
„Cities in the City 2011” címmel testvér-
városi találkozót rendez Óbuda Napjához
kapcsolódóan az önkormányzat.

Hajdanán Óbuda a gasztronómiai élmé-
nyek színhelye volt - ezt mutatja be az
Óbudai Múzeumban nyílt kiállítás.

Terepduatlon versenyt (futás, kerékpáro-
zás) rendeznek Mocsárosdûlõn három
távon április 9-én.29

Terepfesztivál Mocsárosdûlõn

XVII. évfolyam 6. szám                 Megjelenik kéthetente               2011. március 30.

5
Testvérvárosi találkozó Óbuda Napján

20
A vendéglátás aranykora

Ünnepélyes keretek
között emlékeztek

meg az angyalföldrõl in-
duló, Óbudán otthonra
lelt klub százéves évfor-
dulójáról március 16-án.
A 44 olimpiai-, 40 világ-
és 39 Európa-bajnokot
kinevelõ klub a Folyon-
dár utcai sportcsarnokban

tartotta a centenáriumi
gálát, melyen a nagy Va-
sas-család sportlegendák-
kal, világválogatottakkal,
magyar bajnokokkal és
több ismert személlyel,
mintegy kilencszáz meg-
hívottal ünnepelt. 

CENTENÁRIUMI ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 11. OLDALON

Rendkívül változatos programokkal, szülõknek szóló elõadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, könyvbemutatóval, játszóházzal, gyermekmegõr-
zõvel, különbözõ témakörökben adott tanácsadással várták az érdeklõdõket a Csillaghegyi Közösségi Ház és a Szamóca Gyermekcentrum munka-
társai az önkormányzat támogatásával létrejött Családi napra március 19-én.                                                                     TUDÓSÍTÁS A 2-3. OLDALON

Családi nap a tudatos gyermeknevelésért

Százéves a Vasas Sport Club
A designer drogok

bizonyos tekintet-
ben veszélyesebbek,
mint a tiltólistán sze-
replõ, a kutatók által jól
ismert marihuána: nem
tudni, milyen egészség-
károsító hatásuk van -
világított rá március 16-
ai parlamenti felszóla-

lásában Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer
polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ. Az
Amsterdam Shop óbu-
dai feltûnése után ala-
posan tájékozódott a té-
mában, ezért harcol
ilyen vehemensen -
hangsúlyozta késõbb

napilapoknak nyilat-
kozva. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 3. OLDALON

Nem tûr halasztást a partidrogok elleni fellépés

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
április 13-án, szerdán
jelenik meg! Újságunk ko-
rábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat

- Jó látni, hogy ezen a
hétvégén a családi élet
nem marad a
négy fal között,
hanem közügy-
ként, ha kezdet-
ben csak egy
hétvégére is, a
középpon tba
kerül - mondta
bevezetõjében
Puskás Péter
alpolgármester. Beszé-
dében felvetette: régi vi-
ta, hogy a társadalom
alapegységeként az
egyént vagy a családot
tekintsük-e. - Én ez
utóbbi pártján állok,
mûködõ családok nélkül
ugyanis nem képzelhetõ
el egészséges nemzet
sem - hangsúlyozta. -
De vajon mi teszi egyál-
talán családdá a férfi és
nõ életközösségét? Meg-
gyõzõdésem, hogy a
gyermek, még inkább a
gyermekek.

Az alpolgármester
Kaffka Margit gondola-
tait idézte a gyermeki lé-
tezést feltételezõ, feltétel
nélküli odaadásról: „Szá-
mos jellegzetessége és
szabálya ellenére a szülõ
és gyermek kapcsolata
egy rendkívül szövevé-
nyes és titokzatos kap-
csolatrendszer. A gyer-
meknevelés életre szóló,
izgalmas kihívás. A
gyermekek megszületése
a felnõttek életében ta-
lán a legnagyobb fordu-
lat. Mióta csak megszü-

lettem, elfoglaltam és le-
fogtam egy másik em-

bernek, az
édesanyámnak
az egész életét.
Mikor még ki-
csiny voltam,
maga öltözte-
tett, õ fürdetett
meg este, és
míg el nem
aludtam, ru-

hástul mellém dõlve a
kis ágyamba suttogott,
mesélt és dalolt nekem.
(...) Azt hittem, hogy õ
egészen és csupán ennyi,
nincs rajtam kívül más
élete, vagy vágya vagy
joga. Énnekem nem ma-

radt adósom soha egy jó
szóval, egy karácsonyi
aranydióval sem; azt
hittem, követelhetem,

hogy az én kedvemért ne
élje az önmaga életét.”

- Kár is lenne tagadni,
hogy az édesanyák szá-

mára a gyermeknevelés
meglehetõsen sok ener-
giát igénylõ, fárasztó
dolog. Vannak azonban

olyan praktikák és tudá-
sok, melyek révén
könnyíthetõek a terhek.
Gyakorló családapaként
úgy vélem, a gyermekek
számára a szülõk har-
monikus párkapcsolata
a legfontosabb. Ez a
minta adja meg számuk-
ra a nélkülözhetetlen ér-
zelmi biztonságot. Ho-
gyan lehet, és hogyan
nem tanácsos a gyerme-
künkhöz fûzõdõ kapcso-
latrendszert alakíta-
nunk? A családi nap elsõ
rendezvényén,  elõadá-
sain és programjain ki-
ki választ kaphat kérdé-
seire, legyen szó a baba-
mama jelbeszédrõl, a já-
ték szerepérõl vagy épp
a család mûködésének
mechanizmusairól. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Családi nap a tudatos gyermeknevelésért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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FOLYTATÁS A 2. OLDALRÓL

Óbuda-Békásmegyer alpol-
gármestereként, egyetértésben
a kerület vezetésével arra tö-
rekszünk, hogy a városrész ne
csupán lakóhely legyen, ha-
nem a családok olyan otthona,
melyben jó élni, melyre büsz-
kék lehetünk. Ehhez a kisgyer-
mekes családok számára kö-
zösségi terek szükségesek és
olyan közösségerõsítõ esemé-
nyek, mint a mai, családi hét-
vége. Azt kívánom mindany-
nyiuknak, hogy mind többször
megtapasztalhassák, a gyer-
mekes család az élet talán leg-
nagyobb ajándéka - tette hozzá
Puskás Péter.

A továbbiakban - a fent em-
lített egész napos programban

többek közt - a szülõk alterna-
tív, holisztikus szemléletérõl
tartott tanulságos elõadást Val-
ter Éva kineziológus, életmód
tanácsadó. Súlyos probléma-
ként említette a túlhajszoltsá-
got, melynek következményét,
az agresszív kommunikációt a
család minden tagja megszen-
vedi. A gyermekek betegségei,
viselkedése a problémák pon-
tos visszajelzése. Kiemelte az
életen át tartó tudatos magatar-
tás jelentõségét, az önismeret,
az érzelmi intelligencia fejlesz-
tését, a mûvészet terápia, a
sport, a pihenés, a relaxáció
fontosságát az életben való
boldogulás, a kiegyensúlyo-
zott életvitel elengedhetetlen
részeként. Szeberényi Csilla 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Hírösszefoglaló: Bús Ba-
lázs, Óbuda-Békásmegyer
polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ parla-
menti felszólalásában ar-
ról beszélt, hogy február
9-én be kellett záratni egy
kereskedelmi egységet
Óbudán, mert valószínûleg
szintetikus, pszichoaktív
szereket forgalmazott. 

F elvetette a kérdést:
gátat lehet-e szabni

az illegális partidrogok
terjedésének? Az új
pszichoaktív szerek til-
tólistára vételi procedú-
rája az eddigi szabályo-
zás miatt jelenleg túl
lassú. Példaként a Spice
nevû szintetikus mari-
huánát említette, amit az

USA drogellenes ható-
sága már betiltott, Ma-
gyarországon viszont
még legálisan
beszerezhetõ. A
jelenlegi kábító-
szer tiltási pro-
cedúra önmagá-
ban nem haté-
kony bûnmeg-
elõzési eszköz -
jelentette ki. 

Mint mondta,
minél elõbb el kell fo-
gadni a hazai drogstraté-
giát, a partidrogok elleni
fellépés nem tûr halasz-
tást. Reményét fejezte
ki, hogy lesz egy olyan
megfelelõ szabályozás,
mely nem elsõsorban a
fogyasztót bünteti, ha-
nem segíti õt a megfele-

lõ preventív tájékozta-
tásban, és a partidrogok
kínálta buktatók elkerü-

lésében. Ezzel
a megközelí-
téssel helyre-
hozhatóvá vál-
na mindaz,
amit az utóbbi
pár évben ezen
a területen el-
mulasztottak
m e g -

tenni a döntés-
hozók. A ki-
szolgáltatott és
védtelen fiata-
lok érdekében
erõteljesebb és
határozottabb
fellépés szük-
ségeltetik a
rendõrség és a fogyasz-

tóvédelmi hatóság ré-
szérõl, hogy a hangsúly
a kereskedõk és
dílerekkel szembeni fel-
lépés irányába mozdul-
jon. Ahhoz, hogy visz-
szaszoríthassuk az újabb
és újabb partidrogok ke-
reskedelmét, át kell ala-
kítani a listára vételi el-
járást - mutatott rá Bús
Balázs.

Soltész Mik-
lós szociális,
család- és ifjú-
ságügyekért fe-
lelõs államtit-
kár válaszában
kifejtette: az el-
múlt években
volt egy SZDSZ
nevû párt, mely-

nek az volt a drogstraté-

giája, hogy minél inkább
liberalizálják a kérdést.
Felhívta a figyelmet arra,
hogy a kormány július-
ban a mefedront azonnal
tiltólistára vette. Ha
megváltoztatják a szer
képletét, a jogszabály ér-
telmében az lekerül a til-
tott szerek listájáról. Ki-
emelte: mindenképpen
egyetért azzal a felvetés-
sel, hogy a drogterjesz-
tõkkel szemben kell erõ-
teljesebben fellépni.

Sz. Cs.

Nem tûr halasztást a partidrogok elleni fellépés

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.

M agyarország köz-
társasági elnöke -

a miniszterelnök elõter-
jesztésére - nemzeti
ünnepünkön, 1848.
március 15-e évfor-
dulóján Kossuth-díjat
adományozott a
Békásmegyer-Ófalun
élõ Czakó Gábor, Jó-
zsef Attila-díjas író-
nak, publicistának,
szerkesztõnek. Az el-
ismerést egyebek mel-
lett a magyar katoli-
kus újságíróképzés
megszervezéséért, a
televíziós esszé mûfa-
jának megteremtésé-

ért, sokoldalú, mûfaj-
gazdag irodalmi mun-
kásságáért vehette át. 

Czakó Gábor Kossuth-díjas Testületi ülés új idõpontban
A képviselõ-testület soron következõ rendes ülését
április 7-én (csütörtökön) 10 órai kezdettel tartja
a Városháza tanácskozótermében.

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

Levelezõlista civil szervezeteknek
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Elõzetes: Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Óbuda
Napjához kapcsolódóan,
„Cities in the City 2011”
címmel május 5-tõl 8-ig
testvérvárosi találkozót ren-
dez. A találkozón testvérvá-
rosaink közül Amstelveen,
Billigheim, Csíkszereda,
Udine és Varsó-Bemowo
képviselteti magát, Kassa-
Óváros és Stirling nem tud
részt venni az eseményen.

Atalálkozó az „Euró-
pa a polgárokért”

program „Testvérváros-
ok polgárainak találko-
zói” alpogramban, uniós
támogatással valósul
meg, mely célja, hogy a
testvérvárosok polgárait
közelebb hozza egymás-
hoz, kiaknázva a telepü-
lések partnerségét az ál-
lampolgárok közötti és a
kultúrák közötti kölcsö-
nös megismerés és meg-
értés elmélyítésére.

A testvérvárosi találko-
zóval az önkormányzat a
testvérvárosi kapcsolatok

további mélyítését, a jö-
võbeli együttmûködési
lehetõségek átgondolását
tûzte ki célként. 

Az eseményen test-
vérvárosaink küldöttei
megismerkednek Óbu-
da-Békásmegyer látni-
valóival, kulturális sok-
színûségével és turiszti-
kai kínálatával. Óbuda
Napján a delegációk
tagjai Önökkel, óbudai
polgárokkal is szemé-
lyesen találkozhatnak, a
kerület napján ugyanis a
testvérvárosok polgárai
zenés, táncos elõadá-
sokkal adnak ízelítõt ha-
zájuk kulturális sokszí-
nûségébõl.

Az Óbuda Újság kö-
vetkezõ számában meg-
ismerkedhetnek Óbuda-
Békásmegyer testvérvá-
rosaival, és bõvebb in-
formációt kaphatnak a
május 7-ei testvérvárosi
programkínálatból.

Borbély Rita
kulturális 

és turisztikai referens

Cities in the City 2011 

Testvérvárosi találkozó
Óbuda Napján

Ingyenes programokkal, aerobikkal, jógával, gerinctornával, hastánccal, küzdõspor-
tokkal, labdajátékokkal, futóversennyel, teljesítménytúrákkal, egészségügyi szûrõ-
vizsgálatokkal várták az érdeklõdõket a Barátság Szabadidõ Parkba március 26-án. Az
Óbudai Életmód- és Sportnapon reformételeket is megkóstolhattak az új ízek iránt fo-
gékonyak. A rendezvény fõvédnöke, Bús Balázs polgármester, országgyûlési képvise-
lõ és Szandi szendviccsel kínálta a gyerekeket

Tavaly márciusban nyitot-
ta meg kapuját a Laktanya
utca 1/B szám alatt a ke-
rékpárkölcsönzõ önkor-
mányzati támogatással.
Idén kedvezményes felté-
telekkel ismét lehetõség
van környezetbarát közle-
kedésre, a szabadidõ
egészséges eltöltésére. 

A bérleti díj nem vál-
tozott, kerületi la-

kosoknak hétköznap
200 forint/nap, hétvé-
gén 200 forint/óra. A
kerületen kívüli érdek-
lõdõk hétköznap és hét-
végén egyaránt 200 fo-
rint/óra áron juthatnak
biciklihez.

A géppark 30 férfivá-
zas trekking kerékpár és
20 nõi kerékpár (ezekre
vonatkozik a 200 fo-
rint/nap). Ezen túlmenõ-

en 12 férfivázas MTB, 3
nõi vázas MTB, 8 gye-
rekkerékpár, 2 ország-
úti- és 1 tandemkerék-
pár is kölcsönözhetõ,
ám ezek a biciklik elsõ-
sorban nem a mindenna-
pi munkába járás céljára
szolgálnak, ezért ezek
kölcsönzési díja minden
esetben 200 forint/óra,
ami még így is igen ked-
vezményes.

A 200 forint/napos ke-
rékpár akár hétfõtõl-
péntekig az ügyfélnél
maradhat, így otthoná-
ból tud kerékpárral járni
a munkahelyére, és on-
nan haza. A kerékpár-
park másik része is bé-
relhetõ akár több napra.
A kaució összege 10.000
forint/kerékpár. A kau-
ció mellé szükséges sze-
mélyi igazolvány felmu-

tatása és valamilyen ok-
mány letétbe helyezése.
Figyelem, személyi iga-
zolvány és útlevél nem
adható letétbe!

Mivel a kerékpárköl-
csönzõ nagyrészt a
munkahelyre biciklizés
érdekében jött létre,
ezért - amennyiben több
napra szeretne valaki
bérbe venni egy biciklit
-, a fentieken túl szüksé-
ges még munkáltatói
igazolás is. Ezzel iga-
zolja a bérlõ, hogy való-
jában jogosult igénybe
venni a kerületieknek
önkormányzat által tá-
mogatott kedvezményes
árat. (ALaktanya utca 1/B
alatt található kölcsönzõ

hétfõtõl péntekig 7-tõl 19
óráig, szombaton és vasár-

nap 9-tõl 19-óráig tart
nyitva.)

