõfo-
kú kereskedelmi hatóság és
a rendõrség is, az üzletben
különbözõ nevû, néhány
grammos kiszerelésû, a tu-
lajdonos által emléktárgy-
nak nevezett termékeket ta-
láltak. Ezek összetételére
vonatkozóan a csomagolás
nem tartalmazott informá-

ciót. A helyszíni ellenõrzés
megállapításai alapján a
jegyzõ az üzletben folyta-
tott kereskedelmi tevé-
kenységet 90 napra megtil-
totta, az üzletet ideiglene-
sen bezáratta.

A BRFK III. kerületi
Rendõrkapitánysága kábí-
tószerrel való visszaélés
bûntettének gyanúja miatt
büntetõeljárást indított is-
meretlen tettes ellen. A
helyszínen szakértõi
elemzés céljából mintákat
foglaltak le.

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
országgyûlési képviselõ-
ként törvénymódosítást
kezdeményez annak érde-
kében, hogy az egyelõre
legálisan forgalmazható
„partidrogok” mielõbb a
hivatalos tiltólistára kerül-
jenek.

A III. kerületi önkor-
mányzat kezdeményezé-
sére a bolthálózat másik
két, II. és VI. kerületi üzle-
tét szintén bezáratta az il-
letékes jegyzõ.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltéte-
leirõl szóló, 210/2009. (IX.10.) kormányrendelet 27.
§ (1) bekezdése értelmében, ha a kereskedõ a te-
vékenységére, a forgalmazott termékre, illetve an-
nak árusítására vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi felté-
teleknek nem felel meg, és a jogsértés másként
nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek
való megfelelés más módon nem biztosítható, a
jegyzõ az észlelt hiányosságok megszüntetéséig,
de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet meg-
tilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

A polgármester kezdeményezésére 
bezáratott egy üzletet az önkormányzat a Tímár utcában

Drog vagy emléktárgy? 
N agyrészt a kerület-

ben találhatók
azok a turistajelzések,
melyeket az utóbbi
években garázda szemé-
lyek pusztítanak. A
Csúcshegy-Virágos-
nyereg-Hármashatár-
hegy-Fenyõgyöngye kö-
zött (és környékén) ha-
ladó turistautak jelzéseit
rendszeresen lefaragják,
megsemmisítik. Ezzel
lehetetlenné teszik a ter-
mészetbe vágyók tájé-
kozódását, elõidézik a
fák pusztulását.

A Budapesti Termé-
szetbarát- és Sportszö-
vetség feljelentést tesz
ismeretlen elkövetõ el-
len, egyben kérem a
szerkesztõséget, tájé-

koztassa a kerület polgá-
rait a sokakat felháborí-
tó bûncselekményrõl.

Ákos Levente 
túravezetõ

Rongálják a turistajelzéseket

Egy ismeretlen sze-
mélyazonosságú férfi

tavaly december 20-án
14.45 óra körül bement
egy III. kerületi lakóházba,
majd az épület liftjében
bántalmazta a késõbb felje-
lentést tett sértettet, akitõl
készpénzt követelt. A tettes
végül értékszerzés nélkül
távozott. 

A III. kerületi
Rendõrkapitányság
nyomozói rablási
kísérlet miatt foly-
tatnak eljárást. Ezért
kérik, aki a képen
látható ismeretlen
elkövetõvel vagy a
bûncselekménnyel
kapcsolatban ér-
demleges informá-

cióval rendelkezik, hívja a
430-4700/134-es telefon-
számot, illetve névtelensé-
ge megõrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingye-
nes 06-80-555-111-es „Te-
lefontanú” zöldszámán,
vagy a 107-es, 112-es köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén! 

A gyors, szakszerû rendõri
intézkedésnek köszönhe-
tõen egy úgynevezett nagy
értékre elkövetett lopás
miatt keletkezett kár je-
lentõs része megtérült. 

A gyanúsított 59 éves
férfi tavaly decem-

ber 31-én 20 és 2011. ja-
nuár 1-jén 3 óra között,

a teraszajtót betörve be-
jutott egy Farkastorki
lejtõn található lakóház-
ba, majd onnan arany-,
ezüstékszereket, érték-
tárgyakat, Herendy és
Zsolnay porcelánt, vala-
mint mûszaki cikkeket
tulajdonított el. 

A nyomozás során ki-
derült az elkövetõ szemé-

lye. A BRFK bûnügyi in-
formációs fõosztályának
munkatársai a gyanúsítot-
tat annak VII. kerületi la-
kásán fogták el. Az intéz-
kedés során több érték-
tárgy, illetve aranyékszer
zálogjegye is elõkerült. A
keletkezett kár jelentõs
része megtérült. Az ügy-
ben a további eljárást a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság folytatja le. 

Elfogták a szilveszteri betörõt

Liftben ütött

Egy 35 év körüli férfit gyanú-
sít a rendõrség azzal, hogy
nagy értékû konyakot lopott
a Perc utca egyik élelmiszer-
üzletébõl.

Az ismeretlen elköve-
tõ január 11-én 18.30

óra körül egy Frapin Extra
Grande Champagne már-
kájú konyakot tulajdoní-
tott el a boltból. A tettes 35
év körüli, körülbelül 175
centiméter magas, normál
testalkatú, haja rövid, sö-

tétbarna. A bûncselek-
mény elkövetésekor fehér
ujjatlan mellényt, kék far-
mernadrágot és sötét zipp-
záros pulóvert viselt. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki a képen látható
férfit felismeri, jelenlegi
tartózkodási helyével vagy
a bûncselekménnyel kap-
csolatban érdemleges in-
formációval rendelkezik,
hívja a 430-4700/171-es
telefonszámot.

Konyakot lopott
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Nagycsoportos óvodásokat hívtak apróka tornapróbára január 25-én a
Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolába, a „Varázsmûhely” címû
foglalkozás-sorozatban 

Kerületi általános iskolák mutatkoztak be a beiskolázás elõtt álló
nagycsoportos óvodások szüleinek azon az iskolabörzén, melyet az
Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadóban rendeztek február 2-án 

„Angol, környezet,
Európa”

A projekt munkacíme
három angol szóból áll:
English, Environment,
Europe - vagyis Angol,
Környezet és Európa. A
mozaikszó jelentése, s
egyben az együttmûkö-
dés tartalma, hogy a 6-9
éves kezdõ nyelvtanulók
az angol nyelv egyre ma-
gabiztosabb használatá-
val fedezzék fel Európa
országait, s azok kultúrá-
ját. 

Elsõ lépésben a közre-
mûködõ országok nem-
zeti népmeséik angol
nyelvû színpadra állítá-
sával mutatják be egy-
másnak történelmüket és
hagyományaikat. Végsõ
célként pedig valameny-
nyi ország résztvevõ di-
ákja megtanulja és el-
játssza mind a hét nép-
mesét. A pályázat kör-
nyezettudatos aspektusa
a díszletek, jelmezek kö-
rültekintõ kiválasztásá-

ban és elkészítésében
nyilvánul meg. Az elsõ
partnertalálkozó 2010
októberében valósult
meg Litvániában, lévén
ez az ország a projekt
koordinátora. A Stak-
liskes nevû litván falu
vendégszeretõ iskolájába
kiutazó tanárokat lenyû-
gözte a helyiek hagyo-
mánytisztelete, nemzeti
értékeik védelme, de el-
sõsorban az ember és a
természet harmóniája. 

Magyarországnak ju-
tott az a megtisztelõ sze-
rep, hogy tavaly decem-
berben másodikként lát-
hatta vendégül a tagor-
szágokból érkezõ kollé-
gákat. A delegáció tagjai
magas színvonalú kultu-
rális élmény részesei le-
hettek, megismerték a
fõváros, Óbuda-Békás-
megyer, Visegrád és
Esztergom nevezetessé-
geit, a magyar nép ha-
gyományait, szokásait.
A vendégtanárokat Ta-

más Ilona, az oktatási és
kulturális fõosztály ve-
zetõje fogadta és Bús
Balázs polgármester ne-
vében is köszöntötte
õket. A Zipernowsky

Károly Általános Iskola
angol tagozatos harma-
dikos diákjai bemutatták
a Mátyás kovács címû
népmese angol nyelvû
feldolgozását. Az elõ-
adás sikerét az is bizo-
nyítja, hogy a tehetséges
szereplõket a Matyó
Táncegyüttes felkérte
elõtáncosként az áprilisi
Sport Arénában megren-
dezendõ Országos Nép-
tánc Találkozóra. A pro-

jekt záró rendezvényét,
vagyis az igazi izgalma-
kat jelentõ gálát 2012
májusában tartják, ami-
kor a lettországi Riga
látja vendégül a résztve-
võ gyermekeket. A kül-
földi pedagógusok ittlét-
ük során számos új ta-
pasztalatot szereztek a
magyar iskolai életrõl, a
tanulók tudásáról, és a
pedagógusok gazdag

módszertani kultúrájá-
ról. Elviszik a világba
hazánk, Óbuda és a
Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola jó hírét.  

Comenius Expressz 
óbudai pedagógusokkal

Egy intézmény egy-
szerre két párhuzamos
nemzetközi együttmûkö-
désben vehet részt, így
az iskola már egy másik
jövõbeli pályázat elõké-

szítõ látogatásán is kép-
viseltette magát. Január-
ban két pedagógus járt a
dél-törökországi Isk-
enderunban, ahol a
Comenius Expressz ne-
vû projektet készítették
elõ német, spanyol, cseh,
illetve török partnerek-
kel. Reményeik szerint
sikeres elbírálás után
2011 szeptemberében a
gyakorlatban is útjára in-

dulhat a Comenius Exp-
ressz nevû modellvasút. 

A III. kerületi pedagó-
gusok a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet által
szervezett Óbudai Peda-
gógiai Napokon, márci-
us 30-án 10 órától te-
kinthetik meg a „Mátyás
kovács” címû mesejáté-
kot, illetve „A bika há-
za” litván népmese an-
gol nyelvû színpadi
adaptációját. 

Európai kapcsolatokkal nyílnak 
új dimenziók a Zipernowskyban

A Tempus Közalapítvány „Comenius Iskolai Együttmûkö-
dések” címû pályázatában hét ország fogott össze azzal
a céllal, hogy pedagógiai programjuk európai tartalom-
mal bõvüljön. A „3E” projekt két éven át tartó periódu-
sa alatt a résztvevõ partnerek legfõbb törekvése, hogy
újszerû, színes tevékenységeket vigyenek a tanórai
munkába, lehetõséget biztosítva a tanulók kreatív ötle-
teinek megvalósítására, illetve az önálló, felelõsségtel-
jes munkára. Magyarországon a közalapítvány a progra-
mot jelentõs összeggel, 20 ezer euróval támogatja.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

- Az intézmény elmúlt
20 éve és Kobzos Kiss
Tamás igazgató úr elhi-
vatott irányítói munkája
mindannyiunk számára
garanciát jelenthet arra,
hogy az iskolában a ma-
gyar népzene, a magyar
énekek révén már gyer-
mekkorban megtapasz-
talhassanak valamit a
diákok a Kárpát-meden-
cei magyarság távoli és
közelmúltjáról, és a dal-
lamok jellegzetessége
által megsejthessenek
valamit az összetartozá-
sunk eredetébõl és ere-
jébõl. Ezeket a célokat
mint eddig, ezután is tá-
mogatni fogjuk, s biztos
vagyok abban, hogy
mindannyiunk megelé-
gedésére szolgálna, ha
az iskola a jövõben,
szellemiségéhez mél-
tóbb körülmények kö-
zött mûködhetne -
mondta Bús Balázs pol-
gármester ünnepi kö-
szöntõjében.