Díjazott pályamûvek 1956-ról
Az Óbudai Múzeum Közalapítvány (ÓMKA) Kurató-
riuma szakértõk bevonásával értékelte az „Így él-
tem meg a forradalmat - 1956 az élõ emlékezetben”
címmel kiírt pályázatra érkezett mûveket. Közülük
az alábbi négy pályamûvet részesítik pénzdíjban.
Megosztott elsõ díj
Dr. Hadnagy Imre József „Emlékképek - 1956”.
Szász Kálmán „Óbuda”.
Megosztott második díj
Gálosfai Jenõné „Emlékfoszlányok”.
Záhonyi Tamás „1956 él”.
Könyvjutalomban és oklevélben több pályázó ré-
szesül.
A pályázatokat értékelik és a díjakat átadják márci-
us 31-én 16.30 órakor az Óbudai Társaskör kama-
ratermében (Kiskorona utca 7).

Az ÓMKA Kuratóriuma

Változatlan árakon

Újra nyitva a bringakölcsönzõ

Óbudai Életmód- és Sportnap

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Beruházás – Közlekedés

Központi ügyfélhívó-rendszer mûködik már a Kiscelli ut-
cai postán is. Az új módszert még szokniuk kell az ügy-
feleknek. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
ahol már felszerelték, hamar megszerették, mivel gyor-
sítja az ügyintézést

Új murvával szórták fel a Flórián téri park járdáit. A biztonságos és kényelmes közle-
kedés érdekében úthengerrel is elegyengették a felületeket

Megtekinthetõ Kerületi Szabályozási Terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az érintetteket, hogy 2011. április
22-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca 2.), és ügy-
félfogadási idõben a hivatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.38/A.)
a Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-HÉV által határolt terület-
re vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A lakossággal fogna össze
az önkormányzat egyes bel-
területeken hiányzó infra-
strukturális beruházások
elõkészítése érdekében. A
kerület hegyvidéki területe-
in, néhány éve belterületbe
vont utcák lakói idõrõl idõre
jelzik igényüket a közmû- és
úthálózat fejlesztésére. Az
érintett telkek bizonyos há-
nyada ivóvízzel, csatornával
ellátott és aszfaltos úton
megközelíthetõ, a terület
más részén azonban hiányos
a közmûellátottság.

Az önkormányzatnak
kötelezõ feladatai

ellátása mellett az elmúlt
években nem volt elég
anyagi ereje az infra-
struktúra-fejlesztéshez. A
lemaradáshoz az is hoz-
zájárult, hogy a Fõvárosi
Önkormányzattal 2004-
ben kötött megállapodás
szerint a fõváros magára
vállalta a teljes terület
csatornázását, azonban ez
máig nem történt meg. A
gazdasági válság és a
helyhatóságokat érintõ
újabb intézkedések csak
rontottak a helyzeten: ha-

sonló, önálló önkormány-
zati beruházásokra az új
költségvetés sem biztosít
keretet. Az érintett telkek
eredetileg külterületi in-
gatlanként, a körülmé-
nyeknek megfelelõ nyo-
mott áron kerültek tulaj-
donba, ezért az idõköz-
ben oda kiköltözõk élet-
minõséget érintõ rekla-
mációi legalább részben
vitathatók. Az önkor-
mányzat ennek ellenére -
méltányolva a hegyvi-
dékre települtek igényeit
az európai szintû kom-
fortra - lehetõségeihez
mérten részt vállalna a
probléma orvosolásában.

Mivel az önerõs beru-
házásra a helyhatóság-
nak nincs lehetõsége, az
önkormányzat az érintett
lakosság partnerségéhez
kötné szerepvállalását.
Az ingatlan értékét nö-
velõ, tehát a tulajdono-
soknál vagyonnövek-
ményt eredményezõ inf-
rastrukturális beruházá-
soknál az érintettek
anyagi tehervállalása vi-
déken eddig is gyakorlat
volt. A jogszabályi kör-

nyezet pedig nemcsak
hogy  lehetõvé teszi ezt,
hanem ráadásul többnyi-
re csak a meglévõ álla-
potok fenntartására köte-
lezi az önkormányzatot.

A jelen gazdasági
helyzetben Óbudán a
hegyvidékihez mérhetõ
volumenû infrastrukturá-
lis fejlesztéseknek kizá-
rólag úgy van realitása,
ha az érintett lakosság -
anyagi terheket is vállal-
va - azokban partnerként
vesz részt. A partneri
szerepvállalásnak a fej-
lesztésekhez szükséges
önerõ biztosításán túl az
út- és közmûtársulások
létrehozásában és mû-
ködtetésében is meg kell
mutatkoznia. Az elõké-
szítés fázisában a kisajá-
títások zökkenõmentes-
ségét, a beruházási sza-
kaszban a munkálatok
akadályozásának kerülé-
sét várja az önkormány-
zat a lakóktól. Cserébe -
a források részbeni biz-
tosításán túl - az intéz-
ményi hátterét, kapcsola-
ti hálóját, a pályázati le-
hetõségek figyelését és

felhasználását, a munká-
latok szervezését kínálná
a kerület.

Az új koncepció kiala-
kítása folyamatban van,
a megfelelõ lakossági fo-
gadtatás, az önkormány-

zat és az ingatlantulajdo-
nosok összefogása olyan
mintaprojekt megvalósu-
lását eredményezheti,
mely a jövõben alapul
szolgálhat az óbudai fej-
lesztéseknél.

Az új Paraméterkönyv sze-
rint a HÉV-vonalakat, a
metrókhoz hasonlóan be-
számozzák, és önálló vo-
nalszínt kapnak.  

A szentendrei a H5-
ös jelzést és a lila

színt viseli majd az in-
formációs megjelenítés-
kor. A szerelvények to-
vábbra is a megszokott
zöld színûek maradnak,
azokat egyik vonalon
sem festik át. Külföldi
nagyvárosokban már
sok helyen van arra pél-
da, hogy a metrókat és
az elõvárosi vasútvona-
lakat együttesen gyors-
vasúti hálózatként keze-
lik. Ezt a célt szolgálja

az új intézkedés, továb-
bá a majdani 4-es metró
zöld színétõl való meg-
különböztetést. 

A többi HÉV-járat a
következõ jelzést és
színt kapja: a ráckevei
H6-os jelzést és barna
színt; a csepeli H7-est és
narancs színt; a gödöllõi
H8-as jelzést és rózsa
színt; a csömöri H9-est
kap, de megkülönbözte-
tõ színe szintén rózsa-
szín lesz, tekintettel ar-
ra, hogy a H8-as vonal-
ból ágazik le.

A változtatásokat a
Paraméterkönyv május
1-jei bevezetéséhez iga-
zítják.

Kertész István

Lila színû 5-ös jelzéssel 
a szentendrei HÉV

Partnerség az európai életminõség érdekében

Infrastruktúra-fejlesztési lehetõségek a hegyvidéken
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Rossz elektromos és elektronikai gépek leadása
Mûködésképtelen tv-készülékükért cserébe ajándékot kapnak, sõt a Hét-
pettyes Óvodát is támogatják.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az ÖKOMAT Nonprofit Kft.-vel együttmû-
ködve, E+E hulladék-begyûjtést szervez.
Az alábbi helyszíneken ingyenesen leadhatók a használaton kívüli elektromos
és elektronikai készülékek, használt gumiabroncsok és akkumulátorok.
Aki bármilyen rendszerû (képcsöves, LCD, plazma) tv-készüléket ad le a be-
gyûjtõ pontokon, egy bevásárló táskát kap ajándékba. 30 leadott tv-készülék
után a Harrer Pál utcai Hétpettyes Óvodának egy DVD lejátszót vagy CD-s rá-
diót ajánl fel az ÖKOMAT Kft. és a Fe-Group Zrt.

2011. április 2-án (szombat) 8-14 óráig:
• A Szõlõ utcai nagy parkolóban, a szelektív hulladékgyûjtõ sziget mellett.
• Kaszásdûlõ utca 11., Pethe Ferenc tér felõli rész.
• A Kolosy téri parkoló (a piac elõtt).
• A hegyvidék buszvégállomásai: a 137-es busz Erdõalja úti végállomása; a 137-
es busz Máramaros úti végállomása; a 37-es busz Jablonka úti végállomása.
• MOCSÁROSDÛLÕ, Gladiátor utca, a Családi pihenõpark (játszótér) elõtti parkoló.

2011. április 9-én (szombat) 8-14 óráig:
• BÉKÁSMEGYER-DUNA-FELÕLI OLDAL, Heltai Jenõ tér-Juhász Gyula utca
sarkánál található parkoló.
• BÉKÁSMEGYER-HEGY-FELÕLI OLDAL, az orvosi rendelõ mögötti parkoló.
• CSILLAGHEGY, Mátyás Király út-Lehel utca sarka (a TIC nagy parkolója).
• ARANYHEGY-Sarog-
lya utca-Mészkõ utca
találkozásánál.
• PÓK UTCAI LAKÓTE-
LEP, Római téri parkoló.
Kérjük, éljenek a le-
hetõséggel környeze-
tünk tisztasága és
megóvása érdeké-
ben, és támogassák a
Hétpettyes Óvodát
minél több tv-készü-
lék leadásával!
Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata

Puskás Péter alpol-
gármester a Faluház

projektrõl tartott elõadást
az Óbudai Egyetemen
március 17-én. A Zöld
Szabadegyetem elõadás-
sorozatában legközelebb

az energiatakarékosság-
ról és hatásfoknövelésrõl
tudhatnak meg többet az
érdeklõdõk április 21-én
17 órától. (Cím: Bécsi út
96/B, F9-es elõadóte-
rem.)  

A Faluházról a Zöld
Szabadegyetemen

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

Az óbudai Faluház projekt
kapcsolódó szolgáltatása-
ként, online tudástár segít
a mindennapok szintjén is
alkalmazni a környezettu-
datos, energia-hatékony
megoldásokat.

A „Jól lakni” olyan
tudástár, mely se-

gítségével bárki gyakor-
latias tanácsokat kaphat

az egészség- és környe-
zetbarát otthon ki- és át-
alakításával kapcsolat-
ban. 

Az új honlap a követ-
kezõ témakörökben
szolgál praktikus taná-
csokkal: takarítás-tisztí-
tás, energia- és víztaka-
rékosság, hulladékgaz-
dálkodás, környezettu-
datos táplálkozás, kör-

nyezetbarát közlekedés
és turizmus, valamint
otthonunk környezetba-
rát berendezése. 

Az online tudástárban
található ötletekrõl, ter-
mékekrõl személyesen
is kérdezhet a Faluház
Tanácsadó Iroda foga-
dóóráin vagy írhat is az
info@faluhaz.eu e-mail
címre.

„Jól lakni” - ötletek 
a Faluház Tanácsadó Irodától

A polgármesteri hi-
vatal általános ügy-
félfogadási rendje:
hétfõn: 14-18 óráig.
Kedden: nincs.
Szerdán: 8-16.30
óráig. Csütörtökön:
8-13 óráig. Pénte-
ken: nincs.
Az igazgatási fõ-
osztály okmányiro-
da és ügyfélszol-
gálati osztály ügy-
félfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati
iroda (az útlevél és
parkolási igazolvá-
nyokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva tartása:
hétfõn: 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,
valamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal
kapcsolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn:
10-18 óráig. Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14 órá-
ig. Csütörtökön: 8-14 óráig. Pénteken: 8-12 óráig.
A szociális-szolgáltató fõosztály ügyfélszolgálati iro-
dájának ügyfélfogadási 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

obuda_2011_06.qxd  2011.03.28.  16:44  Page 7



2011/6. szám8
Egészségügy

Fenti címmel tartott elõadást
dr. Köves Péter, az orvostu-
dományok kandidátusa, al-
váskutató az Óbudai San
Marco Szabadegyetemen
március 21-én az Óbudai Kul-
turális Központban. 

Életünk közel egyhar-
madát alvással töltjük.

Valamennyien megtapasz-
taltuk, hogy alvás után ki-
pihentek vagyunk, szerve-
zetünk egésze regeneráló-
dik. Stresszes életvitelünk
káros hatásait leginkább
ezzel enyhíthetjük. A kuta-
tók ma már sokat tudnak
az alvásról és arról, hogy
miként tudjuk önmagunk
számára biztosítani ezt a
nélkülözhetetlen relaxáci-
ót, felfrissülést, mely az
egészséges élethez elen-
gedhetetlen. Dr. Köves Pé-
ter alváskutatóval az alvás-
zavarokról beszélgettünk,
a kevesek által ismert ve-
szélyes betegségrõl: az al-
vási apnoéról, az alvási za-
varok mögött meghúzódó
egyéb betegségekrõl, vala-
mint a lehetséges gyógy-
módokról.

- Az alvásproblémák
mindig valamilyen beteg-
séget jeleznek, vagy van-
nak alvásbetegségek is?

- Egymást követõ alvá-
saink összetétele is válto-
zik, bizonyos fiziológiás
határok között. Panaszaink
lehetnek esetlegesek, át-
menetiek is. Ilyen esetek
nem jelentenek kóros álla-
potot. Amennyiben nehéz
elalvás, gyakori ébredés,
zavaró, félelmes álmok, in-
tenzív horkolás, végtag-
mozgás, beszéd, motoros
nyugtalansággal kísért fel-
riadás, légszomj, heves iz-
zadás, vagy visszatérõ
mozgásképtelenség élmé-

nye, ugyanakkor napköz-
beni aluszékonyság jelenik
meg tartósan és visszatérõ-
en, akkor már kóros álla-
potot kell keresni, lehetõ-
leg erre szakosodott alvás-
rendeléseken. 

- Sokat hallunk az alvás
közbeni légzéskimaradás-
ról. Ez akár lehet életve-
szélyes is?

- Az alvási apnoe
szindróma az egyik legis-
mertebb és legtöbb ve-
szélyt magában rejtõ alvás
közben kialakuló légzésza-
var. Feltûnõ jele a hangos,
a légzés ritmusát nem kö-
vetõ szabálytalan horkolás
és a 10 másodpercnél
hosszabb légvételi szüne-
tek, melyek minden alka-
lommal ébredéssel járó
stressz-válaszokat provo-
kálnak. Kóros, ha gyakori-
ságuk alvásóránként 5-nél
több, de 30-nál nagyobb
számuk már súlyos ve-
szélyt jelent. Hosszabb idõ
múltán a szív- és érrend-
szeri betegségek és ka-
tasztrófák kockázata is ro-
hamosan növekszik. Szív-
és érbetegek az apnoe eny-

hébb szintjein is veszély-
ben vannak. 

- A modern kornak van-
nak betegségei, mint a
stressz az anyagcsereza-
varok, az elhízás, ezek
mennyire befolyásolják az
alvás folyamatát?

- Mindhárom komoly
alvásminõség-változással,
sõt alvásbetegség kialaku-
lásával járhat. A tartós
stressz a krónikus alvás-
elégtelenség és a napköz-
beni kóros kimerültség
egyik fõ kiváltója; az
anyagcserezavarok közül a
pajzsmirigy és a mellékve-
se mûködési zavarai, vala-
mint a cukorbetegség

emelkednek ki e téren. Az
elhízás két úton is vezethet
veszélyes alvászavarhoz.
Egyrészt növeli az alvási
apnoe kialakulásának lehe-
tõségét, másrészt fokozva
az alvás alatt gyengébben
mûködõ légzõ izmok ter-
helését, akadályozza a lég-
zést. 

- Hogyan lehet felismer-
ni és gyógyítani az alvás-
betegségeket?