A magyar népzene in-
tézményes, zeneiskolai

tanítása - Béres János
furulyamûvésznek, ze-
netanárnak köszönhetõ-
en - 35 éve indult el a
III. kerületben, az or-
szágban elsõként. Önál-
lóvá, Óbudai Népzenei
Iskola néven, a kerületi
önkormányzatnak kö-
szönhetõen 1991-ben
vált az intézmény.

Az Óbudai Népzenei
Iskolának ma már több
mint 200 növendéke

van, szinte valamennyi
magyar népi hangszert
oktatják a népi ének, a
népi játékok és a nép-
szokások mellett. Mun-
kájukat nagyban segí-
tette az 1972-ben elin-
dult, majd egyre tere-
bélyesedõ táncházmoz-
galom.

Az ebbõl kinõtt zené-
szek közül többen az
Óbudai Népzenei Iskola
tanárai lettek, így ifj.
Csoóri Sándor, Havas-
réti Pál, Lányi György,

Ökrös Csaba. Jelenleg
is az intézményben tanít
Jánosi András, Budai
Ilona, Fábián Éva, Ju-
hász Zoltán.

A jubileumi koncerten
felléptek az intézmény
növendékei, a gálamû-
sorban pusztinai csángó
iskolások és válaszúti
gyermekek is közremû-
ködtek Mezõségrõl, va-
lamint szerepelt a Csil-
lagszemû néptánce-
gyüttes. A programot
táncház zárta.

Iskolanaptár
Február 21-tõl március
11-ig: szóbeli felvételik
a középiskolákba. *
Március 17-tõl 18-ig:
módosítani lehet a kö-
zépiskolai felvételi sor-
rendet.

Iskolaváró 
a Kevében

Nyílt órákkal és foglalko-
zásokkal várják a leendõ
elsõsöket és szüleiket a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolában: március 11-én
8-tól 8.45 óráig az elsõ
emeleti 5. teremben
Libor Jánosné, még az-
nap 8.55-tõl 9.40 óráig
Belos Ibolya szintén az
elsõ emeleten, a 2. te-
remben. * Foglalkozá-
sokra április 5-én 17-tõl
17.45 óráig invitálják az
érdeklõdõket. (Cím: Keve
utca 41. Telefonszám:
368-9220. E-mail cím:
keve@kszki.obuda.hu) 

Jótékonysági est
A Fodros Általános Is-
kola Alapítványa a tava-
lyi bál sikere után febru-
ár 19-én újabb jóté-
konysági estet rende-
zett. A programnak a
Csillaghegyi Közösségi
Ház adott otthont. Fellé-
pett Tabáni István, Máté
Simon és együttese, a
Cassandra tánccso-
port, Danis Elza, a Pro-
peller Band zenekar -
dr. Vetõ Gábor együtte-
se és Janza Kata. A
táncházhoz a Fakutya
zenekar szolgáltatta a
muzsikát. A jótékonysá-
gi est bevételét az isko-
la második emeletének
színvonalas rendbeho-
zatalára fordítják.

Jubileumi koncert a Magyar Kultúra Alapítvány székházában

Húszéves az Óbudai Népzenei Iskola

Ebben a tanévben immár
második alkalommal ad
otthont képzõmûvészeti
kiállításnak a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet (PSZI). 

A Fodros Általános
Iskolában mûködõ

Aelia Sabina Zene-,
Képzõ és Táncmûvésze-
ti Iskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény képzõmûvésze-
tekben tehetséges tanu-
lói Varga Ágnes kerületi
munkaközösség-vezetõ
irányításával sajátíthat-
ják el a festészet és a
sokszorosított grafika
technikáit. 

Az intézményben 5
csoportban, 80-nál több
tanuló a mûvészeti okta-
tás keretein belül ismer-
heti meg a különbözõ
mûvészeti eljárásokat,

alakíthatja ki saját szín-
és formavilágát. Az in-
tézmény számtalan fõvá-
rosi és kerületi verse-
nyen ér el sikereket,
mely a magas színvona-
lú oktató-nevelõ tevé-
kenységet dicséri. A
képzõmûvészeti alkotá-
soknak az iskola is gyak-
ran helyt ad, kiállításai-
val formálja, alakítja a
tanulók esztétikai érzé-
két és bõvíti az ismerete-
iket az alkotómûvésze-
tek témakörében. Kö-
szönjük a pedagógusok
segítõ munkáját. A
PSZI-ben március
elejéig megtekint-
hetõ kiállítás gyer-
mekalkotóinak to-
vábbi sikereket kí-
vánunk!

Vicze Miklósné
szaktanácsadó

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

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

Gyermekmûvészek a PSZI-ben„Ez az utca budai.
Jól lehet itt játszani.”
Az Óbudai Waldorf Óvoda szeretettel várja a

2011/2012-es nevelési évre jelentkezõ, érdeklõdõ
szülõket 2011. március 24-én, csütörtökön 18 órától
tartandó tájékoztató estjére.

Cím: 1033 Bp., Harrer P. u. 9-11. (bejárat a Lak-
tanya u. felõl)

Tel.: 387-2530 
www.owo.hu, owovoda@citromail.hu

Tájékoztató a Waldorfban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kamaraest
Gulyás Márta növendé-
keinek közremûködésé-
vel Mozart, Schubert,
Rahmanyinov, Brandt és
Dvorák mûveibõl hallhat-
nak a Megbékélés Háza
ingyenes hangverseny-
sorozata kamaraestjén,
február 21-én 19 órától.
(Cím: Királyok útja 239.) 

Téglagyárak Óbudán
Kádár József: Óbudai
téglagyárak címû köny-
vét mutatják be február
24-én 18 órakor a Tá-
borhegyi Népházban.
(Cím: Toronya utca 33.)

KPB kreatúrái
Kovács Péter Balázs (KPB)
festõmûvész „Kreatúrák-
2” címû tárlata február 25-
ig látható a Vécsey János
Kollégium Ökollégium Art
Galériában. (Nyitva: hét-
köznaponként 10-tõl 19
óráig a Szél utca 11-13.
szám alatt.)

Transzcendens terek
Fenti címmel Konok Ta-
más Kossuth-díjas festõ-
mûvész munkáiból nyílt ki-
állítás a Symbol Art Galé-
riában (Bécsi út 56.). A ki-
állítást Juhász Ferenc,
Kossuth-díjas költõ nyitot-
ta meg, közremûködött
Perényi Eszter hegedû-
mûvész. (Az érdeklõdõk
március 1-jéig, naponta
12-tõl 19 óráig tekinthetik
meg az alkotásokat.)

Mesterek 
és tanítványok

A Szentendrei Mûvészeti
Iskola mutatkozik be a fen-
ti címmel a Vécsei János
Kollégium Artgalériájában.
Megnyitó:március 3-án 18
órakor. (Megtekinthetõ:
március 25-ig, hétfõtõl
péntekig 10-tõl 19 óráig a
Szél utca 11-13. szám
alatt.) 

Nemzetközi
textilkiállítás

Az óbudai Textilmúzeum-
ban megnyílt az European
Art Quilts VI. Nemzetközi
Textilkiállítás. A nagykö-
zönség április 4-ig tekint-
heti meg, keddtõl csütörtö-
kig 10-tõl 16 óráig, pénte-
ken és szombaton 10-tõl
14 óráig, vasárnap pedig
14-tõl 17 óráig.Hétfõn zár-
va. (Cím: Lajos utca 138.) 

Közel kétszázan látogat-
tak el az elsõ Zebra Mûter-
mi Napra a Vasarely Múze-
umba. Az elsõ nap sikerén
felbuzdulva, a múzeumpe-
dagógusok lelkesen ké-
szülnek a következõ, már-
cius 6-ai eseményre. 

Kényelmes helyszínt
teremtenek az alko-

táshoz, színes kreatív fel-
adatokkal minden kor-
osztály számára. Az új in-
teraktív kiállítótér márci-
us 6-án is érdekes játé-
kokkal várja az egyéni lá-
togatókat. „Térillúziók”
címmel, olyan Vasarely
mûveket mutatnak be a
kiállításon, amelyeken a
trükkösen megjelenített
síkformák háromdimen-
ziós érzetet keltenek. Az
interaktív kiállítótérben
felállított nagy asztal kö-
rül helyet foglalva, a láto-
gatók szabadon kipróbál-
hatják a textiltáskákban
elhelyezett játékokat, kre-
atív feladatokat.

Origami szobor 
A textiltáskákban elõre

elkészített segédeszkö-
zök közül mindenki ked-
vére válogathat. A hozzá-
juk tartozó részletes út-
mutató segít megtanulni,
hogyan rajzolhatunk há-
romdimenziós képeket.

Az elõkészített origami
elemekbõl mindenki sa-
ját szobrot építhet, amit
ki is állíthat. Számos fel-
adat foglalkozik még a
szimmetriával is; ezek-
nek az a lényege, hogy
meg tudjuk-e alkotni a
pontos tükörképét annak,
amit a társunk papíron
vagy térben rajzol. Így
némelyik feladat eseté-
ben elõny, ha többedma-
gunkkal érkezünk. A já-
tékok nagy része bár-
mely korosztály számára
élvezetes lehet, ám bizo-
nyos feladatok, társasjá-
tékok, kifejezetten a ka-
maszok és felnõttek ré-
szére készültek.

Vonalak 
Az esemény során so-

kan kérdezték, hogy
ugyanezek a játékok
lesznek-e következõ al-
kalommal, március 6-
án. A múzeumpedagó-
gusok gondoskodnak ar-
ról, hogy a második
Zebra Mûtermi Nap al-
kalmával az interaktív
kiállítótér teljes egészé-
ben megújuljon. A jelen-
legi mûalkotásokat és
játékokat újak váltják
fel. Vasarely mûvészeté-
nek egy másik aspektu-
sa kerül elõtérbe, mely a
vonalakra koncentrál. A
látogatóknak lehetõsé-
gük lesz közelebbrõl

megismerkedniük Vasa-
rely jól ismert mûvével,
a Zebrákkal. Illetve több
olyan mû is elõkerül a
raktárból, mely a vona-
lak vastagságának vagy
távolságának változtatá-
sával ér el térbeli illúzi-
ót. A kreatív feladatokat
rejtõ táskákba rengeteg
új felfedeznivaló, krea-
tív játék és feladvány
kerül majd.