- Legkorábban a jel-
lemzõ klinikai tünetek
alapján merülhet fel a
gyanú. E téren a hozzá-
tartozók és a háziorvos
feladatát emelném ki. A
napközbeni aluszékony-
ság, vagy feledékenység
mögött álló alvási ap-
noe, vagy alvásfüggõ
mozgászavar gyanúja, a
beteg által nem észlelt,
alvás közbeni kóros
megnyilvánulások alap-
ján alapozható meg. A
további felismerés útja
az alvásambulanciákon
és alváslaboratóriumo-
kon keresztül vezet. Az
eredményes kezelés

skálája igen széles.
Gyógyszerek, légzés-
könnyítõ segédeszkö-
zök, néha mûtétek, élet-
mód- és magatartás-te-
rápiák egyaránt belefér-
nek. Egy alapszabály
azonban mindegyik
esetben van: a beteg
együttmûködése nélkül
tartós eredmény nem
várható. 

Vörös Éva

San Marco Szabadegyetem
A sorozat következõ elõadásán, „Elsõsegélynyújtás -
sürgõsségi betegellátás” címmel dr. Mártai István, az
Országos Mentõszolgálat fõigazgatója tart elõadást áp-
rilis 11-én 18 órai kezdettel az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. A helyszínen lehetõség lesz az újraélesztés
bemutatására, megismerhetik a defibrillátor szerepét,
mentéstechnikai eszközök, sebkötözõszerek alkalma-
zását. (A belépés ingyenes. Cím: San Marco utca 81.) 

Alvás, álom és az alvás zavarai

Fogászati szûrõnapot rendeztek az Ányos utcai gyermek-
fogorvosi rendelõkben március 4-én

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete áprilisban az aláb-
bi idõpontokban és helyszíneken szervez véradást.
Április 13-án 10-tõl 16 óráig: a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskolában (Lajos utca 1-5.)
Április 22-én 14-tõl 18 óráig: az Auchan Óbuda Áruháznál, a véradó kamion-
ban (Szentendrei út 115.)
Április 26-án 15-tõl 18 óráig: a Szentlélek téren, a véradó kamionban (a BKV
végállomásnál.)
Április 28-án 14-tõl 17 óráig: a Szent Margit Kórházban (Bécsi út 132.)
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
betegeken, jöjjön el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-
kártya szükséges.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Magyarországon minden
harmincadik percben
meghal valaki kórházon
kívül hirtelen szívhalál-
ban. A betegek 20-30 szá-
zaléka nyilvános helyen
lesz rosszul, újraéleszté-
sükre az elsõ tíz percben
van a legnagyobb esély.
Ennek sikerét a gyors fel-
ismerés, a hamar megkez-
dett újraélesztés, illetve a
minél gyorsabban rendel-
kezésre álló defibrillátor
készülék jelenti.

A leggyakoribb ke-
ringés-megállási

forma, tehát a kamrafib-
rilláció néhány percen
belül leadott elektromos
ütéssel megállítható. A
meghatározott erejû
(200-360 J) és lefutású
elektromos ütés egy kül-
sõ egyidejû repolarizá-
ciónak felel meg. Célja,
hogy az ütést követõ
úgynevezett elektromos
csendben a szív saját in-
gerületvezetõ rendszere
aktiválódik és beindul a
saját, normál ingerkép-
zés. Ennek sikeréhez
nagy mennyiségû fosz-

fát szükséges, melynek
mennyisége a kamrafib-
rilláció alatt igen gyor-
san fogy, tehát az idõ
múlásával gyorsan csök-
ken a defibrillálhatóság
esélye is.

A laikus segélynyújtói
gyakorlatban jól alkal-
mazható az úgynevezett
félautomata defibrillá-
tor, melyet nemcsak or-
vosok használhatják,
EKG-ismeret nem szük-
séges hozzá, kezelése
rendkívül egyszerû.

Az Óbudai Egyetem
három INNOMED Pow-
erheart AED G3 defib-
rillátort szerzett be és
helyezett üzembe buda-
pesti telephelyein: a Bé-
csi út 96/B, a Népszín-
ház utca 8. és a Tavasz-
mezõ utca 17. szám alat-
ti portaszolgálatnál. 

A fali dobozban elhe-
lyezett defibrillátor ma-
gyar nyelvû hangutasítá-
sokkal vezeti végig az
alkalmazót az életmen-
tés folyamatán. A készü-
lék mûködtetése során
mindössze egy gombot
kell kezelni. 

Defibrillátorok 
az Óbudai Egyetemen

Rákbetegek otthoni ápolása: fájdalomcsillapítás, lelki
támogatás. Magyar Hospice Alapítvány: 250-5513;
www.hospicehaz.hu; (adószám: 19663258-1-41).

A z emberekben meg-
lévõ önzetlen segí-

teni akarásnak biztosít
alapvetõen szerve-
zett keretet a segí-
tõ szolgálat. Az
önkéntesek lelki
támaszt és szemé-
lyes törõdést nyúj-
tanak a rövidebb-
hosszabb ideig
kórházi tartózko-
dásra kényszerülõ
betegeknek. 

A Kórházi Ön-
kéntes Segítõ
Szolgálat Alapít-
vány önkéntesei is
közel 10 éve vannak je-
len a Fõvárosi Önkor-
mányzat Szent János
Kórháza Észak-budai
Egyesített Kórházai
Szent Margit Kórház
osztályain: a kardiológi-
án, a neurológián, geri-
átrián, a nephrológián,
és szintén önkéntesek
segítségével mûködteti
egyedülálló Kápolna-
programját.

Az alapítvány alap-
programjának bölcsõje a
Szent Margit Kórház.
Jelenleg országos szinten
körülbelül 750 önkéntes-

sel mûködtetik kórházi
segítõ hálózatukat. A
Szent Margit Kórházban

60 önkéntes lát el szolgá-
latot, havi szinten 980
órában, az önkéntesek
minden nap délelõtt és
délután is jelen vannak,
segítve a betegeknek, a
kórházi dolgozóknak. 

Minden korosztály
képviselteti magát az
önkéntesek között, több-
ségében nõk, bár akad
férfi jelentkezõ is. A leg-
fiatalabb 18, a legidõ-
sebb 86 éves. Az önkén-
tesek sárga köpenyben
dolgoznak, innen ismer-
hetik fel õket a betegek,
a látogatók. 

A kérdésre, hogy mit is
csinálnak az önkéntesek
nap, mint nap, a válasz rop-
pant egyszerû. Tevékenysé-
gük nem igazán igényel
egészségügyi szaktudást,
mert ez olyan feladat, amit
jó szándékkal bárki, bármi-
kor megtesz a családtagjai-
val, szomszédaival, ismerõ-
seivel: a gondoskodás, lelki
támogatás. Részt vesznek a
betegek kísérésében, eteté-

sében, itatásában, eseten-
ként mosdatásában, ha le-
het mozgatásában. Szá-
mukra és családjuk számá-
ra lelki támaszt adhatnak,
bevásárolnak, gyógyszert
váltanak ki. Másként: ott
segítenek, ahol csak tudnak
a kórházi ápoló személyzet-
tel együttmûködve.

(A program jelenleg is
mûködik a kórházban,
aki kedvet érez az ön-
kéntes munkához, Deák
Ildikónál jelentkezhet a
deak.ildiko@korhazi-
onkentes.hu e-mail cí-
men.)

Gondoskodnak a betegekrõl, lelki támogatást adnak

Önkéntesek a Margit kórházban 
Tavaly január 1-jén megalakult a Budapesti Önkéntes
Centrum. Hátterében a KÖSSZ Alapítvány áll, mely immár
10 éves múltra tekint vissza az egészségügy, a szociális
szféra területén és az önkéntesség témakörben. Az alapít-
vány jelenleg a közép-magyarországi régió egyik jelentõs,
önkéntességgel foglalkozó szervezete. A maga nemében
egyedülálló, hiszen speciális területen szervezi az önkén-
tes szolgálatot vállaló emberek toborzását, beléptetését,
képzését, fejlesztését. 2011 az önkéntesség éve.

Elsõ alkalommal szervez
táncházat a sérült felnõt-
tek nappali ellátásával és
foglalkoztatásával foglal-
kozó Óbudai Rehabilitáci-
ós és Foglalkoztatási Köz-
pont március 31-én 16
órától. 

A gondozottak és ér-
deklõdõk a salsa

alaplépéseit sajátíthatják
el. Az órát Koós Zsuzsa
hivatásos táncoktató, a
Pikante Tánciskola tanára
tartja. A tánctanuláson kí-
vül a szervezõk lehetõsé-
get szeretnének biztosíta-
ni beszélgetésre, ismerke-

désre, barátságok kötésé-
re. Mint megtudtuk, az el-
látottak régóta várják az
alkalmat arra, hogy szóra-
kozhassanak, táncolhas-
sanak, ahol bátran szólít-
hatják meg egymást, ba-
rátkozhatnak gátlások, fé-
lelmek nélkül. A rendez-

vény nyitott, hasonló nap-
köziket, alapítványokat is
meghívtak. Ezentúl min-
den hónap utolsó csütör-
tökén tartanak játékokkal,
beszélgetésekkel, ven-
déglátással egybekötött
táncházat. (Cím: Benedek
Elek utca 1-3.)

Táncház sérülteknek

Természetgyógyász fórum a BKH-ban
Elõzetes: minden hónap utolsó keddjén, 18 órától
Bástyai Frigyes természetgyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közösségi Házban (BKH). A „Baba-
várás, beszélgetés a magzattal” címû elõadásra áp-
rilis 26-án várja az érdeklõdõket. (A belépés ingye-
nes. Cím: Csobánka tér 5.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – 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!

Schäffer Jánosné március
22-én ünnepelte 100. szü-
letésnapját. Ebbõl az al-
kalomból Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak nevében Gallóné dr.
Nagy Judit, a szociális
szolgáltató fõosztály veze-
tõje köszöntötte.

T eréz néni a gyermek-
korát Óbudán töltöt-

te, majd Angyalföldre
költözött a családjával.
Testvérei közül már csak

õ él. Hat évesen félárva
lett, majd nagymamája
vette magához, 13 gyerek
társaságában nõtt fel.
Férjhez 1930-ban ment,
32 évig élt boldog házas-
ságban. Egy fiúk szüle-
tett. Nyugdíjba 1966-ban
vonult. Késõbb fiához és
annak családjához költö-
zött. Két unokája és négy
dédunokája van.

Nagyon boldog szüle-
tésnapot és jó egészsé-
get kívánunk neki!

A 100. születésnap

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Asportklub könyvek
kiadásával és doku-

mentumfilmmel is meg-
emlékezett a jubileumról.
A100. évforduló alkalmá-
ból a Magyar Posta a gála
helyszínén mutatta be az
erre az alkalomra készült
bélyeget.

Ezen az estén a csarnok
küzdõterét nem a sporto-
lók, hanem az ünneplõ so-
kaság vette birtokába. A
szépen megterített aszta-
loknál rég nem látott is-
merõsök találkoztak, be-
szélgetésük témája nem is
lehetett más, mint a régi
történések felidézése. Ez-
zel a céllal készítette
Dobor Dezsõ a "100 év,
100 perc" címû film ösz-
szeállítást, amit nagy ér-
deklõdéssel szemléltek a
jelenlévõk. 

Markovits László ünne-
pi beszédében többek közt
megemlékezett azokról a

nagyszerû sportemberek-
rõl, akik már nem élhették
meg ezt a jubileumi ün-
nepséget. Körmöczy Zsu-
zsa, Kozma István,
Illovszky Rudolf, Németh
Imre és a többiek sokat
tettek annak érdekében,
hogy a Vasas eredmény-
listája ilyen gazdag le-
gyen. 

Kövér László felszóla-
lásában a sport tisztaságát
emelte ki és bevallotta,
hogy már gyerekkorától a
Vasasnak szurkolt. 

Borkai Zsolt, a Magyar
Olimpiai Bizottság
(MOB) elnöke is megtisz-
telte jelenlétével a gálát,
és nem jött üres kézzel: a
jubiláló klubot MOB-
érdeméremmel tüntette ki. 

A Vasas vezetése sem
feledkezett meg a díjakról.
A sikeres sportolók, hosz-
szú éveken át tevékenyke-
dõ edzõk, szakvezetõk és

dolgozók vehették át
megérdemelt elismerésü-
ket. 

A pódiumon egymást
váltották a bemutatók, a
közönség remekül szóra-
kozott, de titokban már
legtöbben a vacsorát vár-
ták. Nem elsõsorban a
gasztronómiai élmények
miatt, hanem azért hogy
folytathassák az ünnepség
elején félbeszakított be-
szélgetéseket.

Az eseményen termé-
szetesen képviseltette ma-
gát a III. kerülethez kötõdõ
Vasas Duna Autó Óbuda
Nõi Röplabda-szakosztá-
lya is. A fiatal, tehetséges
játékosokból álló csapat a
sportág közvetlen élvona-
lát jelenti, ebben az évben
már van egy Magyar Ku-
pa bronzérmük és bejutot-
tak az Extraliga döntõjébe.

AVasas 2009-ben meg-
újult és átalakult sporttele-

pe a Folyondár Sportköz-
pont, nemcsak az utánpót-
lás fellegvára Óbudán, ha-
nem különleges adottsá-
gai, környezete révén
nagyszabású szabadtéri és
fedett rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas. Itt
tartották a centenáriumi
gálát is. A Vasas ünnep-
ségsorozata egész évben
tart: versenyekkel, pálya-
névadásokkal emlékeznek
meg a jeles évfordulóról. 

A hazai sporttörténelem egyik legeredményesebb, családcentrikus sportegyesülete

Százéves a Vasas Sport Club

Kövér László, az Országgyûlés elnöke Markovits László ügyvezetõ elnök tárlatvezeté-
sével tekintette meg a jubileumi kiállítást

A gála elõtt Kövér László, az Országgyûlés elnöke és
Markovits László, a Vasas SC ügyvezetõ elnöke együtt néz-
te végig az egyedi ereklyékbõl összeállított kiállítást. A
folyosókon bemutatott emlékek között szerepelt Papp
László bokszkesztyûje, Németh Miklós gerelye és mindkét
versenyzõ olimpiai aranyérme, Markovits Kálmán mindkét
vízilabda olimpiai aranyérme, Körmöczy Zsuzsa Roland
Garros és Taróczy Balázs wimbledoni tenisz serlege. 

A 78 éves Fördõs László 30
éve szolgálja a Vasast, róla
mintázhatnák a klubhûség
szobrát. A Vasas Duna Autó
Óbuda Nõi Röplabda-szak-
osztálya elképzelhetetlen
nélküle. Szereti sportolóit,
akik viszonozzák szerete-
tét, a lányok második ap-
jukként tekintenek rá.

- Hogyan került kap-
csolatba a Vasassal?

- Kezdetben csak elfo-
gult szurkolója voltam a
klubnak. Megjegyzem,
ismerõseim szerint piros-
kék vér folyt az ereim-
ben. Késõbb sportvezetõ-
ként is megpróbáltam
hozzájárulni az angyal-
földi sikerekhez.

- Mióta tart a közös te-
vékenység? 

- Harminc éve kötõ-
döm a klubhoz, 25 éve
vezetem a röplabda szak-
osztályt, a Vasas-család-
ban végzett lelkes és ki-
tartó munkám elismeré-
séül 10 éve megkaptam a
Vasas tiszteletbeli elnöke
címet.

- Mi motiválja minden-
napi munkájában?

- A sportolók és a
sportág szeretete. Meg-
hatódom, ahogy látom a
lányok fejlõdését, a csa-
pat építkezését, megelé-
gedéssel tölt el, hogy
ebben a munkában, akár
a szponzori tevékeny-
ségben, akár tapasztala-
taim átadásával, segíteni
tudok.

- A Vasas egyik zász-
lóvivõje a Folyondár ut-

cai csarnokban igazi
otthonra találó röplab-
da-szakosztály. Biztosí-
tottak a mûködés feltét-
elei?

- Ha az eredményein-
ket nézzük, többet, job-
bat érdemelnénk. Ez-
alatt nem a Vasast ér-
tem, hanem azokat a
szerveket, melyeknek
jobban kellene támogat-
niuk ezt a csodálatos
sportágat. Ha a realitást,
akkor azt mondom, szû-
kölködünk, de életképe-
sek vagyunk. Sokat kö-
szönhetünk Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zatának, személy szerint
Bús Balázs polgármes-
ternek, aki szereti a
sportot, értékeli a mun-
kánkat és lehetõségei-

hez mérten támogat
minket. 

- Milyen célokat sze-
retne megvalósítani a
jövõben?

- Azon leszek, hogy a
sport mellett a tanulás to-
vábbra is megfelelõ hang-
súlyt kapjon. A több mint
száz lány mindegyike jól

tanul, arra ösztönözzük
õket, hogy minél többen
szerezzenek diplomát. Ér-
telmes, egészséges embe-
reket szeretnénk nevelni,
akik a sportolás befejezése
után könnyen boldogul-
nak a mindennapi életben.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert  

Piros-kék vér folyik az ereiben

Fördõs László a röplabdáról beszélget Bús Balázs polgár-
mesterrel a gálán
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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 Rendõrkapi-
tányság a Nemzedékek
Biztonságáért Közhasznú
Alapítvány támogatásá-
val, „Mini KRESZ” címmel
szervezett programot a
Békásmegyeri Közösségi
Házban március 17-én.

A p r o g r a m b a n
Andrejszki Tamás

„Tomi bohóc” vidám,
gyermekeknek szóló mû-
sorral a helyes közleke-
désre hívta fel a békás-
megyeri nagycsoportos
óvodások figyelmét. Az
elõadás nagy tetszést ara-
tott a gyermekek és az

óvodapedagógusok köré-
ben. Az óvodások aján-
dékcsomagot is kaptak,
ezzel is segítve a baleset-
megelõzési oktatást. - Te-

kintettel arra, hogy a ha-
zai közlekedési balesetek
nagy részét vigyázatlan
úttestre lépéssel, közle-
kedési szabályok meg-

szegésével vagy tilos jel-
zésen áthaladással ma-
guk a gyalogosok okoz-
zák, így nem lehet elég-
szer hangsúlyozni a meg-
elõzés fontosságát. E célt
szem elõtt tartva fontos-
nak tartjuk, hogy a bal-
eset-megelõzésbe a legfi-
atalabb, óvodás korosz-
tályt is bevonjuk. Ennek
érdekében az óvodák fel-
kérésére baleset-megelõ-
zési elõadást tartunk,
gyermekrajz-pályázatot,
bábversenyt és „Pindúr-
Pandúr Mini KRESZ
verseny” címmel közle-
kedési vetélkedõt is hir-
dettünk, néhány óvodá-
ban ovizsaru program
mûködik - tudtuk meg
Horváth Antal õrnagytól,
a III. kerületi kapitányság
vezetõjétõl.

Mini KRESZ az óvodások biztonságáért

A III. kerületi Pol-
gárõr Egyesület

Ladik utca 2-6. szám
alatti irodájában szer-
dánként 15-tõl 19 órá-
ig 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

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.

A III. kerületi Rendõrkapi-
tányság munkatársai rablás
miatt folytatnak eljárást két
elkövetõ ellen. A nyomozás
elõmozdítása érdekében vár-
ják a sértettek jelentkezését.

Akét férfi megalapo-
zottan gyanúsítható

azzal, hogy január 15-én
22 óra körül az Árpád feje-
delem útján egy járókelõt
bántalmaztak, majd pénz-
tárcáját a benne található
iratokkal és készpénzzel
együtt eltulajdonították. 

Ezt követõen a férfiak
január 22-én 17 óra körül a
Váradi és a Gyenes utca
közötti területen egy má-
sik járókelõtõl elkérték
mobiltelefonját, arra hivat-
kozva, hogy fel kell hívni-
uk valakit. A tettesek a te-
lefont a sértett többszöri
kérésére sem adták vissza,

bántalmazták õt, majd az
eltulajdonított telefonnal
elmenekültek. 

Az egyik elkövetõ 20 év
körüli, körülbelül 180-185
centiméter magas.  Mási-
kuk 18 év körüli, 170-175
centiméter magas. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, akinek sérelmére a
férfiak hasonló bûncselek-
ményt követtek el, a férfi-
akkal vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban ér-
demleges információval
rendelkezik, hívja a 430-
4700/134-es telefonszá-
mot, illetve névtelensége
megõrzése mellett tegyen
bejelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefonta-
nú” zöldszámán, vagy a
107-es, 112-es központi
segélyhívó telefonszámok
valamelyikén!

Sértettek jelentkezzenek! 

Pénztárcát, telefont raboltak

LEZUHANT SIKLÓERNYÕS. Bozótosba, illetve kövekre zuhant egy siklóernyõs március
5-én a Hármashatár-hegyen. A mentõk a súlyos sérültet ellátták, kihozták a bozótból,
majd a tûzoltók segítségével a mentõhelikopterhez szállították. A látási viszonyok
romlása miatt a leszálló területet a tûzoltók világították meg

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egy négyemeletes la-
kóház pincéjében

keletkezett tûz február
25-én a Viador utcában.
A mintegy 50 méter hos-
szú helyiségben, tároló
rekeszekben felhalmozott
lomok és szemét égett. A
pince és a lépcsõház füst-
tel telítõdött. Bár a füst a
lakásokba nem jutott be,
a tûzoltók az otthon tar-
tózkodó mintegy húsz la-
kót az utcára kísérték. A
tüzet két habosított, úgy-

nevezett „C” sugárral ol-
tották el, az épületet és a
pincét nagy teljesítményû

ventilátorokkal szellõz-
tették át. Személyi sérü-
lés nem történt.

Tûz egy Viador utcai ház pincéjében

Korábban már hírt ad-
tunk a III. kerületi

Polgárõr Egyesület „Biz-
tonságos iskola” nevû ak-
ciósorozatáról, melyen
tavaly októbertõl idén
február végéig reggel és
délután 1-1 óra idõtar-
tamban három iskola kör-
nyékét ellenõrizték. 

A projekt részeként a
Veres Péter Gimnázium

ötödik osztályosainak
tartott foglalkozást az
egyesület két tagja, Má-
tyás Renáta és Szücs Já-
nos március 10-én. A
rendhagyó osztályfõnö-
ki órán a tanulók megis-
merhették az utcán rájuk
leselkedõ veszélyeket és
azokat a lépéseket, ame-
lyekkel elkerülhetik ál-
dozattá válásukat. 

Polgárõrök 
a biztonságos iskoláért

A BRFK rablási kísérlet mi-
att folytat eljárást isme-
retlen tettes ellen. A férfi
egy pékségbe ment be
február elején, ahol pogá-
csát kért, majd a bevételt
követelte. 

A tettes február 3-án
18.15 óra körül ej-

tett útba egy III. kerületi
pékséget, vásárlást szín-
lelve pogácsát kért,
majd amikor az alkal-
mazott az árat beütötte
és a pénztárgép kinyílt,
feltehetõen fegyverrel
megfenyegette a sértet-
tet, és a bevétel átadását
követelte. Az eladó a fe-
nyegetés hatására visz-
szazárta a pénztárgépet,
mire az elkövetõ érték-
szerzés nélkül elmene-
kült a helyszínrõl. 

A támadó 25 év körü-
li, körülbelül 180-185
centiméter magas, vé-
kony testalkatú férfi. A
bûncselekmény elköve-
tésekor fekete baseball
sapkát, sötét vászonka-
bátot, illetve világos far-
mernadrágot viselt. 

A BRFK munkatársai
kérik, aki a személyleírás
alapján a férfit felismeri,
jelenlegi tartózkodási he-
lyével kapcsolatban ér-
demleges információval
rendelkezik, hívja a 443-
5285-ös telefonszámot,
illetve névtelensége meg-
õrzése mellett tegyen be-
jelentést az ingyenes 06-
80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöldszámán, a 107-
es vagy a 112-es közpon-
ti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!

Pogácsát kért, 
majd bevételt követelt

E gy háromszintes la-
kóépület egyik la-

kásának konyhájában
keletkezett tûz a Huszti
úton február 24-én. A la-
kásban tartózkodó fiatal
hölgy vizet öntött a tûz-
helyen lévõ lábosban
égõ forró olajra, ebbõl

származott a baj. A tûz-
hely közelében lévõ né-
hány berendezési tárgy
megégett. A tûzoltók rö-
vid idõ alatt megfékez-
ték a lángokat, a nõt a
mentõk füstmérgezés
gyanújával kórházba
szállították.

Forró olaj kapott lángra

Lapzártakor érkezett: az Or-
szágos Kriminiológiai Intézet
és a Helyi Obszervatórium
Kutatócsoport, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata
támogatásával lakossági fó-
rumot tartott a polgármesteri
hivatal tanácstermében már-
cius 25-én. A cél azoknak a
problémáknak a feltárása
volt, amelyek az embereket a
bûnözéssel és az áldozattá
válással kapcsolatban legin-
kább foglalkoztatják. 

Dr. Kovács Róbert, a
Helyi Obszervatóri-

um ügyvezetõ-igazgatója,
egyben az esemény társ-
szervezõje, valamint az
Országos Kriminológiai
Intézet (OKRI) munkatár-
sai, köztük dr. Barabás
Tünde kriminológus vá-
zolták egy korábbi, III. ke-
rületben folytatott kutatás
eredményeit. 

Az OKRI munkatársai-
nak célja elsõsorban az in-
formációszerzésre irá-
nyult, a lakosok biztonság-
érzetérõl, áldozattá válás-
ról szóló tapasztalataikról.
A korábbi felméréseket
Békásmegyer két oldalán,
illetve a Pók utcai lakótele-
pen végezték. Elõbbi he-
lyeken azért, mert 6-7 év-
vel ezelõtt még itt történt a
legtöbb bûncselekmény a
városrészen belül. A har-
madik helyszínen pedig
összehasonlításképpen
gyûjtöttek adatokat. Akko-
riban nem voltak túl ked-
vezõek az eredmények.
Mivel azóta számos válto-
zás történt, a további vizs-
gálódások eredményét
összesítve a kutatás végére
ajánlást szeretnének tenni a
lakosok, és a közrend vé-
delmére szakosodott intéz-

mények, szervezetek szá-
mára.

- A helyzet a térfigyelõ-
kamerák létesítése óta na-
gyot változott, mintegy 30-
40 százalékkal, bizonyos
bûncselekményeket illetõ-
en még nagyobb arányban
csökkent az elkövetések
száma - ismertette a statisz-
tikai adatokat Böjtös Zol-
tán, az önkormányzat vé-
delmi irodájának vezetõje,
majd hozzátette: a lakosok
szeretnék, ha az egész ke-
rületet lefedõ kamera-
rendszer épülne, ám ez
egyelõre kivitelezhetetlen.
Ahhoz, hogy a frekventál-
tabb helyeken térfigyelõk
mûködjenek, legalább 300
kamera kellene, melyek-
nek nemcsak a létesítésé-
hez, de a fenntartásához is
több száz millió forintra
lenne szükség évente. Ez
jócskán meghaladja az ön-
kormányzat lehetõségeit.
Éppen ezért elsõsorban pá-
lyázaton elnyerhetõ forrá-
sokban kell gondolkodnia
a városrész vezetésének. 

A III. kerületben közel
fele annyi rendõr jut egy
lakosra, mint a hasonló
nagyságú, lakosú Gyõr-
ben, mindamellett, hogy
rengeteg az elvonó ténye-
zõ, legyen szó tüntetésrõl,
balesetrõl, családi perpat-
varról. Pozitívumként em-
lítette, hogy a III. kerületi
Közterület-felügyelet
munkatársai Berényi Attila
irányításával nagy terhet
vesznek le a helyi rendõr-
kapitányság „válláról” az-
zal, hogy a szabálysértési

ügyek jelentõs részében in-
tézkednek, ugyanakkor az
elkötelezett polgárõrség
önkéntesei Szücs János ve-
zetésével felhívják a fi-
gyelmet a közbiztonsági
szempontból problémás
területekre, preventív
munkát is végeznek, jelen-
létükkel visszatartó erõt je-
lentenek a potenciális bûn-
elkövetõk elõtt. 

Mint arra fény derült az
OKRI felméréseibõl, nem
ritka, hogy az emberek
nem jelentik be az õket ért,
általuk kisebbnek ítélt bûn-
cselekményeket. Ez koráb-
bi rossz tapasztalatból, il-
letve abból az elgondolás-
ból is eredhet, hogy ha fel-
jelentést tesz, abból csak
problémája adódhat. S bár
a városrész közbiztonságot
összesítõ adatai jónak mi-
nõsülnek az országoshoz,
mi több, más fõvárosi ke-
rületekéhez képest is, még-
sem mondható kifejezetten
erõsnek a lakosok bizton-
ságérzete. A nagy többsé-
get a vandálok, graffitisek,
autófeltörõk, kerékpártol-
vajok irritálják, mivel ve-
lük kapcsolatban van ta-
pasztalata a lakosok na-
gyobb részének. A krimi-
nológiai intézet munkatár-
sai hangsúlyozták: fontos
volna a leginkább védtele-
nek, így az idõsek, nõk,
gyermekek, illetve a fo-
gyatékosok minél telje-
sebb körû informálása ál-
dozattá válásuk elkerülése
érdekében. 

Lakossági fórum a bûnözésrõl

Ne váljunk áldozattá!

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla
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Szaktanárok szakszerûen,  nagy gyakorlattal oktatják az

általános és középiskolai tanulókat matematikából, fiziká-

ból, kémiából, magyarból és történelembõl. Lehetõség van

mindennapos korrepetálásra, az érettségi tételek közös ki-

dolgozására irodalomból, nyelvtanból, történelembõl.

Bukásmegelõzés bármelyik tantárgyból a tanév végéig,

pótvizsga, évismétlés helyett. Felkészítés osztályozóvizs-

gára, érettségire, kisérettségire, tanév végi záródolgoza-

tokra. Tétel- és feladatsorok kidolgozása. Pótvizsga elõké-

szítés minden tantárgyból. A diákokat minden délután 2-3

fõs kiscsoportban oktatják a tanárok a Vörösvári úton, a

gyerekek által kért napokon és idõpontban. ( A jelentkezõk

a 06-20-946-2027-es számot hívhatják.) Több információ:

www.obudamatek.hu                                  Thalész-kör

Korrepetálás, érettségi 
és pótvizsga elõkészítõk

Educatio 2011
A 11. Educatio Nemzet-
közi Oktatási Szakkiállí-
tást a Papp László Bu-
dapest Sportarénában
rendezték közel két-
száz standdal, minden
eddiginél színesebb
programkínálattal. A
130 éves iparoktatási
és 40 éves felsõoktatási
múlttal rendelkezõ
Óbudai Egyetem az
egyetemmé válás alkal-
mából a korábbi évek-
nél színesebb program-
mal és bemutatóval ké-
szült. Az egyetem öt ka-
ra és két központja is-
mertette 12 alapképzé-
si és 6 mesterképzési
programját, valamint az
Alkalmazott Informati-
kai Doktori Iskola tevé-
kenységét. A látogatók
betekinthettek a hallga-
tóbarát intézmény min-
dennapi életébe, és kü-
lönleges technikai esz-
közöket is láthattak.

Emléktábla-avató 
Pais Dezsõ születésé-
nek 125. évfordulója és
az iskola 30 éves fenn-
állása alkalmából em-
léktábla-avatót és ünne-
pi gálamûsort rendez-
tek március 25-én a
Pais Dezsõ Általános
Iskolában

Iskolaváró 
a Kevében

Iskolaváró foglalkozás a
Keve-Kiserdei Általános
Iskolában április 5-én 17-
tõl 17.45 óráig. (Cím:Keve
utca 41. Telefonszám:
368-9220. E-mail cím:
keve@kszki.obuda.hu) 

Nyílt napok 
a Hétpettyes

Óvodában 
A leendõ óvodások szü-
leit nyílt napokra várják
április 5-én, 6-án, 7-én
és 8-án 9 órától. A gyer-
mekek találkozhatnak a
kiscsoportosokkal fog-
lalkozó óvodapedagó-
gusokkal április 14-én
9.30 órakor. Délután to-
jásfestés, asztaldísz ké-
szítés 15.30-tól 17 óráig.
(Cím: Harrer Pál utca 7.)