Mivel rengeteg pozi-
tív visszajelzés érkezett
a Vasarely Múzeum
„Transzparencia” címû
kiállításával kapcsolat-
ban, a múzeumpedagó-
gusok elhatározták, hogy
a játékos feladatokat ki-
terjesztik az idõszaki ki-
állítás anyagára is. 

A második Zebra Mû-
termi Nap is ingyenes
lesz, ráadásul a résztve-
võk hazavihetik saját al-
kotásaikat. Mindenkit
várnak a szervezõk már-
cius 6-án 10-tõl 13 órá-
ig a Vasarely Múzeum-
ban. (www.vasarely.hu) 

Zebra Mûtermi Nap a Vasarelyben

A Flórián tér legszebb, legmeghatározóbb épülete a Vörösvári út sarkán. Helyén, illet-
ve mögötte ma már a Flórián üzletközpont van. 1968-ban még természetes látvány a
lovas kocsi, de mint láthatják, már jönnek a Csepelek… (Forrás: Gál László Csak a
szépre… címû albuma; Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekbõl. Fotó: Harsányi)

„A múlt emlékezete”
a Bibliotékában 

Fenti címmel nyílik cso-
portos kiállítás február
25-én 17.30 órakor a Fõ-
városi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri
Könyvtárában. A tárlaton
Póczos Anikó, Drótos
Tóth Gábor, Léczfalvi
Frigyes alkotásait láthat-
ják az érdeklõdõk. (Cím:
Füst Milán utca 26.)
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- Feleségem tõsgyöke-
res óbudai, két fivérével
együtt itt születtek az Attila
utcában. Itt cseperedtek hí-
res emberekké. (Ötvös
Csaba szintén Operahá-
zunk neves tenoristája, Öt-
vös Huba elismert zongo-
ristaként járta a világot,
betegségéig - a szerzõ.)
Csilla kislányként nem
egyszer focizott együtt fiú-
testvéreivel és Tarlós Ist-
vánnal. Az apró kislány-
nak is be kellett állnia vé-
deni, de legtöbbször a lab-
dával együtt esett be a ka-
puba, így a fiúk alkalmat-
lanná nyilvánították a foci-
ra - idézi fel a múltat az ün-
nepelt operaénekesnõ fér-
je, Szabados Antal. Annál
jobban ment neki az úszás,
még ifjúsági bajnok is volt.
Akkoriban mindenki a
Csillaghegyi Strandra járt
egész nyáron. Itt lett szerel-
mes Csaba, a nagyobbik
fiú Házi Erzsébetbe, s jó-
val késõbb feleségül is vet-
te õt. Akarjai közt hunyt el
korunk egyik legcsillo-
góbb dívája a kórházban,
15. házassági évfordulóju-

kon. Visszatérve szeretett
feleségemre és családunk-
ra, mi már jó ideje itt la-

kunk a Táborhegyen. Csil-
la nagymamája, már 100
éves távlatban, itt tanított
nemzedékeket. 

- Ha már tanítás. Csilla,
Ön is tanít. Módszereit kül-
földön is elismerik. 

- Bel canto-t tanítok. Po-
zícionáltan, jó helyen, jól
artikulálva és érthetõen

kell énekelni. Ennek a
technikáját oktatom. Tíz
éven át tartottam mester-

kurzusokat Barcelonában
és több katalán városban.
Emellett koncerteztem és
felléptem a spanyol társu-
latokban. Hálájukat szép
díjjal, a Pablo Casals kitün-
tetéssel fejezték ki, melyet
mesterkurzusaimért, tradi-
cionális elõadásaimért, te-
levíziós, rádiós megnyilvá-

nulásaimért kaptam. Büsz-
kén viselem a Mollet de
Valles városa által adomá-
nyozott díszpolgári kitün-
tetésemet is. Nem kis
büszkeséggel tölt el, hogy
spanyol növendékeim kö-
zül is többen elismert tur-
nézó mûvészek lettek, má-
sok már oktatják is mód-
szeremet. 

- Milyennek látja az
opera, mint mûfaj mai
helyzetét?

- Már az 1990-es évek
elejétõl sokkal keveseb-
ben járnak operába, hang-
versenyekre. A fiatalokat
nem is kapacitálják, mint

azelõtt. Igaz,
a jegyárat is
nehéz megfi-
zetni. Ezért
népszerûsítõ,
olcsóbb elõ-
adásokra len-
ne szükség,
mint annak
idején. Né-
hány kollé-
g á m m a l
összefogtunk
és munkás-
szállásokon,
mûvelõdési
házakban, is-
k o l á k b a n ,
szociális ott-
honokban ad-
tunk elõ ope-

ra-keresztmetszeteket,
nagy sikerrel. Személy
szerint nekem nincs okom
nagy panaszra, azonban
mégis beszûkültek a fellé-
pési lehetõségek. Több-
nyire a sztárolt elõadókat
hívják koncertezni, mi-
közben felbecsülhetetlen
értékek, mûvészek felej-

tõdnek el. Szerencsére a
modern technika kínálta
megoldások nekem sokat
segítenek az értékmentés-
ben, továbbadásban. Pá-
lyafutásomból közel 100
koncert, szereplés, fellé-
pés látható a YouTube-on.
Az érem másik oldaláról
szólva pedig, gyakran jön-
nek hozzám szép hangú
növendékek, de nem is-
merik a kottát, még a leg-
elemibb szinten sem.
Szolmizálni sem tudnak.
A közelmúltban minimá-
lisra csökkentették az
énekórák számát. Ezt tet-
ték Kodály országában. A
zenetanulás nem úri hun-
cutság, hanem az ember-
hez méltó élet egyik ga-
ranciája. Ha megfosztjuk
a fiatalokat a szellemi élet
finomságaitól, és csak
praktikus tudományokat
oktatunk, hamar gépem-
berekké változtatjuk õket. 

- Ha már az emberhez
méltó életnél tartunk, mit
szeretnek leginkább Óbu-
dában?

- Ha tõmondatokba kell
foglalnom, mi mindenféle
érdekeltség nélkül állítjuk,
az önkormányzat vezetése
több évtizede ténylegesen
a lakók érdekében dolgo-
zik. Itt még a hegyvidék is
sokkal élhetõbb, mint má-
sutt. Óbuda földrajzi
adottsági páratlanok.
Gyakran sétálunk a Duna-
parton, ahol a folyó völ-
gye biztosítja az állandó,
friss levegõt. A Duna-part
egyébként mindig is kü-
lön „álomvilág” volt szá-
munkra, különösen a ré-
gebbi idõkben. A város-
részben számtalan, meg-
hitt kultuszhely, csodála-
tos épület és létesítmény
nyújt felemelõ látványt, a
Zichy- és a Kiscelli-kasté-
lytól kezdve, az Óbudai
Társaskörön át, az Aquin-
cumi Múzeumig. Nagy-
szerû régészeti feltárások,
kirándulási lehetõségek,
kulturális események,
programok közül válogat-
hatnak az itt élõk és az
idelátogatók. Sorolhat-
nánk vég nélkül. És hát
ugye ez Csilla szûkebb
szülõhazája. Hát hol érez-
hetnénk magunkat legjob-
ban otthon, ha nem Óbu-
dán?

Sz. Cs. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2003-ban Óbuda Kul-
túrájáért Díjat alapított, melynek odaítélését és átadását rendeletben szabályozta.
„A cím adományozható mindazoknak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ szemé-
lyeknek, 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 nyilvá-
nosan meghirdetett és beérkezett javaslatok alapján - a kulturális, 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 pénzjutalom jár.
A díjat az Óbuda Napja kulturális rendezvénysorozaton adják át.
A díj odaítélése végett írásban - rövid indoklással együtt - várják az óbudai polgárok, civil szervezetek és
egyéb közösségek jelölési javaslatait. A javaslatokat zárt borítékban, a polgármesteri hivatal oktatási és kul-
turális fõosztályára (1033 Budapest, Laktanya utca 4.), „Javaslat Óbuda Kultúrájáért Díj adományozá-
sára” megjelöléssel 2011. március 8-ig kérik eljuttatni.

Felhívás Óbuda Kultúrájáért Díj adományozására

Az operaénekesnõ esete a focival

Óbudai történetek 
Ötvös Csilla nevét jól ismeri az operarajongók tábora. Koloratur szopránját megjegyeztük,
mint Gara Máriát, Iluskát, a Francia királylányt, Papagénaként a Varázsfuvolából, vagy a
Sevillai borbély Rosinájaként a tévés operafilmbõl. Több mint ötven szerepet keltett élet-
re az Operaház színpadán az elmúlt 36 esztendõ alatt. Mûvésznek születni kell - mondják,
és ez rá tökéletesen igaz. A szép hanghoz csillogó egyéniséget és külsõt kapott a sorstól.
Kevesebben tudják róla, hogy elkötelezett tanár, aki szívén viseli a következõ generációk
kimûvelésének feladatát. Mindemellett szép családja van, háziasszonyi kötelességében is
maximálisan helytáll. Férjével jó ideje Táborhegyen „táboroztak le”. Beszélgetésünk alatt
sorra törnek elõ az emlékek Óbudáról, egy „életben elbeszélve”. 

Egy emlékezetes pillanat: Ötvös Csillát harmincadik operaházi jubile-
umán köszöntötte öltözõjében dr. Mádl Ferenc, volt köztársasági el-
nök, felesége Mádl Dalma és a nemrégiben elhunyt dr. Lipp László
atya, a gazdagréti Szent Angyalok templom lelkésze
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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,
automata 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
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� Bútorgyártás, házgyári konyhák felújítá-
sa és egyedi bútorok készítése ingyenes fel-
méréssel. Tel.: 06(20)318-8409

� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése, 21 év tapasztalat, szakképzettség, jo-
gi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Veszélyes fák kivágása alpintechnikával,
referenciával, közületeknek, magánszemé-
lyeknek. Kedvezményes szállítással. Tel.:
06(20)524-5200
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� TV-szerelõ (LCD, Plasma is) Nagy István.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Kiszállás in-
gyenes. Bevizsgálás 1000 Ft.
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl. kétszárnyú ablak zárszer-

kezetének cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Takarítást és vasalást vállalok. Tel.:
06(30)570-0583
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Kéménybélelések, kéményjárdák, ké-
ményépítések, ÉMI minõsítéssel, ügyintézés-
sel, Metal-vill Kft. Tel.: 06(30)688-3683;
06(70)518-1451
� Gyógymasszõr-hölgy masszázst vállal.
Budapest, III. ker. Tel.: 06(70)356-2985
� Csizi szabó öltöny, nadrág készítés, méret-
re igazítás. III. Uszály u. 5. f/5. H-Cs: 12-17-
ig. Tel.: 252-2851
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� 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
� Fakivágás, kiszáradt, áramközeli,
házközeli veszélyessé vált fák kivágása. Te-
lektisztítás, zöldhulladék elszállítás. Tel.:
06(30)933-5627
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Tapasztalt pedagógus esti gyermekfel-
ügyeletet vállal. Tel.: 06(30)634-5806
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést, szigetelést, pán-
tok, zsanérok  cseréjét, polc készítést javítá-
sát, falfúrást, Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Ruhajavítás, felhajtások, cipzárcsere,
függönyvarrás, átalakítás, foltozás stb. Bé-
kásmegyer Gyûrû u. 3. Tel.: 06(20)521-6936

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� 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
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával. Kezelési idõ 26 perc (7000 Ft). Az
SZTK-ákból elköltöztünk. Jelenleg a békás-
megyeri lakóparkban rendelünk, rugalmas
idõbeosztás, hétközben és szombaton beje-
lentkezéssel. Tel.: 06-70-271-9867
� 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.
� 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
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel.
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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

� Dajka, gyermekfelügyelõ, gyógypedagó-
giai asszisztens képzés. Kaszaképzõ. Tel.:
276-5918, Ny.01006404

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134

� Magyar nyelv és irodalom, történelem és

esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol és francia magánórák tapasztalt ta-
nárnõnél, vizsgára felkészítés, korrepetálás,
rugalmas órarenddel. Tel.: 06(70)201-0618
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Pótvizsgafelkészítés. Tel.: 367-0256
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Matematikatanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003 (web: www.matekonline.hu;
www.fejetanoda.atw.hu)
� 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
� Olasz, orosz angol minden szinten diplo-
más tanárnõnél Óbudán. Tel.: 06(30)587-
8329
� Német nyelv tanítását (külkereskedelmi
szaknyelvet is), nyelvvizsgára felkészítést
vállalok, magyar-német állampolgár. Tel.:
06(30)481-6240
� Angol magánórák Csillaghegyen, felnõt-
teknek is, nagy nemzetközi gyakorlattal, 1800
Ft/60 perc. Tel.: 06(20)973-3467

� Rózsadomb lábánál, 26 nm-es, felújított
garzonlakás 9,5 millióért tulajdonostól eladó,
metróközelben. Tel.: 06-20-208-43-73
� Rózsadombon, Zöldlomb úton 50 nm-es,
kétszobás, emeleti lakás tulajdonostól, jó köz-
lekedésnél 16 980 000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-
20-52-54-019
� Békásmegyeren, Zsigmond Király Fõis-
kola mellett eladó egy 51 nm-es lakás 8,2 mil-
lióért, csak magánszemélynek. Tel.: 245-2458
� Óbuda központjában, 1 szobás öröklakás
hosszú távra kiadó 45000 és rezsi, kaució 2
hó. Tel.: 06(70)291-2637
� Szeretne saját telkén, kitûnõ levegõn ker-
tészkedni Óbudától 10 percre? Gyönyörû pa-
norámás, 725 nm-es zártkert Budakalászon
áron alul, 2,9 MFt-ért eladó. Érdeklõdni:
06(30)626-9440
� Garzonlakás Békásmegyeren eladó. Kis
rezsi, jó közlekedés. Tel.: 06(20)414-2349
� Ingatlanközvetítõ magániroda keres-kí-
nál! E-mail: info@corneliuskft.hu Tel.:
06(20)563-8673; 06(30)931-6176; 202-0038
� Elcserélném óbudai, 3 szobás, 78 nm-es,
önkormányzati, tégla építésû lakásom kisebb-
re, értékegyeztetéssel. Érd.: 06(30)244-9115

� Iroda kiadó 26000/hó. Jó közlekedés,  par-
kolás. www.obudairoda.hu Tel.: 06(20)943-
9619
� Kiadó Óbudán, Váradi utcában, buszmeg-
állónál 2 szobás panellakás bútorozottan,
42000 Ft/hó+rezsi. Tel.: 06(30)484-7655
� 44 nm üzlethelyiség, 40 nm iroda, igénye-

�� 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

� 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

Ingatlan

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is (a kerületben).
Tel.: 06(30)964-5331

� 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 be-
tegforgalmú gyógyszertár épületében léte-
sített gyermekorvosi rendelõ kiadó. Ér-
deklõdni a feltüntetett telefonszámon le-
het: 06(30)977-9490

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

�Szemölcsök, bõrelváltozások, aranyerek-
végbélpanaszok, kismûtétek, benõtt körmök
lasersebészete. Dr. Kovács László, fõorvos.
06(30)278-0097, www.lasersebesz.hu, Bécsi
u. 217. 1/1. péntek 15-18

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai
magánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat.
Budapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó
Katalin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai 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

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

� MIKROHULLÁMÚ SÜTÕ SZER-
VIZ 1033 BP., KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-
0465, 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

sen kialakítva, kedvezõ áron, Hévízi úton ki-
adó. Tel.: 06(30)265-6390
� Kiadó ház. Háromszintes, szintenként 56
m2. Tel.: 06(30)964-5331. E-mail: lilapont@t-
online.hu
� Összkomfortos üzlethelyiség (37 nm), a
Bp., III. Reviczky ezr. u. 12-ben kiadó. Tel.:
06(20)953-1296
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Kiadó lakásokat, szobákat, házakat kere-
sünk! Tel.: 06(70)383-5004, 351-9578;
www.alberletpont.hu

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 18 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, hangszert,
bizsukat, kitüntetést, könyveket, hagyatékot,
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-308-91-48
� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get 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

� Eltartási, életjáradéki szerzõdést kötne
kedves fiatal pár lakásért, azonnali készpénz
és havi járadék fejében! Tel.: 06(30)257-6343
Deák Zsófia

� Okleveles kutyakozmetikus vállalja kis-
és nagytestû kutyák teljes körû kozmetiká-
zását hétvégén is. Házhoz megyek. Tel.:
06(30)232-7795
� Ki jönne velem az Üllõi útra meccset néz-
ni? Telefonáljon! Tel.: 240-7123

� 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
� Bp., III. ker. élelmiszer nagykereskedés
keres leinformálható, gyakorlattal rendelkezõ
gépkocsivezetõt C kategóriás jogosítvánnyal,
árukiszállításra, korai munkakezdéssel. Je-
lentkezni fényképes önéletrajzzal a szalli-
tas@bekaskft.hu e-mail címen lehet.
�Önállóan dolgozó karosszéria lakatost ke-
resünk III. kerületi szervizünkbe. Tel.:
06(30)925-3085
� Kozmetikus végzettségû kollégát kere-
sünk, valamint manikûrösnek, pedikûrösnek
helyet biztosítunk, alakformáló szalonunkban
(EuroCenterrel szemben). Érdeklõdni a
06(30)555-9853-as telefonszámon lehet.
�Könyvelõnek, szakképzettség, számítógé-
pes gyakorlat, számlaképesség mellett mun-
kát biztosítok! Iroda a III. kerületben. Tel.:
06(30)932-2637,

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

� III. ker. Pók utcai ltp. bevásárló központ-
jában 150 nm-es tetõtér helyiség eladó-kiadó.
Tel.: 06(20)972-8916

Üzlet

Társkeresõ

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

Közérdekû tanácsadás
A Lakóközösségek Életminõsége Javításáért Óbuda-Békásmegyer Egyesület
(LÉJÓBE) folytatja közérdekû tanácsadási szolgáltatását.
Ön társasház vagy lakásszövetkezet lakóközösségében tulajdonosként illetve bér-
lõként él és érdeksérelem érte? Vitája támadt a közös képviselõvel, vagy a
lakóközösséggel, netán az önkormányzattal? Kérdései vannak a fûtéskorszerûsítés,
az utólagos homlokzati szigetelés tényszerû tapasztalatairól?
Kérdései vannak, melyekre nem kap választ? Nem ismeri jogait, lehetõségeit, segít-
séget szeretne? Ingyenes tanácsadást biztosítunk, ahol gyakorló társasházi és
lakásszövetkezeti tisztségviselõk válaszolnak kérdéseire.
Idõpont és helyszín:
1. Békásmegyer, február 24-én 17-tõl 19 óráig, Csobánka tér 5., közösségi ház.
2. Belsõ-Óbuda, február 25-én 17-tõl 19 óráig, Vörösvári út 17., V. emelet,
lakásszövetkezeti iroda. (Elõzetes bejelentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõváro-
si Szervezete márciusban az alábbi idõ-
pontokban és helyszíneken szervez vér-
adást. 

M árcius 1-jén 10-tõl 15.30 óráig:
az Óbudai Egyetem Neumann Já-

nos Informatikai Karán (Bécsi út 96/b.)
Március 5-én 10-tõl 14 óráig: az Ext-

rém Autó Shown, a véradó buszban
(Baumax Áruház: Szentendrei út 40.)

Március 18-án 15-tõl 18 óráig: az
Auchan Óbuda Áruháznál, a véradó ka-

mionban (Szentendrei
út 115.)

Március 27-én 8.30-
tól 12.30 óráig: a Bol-
dog Özséb Plébánián
(Lékai Bíboros tér 5.)

Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves,
de még nem töltötte be a 60. életévét
(rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy
érzi, hogy segíteni tud a rászoruló bete-
geken, jöjjön el a véradásra! Személyi
igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya
szükséges.

Kiállítások a Kiscelliben
• Csurka Eszter képzõmûvész „Vágy” címû tárlatát (válogatás az
elmúlt évek termésébõl) március 20-ig nézhetik meg a Kiscelli
Múzeum Templomterében.
• Kovács Endre fotográfus „Idõleges felejtés” címû kiállítása (az
50 fekete-fehér felvétel zöme Budapesten és környékén készült
az 1960-as évek végén, a ‘70-es évek elején) március 16-ig
látható a Kiscelli Múzeum Oratóriumában.
(Megtekinthetõk: hétfõ kivételével, munkanapokon 10-tõl 16 óráig,
szombaton és vasárnap 10-tõl 18 óráig Kiscelli utca 108. szám alatt.)

Adj vért és ments meg három életet!
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Fogadóórák – Hirdetés

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.
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Közeledik a tavasz, a kerti
munkák során már a növé-
nyek idei formáját, gyümöl-
cseit is befolyásoljuk. Sok
múlik a metszésen, melynél
a legfontosabb, hogy idõ-
ben elkezdjük. Cikkünkben
a metszés néhány olyan
alapkérdését boncolgatjuk,
amirõl ritkán esik szó. 

1. Miért metsszünk?
Metszéssel alakítjuk a

növényeket olyan formá-
ra, amilyenre szeretnénk.
A gyümölcstermõ növé-
nyeket azért metsszük,
hogy a növényt jó termõ-
egyensúlyi állapotban
tartsuk. Ez azt jelenti,
hogy a növekedés és ter-
mésképzés összhangban
van, és a legjobb minõsé-
gû és mennyiségû gyü-
mölcsöt kapjuk. A dísz-
növények metszésével
meghosszabbítjuk életü-
ket, serkentjük virágzá-
sukat, a szép, díszítõ ter-
mésûeknek pedig növel-
hetjük a terméshozamát. 