Eredményesen zárult az
Óbudai Egyetem rektora
és az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat által elsõ
alkalommal megszerve-
zett pályaválasztási szülõi
értekezlet az intézmény
Bécsi úti fõépületében.

A p á l y a v á l a s z t á s
elõtt álló középis-

kolás tanulók felsõokta-
tási intézmény választá-
sában a családi környe-
zet meghatározó szere-
pet játszik. Ezért tartot-
ták fontosnak a szerve-
zõk, hogy a szülõk, csa-
ládtagok megismerjék a
pályaválasztás jelentõ-
ségét, a képzés kínála-
tát, illetõleg a 2011. évi
felvételi eljárást, annak
teendõit. A rendhagyó
szülõi értekezleten az
érdeklõdõkkel megosz-
tották a továbbtanulást
érintõ információkat, a
végzettek elhelyezkedé-
si lehetõségeit, segítsé-
get nyújtottak a még
döntés elõtt álló csalá-
doknak, biztosítva az el-
igazodást az Óbudai
Egyetem által kínált
képzési területeken.

Dr. Fodor János rek-
torhelyettes megnyitójá-

ban hangsúlyozta, az in-
tézmény státusza egy
évvel ezelõtt megválto-
zott - fõiskolából egye-
tem lett -, ezért fontos,
hogy tájékoztassák a pá-
lyaválasztás elõtt állókat
a továbbtanulást érintõ
információkról.

Az egyetem rektora,
Dr. Rudas Imre az intéz-
mény múltját mutatta be
az 1395-ben, Luxem-
burgi Zsigmond által
alapított Óbudai Egye-
temtõl a 2010-ben újra-
alapított XXI. századi
Óbudai Egyetemig. 

Dr. Gáti József kancel-
lár az Óbudai Egyetem
képzési programját is-
mertette, majd Kártyás
Gyula, oktatási fõigazga-
tó a 2011-es felvételi el-

járásról beszélt. Kuti Já-
nos, a Hallgatói Önkor-
mányzat alelnöke a szo-
ciális gondoskodásról, a
hazai és külföldi ösztön-
díjak lehetõségeirõl tájé-
koztatta az érdeklõdõket.

Lehetõség nyílt sze-
mélyes konzultációra az
öt kar és két központ
képviselõivel, valamint
az érdeklõdõk megte-
kinthették az egyetem

hallgatóinak sikeres
projektjeit, így például
a tésztahidakat, a pneu-
mobilt, a lítium ionos
elektromos jármûvet, a
hallgatók által tervezett
ruhákat.

Meghatározó a család szerepe

Pályaválasztásról az Óbudai Egyetemen

Kodály Zoltánra emlékezve misét és koncertet tartottak
március 7-én a Mátyás-templomban. Az Andor Ilona
Gyermekkar elõadásában Kodály: Pange lingua címû mû-
ve hangzott el, orgonán közremûködött Hock Bertalan.
Az eseményen megjelent Kodályné Péczeli Sarolta, aki
meleg szavakkal méltatta és köszönte meg a kórus és
Tamási Kinga karnagy kiemelkedõ teljesítményét

Az Andor Ilona Gyermekkar
a Mátyás-templomban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A nevelés áll a középpontjában a III. Óbudai Pedagógiai Napok márci-
us 17-tõl 31-ig tartó programjának. A szakmai eseménysorozatot Bús
Balázs polgármester nyitotta meg a Veres Péter Gimnáziumban. A két
hét alatt a Pedagógiai Szolgáltatói Intézet Szérûskert utca 40. szám
alatti épületében kiállítások láthatók óvodások, iskolások munkáiból 

A Magyar Géniusz Program kereté-
ben Tehetségnapot rendeznek
„Határ a csillagos ég” címmel az
Óbudai Harrer Pál Általános Isko-
lában március 31-én 9 órától. A
program védnöke Bús Balázs, Óbu-
da-Békásmegyer polgármestere.

A megnyitót Tamás Ilona, az
oktatási és kulturális fõ-

osztály vezetõje tartja. A tehet-
ségek gondozásáról és kiválasz-
tásáról dr. Gyarmathy Éva, az
MTA Pszichológiai Kutató Inté-
zet tudományos fõmunkatársa,

az ELTE egyetemi tanára be-
szél. A pedagógus kulcsszere-
pérõl a tehetséggondozásban
Heimann Lászlóné dr. Buzsik
Ilona, az ELTE PPK fõiskolai
docense tart elõadást. Ezek után
kerekasztal-beszélgetésen mu-
tatnak be néhány jó gyakorlatot
a vezetõ tanárok. 

A rendezvényt fesztivál zárja:
a „Mester és Tanítványa” 14 órá-
tól lép fel, az Alma együttes 16
órától koncertezik. A szülõi fóru-
mot 16-tól 17 óráig rendezik. (Az
iskola címe: Harrer Pál utca 7.)

Határ a csillagos ég

A z Óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskola 3 évre elnyer-

te a „Kiválóan akkreditált tehet-
ségpont” címet. Regisztráltattuk
magunkat 2009-ben a Magyar
Géniusz Projektirodán. A siker-
hez komoly munka vezetett. A
TÁMOP 3.4.3 „Tehetséggondo-
zás” pályázaton konzorciumban
a Hétpettyes Óvodával 11 mil-
lió forintot nyertünk. Nagy se-
gítséget jelentett az összeg a
módszertani anyagok kidolgo-
zásánál és a tehetséggondozást
segítõ eszközök vásárlásánál.

Az Oktatásért Közalapítvány
OKA pályázatain 1,5 millió fo-
rintot nyertünk, ami a foglalko-
zások megtartását támogatta.
Nevelõtestületünk minden tagja
elvégezte a 30 órás tehetség-
gondozó továbbképzést.

Közös munkával kialakítot-
tuk a Harrer Tehetséggondozó
Mûhely programját, 5 tehetség-
területen 9 tehetséggondozó kör
végzi munkáját.

A tehetségazonosításon a prog-
ramba került gyerekek számára
nagyon érdekes programhálót
ajánlottunk fel. A gyerekek, a pe-
dagógusok és szülõk örömmel és
reményeink szerint komoly haté-
konysággal végzik munkájukat. 

Természetesen a program
nyitott, folyamatosan megújuló
tartalommal áll rendelkezésre,
újabb tanulók számára is. Tehet-
ségnapot tartunk március 31-én,
melyen a kerületi intézmények
mélyebben megismerkedhetnek
munkánkkal.

Balogh Éva
igazgató

Kiválóan akkreditált 
tehetségpont a Harrerban

Hagyományos alapítványi
jótékonysági estjét febru-
ár 19-én rendezte a Fodros
Általános Iskola a Csillag-
hegyi Közöségi Házban. A
bevételt az intézmény fej-
lesztésére fordítják.

Arendezvényen több
mint 120 szülõ és

pedagógus vett részt. A jó
hangulatú programban
fellépett Egyházi Géza, az
operettszínház mûvésze,
Tabáni István, Danis El-
za, Máté Simon és együt-
tese, a Propeller Band ze-
nekar, valamint a Cassan-
dra tánccsoport (képün-
kön). Az est végén tánc-
ház várta a vendégeket,
melyen a Fakutya zenekar
szolgáltatta a talpalávalót.

A bevétel legnagyobb
része a tanulók, a peda-
gógusok, illetve a támo-
gatók (Il Fiore virágüz-
let, Cserfalvi cukrászda,
Rokonsport, Mavir, H-
Desing gyorsnyomda,
Czár Fruit Kft., Ser-

pafilm Produkció) által
felajánlott tárgyak árve-
résébõl származott. Az
összegyûlt 600 ezer fo-
rintot az iskola tanulói
javára, az intézmény fej-
lesztésére fordítja az
alapítvány. 

Jótékonysági est a Fodrosért

Az Árpád fejedelem útja 60. szám alatti Vackor
Óvoda április 4-étõl, 8 órás munkakörbe, határozat-
lan idõre, 4 hónapos próbaidõre dajkát keres.
Szükséges okmányok: önéletrajz; iskolai végzettsé-
get igazoló bizonyítvány/min. 8 általános. Feltétel al-
kalmazás esetén: egészségügyi alkalmasság
(egészségügyi kiskönyv); erkölcsi bizonyítvány (3
hónapnál nem régebbi). Elõnyt jelent a munkakör
betöltésénél óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai vég-
zettség vagy érettségi. A jelentkezés benyújtásának
határideje: a megjelenéstõl számított 15 nap. Elbí-
rálás: 15 napon belül. Bérezés: közalkalmazotti illet-
ménytábla szerint.
(Érdeklõdni lehet dr. Wéber Attiláné intézményveze-
tõnél a 388-6753-as telefonszámon vagy az arpad-
o@kszki.obuda.hu e-mailcímen.)

Dajka állás

A Pais Dezsõ Általános Iskola
csapata  március 5-én részt vett
a Nagy vagy! címû országos tele-
víziós sportvetélkedõn. 

Agyerekeket lelkes szülõk is
segítették, a csapat tagja volt

a kiváló labdarúgó, Vincze Ottó. A
résztvevõk
bizonyítot-
ták erejü-
ket, ügyes-
s é g ü k e t ,
gyorsasá-
gukat, így a
versenyben
III. helye-
zést értek
el. 

A versenyzõ tanulók: Peschák
Patrícia, Feró Patrik, Bodor
Bence, Preil Vivien, Szántó Dá-
niel és Bauda Cintia. Felkészítõ
tanáruk Krámer Aladárné. 

A televízió március 20-án
közvetítette a sportrendez-
vényt.

Harmadik a Pais a Nagy vagy!
televíziós sportvetélkedõn

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

„Isten veletek, ti bol-
dog Vendelinek - avagy
az óbudai vendéglátás
aranykora” címmel lát-
ható kiállítás az Óbudai
Múzeumban.

H ajdanán Óbuda a
kulináris örömök,

a mulatozás, a gasztro-
nómiai élmények szín-
helye volt. Szívesen
jártak ide az ínyencek
és a gavallérok Pestrõl
és Budáról is kikapcso-
lódni, mulatozni. Mi
adta a híres óbudai ven-
déglátás eszenciáját,
mikor és mitõl volt
aranykor az aranykor,
és kik is voltak azok a
Vendelinek? 

A kiállítás megidézi
Krúdy Gyulát, a Kéhli, a
Sipos, a Bürgermeister,
a Gigler, a Fahn, a
Weber, a Nedeczky ven-
déglõket (és hosszan so-
rolhatnánk tovább), ahol
mindig házias ételeket,
jó borokat szolgáltak
fel, miközben szólt a
sramli zene. Ezt a kor-
szakot eleveníti fel az
Óbudai Múzeum új idõ-
szaki kiállítása.

A kiállításhoz egyedül-
álló módon ÓbudaGaszt-
ró - „Egy falat múzeum”

címmel gasztroblogot
indított a múzeum:
www.obudagasztro.
blogspot.com.

A kiállítás nyitva tar-
tási ideje alatt (március
25-tõl október 31-ig) az
óbudai vendéglátáshoz,
gasztronómiához kap-
csolódó múzeumi prog-
ramokkal, családi nap-
pal, bográcsos fõzõver-
sennyel, múzeumpeda-
gógiai foglalkozással
várják a látogatókat az
Óbudai Múzeumba.

A legjobbak
között a Sziget
Európa öt legjobb fesz-
tiválja közé sorolta a
Sziget Fesztivált az
Independent címû brit
napilap ajánlója. Felhív-
ták a figyelmet a prog-
ramokra, és az ismerte-
tõben az idei év legje-
lentõsebb fellépõi, a
Chemical Brothers, a
Pulp együttes, valamint
Dizzee Rascal rapper is
helyet kaptak.

A Bach mû 
második része
Johann Sebastian Bach
„Dritter Teil der Klavier-
übung” címû mûvének
második részét április
3-án 18 órától hallhatják
a békásmegyeri evan-
gélikus templomban.
Orgonán elõadja Pétery
Dóra. A darab elsõ ré-
sze március 6-án hang-
zott el. (Cím: Mezõ utca
12. A belépés ingye-
nes.)

Az én selyem utam
Ezzel a címmel nyílt ki-
állítás Csurák Erzsébet
selyemfestõ iparmû-
vész alkotásaiból. A Bu-
dapesti Tavaszi Feszti-
vál keretén belül rende-
zett kiállítás április 1-jé-
ig tekinthetõ meg az
Óbudai Kulturális Köz-
pont San Marco Galéri-
ájában, hétköznapokon
9-tõl 16 óráig. (Cím:
San Marco utca 81.)

Szárnyaló képzelet
a Krúdy Körben

Az óbudai Krúdy Gyula
Irodalmi Körben a 60
éves Hajdik József írót,
költõt, a Szárnyaló kép-
zelet fõszerkesztõjét kö-
szöntik szerzõi esttel áp-
rilis 14-én 16 órai kez-
dettel. Közremûködõ-
ként a folyóiratban írá-
saikkal megjelent szer-
zõket hallhatják. Házi-
gazda Kanizsa József. *
A programot követõen,
16.40 órakor ünneplik a
Költészet Napját. Házi-
gazda Tárkányi Imre.
(Cím: a Kéhli vendéglõ
Krúdy Szalonja, Mókus
utca 22.).

A szerzetesrendek
fe losz la tásának

idején, 1950-ben elrejtett
naplóra P. Havasi József,
nyugalmazott tarto-
mányfõnök talált rá, aki
fontosnak tartotta, hogy
minél több ember szá-
mára hozzáférhetõvé te-
gye az írást. - Szükség
van arra, hogy megis-
merjük a múltat. Ha jö-
võt építünk, nem tehet-
jük a múlt ismerete nél-
kül. Mindig voltak olya-
nok, akik szebb jövõt ál-

modtak és építettek.
Ilyen volt P. Kiss Mihály
is. Sajnos, még mindig
vannak olyanok, akik ta-
gadják, hogy volt zsidó-
üldözés. Azért kellenek
az ilyen könyvek, hogy
tanuljanak belõle a fiata-
lok, s hogy ne történhes-
sen meg még egyszer! -
fogalmazott P. Havasi
József a könyv március
10-ei bemutatóján, mely-
re Bús Balázs polgár-
mestert, országgyûlési
képviselõt is meghívták. 

- Nem egyszemélyes
akció volt, amit P. Kiss
Mihály akkor tett - hívta
fel a figyelmet az egyik
túlélõ, az akkor 11 éves
dr. Bán Tamás, aki testvé-
rével együtt talált mene-
dékre a Szent Alajos Ház-
ban. - Az egész rendház
összefogására volt szük-
ség ahhoz, hogy megme-

neküljön 24 felnõtt és 44
gyerek. A magyar civilek
többsége részt vett a
mentésben a maga mód-
ján - jelentette ki.

A kötetet Dr. Pintér
Endre, Óbuda-Békás-
megyer díszpolgára mu-
tatta be a Szalézi Tarto-
mányfõnökség Bécsi úti
dísztermében. (d.zs.)

Élete kockáztatásával mentette az üldözötteket

Óbudai múltidézõ a Szaléziaknál 
Ezzel a címmel jelent meg P. Kiss Mihály egykori óbudai
szalézi igazgató 1944-45-ben írt naplója és az ehhez
kapcsolódó visszaemlékezéseket tartalmazó kötet. A
napló azt az idõszakot mutatja be, amikor 1944 októbe-
rétõl a nyilaskeresztesek garázdálkodtak az országban
és összegyûjtötték a zsidó lakosságot. A szalézi igazga-
tó több üldözöttet is befogadott és rejtegetett - élete
kockáztatásával! - az óbudai Szent Alajos Házban. 

A vendéglátás aranykora

Szódásló Óbudán (Forrás: Gál László Csak a szépre … cí-
mû albuma; Budapesti élet-képek az 1950-60-as évekbõl)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A tér Óbudán van,
beszorítva a folyó

és a hegyek közé, kétol-
dalt elzúg mellette a for-
galom, elzúg mellette az

élet, kopott kövei között vedlett fák állnak,
éjszaka kiköhögik a port, a benzinszagot,
kínlódva ózont csinálnak belõle. Semmi kis
szürke tér, nekem mégis kedvencem,
mondhatnám, hogy apró szerelmem, ha ez
egy térrel kapcsolatban nem lenne túlságo-
san furcsa!

De valóban olyan furcsa-e? Miért ne le-
hetnének az embernek e világban ilyen sze-
relmei is? Hiszen már az elején úgy kezdõ-
dött, mint az igazi szerelem. Mikor Óbudá-
ra költöztem, s felfedezõutamon megpil-
lantottam, egy csapásra megszerettem! Do-
bogó szívvel megálltam a piac sarkán, s
gyönyörködve néztem az összetákolt, kát-
ránypapírral fedett bódékat, az asztalon pi-
rosló manósipkát: a cseresznyepaprikát, a
felfújt képû almát, a lányos zöldbabot, a
bársony csikóorrhoz hasonló gombát, és a
többi földi csodát, és nem tudtam betelni
velük! Segítségül hívtam az orromat is, és
mámorosan beszívtam az illatokat: a füstölt
hús, a savanyú káposzta, a kapor illatát,
mint egy kábítószeres. A komor falak-évek
között feltündöklõ darabka gyerekkor volt
a piac. Rögtön otthon éreztem magam! Ki-
simultak a ráncok az arcomon s egy kicsit a
lelkemen is. Naponta lejártam, télen-nyá-
ron, hõben-hóban, hûséges széptevõ, a ko-
fák mosolyogva fogadták köszönésemet,
elnézõen figyelték téblábolásomat. Lassan
kóstolói rangra emelkedtem, jutalmul a hû-

ségemért, ami azt jelentette, hogy itt is kap-
tam egy falat kolbászt, ott is kaptam egy
szem szõlõt, csak hogy el ne vigyem az ál-
mukat. Játékos és tiszta szerelem virágzott
bennünk e csöppnyi piacon, ahogy kell, s
amitõl el lehet viselni az életet.

A szerelem nem múlt el, ott van ma is a
szívemben, vagyis nem én lettem hûtlen: a
piacot bontották le. A bódék eltûntek, néha
elképzelem, hogy kátránypapír szárnyuk-
kal felrepültek az égbe, s magukkal vitték
ámuló éveimet.

Tudom én, hogy elzúg az idõ, s amit
épphogy megszerettünk, eltûnik. Eszem-
mel fel is fogom a változást, józanul s kí-
váncsian nézem az alakuló újat. Nem va-
gyok érzéketlen a változó iránt. Jól tudom,
hogy nem lehet s nem érdemes megállítani
az idõt, mert úgy van bölcsen elrendezve,
hogy múlik: sebeket gyógyítva, új izgal-
makat ígérve. A válto-
zó idõ az én közegem
is, reményem és vi-
gasztalásom. Úszom
benne bátran én is,
vagy csak evickélek,
de mindenképpen elõ-
re, ahogy minden nor-
mális halandó teszi.

A régi piac helyén
modern, takaros, tiszta
csarnok áll, a zónapör-
költet lehelõ kiskocs-
mák helyett higiénikus
büfék; mûanyag reke-
szekben a gyümöl-
csök, kifényesítve,

megmosdatva, a manósipkák s egyéb bo-
hóságok eltûntek a Köjál szigorú pillantá-
sa elõl. Szép az új piac? Szép! Felzárkó-
zott az európai színvonalhoz, büszkék le-
hetünk rá!

Hogy nem járok le immár az új piacra, az
meg az én bajom. Nem is tudom, hogy mi
a bajom. Hogy elszállnak az évek? Errõl az
új piac nem tehet, s magam még erõm tel-
jében vagyok, derûsen nézek az elzúgó idõ-
re: volt-nincs! Talán, hogy szívemben las-
sabb a változás, ott él, virul a régi piac vál-
tozatlanul, s amíg élek: örökké!

D e hát ez sem olyan nagy baj! Ennyit
igazán elcsenhetünk az örökkévaló-

ságból! Mert az is a miénk, ami holtágként
visszakanyarodik, ellentétesen az elmúlás-
sal, ellenkezve minden józan ésszel, kitel-
jesítve rövidke életünket: az emlékezés, a
halhatatlan vigaszág!

CCssuukkááss IIssttvváánn:: 

Egymásra úszó képek a Kolosy térrõl

Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók, költõk mûveibõl

A Teaházi traccsparty ven-
dége nemrégiben Gyepes
Lajos úszóedzõ volt a Csil-
laghegyi Közösségi Házban.
A sportembert nem igazán
kellett bemutatni a csillag-
hegyieknek, hiszen elköte-
lezetten részt vállal minden
közösségépítõ munkában,
programban.

Nevét azonban nem
csak szûkebb pátriá-

jában ismerik, hiszen
olimpikon úszó is felnõtt
az irányítása alatt. A kerü-
let sportjáért végzett mun-
kájáért, hírnevének öreg-
bítéséért elõször Erzsébet-
díjat kapott, majd a

Hidegkuti Nándor Emlék-
plakettet vehette át.

Volt kitõl örökölnie ezt
a habitust. Édesapja szin-
tén maradandót alkotott a
Csillaghegyi strand kerté-
szeként. A csodás parkra,

amit kialakított, az emberi
tartásra, amivel rendelke-
zett, nem csupán a csillag-
hegyiek gondolnak jó ér-
zéssel. Elbeszélésébõl
megkapó gyermeki ra-
gaszkodás és büszkeség
sugárzott, akárcsak akkor,
amikor a saját családjáról
mesélt. Szerencsére apá-
ról fiúra száll az örökség,
hogy a családi, baráti kö-
telékek fontosak, s hogy
egy közösség attól jó,
hogy mindannyian készek
tenni érte. Errõl vallott
egykori tanítványa is, aki
elsõk között érkezett,
hogy lássa Lajos bácsit.
Szó volt családról, barát-

ságról, sportról, fény de-
rült gyermekkori csínyte-
vésekre, s az est vendége
nem feledkezett meg arról
sem, hogy nagyrészt Szé-
kely Évának köszönheti,
hogy megtanult úszni és
pályát módosított.

Remélhetõen még sok
gyereket indít el a siker út-
ján, bár hittel vallja, hogy
az eredményeknél is fon-
tosabb, hogy emberi érté-
kekkel gyarapodjanak a
növendékei. Tán épp ezért
olyan szeretetteli, családi-
as kis csapat a Római SE,
ahol nem csak a gyerekek,
a szülõk is összetartanak.

V. M.

Született lokálpatrióta

Traccsparty Gyepes Lajos úszóedzõvel

Játék, mese,
vers a Platánban
Lackfi János író, költõ,
mûfordító, szerkesztõ, az
Év gyerekkönyve-díjas
szerzõ volt a vendég
március 19-én a Platán
Könyvtár Irodalmi Kakaó-
házában. A rendezvény-
hez kapcsolódóan nyílt
meg Molnár Jacqueline
kiállítása azon könyvil-
lusztrációiból, melyekbõl
többet Lackfi János köte-
teihez készített.A kiállítás
április 17-ig látható.
(További információ: Pla-
tán Könyvtár, Arató Emil
tér 1., bejárat a Kadosa
utcáról, tel.: 368-7093,
439-0936, www.platan-
konyvtar.hu)
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� 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

�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Unja, hogy nem történik semmi? Közös
képviselet másképpen! 781-0796;
www.kozoskepviseletunk.com
� Társasházkezelés, közös képviselet, tár-
sasház könyvelés. Megbízható, lehetõ legjobb
szolgáltatás több évtizedes gyakorlattal ked-
vezõ áron. Kérje ingyenes árajánlatunkat. E-
mail: thaz.kozoskepviselo@gmail.com Tel.:
06-30-668-5058
� Szobafestést, mázolást, tapétázást, bútor-
mozgatással pormentesen vállalok garanciá-
val. Tel.: 06-204-722-509
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525

� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése, 21 év tapasztalat, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637,
befokkt@gmail.com; www.befokkt.hu
� 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
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269; www.ajtoablakdoktor.hu
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, -parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést, kõmûves, asztalos munkátvál-
lal kisiparos garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Kert-telekrendezés, metszés, permetezés,
favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés építé-
se. Tel.: 06(70)422-9445;786-5872
� Zárlakatos gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár-
szerelés, rácsok, kapuk kerítések, lakatosmun-
kák. Tel.: 06(30)299-1211 www.racskeszites.hu
� Kéménybélelések, kéményjárdák, ké-
ményépítések, ÉMI minõsítéssel, ügyintézés-
sel, Metal-vill Kft. Tel.: 06(30)688-3683;
06(70)518-1451
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tellf.: 06(30)272-3909
� Fakivágás, kiszáradt, áramközeli,
házközeli veszélyessé vált fák kivágása. Te-
lektisztítás, zöldhulladék elszállítás. Tel.:
06(30)933-5627
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak ké-
szítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházi közös költségek, beruházás
bonyolításnak felülvizsgálata, cég és ingat-
lanértékelés. Tel.: 06(70)589-5179; e-mail:
freycor@freemail.hu
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Metszést, permetezést, díszfák formázá-
sát, kertek átalakítását, gyepek kikezelését
vállalom. Tel.: 325-8409
� Klímaszerelés, karbantartás rövid határ-
idõvel, klímaberendezések beszerzése nagy-
ker. Áron. Tel.: 06(20)552-5894
� Ezermester a ház körül! (Villanyszerelés,
lakásfelújítás, bútorösszerakás.) Hívjon biza-
lommal!  Tel.: 06(20)422-5254

� TV-szerelõ (LCD, Plasma is) Nagy István.
Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401. Kiszállás in-
gyenes. Bevizsgálás 1000 Ft
� Kapu, kerítés, korlát, rács, víz-villanysze-
relés, gipszkartonozás, redõny, rovarháló.
Tel.: 06(70)278-1818
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� 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
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Jóga kezdõknek! A Flórián térnél, kis cso-
portokban, egyéni irányítással. Érdeklõdni:
Bóta Mónika 06(20)257-1321
� 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
� 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
� Masszázs Csillaghegyen! Gyógy-, talp-,
relaxmasszázs, kellemes, nyugodt környezet-
ben. Érd.: Bóta Mónika Tel.: 06(20)257-1321
� Gerincjóga magánórák, hétvégén is! Haté-
kony megoldás hátfájásra, stresszoldásra. Tel.:
06(70)569-7186, www.jogaevaval.shp.hu
� Pedikûr, manikûr, mûköröm Csillaghe-
gyen! Egyéni igények figyelembevételével.
Érd.: Bóta Erzsébet Tel.: 06(30)246-0810

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

� Matematika tanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003 (web: www.matekonline.hu;
www.fejetanoda.atw.hu)
� Angol a Komjádi uszodánál. Vizsgaelõké-
szítés, korrepetálás, 60 perces órák. Tel.:
06(30)701-0351
� Angoltanítás, Békásmegyeren 20 éves ta-
pasztalattal, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga felkészítés. Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Angol és francia magánórák tapasztalt ta-
nárnõnél, vizsgára felkészítés, korrepetálás,
rugalmas órarenddel. Tel.: 06(70)201-0618
� Fashion Dance tánctanfolyam 11-16 éves
fiataloknak, showtánc, színpadi mozgás,
styling. Krúdy Gy. Általános Iskola Gyógy-
szergyár u. 22/24. Kedd: 18.30-19.30, csütör-
tök: 17.30-18.30 Tel.: 06(30)598-3168
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� 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

� Rózsadombon, Zöldlomb úton 55 nm2-es
kétszobás, második emeleti, délkeleti panorá-
más, erkélyes lakás, gondozott parkban ját-
szótérrel, tulajdonostól, jó közlekedésnél 16
980 000 Ft-ért eladó. Tel.: 06-20-52-54-019
� Velencei tó mellett, Agárd központjában, 2
szobás családiház eladó vagy Budapesti la-
kásra cserélhetõ. Tel.: 06-30-577-09-98
� Pomáz fõútvonalon 4527 nm ipari terület
540 nm lakóházzal eladó, ir.ára: 87.000.000
Ft. Tel.: 06(30)467-7663
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sûrgõsen. Tel.:
06(70)521-0342
� Eladó! Ürömön, szadove dûlõben zártker-
ti ingatlan, 32 nm-es téglaházzal, 17 nm-es
pincével, 334 nm-es megosztott telken. Ér-
deklõdni: 367-8278
� Óbuda központjánál VI. emeleti, egyszo-
ba, külön konyha, fürdõ, összesen 22 nm,
azonnal költözhetõen, panellakás eladó.
Irányár: 4,3 MFt. Tel.: 06(20)925-4118
� Platánliget Lakóparkban, 121 nm-es bel-
sõ kétszintes, lakás tulajdonostól eladó. Sok
extra, nagy udvar, Dunára panorámás nagy te-
rasz, két fürdõszoba, kamerás megfigyelõ-
rendszer. Irár: 49,9 MFt. Tel.: 06(30)932-2637
� Erdõalja úton kétgenerációs ház, szeparált
kerttel eladó. Tel.: 06(20)446-5575;
06(30)931-6176
� Budakalász kertvárosi részén tökéletes 6
szobás családi ház eladó. HÉV-tõl 6 percre,
zsákutca. Irányár 41 millió. Tel.: 06(30)724-
3421
� A Matróz utcában dupla garázs eladó.
Irányár: 4.000.000 Ft. Érdeklõdni lehet:
06(20)914-9230
� Ingatlanközvetítõ magániroda keres-kí-
nál. Tel.: 06(20)446-5575; 06(30)931-6176
� Belsõ-Óbudán egyedi kialakítású, 133
nm-es, nagy teraszos lakás eladó. Tel.:
06(20)565-5670; 06(30)931-6176
� Erdõalja úton 115 nm-es házrész, kerttel
kiadó. Tel.: 06(20)446-5575; 06(30)931-6176

Ingatlan

� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután és
szombat délelõtt. Középiskolai elõkészítõk
max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-Kör,
www.obudamatek.hu, tel.: 06-20-946-2027 

Oktatás

� 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.

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

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

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

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Ka-
talin. Bejelentkezés: 06(30)964-5436

Egészség

� Igazságügyi szakértõ gazdasági szak-
véleményt készít, peres és peren kívüli
ügyekhez. Tel.: 06(70)589-5179; e-mail:
freycor@freemail.hu

� Szobafestés-mázolás, tapétázás, laminált
parketta lerakása. Minõségi munka kedvezõ
áron. Szabó Dénes Tel.: 06(20)928-3562,
www.szabodenes.gportal.hu

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

� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz
és mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás.
Az elvégzett javításra garancia, nyugdíjas
kedvezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4.
(Duna felöli oldalon postával szemben).
Tel.:243-2730, 06(20)997-2747

� HÁZTARTÁSIGÉP SZERVIZ 1033
BP., KASZÁSDÛLÕ U. 5. 242-0465,
250-0593; MIHI 2002 KFT.