A metszés három tör-
vényszerûséget használ
ki a korona kialakításá-
hoz. a. A csúcs uralma: a
vesszõn kihajtó rügyek
mindig a csúcson vagy
annak közelében hajta-
nak ki a legerõteljeseb-
ben. * b. A hajtás szögé-
nek fontossága: minél
közelebb van a hajtás ál-
lása a függõlegeshez, an-
nál erõsebbek a belõle
fejlõdõ hajtások. * c. A
metszés erõssége: minél
erõsebben metsszük vis-
sza a vesszõt, annál erõ-
teljesebb lesz rajta a haj-
tásnövekedés. 

Erõs metszésnek
mondjuk, ha a vesszõt
harmadára vágjuk visz-
sza, azaz kétharmadát el-
távolítjuk. Ha gyengén
metszünk, vagyis a
vesszõ kétharmadára (te-
hát egyharmadát vágjuk
le), ez gyenge hajtásnö-
vekedést eredményez. 
2. Mikor metsszünk? 

A metszés idõpontja
növényektõl függ. A met-
szést -2 Celsius-fok felett
kezdhetjük el gyenge nö-
vekedésû fákon, bogyós
cserjéken és a gyümölcs-
fákon is. Csak fagymen-
tes idõben metsszünk,
erõs fagyban ugyanis a
rideg és törékeny hajtá-
sokon ejtett sebek nem
tudnak begyógyulni. A
munkákat legjobb befe-
jezni a rügyek kipattaná-
sáig.

Díszcserjéink alakító
metszésekor fontos meg-
különböztetni az eltérõ
idõben virágzó fajokat,
fajtákat. Enyhén metsz-
szük vissza azokat a virá-
gos cserjéket, melyek a
virágokat az egyéves
vesszõn fejlõdõ rövid
hajtásokon hozzák
(gyöngyvesszõk, gyöngy-
virágcserje, rózsalonc,
kányabangita, stb.)

A virágaikat az erõs
évi hajtásból fejlesztõ
cserjéket erõsen vissza-
vághatjuk (pl. bugás hor-
tenzia), a gyengébb haj-
tásokat erõsebben vág-
juk vissza, az erõseket
kevésbé. A nyáriorgonát
is ilyenkor metsszük vis-
sza, utána istállótrágyá-
val vagy lombbal, tõzeg-

gel vastagon takarjuk,
hogy ne fagyjon vissza.
Most ne metsszük azokat
a fajokat, amelyek kifej-
lesztették bimbóikat a
nyár folyamán (orgona,
aranycserje /Forsythia/,
lilaakác, aranyesõ,
boroszlán, díszcseresz-
nye). Ezeket legfeljebb
ritkítsuk (távolítsuk el az
elöregedett hajtásokat).
3. Mivel metsszünk?

A leggyakrabban
használt eszköz a met-
szõolló, 1,5-2 centiméte-
rig vághatunk vele hajtá-

sokat, vesszõket, gallya-
kat. Kétféle ollót külön-
böztetünk meg: rávágó
és mellévágó ollót. A
mellévágó olló inkább
virág- és rózsaszedésre
alkalmas. A mellévágó
ollók az általánosan el-
terjedtek. 

Milyen a jó olló? Szi-
lárd, tartós, ugyanakkor
könnyû. A pengéje cse-
rélhetõ, éle tartós. Nye-
lén mûanyag bevonat

van, ezért tenyérbe si-
mul, meleg tapintású (ez
télen fontos). A korszerû
ollók ujjaknál lévõ nyele
el tud fordulni. A nyél le-
gyen elég hosszú, de tud-
juk elég nagyra nyitni az
ollót. A rugó ne legyen
túl kemény, a záródó olló
könnyen ütközzön (le-
gyen gumibetét az ütkö-
zõn). A zárat lehessen
könnyen kezelni. A pen-
gének csak a domború
oldalát élezzük, vizes fe-
nõkõvel. 

A metszõollóhoz ha-
sonló pengével, de
hosszú 60-80 centimé-
teres nyéllel rendelkezõ
gallyvágó ollóval tu-

dunk nagyobb ágakat
vágni (3 centiméter át-
mérõig). Sövénynyíró
ollóval a sövények kézi
igazítását végezhetjük,
de a gépi sövénynyírók
is nagyon jól használha-
tók. 

A fûrészek közül a ke-
retes fûrész nem használ-
ható a lomb között, he-
lyette használjunk íves
hegyû ágvágó kardfû-
részt. A korszerû fûrész

éle nem igényel különö-
sebb karbantartást.  Nye-
le akkor jó, ha kézbe illõ,
és meleg fogású. 

A fûrészek durva vágá-
si felületet hagynak hát-
ra. Ezt éles késsel simára,
a seb szélét épre kell vág-
nunk, hogy a forradást
elõsegítsük. A vágás leg-
népszerûbb eszköze a
kacor, a hajlított pengéjû

és nyelû kertészkés. Nem
veszélyes szerszám, de
egy kis gyakorlat szük-
séges a használatához. A
kést szinte borotvaélesre
kifenhetjük vizes fenõ-
kõvel. Mindig csak
egyik oldalát élezzük,
azt, amelyiken a köröm-
hely van. 

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök 

Kertészeti tanácsok

Metszés: a három legfontosabb kérdésrõl

Még mindig vannak kérdései a metszésrõl?
Február 26-án, szombaton jöjjön el a Fitoland
szakmai napra, melyen a metszés témakörét mu-
tatjuk be részletesebben.
Metszési bemutatók: gyümölcsfák metszése; me-
diterrán növények metszése; cserjék, formanövé-
nyek metszése.
Vegyen részt nyereményjátékunkon, amin profesz-
szionális metszõollót nyerhet! Várjuk Önt és csa-
ládját kertészetünkben.

Fitoland Dísznövénykertészet
Bp., III. ker. Bécsi út 387.

Nyitva: minden nap 8-tól 18 óráig.
www.fitoland.hu

Lemosó permetezés gombásodás ellen
A Fõkert Nonprofit Zrt. fasori alközpontjának egyik legfontosabb feladata a tél végi le-
mosó permetezés. Ennek célja, hogy a fák törzsén, vázágain és a kéregrepedések-
ben megtelepedett baktériumos és gombás betegségek szaporító képleteit elpusz-
títsuk, gyérítsük a kártevõ rovarok (pajzstetvek, levéltetvek, molyok, atkák) áttelelõ
alakjait, ezzel megelõzzük tavaszi fertõzésüket.
A védekezéshez olyan növényvédõszert alkalmazunk, mely 3 százalékos hígításban
kozmetikai vazelin olajat tartalmaz, az emberekre, állatokra, a környezetre nem
ártalmas.
A leggondosabb munkavégzés közben is elõfordul azonban, hogy a szer a parkoló
autókra hullik. A permetezõszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az elsõ au-
tómosáskor - plusz költséget nem okozva - eltávolítható, könnyûszerrel lemosható.
A munkákat a fõváros kiemelt parkjaiban és fasoraiban végezzük.
Parkokban a látási viszonyok miatt nappal, a fasorokban
pedig az éjszaka folyamán, hogy a gyalogos és közúti
forgalmat ne zavarjuk.
A lemosó permetezés Óbudán a következõ területeket
érinti: Szentendrei út 11. sz. fõút bp-i szakaszát - Ár-
pád fejedelem útját.
A lemosó permetezés kezdetét február utolsó hetére ter-
vezzük, befejezése március 3. hete körül várható, ez a
fagymentes idõszakoktól függ.
Amennyiben kérdése merülne fel a permetezéssel kap-
csolatban, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat. Ingye-
nesen hívható zöld számunk: 06-80-277-275.
Megértését elõre is köszönjük!
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Hosszú kimaradás után ta-
valy év vége felé újra talál-
kozott az Óbudakocsma-bri-
gád, hogy másodjára is be-
vegye a Kolosy teret. 

Az összefutásról csak
3gee úr hiányzott,

akinek fontos céges kajál-
hatnékja akadt az óbudai
Trófeában, vagyis a volt
Vasmacska étteremben.
Míg õ nagykanállal hab-
zsolta a kacsát, mi nyel-
tük a bort és a szódát. A
társaság a Csengõdi
„Aranyhomok” pohara-
zójában alapozott. 

A megfelelõ fröccsnyo-
más beállítása után átpen-
deredtünk a Fapados bo-
rozóba. Nyájas mosollyal
arcán üdvözölte kis csa-
patunkat a tulaj úr, akitõl
tüstént bekértük az olasz
és rozé fröccseinket. Vi-
dáman a talponálló pult
köré gyûltünk, ahol jól
mutattunk, még két képet
is készítettem a csapatról.
A fotókat nézegetve más-
nap, egy idézet jutott
eszembe a világhírû elõ-
adómûvésztõl, Hajós Ja-
nitól, aki bölcsen ezt éne-

kelte kedvenc horányi da-
lában: „Azóta sincs egy
ilyen brigád, ki együlté-
ben ennyit piált!”

A csuda fini fröcc-
sökkre és az egyik höl-
gyemény bundájában
magával hozott kirántott
hal szagára úgy meg-
éheztünk, hogy átbaty-
tyogtunk a Kolosy sarkán
lévõ török büféhez, és jó
hangulatunkban a Semir-
re (a Cobra 11-bõl) ke-
resztelt tagtól rendeltünk
néhány adag gyrost. 

Tele hassal, és az
erõspityus ajvártól égõ to-
rokkal mentünk át az

Admirál pincébe, amirõl
azt hittem, hogy bezárt.
Szerencsére ez nem így
van: félgõzzel, de üzemel.
Ez a hely ifjúkorom szen-
télye volt, ezért közel áll a
szívemhez. Rengeteg em-
lék és átmulatott hétvége
jut róla eszembe. 

Az Admirál történetét
azonban talán nem min-
denki ismeri. A pince he-
lyén anno valami egé-
szen más (nyilvános il-
lemhely) üzemelt itt a
‘80-as évek végéig, mi-
kor is meglátták, hogy a
kajában nagyobb biznisz
van…, de jobb, ha ebbe
nem megyünk bele. A lé-
nyeg: némi átalakítás
után egy nagyon kelle-

mes kis pincét kanyarí-
tottak a helyére, ahová
pár lépcsõn lehet lejutni a
Kolosy térrõl. Lent han-
gulatos terméskõ és bar-
na lambéria-berakás fo-
gad. Olyan a hely, mintha
egy repülõgép belsejében
haladnánk. Szûk alagút,
két kisebb helyiséggel a
szélén, a Bika és a Kalóz
teremmel. A hangulata
nagyon jó, csak egy ki-
csit füstös. Rég ettem
már itt, de akkor nagyon
jó volt a kaja. A kiszolgá-
ló hölgy kedves. Régen
volt csapolt Szalon sör és
Gold Fassl, ma már csak
üveges sör és bor kapha-
tó. A fizetõképes vendég
fogyott el, vagy a hegyi-
ek a Vapianóba járnak
tésztát burkolni? Ki tud-
ja? Mindenesetre telt ház
nem igazán volt. 