Szolgáltatás
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� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bér-
lõtársat keresek tornateremként mûködõ
lakásba. Tel.: 06(30)921-6559

� Kertészkedésre telek kiadó békásmegyeri
lakóteleptõl 10 percre. Tel.: 06(30)940-3884
� Raktár utcai zöldövezeti zárt lakóparkban
kiadó, másfél szobás (egybenyíló) gépesített
és alapbútorozott, emeleti, olcsó rezsis tégla-
lakás. 59000/hó-ért 2 hó kaucióval. Tel.:
06(20)565-1646
� Kiadó lakásokat, szobákat, házakat kere-
sünk! Lõrincz Péter. Tel.: 06(70)383-5004,
351-9578; www.alberletpont.hu

� Garázs a Tóga utcában kiadó vagy eladó.
Érdeklõdni: 06(20)454-8418

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� 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

� Csúcshegyen gyümölcsösbe segítséget ke-
resek, esetlegesen kezelésre átadó, leinfor-
málhatóan. Tel.: 06(30)970-7299; 340-5008
� Iskolabusz, óvodásoknak is! 28 fõig, biztonsá-
gi övvel ellátott, klímás autóbusz.. Tel.: 06(20)924-
3883, 243-6820. E-mail: gyuszili1@t-online.hu
� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� Szépségszalonban Békásmegyeren nõi
hajvágás 1500 Ft-tól. Arckezelés (alap) 4700
Ft-tól. Tel.: 244-0523; 06(30)240-7225

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35 

�� Egészségvédelmi termékforgalmazó cég
óbudai munkahelyre keres adminisztrációs
ügyintézõt: számítógépes ismeretek, középfo-
kú végzettség, gyakorlat, gépírás, angol
nyelvtudás. Szakmai önéletrajzokat: karri-
er@hungimpex.hu e-mail címre várjuk.
�� Diplomás szociális munkás államigazga-
tásban, 12 éves idõsügyi gyakorlattal állást
keres. Tel.: 06(20)770-6222
��Alkalmi kerti munkára Óbudán 500 Ft/óra
segítséget keresek. Tel.: 06(30)411-1527
�� Duna House III. kerületi irodája ingatlanér-
tékesítõket keres. További információért hívja
a 06(30)869-5454-es számot vagy küldje fény-
képes önéletrajzát a varga.diana@dh.hu e-mail
címre.

�� Fodrászt, kozmetikust felveszünk frek-
ventált szépségszalonunkba. Tel.: 06(70)371-

3121

�� Csillaghegyi szépségstúdióba keresünk
mûkörmöst, kozmetikust. Érd: 06(30)582-

7331

�� Fodrásznak, kozmetikusnak, mûkörmös-
nek hely kiadó Békásmegyeren. Tel.:

06(30)240-7225

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

� Rómaifürdõn iskola mellett 25 éve mûkö-
dõ 21 nm-es trafik-ajándékbolt bérleti joga

bt.-vel és árukészlettel családi okok miatt áta-

dó. Tel.: (hétköznap 8-18-ig) 240-5384

� Óbudán, Bécsi úton a Kolosy térnél. 22
nm-es kávézó-sörbár raktárral, felszereléssel,

terasszal eladó vagy kiadó. Azonnal üzemel-

tethetõ. Tel.: 06(30)269-1844

� Bibionéban 3-7 fõs apartmanok közvetle-
nül az olasz irodától. Magyar nyelvû informá-

ció. Tel.: 06(30)540-8909

Utazás

� 21 nm-es és 54 nm-es üzlethelyiségek
bérbeadók a Szentendrei út 20-28-ban. Ér-
deklõdni lehet a 388-4726-os telefonszá-
mon, hétfõtõl csütörtökig délután.

Üzlet

Társkeresõ

��Orvosi mûszereket forgalmazó, piacve-
zetõ cég keres pénzügyi osztályra, asszisz-
tensi munkakörbe agilis, nagy munkabírá-
sú, precíz munkaerõt, szentendrei munka-
végzéssel. Önéletrajzokat kérjük megkül-
deni az info@rextra.hu e-mail címre.

Állás

Számítógép

Egyéb

Régiség

Elad-vesz

� A Római lakótelepen, négyemeletes
házban, csendes környezetben, második
emeleti, 53 nm-es lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 06(20)581-4180

�� 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

� Gyerekparadicsom Csillaghegyen pa-
neláron! 83 nm-es, 1+3 félszobás, felújí-
tott, kertes, tégla sorházi lakás remek áron
(24,9 MFt) eladó kisforgalmú utcában.
06(30)651-1204

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

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

Áramszünet a Szent Margit Rendelõintézetben
Kedves pácienseink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Vörösvári úti rendelõintézetünkben az ELMÜ-ÉMÁSZ
Hálózati Szolgáltató Kft. hálózati felújítási, karbantartási munkái miatt, a villamos-
energia-szolgáltatás 2011. április 11-én 8-tól 10 óráig szünetel.
Kizárólag csak sürgõsségi ellátást tudunk nyújtani.
Laboratóriumba vérvételre csak az idõpont-egyeztetéssel berendelt pácienseket
tudjuk fogadni 6.15-7.15 óra között. Vércukor terhelésre jelentkezõ páciens vizsgá-
latát nem tudjuk fogadni ezen a napon.
Vizeletvizsgálatok elvégzésére is csak az áramszünet befejezése után kerülhet sor.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Csobánka téri rendelõintézetben a rendelés vál-
tozatlanul mûködik.
Türelmüket és megértésüket nagyon köszönjük!

Szent Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft.

K omoly hagyománya van Csillaghegyen a téltemetõ farsangbúcsúztatásnak, hiszen évek óta
egyre színesebb, bõvebb programmal rukkol elõ a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület. Idén sem
volt ez másképp, a március 5-ei mulatság gyerekeknek és felnõtteknek is számos hasznos idõ-
töltést kínált. A közösségi ház udvarán például finomabbnál finomabb kolbászok készültek

Téltemetõ farsangbúcsúztatóKÖLTÉSZET NAPJA A MEZEI MÁRIA SZE-
RETETSZÍNHÁZBAN. Kitekintés: József Atti-
la emléktábláját koszorúzzák meg április 11-
én 11 órakor a Mezei Mária Szeretetszínház-
nál (VI. Lovag utca 3.). A költõre 19 órától em-
lékeznek ünnepi mûsorral a színházban. Fel-
lép Kilin Ildikó színmûvész, Nemes László elõ-
adómûvész. Zongorán kísér Hegedûs Valér.
FESTMÉNYEK AZ ARTGALÉRIÁBAN.
Székács Zoltán képeibõl nyílik kiállítás már-
cius 30-án 18 órakor a Vécsei János Kollégi-
um Artgalériájában. (Megtekinthetõ: április
22-ig, hétfõtõl péntekig 10-tõl 19 óráig a Szél
utca 11-13. szám alatt.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fogadóórák – Szakbizottságok

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. Havadi Elza minden hónap elsõ hétfõjén 16-18 óra között (ha ünnepre esik, akkor a 2. hétfõn) 

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.

A képviselõ-testület állandó bizottságai
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Az ENSZ 1993-ban jelölte
ki március 22-ét a Víz Vi-
lágnapjává. Mindez annak
köszönhetõ, hogy felis-
merték: az édesvízkészle-
tek megóvása, minõségé-
nek megõrzése hosszú tá-
von széles, nemzetközi
együttmûködést igényel. 

A Föld felszínének
több mint kéthar-

madát borítja víz, de en-
nek a víznek a túlnyomó
része sós tengervíz, csak
a 2,5 százaléka édesvíz.
Miközben a Földön egy-
re kevesebb a tiszta
édesvíz, egyre több víz-
re van szükségünk, mert
a Föld népessége folya-
matosan nõ, a XXI. szá-
zad végén meghaladhat-
ja a 10 milliárdot. Ez a
vízfogyasztás növeke-
désével is jár, ugyanak-
kor már ma is a népes-
ség jelentõs része él biz-
tonságos vízellátás,
vagy megfelelõ szenny-
vízelvezetés nélkül.
Szakértõk szerint a fel-
használt édesvíz három-
negyedét a mezõgazda-
ság és az állattenyésztés,
egyhetedét pedig az ipar
használja fel. Emberi fo-
gyasztásra mindössze az
édesvízkészlet tizede
marad, s még azzal is

igen pazarlóan bá-
nunk…

Az ENSZ legfrissebb
adatai szerint a Földön
több mint 1 milliárd em-
ber él úgy, hogy nem
biztosított számára a
rendszeres ivóvízhez ju-
tás. 2,4 milliárd ember -
a Föld népességének
több mint a harmada -

csak tisztítatlan vízhez
jut. Jelenleg évente 2,2
millió ember hal meg
olyan betegségekben,
amelyeket a nem megfe-
lelõen - vagy egyáltalán
nem - tisztított ivóvíz
okoz.

Védjük vízkészletünket!

Felhívás a társasházakhoz és lakásszövetkezetekhez
Szelektív hulladékgyûjtés a háztartásokban

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata környezetvé-
delmi cselekvési programjában lehetõvé teszi a tár-
sasházaknak és lakásszövetkezeteknek, hogy sze-
lektíven, helyben gyûjthessék a lakók a háztartások-
ban keletkezõ papír, mûanyagpalack, fém italos-
doboz hulladékot.
A szelektív hulladék begyûjtése és elszállítása térí-
tésmentes. Mûanyagpalack, illetve fém italosdoboz
gyûjtõ edények kihelyezésére van lehetõség, mely-
hez a lakóközösségnek egyszeri alkalommal, úgyne-
vezett telepítési díjjal kell hozzájárulnia. A telepítési
díj a gyûjtõedények árának 1/3-a, 120 literes gyûjtõ
edény esetén 5840 forint, 240 literes gyûjtõedény
esetén 7080 forint. A papírgyûjtõ konténer telepítése
térítésmentes.
A helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez azok
a társasházi, illetve lakásszövetkezeti lakóközösségek csatlakozhatnak, amelyek vállalják, hogy
• megállapodást kötnek az önkormányzattal;
• megfizetik a gyûjtõ edény telepítési díját;
• zárt helyen - például lépcsõház, kukatároló - tárolják a gyûjtõ edényt;
• csak a megjelölt hulladékot teszik a gyûjtõ edényben, kommunális hulladékot nem.
Azok a lakóközösségek, melyek csatlakozni szeretnének a helyben történõ szelektív hulladékgyûjtéshez, a
437-8891-es telefonszámon jelentkezhetnek, vagy a helmli.laszlone@obuda.hu e-mail címen.
A jelentkezés folyamatos, az önkormányzat számára rendelkezésre álló támogatási keret erejéig fogadják
a jelentkezõket. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Az oldalt összeállította:
Domi Zsuzsa

E gy befagyott tóban tíz
vaddisznó és egy

szarvas tetemét találták
meg nemrégiben a Pilisi
Parkerdõ Zrt. dolgozói. Az
állatok valószínûleg az ille-
gális agancsgyûjtõk elõl
menekültek, így szakadt be
alattuk a vékony jégréteg.
Most hullajtják a szarvasfé-
lék az agancsukat, így va-
lószínû ez a feltevés. Saj-
nos egy régi és igen ke-
gyetlen orvvadász megol-
dás, a hurokcsapda is ismét
felbukkant a fõvárosi er-
dõkben.  Nemrég a III. ke-
rület erdeiben találtak hu-
rokba szorult rókát és õzet -
erõsítette meg a hírt Lom-
niczi Gergely, a zrt. szóvi-
võje. Kertész 

Agancsuk 
miatt kergetik 
a szarvasokat

A madarak örülnek a nyitott szemeteseknek. Egyre több
lakótelepen guberálnak belõlük 

A vonatkozó helyi
ö n k o r m á n y z a t i

rendelet értelmében
avar és kerti hulladék
égetése Óbuda-Békás-
megyer egész területén
októberben, novem-
berben, valamint feb-
ruárban, márciusban,
csütörtökön és szom-
baton 10-tõl 15 óráig
megengedett a tûzvédel-
mi elõírások betartása
mellett. Párás, ködös,
szeles idõjárás esetén az
égetés tilos.

Az ingatlanon kelet-
kezõ - a rendszeres sze-

métszállítással el nem
szállítható vagy nem
komposztálható - kerti
hulladék elszállíttatása
az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint
a telek használójának
feladata és kötelessége.

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

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2011_06.qxd  2011.03.28.  16:44  Page 25



2011/6. szám26
Szabadidõ – Hirdetés

Kultúrtörténeti séta
„Házsongárdi temetõ” címmel rendez kultúrtörténe-
ti sétát a Balassi Bálint Intézet Márton Áron Szak-
kollégium Könyvtára március 30-án 19 órától.
Brassai Sámuelre, Kós Károlyra, (Misz)Tótfalusi
Kis(s) Miklósra, Reményik Sándorra, Szilágyi Do-
mokosra és Márton Áronra, mint nagy elõdökre Pá-
pai Ferenc emlékezik elõadásában. (Cím: Kunigun-
da útja 35.)

Kalandozások a grafika világában
„Irodalmi kalandozások az ex librisek világában”
címmel látható válogatás a Kisgrafika Barátok Kö-
rének archívumából április 1-jén 17.30 órától a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegyeri Könyv-
tárában. A tárlatot Vasné Tóth Kornélia tudományos
kutató nyitja meg. (Cím: Füst Milán utca 26.) 

A Biblia világa
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” (korábban Bibliai életutak) elnevezésû sorozat-
ban, „Miért idõszerû ma az Apostolok cselekedetei?”
címmel elõadásokat tartanak. Az érdeklõdõket ked-
denként várják az ÓKK-ba. „Pál elsõ missziós útja és
tanulságai” címmel április 5-én; „Hogyan jutott a ke-
reszténység Európába? Pál második missziós útja”
címmel április 12-én hallhatnak elõadást. (Kezdés:
18.30 órakor. Belépõjegy: 100 forint. Cím: San Marco
utca 81.)

Borfesztivál jazzal
A Tavaszi Jazz & Borfesztiválon április 8-tól 10-ig
várják a kulturált borfogyasztást és az igényes jazz
mûfajt kedvelõket Óbuda szívébe, a Fõ és a Szent-
lélek térre. Fellép többek között a Hot Jazz Band, az
Urbán Orsolya Trió és a Benko Dixieland Trió. (Bõ-
vebb információ: www.jazzesbor.hu).

Húsvéti készülõdés 
A Kiscelli Múzeumba húsvéti készülõdésre várják a
gyerekeket április 9-én 10-tõl 14 óráig. Esther bû-
vész varázsol 11 órától, játékos ismerkedés elõde-
ink húsvéti szokásaival és tárgyaival 12 órától, majd
13 órától vidám tojáskeresõn vehetnek részt a gye-
rekek a múzeum épületében és kertjében. (Cím:
Kiscelli utca 108. Belépõdíj: 650 forint.)

Gyí lovam…!
A Kiscelli Múzeumban március 24-én nyílt meg a
„Gyí lovam…! Ló a városban” címû kiállítás. A prog-
ramot Mattyasoszky Péter rendezte és dr. Sótonyi
Péter egyetemi tanár, a Magyar Lovassport Szövet-
ség alelnöke nyitotta meg.
(A kiállítás hétfõ kivételével 10-tõl 16 óráig, szom-
baton és vasárnap pedig 10-tõl 18 óráig tekinthetõ
meg a Kiscelli utca 108. szám alatt.)

Szaxon Poliuniverzuma
Ezzel a címmel látható kiállítás az Óbudai Egyete-
men Szaxon Szász János képzõmûvész, feltaláló
mûveibõl. Az alkotó az egyetem egyik jogelõd intéz-
ményének, a Bánki Donát Mûszaki Fõiskolának
hallgatója volt 1984-tõl 1988-ig. A mûvész Poliuni-
verzum nevû geometrikus játékprojektjét Kiss Gá-
bor fizikus ismertette a megnyitón. (A kiállítás május
1-ig tekinthetõ meg, munkanapokon 8-18 óra között
az Óbudai Egyetemen. Cím: Bécsi út 96/B.)