Nem úgy, mint a ‘90-
es években, mikor az
Admirál a fénykorát élte.
A fél hegy ide járt mulat-
ni, kajálni, kártyázni. Öl-
re mentünk egy szabad
asztalért, amiért komo-
lyan meg kellett küzdeni.
Laci, a „fõcincér” csak
akkor adott asztalt, ha
írásba adtuk neki, hogy
kajálni is fogunk, nem

csak vedelni. Mikor
meglátott minket jött az
örökzöld kérdése: „Va-
csiztok, vagy csak isz-
tok?” Mert asztal csak
vacsivendégeknek járt
ám. Holmi suttyó diá-
koknak nem. Így gyak-
ran hosszas viták alakul-
tak ki az asztal körül. 

Azért a nyarakat sze-
rettük itt igazán, mert ak-
kor nyitva volt a terasz!
A kellemes kis szaletlis
helyrõl nem egy High-
life és Közgáz Pince buli
indult útjára. Folyt a Sza-
lon sör a torkunkon lefe-
lé literszámra és toltuk a
melegszendvicset, ami
mindig idõ elõtt elfo-
gyott. Csóró diákok lé-
vén a sör mellé az asztal
alól töltikéztük a Non-
stopban vásárolt Golf
Club whiskynket, de fi-
gyelni kellett, hogy a La-
ci meg ne lássa. Mikor
szakadt piros Renaultja a
placcon parkolt, nagyon
résen kellett lenni. So-
sem értette a tag, hogy
bírjuk magunkat ilyen
hülyére inni három korsó
sörtõl. Mi persze a me-
legre fogtuk…

OBUDAKOCSMABLOG.HU

(Finomította: Sz. Cs.)

„Vacsiztok vagy csak isztok?”

Kolosy téri kocsmakörkép: az Admirál és „társai”

A környéken élõknek, a di-
ákoknak, a taxisoknak, de
még a rendõröknek is fel-
tûnt, hogy a Szentendrei út
és a Raktár utca sarkán ál-
ló Fanni büfé eltûnt. A köz-
kedvelt „kajálda” egyszer-
csak köddé vált… 

D e vajon mi volt a
hirtelen eltûnés

oka? Mint megtudtuk, a
telek, amelyen a büfé
épülete állt, a mellette

levõ társasházé, így a
büfé tulajdonosa hosszú
évekig bérelte a terüle-
tet. Ám mivel a társas-
ház megemelte a bérleti
díjat, így már nem érte
meg fenntartani a büfét.
Ezért a tulajdonos úgy
döntött, nem mûködteti
tovább a vállalkozást.
Visszaadta az önkor-
mányzatnak a mûködési
engedélyét, lebontotta
az épületet és távo-
zott…

D. Zs.

Fanni anno

Idén március 10-én vár-
ják a torkoskodókat. A

Magyar Turizmus Zrt.
ugyanis ismét meghirdeti a
hagyományossá vált Tor-
kos csütörtök-akciót. 

A hatodik alkalommal
rendezendõ Torkos csütör-
tökön az akcióhoz csatla-
kozó éttermekben egész
nap féláron lakhatnak jól a
betérõ vendégek. Az el-
múlt évben 230 ezer ven-
dég torkoskodhatott 1300
vendéglátóipari egység-
ben. Az akcióhoz csatlako-
zó éttermekrõl a http://
menjunkenni.hu oldalon
lehet tájékozódni. 

A néphagyomány sze-
rint a Torkos csütörtö-
kön - annak ellenére,
hogy a húsvéti 40 napos

böjt kezdetét jelentõ
hamvazószerdát követõ-
en ünnepeljük - ismét
szabad volt húst fo-
gyasztani, sõt bizonyos

területeken a csütörtöki
torkoskodás „kötelezõ”
volt, már csak a farsangi
maradékok elfogyasztá-
sa céljából is.

Torkoskodjon idén is csütörtökön!

Torkos csütörtök
Hogyisne Béla, ma még csak szerda van

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Reménykedünk
Rejtvényünkben József Attila: Tavaszi ének címû ver-
sébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 6. és a függõle-
ges 1. sor megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Szõlõfajta. 6. Az idézet elsõ sora (zárt be-
tûk: K. I. M.). 12. Kártyajáték. 13. Verítékezik. 14. G. Y. S. 15.
Nehézfém. 16. Tartozik. 17. Jegyeztem. 19. Nagy, olajjal is
foglalkozó cégünk névbetûi. 20. Fizikai fogalom. 22. Fejér me-
gyei helységbe való. 23. Szelíd, angolul. 25. Norvég, román és
magyar autók jele. 27. Nyári hónap rövidítve. 28. 1849-es vér-
tanúk. 30. Gazos. 32. Kettõs betû. 33. Hosszú idõ múlva. 34.
Birodalom, királyság a briteknél. 35. A Hélium és a Neon
vegyjele. 37. Szakszervezeti Bizottság (az elsõ kockában ket-
tõs betû). 38. Gépjármûkormány fajtája. 40. Ritka férfinév. 41.
Olasz, belga és kubai autók jele. 43. … iacta est, a kocka el van
vetve. 44. Johnny …, amerikai filmszínész. 45. USA ûrkutatá-
si cég, rövidítve. 47. Kettesben, kettesével a franciáknál. 49.
Adófajta, rövidítve. 51. Színésznõnk, Eszter. 53. Biliárd tarto-
zéka. 54. Névelõs résztvevõ. 55. Hamlet nemzetisége. 56. Va-
jon elföldel? 58. Szín, névelõvel. 59. Ringass álomba!
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt betûk:
P. Ú. A.). 2. Trikószerû ruhadarab. 3. Hibáztattak. 4. Vissza-
mer! 5. Török autók jele. 6. Nõhajszoló, nõfaló. 7. Fenyege-
téssel kényszerítõ, névelõvel. 8. Kicsinyítõ képzõ. 9. Édes,
bizalmasan. 10. Pl. a Dél. 11. Fát dolgozná meg egyfajta
szerszámmal. 13. Fizikai fogalom. 16. Becézett Erika, fordítva. 18.
Reve egynemû betûi. 20. Kis Emma. 21. Orosz-szovjet filmrendezõ
volt, Mihail. 24. Mûsorsugárzás. 26. A vietnámiak apója. 29. Expló-
zió. 30. Gitáros-dalos mûvészünk, Péter. 31. Angolos bolt. 34. Ékezet
nélküli jelfogó. 36. Együttérzés. 39. Az megfordult! 40. Nyomozóku-
tya. 42. Testünk egyik alkotócsoportja. 44. Kettõs. 46. Juttat. 48. Föl-
det forgatják vele. 50. Hamis. 52. Orosz Leó. 54. Hangfekvés. 57.
Lantán vegyjele. 58. Könnyû fém vegyjele.                 Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon március 8-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A február 10-én megjelent, „Farsangra” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „Ó tánc! Ó tánc! Farsangi pálma!
Rogyásig-tánc, te álmok álma!”.
Nyertesek: Fonó Andrea, Szentendrei út 273.; Nagy Béla, szõlõ
utca 25-29.; Hoffka Henrik, Toboz utca 9.

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

A 7. játék kérdése: Mi
a képen látható film cí-
me a Magyar Népme-
sék sorozatból?

Nyeremény a Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes
ajándékcsomagja: 1 rajz-
filmes DVD; 1 Macska-
fogó képregény; 1 erede-
ti, kifestett cell egy ma-
gyar rajzfilmbõl. 

A megfejtéseket nyílt le-
velezõlapon szerkesztõsé-
günk címére (1035 Buda-
pest, Szentendrei út 32.)
március 8-ig várjuk. Az
ajándékcsomagot a szeren-
csés nyertes itt veheti át.

* * *
Az elõzõ számunkban feltett

kérdésre a helyes válasz:
Jankovics Marcell. 

Az ajándékcsomagot Hor-
váth Panna nyerte.

Rajzfilmes játék

A Biblia világa
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa” (korábban
Bibliai életutak) elnevezésû sorozatban, „Miért idõszerû ma az
Apostolok cselekedetei?” címmel elõadásokat tartanak. Az érdek-
lõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Miért kerülnek börtönbe
keresztények?” címmel március 1-jén; „Üldözések és mártíromságok
tegnap és ma” címmel március 8-án hallhatnak elõadást. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco utca 81.)
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A hír igaz. Az 1970-es évek-
ben egész Európát végigverõ
sakkszakosztály áttette
székhelyét a III. kerületbe. A
Tabán-Spartacus NB I-es
csapata a jövõben a Csillag-
hegyi úti Vízmûvek telepen
mûködik tovább. Várja azo-
kat a kerületben élõ sakkba-
rátokat, akik jó körülmények
között, összetartó társaság-
ban szeretnék hasznosan el-
tölteni szabadidejüket.

Asakkcsapat áttelepü-
lésére Máthé Antal

hívta fel a figyelmet, aki
már 1958-ban a Békásme-
gyeri Sakk Klubban emel-
gette a bábukat. Szerinte
sokat nyert a kerület a sok-
szoros magyar csapatbaj-
nok Tabán- Spartacus ér-
kezésével, hiszen az utóbbi
években szinte teljesen
megszûnt a szervezett
sakkélet Óbudán. Egy régi,

sikeres múlttal rendelkezõ
szakosztályt üdvözölhe-
tünk az érkezõkben. 

A ‘70-es, ‘80-as évek
jelentette a hõskort, a
csúcsra 1982-ben a BEK

megnyerésével ért fel a
Tabán-Spartacus. Kiváló
sakkozók, nemzetközi
mesterek és nagymesterek
alkották a csapatot. Az
óbudai kötõdésû Csom

István volt a „zászlóvivõ”,
mellette Faragó Iván,
Pintér József, Benkõ Pál,
Schneider Attila, Szilágyi
Péter minden ellenfelével
szemben eséllyel verseny-
zett. A BEK megnyerésé-
nek jutalmául a szakosz-
tály 23 egyformára gyár-
tott sakkasztalt kapott,
melyek még most is jó ál-
lapotban „díszítik” az új
helyszín (Csillaghegyi út
39.) elsõ emeleti verseny-
termét. 

A szakosztály elit gár-
dája az NB I-ben szere-
pel, köztük két tehetséges
óbudai fiatal  is található.
Könnyû János a legjobb
játékost megilletõ egyes
táblán játszik, Loránd
Norbert a kettesen gyûjti
a pontokat. A csapat erõs-
sége még Tanács Anna

FIDE mester és a nyolc és
féléves (!) Kozák Ádám,
akiben Sinkovics Péter
edzõ nagy fantáziát lát és
szép jövõt jósol neki. Az
elsõ csapaton kívül még
további négy csapat al-
kotja a versenyzõi részle-
get, akik különbözõ szin-
tû csapatbajnokságban
szerepelnek.

A szakosztály nem
csak az élsportot, hanem
a szabadidõs tevékenysé-
get is támogatja. Errõl
Fehér Gyula nemzetközi
mester szakosztályveze-
tõ, edzõ tett „hûségnyi-
latkozatot”: - Örülünk
annak, hogy a fõszpon-
zor Vízmûvek további tá-
mogatásának köszönhe-
tõen nagyon jó körülmé-
nyek között folytathatjuk
tevékenységünket a III.
kerületben. Új célokkal,
új reményekkel érkez-
tünk Óbudára, ahol sze-
retnénk fellendíteni az
utóbbi években vissza-
esett sakkéletet és széle-
síteni a sportág alapját. 

Reméljük, a Csillaghe-
gyi út 39. szám alatt talál-
ható új otthonunk sok új
klubtagnak lesz majd
kedvenc tartózkodási he-
lye a jövõben. Egyelõre
csak péntekenként 17-18
óra közötti idõre szûkítet-
tük a klubtalálkozót, de az
érdeklõdés növekedésé-
vel örömmel iktatunk be
további idõpontokat.

Kép és szöveg:
Lovas Albert

BEK gyõztes sakkszakosztály Óbudán

Fehér Gyula (hátul) árgus szemmel figyeli az izgalmas sakkcsatát

A labdarúgást szeretõ gyerekek nagy örömé-
re, újabb sportegyesület kezdi meg mûködé-
sét Óbudán. A Külker Mészöly Focisuli Csil-
laghegyen, a Márton utca 25. szám alatti lé-
tesítményben talált otthonra. Az edzéseket
egyelõre kedvcsináló jelleggel, a füves pálya
szomszédságában lévõ fûtött sátorban tart-
ják, a kis focisták a jó idõ beálltával rajzanak
ki majd a szabadba.

AMészöly focisulit 2010. február 15-
én jegyezték be hivatalosan Ürö-

mön. Az itt megkezdett szervezõmunka
eredményeként már 120 taggal dicseked-
het a klub, a szakmai munka színvonaláról
pedig az eddig elért figyelemre méltó
eredmények (bajnoki és kupa gyõzelmek)
tanúskodnak. Az már elõre borítékolható,
hogy a tekintélyes létszám a Külker pá-
lyán beindított második bázissal tovább
fog növekedni. A Mészöly név már egy-
fajta garancia lehet a sikerre. A kerülethez
erõs szálakkal kötõdõ Mészöly Kálmánt
nem kell bemutatni, a 61-szeres válogatott
az egyesület tiszteletbeli elnöke. Kiseb-
bik fia, az Újpesten edzõsködõ Mészöly
Géza (18 válogatottság) a foci suli gaz-
dája, alapító elnöke. A klub honlapján
(www.meszolyfocisuli.hu/kulker) részle-
tes tájékoztatót kaphatnak az érdeklõdõk,
mit tartalmaz az utánpótlásképzõ program. 

A fõ célkitûzés: a békásmegyeri és a
csillaghegyi gyerekek egészséges élet-
módra szoktatása a labda eszközeivel úgy,
hogy a tehetséges játékosok fejlõdése is
töretlen legyen. Aszakképzett pedagógus-
edzõk által vezetett edzésekkel, mérkõzé-

sekkel, szervezett keretek között biztosít-
ják az óvodás- és iskolakorú gyerekeknek
a rendszeres sportolási lehetõséget. Ehhez
megteremtették a tárgyi- és a szakmai fel-
tételeket. Az edzõi csapatban jól felké-
szült, elhivatott szakemberek várják a fia-
talokat. Mészöly Géza irányításával Koz-
ma István (40-szeres válogatott), Szarvas
Gábor, Csorba András, Villám Károly és
Takács Gyula vezeti majd az
utánpótlásképzõ progra-
mot. 

Toborzó
A focisuliban felújított

öltözõkkel és pályákkal
várják az 1997 és 2006 kö-
zött született gyerekeket a
családias hangulatú klubba.
A toborzót március 20-án
11 órakor tartják a füves
pályán, ahol Kozma István
és Kenesei Krisztián (29
válogatottság) játékos fel-
adatokkal mérik fel a jelent-
kezõk tudását.  

(További információkkal
Újvári Gábor szakmai
igazgató szolgál. Tel.: 06-
30-951-6601 és 06-70-935-
0253.) L. A.

Tisztelt sportbarátok 
és természetjárók!

A Rokon Baráti Kör 2011-ben is egy-
napos, buszos kirándulásokat szervez
a szomszédos Ausztria csodálatos sí-
paradicsomaiba.Aprogramokból már
csak egy van hátra: 2011. február 27.
Semmering/Hirschenkogel.
Találkozás az indulás napján 5.30
órakor az I. kerületi Batthyány
térnél (Duna-felõli oldal, a 86-os
busz megállója elõtt).
Indulás 6 órakor. Visszaérkezés a
Batthyány térre este kb. 21.30-22
órakor.
Jelentkezni a sítúra napját megelõ-
zõ csütörtökig lehet személyesen a

Rokon Sportszerboltban. (Hétköz-
nap 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.
Túránkra 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 telefonszámokon, il-
letve még részletesebben itt olvas-
hatnak a programról: www.rokon-
sport.hu)

Egynapos sítúra a Rokonnal

Mészöly focisuli Csillaghegyen
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Tovább bõvült a sportolási lehetõsé-
gek köre a kerületben. A fiúk a Gepár-
dok SE jóvoltából már régebben üthe-
tik a korongot a sátortetõs pálya je-
gén, az elmúlt évben a lányok is kap-
tak „ajándékot”: a Pavuk Patricia ál-
tal vezetett mûkorcsolya iskola meg-
kezdte mûködését a Kalap utcában.

ABudapest Sportcsarnok (BS)
leégése után átmeneti vissza-

esés volt észlelhetõ a mûkorcsolyá-
zásban. Anagy veszteséget csak ne-
hezen heverte ki a sportág, de az
idõközben megépült létesítmények-
nek köszönhetõen ismét felpezsdült
az élet a jégen. Az egyik ilyen jeges
központ a Kerület sporttelep szom-
szédságában található, ahol egy sá-
torral fedett körülbelül 15x25 méte-
res jégfelület és a tanuszoda átalakí-
tásával nyert gyakorló pálya bizto-
sítja a jégkorongozók és a mûkor-
csolyázók sportolását. Az alig egy
éve mûködõ Pavuk Mûkorcsolya
Iskolát a névadó Pavuk Patricia ve-
zeti, aki segítõ társával, Rosnyik
Andrással rövid idõ alatt nyüzsgõ
sportéletet alakított ki. Az iskola az-
zal a céllal indult, hogy megszeret-
tessék a mûkorcsolyát a gyerekek-
kel, akik az alapvetõ technikai ele-
mek elsajátítása után eldönthetik,
versenyzõként, vagy csak hobbiból
folytatják tovább a korcsolyázást.
Ennek megfelelõen két jól elkülö-
níthetõ csoport alakult ki. Az egyik
a versenyzõi csoport, melynek tag-
jai többségében az MTK színeiben
versenyeznek, nem is akármilyen
eredményességgel. A másikhoz a
szabadidõs, vagy hobbikorcsolyá-
zók tartoznak, õk tanfolyami kerete-
ken belül (kezdõk, haladók) igye-
keznek minél többet megtanulni a
mûkorcsolyázás tudományából.

Látogatásunkkor Pavuk Patricia
a kezdõknek, Rosnyik András a ha-
ladóknak tartott intenzív mozgással
és vidámsággal teli foglalkozást. A
4-15 év közötti „jégtündérek”
ügyesebbjei látványos figurákkal, a

kezdõk pedig gyakori esésekkel
„színesítették” a gyakorlást, az
edzés összbenyomása mindeneset-
re dicséretet érdemelt.

Pavuk Patricia elégedetten nyi-
latkozott a Kalap utcai létesít-
ményrõl és a tanítványok hozzáál-
lásáról: - Örültünk, hogy az önkor-
mányzat támogatta óbudai szerep-
vállalásunkat. Jó helyre jöttünk, itt
megfelelõ feltételek mellett tu-
dunk dolgozni. Jeges iskolánkkal
talán mi is segítettünk a kerület-
nek, hiszen hiányt pótoltunk azzal,
hogy a jégkorongozó fiúk mellett
most a lányoknak biztosítottunk
sportolási lehetõséget. Felvettük
az iskolákkal a kapcsolatot és vá-
runk minden érdeklõdõt (fiúkat
is!), akiket érdekel ez a szép és lát-
ványos sportág. Tanfolyamainkon
a jeges edzések mellett balett és
erõnléti foglalkozások is szerepel-
nek. Arra biztatunk minden érdek-
lõdõt, látogassanak el hozzánk,
próbálják ki edzéseinket és utána
eldönthetik, versenyzõi, vagy hob-
bi szinten szeretnének korcsolyáz-
ni. Fontos, hogy tudják: nem csak
a téli idõszakra
szûkül az idény, jú-
nius közepéig tar-
tanak a jeges edzé-
sek. Tulajdonkép-
pen csak az iskola
befejezését követõ
két hét a teljes
„uborkaszezon”,
utána táborozások-
kal színesítjük a
nyarat, majd szep-
tembertõl újra in-
dul a jeges szezon.

(Kapcsolat, ér-
deklõdés, jelent-
kezés: patricia@
pavuk.hu. Tel.:
+ 3 6 - 3 0 - 5 2 3 -
3342.)

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Jeges iskola 
a Kalap utcában

A kezdõ csoport Pavuk Patriciával gyakorolja az egyszerû feladatokat

Kérlek, 2011-ben is ajánld fel adód 1%-át, és segítsd hozzá az „üres” nyár elé nézõ gyer-
mekeket a napsütés, a víz és a közösség gyógyító erejéhez! Az Óbudai Sportegyesület
több mint 14 éve segíti az élményteli és biztonságos nyári programok hiányától szenvedõ
gyermekeket és családtagjaikat
Ingyenes szünidei evezésoktatás a Rómain!
A teljesen költségmentesen igénybe vehetõ, hiánypótló program hátterét fõleg a
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai adják. Adószámunk 1%-os felajánlá-
sokhoz: 19802783-1-41.
A rendelkezõ nyilatkozatok errõl a címrõl közvetlenül letölthetõk:www.ose.hu/index.php?id=5884 
Felajánlásod sokat ér! 1 felajánlás = egy gyermek részvételét fedezi az ingyenes progra-
mon! Jelentkezz Te is a programra, ami idén 3+1 hétig tart! www.ose.hu/index.php?id=776
Köszönjük az Óbudai Sportegyesület önkéntesei és az összes vízi csemete nevében!

1 százalék a római-parti evezésoktatásért Lezárták a földutat Királykunyhónál

APilisszentlászló és Lepence közti mûútból
kiágazó erdészeti földutat kapuval zárták

le Királykunyhónál. A Pilisi Parkerdõ Zrt. szó-
vivõje, Lomniczi Gergely kérdésünkre elmond-
ta, zöld kereszt jelzésû turistaút fogja megkerül-
ni ezt a részt. A turistautat már öt éve ígérik, rá-
adásul az erdészeti út az év nagy részében sár-
mentes és a Prédikálószékre a legkényelmesebb
feljutást teszi lehetõvé, ráadásul a fentrõl érke-
zõk nem tudják kikerülni a lezárt területet. A
gyalogosok több évtizedes szolgalmi (átjárási)
joga ezzel az intézkedéssel sérül.  K. I.
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a 3-as
parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján
(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
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy Zsuzsan-
na ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb március 16-án)
16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart in-
gyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es
választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as te-
lefonszámon 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

Emléknap 
a Térszínházban
Február 25-én emlékezik
a Térszínház társulata a
kommunizmus áldozatai-
ra. Vendégnek Galgóczy
Árpád József Attila-díjas
írót hívták meg, aki maga
is a Gulág fogja volt. Em-
lékeibõl született trilógiá-
jából a színház mûvészei
olvasnak fel részleteket.
Az elõadás 18 órakor
kezdõdik a Zichy-katély-
ban (Fõ tér 1.).

Kereszténydemokrata
Fórum márciusban

Szentmihályi Szabó Pé-
ter író lesz a Keresz-
ténydemokrata Fórum
vendége március 1-jén
18 órakor a Selyem-
gombolyítóban. (Cím:
Miklós tér 1.)

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarország-
ért 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.

Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos, Tellér Gyula
író, szociológus és Stefka István, a Magyar Hírlap fõ-
szerkesztõje volt a vendég a Békásmegyeri Polgári Esték
programsorozatban, február 15-én a Csobánka téri kö-
zösségi házban

„Alaptörvény vagy Alkotmány” címmel dr. Zétényi
Zsolt alkotmányjogász, a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány
elnöke tartott elõadást az Óbudai Széchenyi Kör ven-
dégeként, február 16-án a Szalézi Tartományfõnökség
dísztermében

Családi játszóházba várták az érdeklõdõket a Platán Könyvtár-
ba, ahol különféle társasjátékokkal múlathatták az idõt gyere-
kek és felnõttek

Az óbudai székhelyû Oko-
sító Alapítvány kapta idén
a Magyar Kiváló Online
Gyermektartalom Díj kü-
löndíját. A díjat február 8-
án, a Biztonságos Internet
Napon adták át. 

A nemzetközi prog-
ram 2004-ben indult

útjára és azóta világmére-
tûvé vált. Célja, hogy min-
den országban felhívja a
figyelmet az internetezés
veszélyeire. A nemzetközi
szervezet (SID) felméré-
sei szerint manapság az
emberek heti 8 órát tölte-

nek online játékkal. Éppen
ezért napi 2-3 órával keve-
sebbet alszanak, mint pél-
dául tíz évvel ezelõtt.
Mindez óriási veszélyt je-
lent a gyermekek testi-lel-
ki fejlõdésére nézve. 

A Magyar Kiváló
Online Gyermektartalom
Díjra kiírt versenyt elõ-
ször tavaly hirdették meg
a 6-12 év közötti korosz-
tálynak minõségi online
tartalmat létrehozó szol-
gáltatók számára. Az
Okosító Alapítvány in-
gyenes internetes okta-
tással foglalkozik. E-

learning tananyaga-
ik az esélyegyenlõ-
séget támogatják a
nyelvtanulásban. 

Az alapítványt tá-
mogatta Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor-
mányzata és a Nem-
zeti Civil Alapprog-
ram. Domi Zs. 

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 fo-
lyamatosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandeláberek épsé-
gét, de a hibák gyorsabb kijavítása érdekében a lakosság beje-
lentése nélkülözhetetlen.

A biztonságos internetért

D edik János írásai-
ból, Vidám „egy-

megállós” novellák cím-
mel tartottak rendez-
vényt feburár 10-én a
Kéhli Vendéglõ Krúdy
Szalonjában a Krúdy
Kör megrendezésében,
ahol Kanizsa József volt
a házigazda. A nagy lét-
számú érdeklõdõnek
megérte eljönni a Krúdy
Szalonba, a humoros
novellák fokozták a csa-

ládias hangulatot. Sokan
hasukat fogták a neve-
téstõl, amikor Tárkányi
Imre felolvasta „A pösze
varjú” vagy az „Örök-
ség” címû novellákat. 

A könyvbemutató elõtt
Danis Zoltánné Havadi
Elza önkormányzati kép-
viselõ, kulturális tanács-
nok mutatkozott be. Az es-
ten közremûködött: Stan-
csics Erzsébet, Tárkányi
Imre és Enyedi Béla.

Vidám „egymegállós” novellák

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

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

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

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

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

CSAK 5.500 Ft 
Jelentkezzen február 1-tõl április 30-ig 
4 részbõl álló, egyénre szabott, tavaszi
megújító, testi-lelki frissítõ kezelésünkre!
A kezelés tartalmaz: anamnézis felvételt,
grafológiai elemzést, energetizáló, stressz-
oldó kezelést, talpmasszázst.
Foki Erika Csoma Edina
prof. kineziológus  prof. kineziológus
30/305-8454 20/985-5131

SZJA BEVALLÁS
Elkészítését vállaljuk rövid határidõvel, 

korrekt áron!
Cégek, vállalkozások könyvelése, 

bérszámfejtése,
bevallások elkészítése, 

hatóság elõtti képviselet.
BOOK ONLINE AUDIT KFT

Szalai Imre mk. könyvelõ
20/379-0156

G oodwill György továbbra
is felajánl a nemrégiben

megjelent A.D. Studio Aranyal-
bumból több száz CD-t, jóté-
konysági célra. Azzal a kéréssel
fordul a városrészben élõkhöz,
hogy a kiadványért annyit adja-
nak, amennyit nélkülözni tud-
nak, de legalább 500 forintot. A
befolyt összeget III. kerületi, rá-
szoruló gyermekek megsegíté-
sére, gyermekétkeztetésre, élel-
miszercsomagokra, családsegí-
tésre kívánják fordítani. Ez 500

lemez esetén, 500 forintjával
számolva, minimum 250 ezer
forintot jelentene. Az összeget
az önkormányzat közbenjárásá-
val kívánják eljuttatni. (A CD-k
megvásárolhatók az Óbudai
Kulturális Központban - San
Marco utca 81.; a Csillaghegyi
Közösségi Házban - Mátyás ki-
rály út 13-15.; a Békásmegyeri
Közösségi Házban - Csobánka
tér 5.nyitva tartási idõben. Ér-
deklõdni a 388-7370-es telefon-
számon lehet.) 

A.D. Studio Aranyalbummal
a rászorulókért

A 06-40-18-88-66-os „Út-
vonalon” lehet jelezni az

úthibákat és más, a közleke-
dést nehezítõ körülményeket.

Úthibák 
bejelentése
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A szervezetet Polcz
Alaine alapította

1991-ben. A Kenyeres
utcában 2005 óta mûkö-
dik az alapítvány kórházi
részlege. Azóta is itt lát-
ják el a végsõ stádiumba
kerülõ rákos betegeket.
Persze, csak azokat, aki-
ket a családjuk nem tud
megfelelõen kezelni ott-
hon. Hiszen a hospice
elv lényege, hogy ott-
hon, családi körben tart-
sa a beteget. Akiknél
azonban ez nem megold-
ható, azoknak segít az
alapítvány. De nemcsak

a betegek korszerû ellá-
tását végzi, hanem a csa-
ládtagok lelki támogatá-
sa is fontos feladata. Má-
ra már mintegy száz ön-
kéntes segíti a munkát. A
szolgáltatást bárki igé-
nyelheti térítésmentesen.
Az alapítvány adomá-
nyokból és az szja 1 szá-
zalékának felajánlásából
tartja fenn magát. 

A palliatív, vagyis a
fájdalomcsillapító egész-
ségügyi hospice szolgál-
tatás iránt egyre nagyobb
a társadalmi igény. Az
eltelt húsz évben számos

program révén sikerült
közelebb kerülni az em-
berekhez. Tavasszal pél-
dául minden évben meg-
rendezik a Nárcisz fu-
tást, õsszel pedig nárcisz
ültetési akciókat tarta-
nak. (d. zs.)

Jubilál a Hospice Alapítvány

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

Fotótanfolyam
„A fotózás alapjaitól a digitális fényképezés techni-
kájáig” címmel tíz elõadásból és három fotósétából
álló fotótanfolyam indul az Óbudai Társaskörben Az
elõadások március 2-tõl, szerdánként 17 órakor
kezdõdnek. A tanfolyam díja: 13.000 forint. Részle-
tes felvilágosítás és elõzetes bejelentkezés a 250-
0288-as telefonszámon. Kellõ számú jelentkezõ
esetén beiratkozás március 2-án 10 órától a hely-
színen. (Cím: Kiskorona utca 7. Tel: 250-0288,
www.obudaitarsaskor.hu)

Festmények Csillaghegyen
A Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út
13-15.) megnyílt Rab-Kováts Éva festõmûvész kiál-
lítása. A tárlatot Rátkainé Fehér Ágnes, a Római
Parti Hírek szerkesztõje nyitotta meg. (A kiállítás
március 4-ig látogatható, hétfõtõl péntekig 9-tõl 21
óráig.) 

Ingyen péksüteménnyel és teá-
val várták február 16-án a regge-
li órákban az Árpád híd budai
hídfõjénél elkerekezõ bringáso-
kat a Magyar Kerékpáros Klub
Észak-budai Területi Szervezeté-
nek aktivistái. Az akciót Óbuda-
Békásmegyer polgármestere is
támogatta

Betörtek a fõpolgármester üres lakásába
Betörtek a Tarlós István fõpolgármester és húga kö-
zös tulajdonában lévõ, egy éve üresen álló III. kerü-
leti lakásba. A nyomozás során megállapították,
hogy a bûncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható egy 24, egy 30 és egy 42 éves fér-
fi, akiket õrizetbe is vettek a rendõrök február 19-én.

Lapzártakor érkezett: húszéves fennállását ünnepli idén a
Magyar Hospice Alapítvány. Ebbõl az alkalomból rendeztek
február 18-án ünnepséget az Óbudai Társaskörben a fõvéd-
nökök, vagyis az egykori és jelenlegi köztársasági elnökök
feleségeinek, Göncz Árpádnénak, Mádl Dalmának, Sólyom
Erzsébetnek és Schmittné Makray Katalinnak a részvételé-
vel. Az alapítvány kórházi részlegének otthont adó III. kerü-
let polgármestere, Bús Balázs is jelen volt a rendezvényen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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