Idén ünnepli 30. születésnapját a Budapesti Kincsõ Néptáncegyüttes. Ebbõl az alka-
lomból március 26-án és 27-én nagy sikerû jubileumi elõadást tartottak az I. kerületi
Corvin téri Hagyományok Házában. A rendezvényen részt vett Bús Balázs polgármes-
ter, országgyûlési képviselõ. A március 26-ai mûsort fergeteges mulatság követte 22
órától a Medgyessy Ferenc Általános Iskola dísztermében

Jubilál a Kincsõ Néptáncegyüttes

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Az Óbudai Múzeum bográ-
csos fõzõversenyt hirdet
„Vendéglátás Óbudán”
címmel a Fõ téren. 

J elentkezhetnek olyan
baráti társaságok, csa-

ládok, magánszemélyek
vagy szervezetek, ame-

lyek a híres óbudai ven-
déglõsök nyomában el-
készítik a jellegzetes
óbudai konyha egyik re-
mekét, a pincepörköltet. 

Az alapanyagokat és az
eszközöket a múzeum bo-
csátja a versenyzõk rendel-
kezésére. Aversenyt április

30-án 10.30-tól 14
óráig rendezik, tíz
csapat részvételével.
Az elsõ három he-
lyezett tárgyjuta-

lomban részesül. Azsûri el-
nöke Bede Róbert, a TV
Paprika mesterszakácsa. 

A nevezéseket az
Óbudai Múzeum (Fõ tér
1.) recepcióján lehet le-
adni április 28-ig, hétfõ
kivételével minden nap
10-tõl 18 óráig. (Bõvebb
felvilágosítást Tóth Ani-
ta Eszter kulturális szer-
vezõ ad a 250-1020-as,
illetve a 06-20-509-
8222-es telefonszámon.)

Fõzõverseny a Fõ téren

A Vasarely Múzeum interaktív te-
rében rendezendõ harmadik kiállí-
tás a színek használatára össz-
pontosít. 

A múzeumpedagógusok ál-
tal kiválasztott négy mû

mindegyike más módon mutat-
ja be Vasarely színhasználatát.
A feladatok és játékok révén a
felnõttek, a tizenévesek bete-
kinthetnek a mûvekbe, megis-
merhetik Vasarely koncepció-
ját. Az alkotói feladatok segítik
a látogatókat abban, hogy átlás-
sák, miként érhetõk el vizuális
hatások a színek keverésével és
összepárosításával. 

A szervezõk április 3-án, a
harmadik Zebra-napon a színek
varázslatos világába kalauzol-
ják a látogatókat. A programra
10-tõl 13 óráig várják az érdek-
lõdõket. (A részvétel ingyenes.
www.vasarely.hu)

Vasarely színeinek
varázslatos világa
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Eljött végre a tél vége
Rejtvényünkben Petõfi Sándor: A tél halála címû
versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 6. és a
függõleges 1. sor megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Polinéziai nép. 6. Az idézet eleje
(zárt etûk: H. G. É. T.). 15. … Welles, amerikai szí-
nész és rendezõ volt. 16. Tréfafajta. 17. Brit méret.
19. Kambodzsai, luxemburgi és norvég autók jele.
20. Szén, szelén és kén. 21. Teteje eleje! 22. Nyelvta-
ni fogalom. 24. Lengyel légitársaság. 26. Z. C. U. 27.
A széleken hódol! 28. Rögzít. 30. Sûrû folyadék. 32.
Leigázok. 34. Névelõs fúvós hangszer. 35. Belül
megharap! 37. A gondolkodó címû szobor készítõje.
39. Névelõs indulatszó. 40. Nauru fõvárosa. 42. Ujjá-
val zörgette. 44. Algériai helység. 46. Turbinával
kapcsolatos elõtag. 47. Néma húg! 48. L. N. S. 49.
Angol csúcs. 51. Néma kötés! 52. Hónap rövidítés.
53. Korábbi nagyméretû édesvízi hal. 55. Mocsár. 57.
Folklorista hely. 58. Tekintélyes, befolyásos személy.
61. Tekés tesz ilyent.
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet mások része (zárt be-
tûk: O. D. A.). 2. A kis hableány. 3. Porcióz. 4. Román
és spanyol autók jele. 5. Izomkötõ. 7. Azonos magán-
hangzók. 8. Néma hunok! 9. A Déli-Alpok folyója. 10.
Elemi részecskével kapcsolatos. 11. Kiejtett mással-
hangzó. 12. Római ötszázöt és száz. 13. Ez például az
atilla. 14. Angol jégkocka. 18. Féldrágakõ. 22. Vörös angolul. 23. Az
ókorban élte. 25. Azt megfordítottuk! 28. Sophia …, világhírû film-
csillag. 29. Rá várnak a színpadon. 31. Vízzel ellátó. 32. Duna men-
ti helység. 33. Perui csomóírások. 36. Vegyjele Ha. 38. Észak, ango-
lul. 41. Világháló általában. 43. Nagy brit író szignója. 45. Egyesült
határragok. 47. Lakik. 50. Pest megyei helység. 52. Nõi név. 54. A.
O. L. 56. Nyújtott babaköszönés. 57. Francia, osztrák és magyar utók
jele. 59. R. Y. 60. Üres sáv! 61. Talán a végeken!        Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon április 6-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk kö-
zött nyereménykönyvet sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünkben
vehetnek át. A március 16-án megjelent, „Petõfit idézzük” címû
rejtvényünk helyes megfejtése: „Örömmel vágom én magam föl
paripámra, nyergébe”. Nyertesek: Szolnokiné Kuszbel Mária,
Bécsi út 98.; Havasi Péter, Hatvany Lajos utca 1.; Dr. Kárpáti Já-
nos, Karácsony Sándor utca 30.

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

A 9. játék kérdése:
Mi a képen látható

rajzfilmsorozat címe?

Nyeremény a Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes
ajándékcsomagja: 1 rajzfil-
mes DVD; 1 Macskafogó
képregény; 1 eredeti, kifes-

tett cell egy magyar rajz-
filmbõl. A megfejtéseket
nyílt levelezõlapon szer-
kesztõségünk címére (1035
Budapest, Szentendrei út
32.) április 6-ig várjuk. Az
ajándékcsomagot a szeren-
csés nyertes itt veheti át.

Az elõzõ számunkban
feltett kérdésre a helyes
válasz: Vuk. 

Az ajándékcsomagot
Fehér Viktória nyerte.

Rajzfilmes játék

NEMZETKÖZI TEXTILKIÁLLÍTÁS. Az óbudai Textilmúzeumban megnyílt az European Art
Quilts VI. Nemzetközi Textilkiállítás.  A nagyközönség április 4-ig tekintheti meg,
keddtõl csütörtökig 10-tõl 16 óráig, pénteken és szombaton 10-tõl 14 óráig, vasárnap
pedig 14-tõl 17 óráig. Hétfõn zárva. (Cím: Lajos utca 138.) 

• Felnõtteknek animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzés: 10 hónap alatt megtanulhatja
az animációs szakmát. Rajzfilmrendezõk oktatnak. Nyílt napon betekinthet az okta-
tásba. (www.magyarrajzfilm.hu/felnottoktatas.html) • Gyerekeknek rajzfilmes
szakkör a tanévben, szombatonként 9-tõl 12 óráig. Elkészíthetik rajzfilmjüket, CD-
én hazavihetik. Táborok: húsvéti rajzfilmes tábor (3 napos, április 21-én, 22-én, 26-
án) * Rajzfilmes táborok egész nyáron (5 napos). A gyerekek rajzfilmet készítenek,
melyet CD-én hazavihetnek. (www.magyarrajzfilm.hu/gyermekoktatas.html) (Cím:
Magyar Rajzfilm Kft. Óbuda, Kerék utca 80. Tel.: 250-1355. E-mail: clarus-tax@
t-online.hu)

Az Óbudai Animációs Iskola képzései
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A kerület általános iskolái-
ban évek óta tartanak bemu-
tatókat a leendõ elsõ osztá-
lyosoknak azzal a nem tit-
kolt céllal, hogy minél több
gyereket tudjanak maguk-
hoz csalogatni. A Zipiben
már más értelmet nyernek a
bemutatók: nem a gyereke-
kért harcolnak elsõsorban,
hanem alternatívákat kínál-
nak. 

Akitûnõen szervezett,
pergõ ritmusú sport-

bemutató már önmagában
elnyerte a meghívott ven-
dégek (óvodások, szülõk,
hozzátartozók) tetszését.
Kerekesné Laczkó Gabri-
ella testnevelési tagozat-
vezetõ és csapata körülte-
kintõen állította össze a
programot, melyben az is-
kola legeredményesebben
szereplõ sportágainak kép-
viselõi villantották fel tu-
dásukat, de helyet kaptak a
látványos és vidám ele-
mekkel teleszõtt bemuta-
tók is. Hogy mire lehet
használni a labdát, arra
Pálfi Jenõ kosarasai és
Boronkai Magdolna röp-
labdázó lányai adtak vá-
laszt. Az Albert Éva által
vezetett aerobikcsapat ke-
cses mozgásával és hajlé-
konyságával bûvölte el a
szép számmal megjelenõ
közönséget. A végére ma-
radt a „slusszpoén”: elõ-
ször Varga Tibor közös

gimnasztikázásra hívta az
óvodásokat, majd az egész
tornatermet betöltõ moz-
gásba (szekrényugrás, ge-
rendán egyensúlyozás,
célba dobás kosár- és kézi-
labdával, kúszás akadá-
lyok alatt) már a leendõ el-
sõsök mellett az alsó tago-
zatos diákok is bekapcso-
lódtak.

A rendezvényrõl elége-
detten nyilatkozott Hor-
váth Bors Rudolfné igaz-
gató. 

- Régen ezek az esemé-
nyek valóban a gyerekek
csalogatását szolgálták.
Ma már túl vagyunk egy
demográfiai hullámon,
nincsenek létszám gondja-

ink, ezért nívósabb szak-
mai bemutatóval szeret-
nénk hatást gyakorolni a
szülõkre és a leendõ elsõs
gyerekekre. E törekvésün-
ket mindenképpen segíti,
hogy a három éve beindí-
tott „Minõsített közoktatá-
si típusú sportiskola” jól
mûködik és eredményeink
is egyre javulnak. Mostani
szakmai- és sportnapunk
pozitívumaként említhe-
tem az óvodások és a jö-
võbeni tanítóik személyes
kontaktusát, baráti légkör-
ben zajló ismerkedését.
Ilyen elõzmények után a
legkisebb diákok szeptem-
berben már helyi ismere-
tekkel rendelkezve, külö-

nösebb szorongás nélkül
érkeznek hozzánk.

Az igazgató szavaival
összecseng Halasiné
Petrovai Erika, az egyik
szülõ véleménye. - Két
gyerekem jár ide, nemso-
kára beíratom a harmadi-
kat is, tehát teljes a bizal-
mam az iskolával szem-
ben. Úgy látom, ez egyéb-
ként a bemutatóból is ki-
derült, itt valóban szívesen
látják a gyerekeket, a taní-
tó nénikbõl szinte sugárzik
a szeretet és az elhivatott-
ság.

A sportnap kapcsán be-
pillanthattunk az iskola
sportéletébe. Kiderült,
hogy az eddig is megfele-

lõnek tartott tárgyi feltéte-
lek tovább javultak, a pá-
lyázatokon nyert pénzzel,
no meg hathatós szülõi és
diák munkával önerõbõl
hozták létre a konditermet,
a táncosok részére átalakí-
tottak egy szobát. Az
emelt számú testnevelés
órákon és a délutáni sport-
köri foglalkozásokon szor-
galmasan és jókedvûen
mozognak, játszanak a di-
ákok. A három kiemelt
sportág (fiú kosárlabda,
aerobic és lány röplabda)
mellett bõ kínálat áll a mo-
zogni vágyók rendelkezé-
sére, a jövõben a nõi ko-
sárlabdát és egy önvédel-
mi sportot (a cselgáncs le-
het a „befutó”) szeretné-
nek a kiemelt kategóriába
emelni. 

Az évek során szoros
kapcsolatot alakítottak ki
fõleg a kerületben mûkö-
dõ egyesületekkel, ennek
köszönhetõen sokan kosa-
raznak az Óbudai Kaszá-
soknál, a röplabdás lányok
a Folyondár utcai Vasas
csarnokba járnak, az aero-
bikosok pedig Sinkó And-
rea klubjában fejlõdnek
tovább.

Az iskolában fontosnak
tartják a hátrányos helyze-
tû, sportot szeretõ gyere-
kek felkarolását. Rövid
idõn belül elkészül az a
tervezet, ami lehetõvé te-
szi, hogy a rászoruló fiata-
lok tehetsége ne csak isko-
lai szinten, hanem a ver-
senysportban is érvénye-
süljön.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Több, mint csalogató

Sportnap a Zipernowskyban

A kosaras fiúk labdabûvölõ gyakorlatai nagy sikert arattak

Sakkozni tanítja az óvodásokat Guba Miklós sakkedzõ hétfõn és csütör-
tökön az Óbudai Kulturális Központban. (Információ: 06-30-238-4441,
miklósguba@freemail.hu)

III. FITT CSALÁDI PERCEK. Április 29-én 17.30 órától tartják a III. Óbu-
dai Fitt Családi Perceket a TUE mûfüves pályáján. Kozma Zsuzsa és az
Izgõ Mozgó Együttes várja az óvodásokat és a nagyobb gyerekeket, va-
lamint szüleiket és nagyszüleiket is egy közös egyórás mozgásra
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Az esemény története során sok
mindent „megélt”: elsõ alkalom-
mal havazás, míg legutóbb erõs
napsütés nehezítette az Óbudai Te-
repfesztivál versenyzõinek dolgát.

ATerepduatlon versenyt ápri-
lis 9-én rendezik Mocsáros-

dûlõn, mely 4 kilométer futásból,
14 kilométer kerékpározásból,
majd 2 kilométer futásból áll. Itt a
terepviszonyok lehetõvé teszik,
hogy az „off-road” sportokban
kevésbé járatos versenyzõk is él-
vezettel teljesítsék a kijelölt tá-
vot. A terepduatlon után MTB
verseny következik, melynek
nincs elõre meghatározott távja,
csak az órával és a körök számá-
val kell versenyezni. A verseny
hossza 1 óra, az lesz a gyõztes,
aki a legtöbb kört teljesíti. Szint-
különbség egyik pályán sincs,
bukósisak használata kötelezõ.

A terepduatlon része a 2011-es
visegrádi tereptriatlon Európa-
bajnokság elõverseny sorozatá-
nak, valamint az X2S pontver-
senybe is beleszámít. Mindezt
megelõzi a „Futás és Kerékpáro-

zás a Mocsárosért”-program,
ahol mindenki kipróbálhatja a
versenypályákat. Ide várják azo-
kat a résztvevõket is, akik ezzel
szeretnék kifejezni azt, hogy a
Mocsárosdûlõre szükség van, és
annak természeti értékeit meg
kell õrizni. Az eseményt felöleli
az a teljesítménytúra és terepfu-
tás, mely a Mocsároshoz legkö-
zelebb esõ hegyeken vezet végig.
Az útvonal érinti többek közt a
Nagy-Kevélyt és a Kevélynyergi
turistaházat, egyúttal kitér a Pilis-
borosjenõ melletti „Egri várhoz”.

Az AME pihenõparkjában ta-
lálható egy modern kosárlabda-
pálya is, ahol egésznapos kosár-
labda versenyt tart a szervezõ
csapat. Különbözõ korcsoportok-
ban lehet jelentkezni fiataloknak
és idõseknek egyaránt. A játék
félpályás rendszerben, azaz
„streetball” formátumban zajlik. 

Érdemes tehát április 9-én
Óbudára venni az irányt és kilá-
togatni Budapest egyik legna-
gyobb összefüggõ zöldterületé-
re, Mocsárosdûlõre. (www.
terepfesztival.hu)

Óbudai Terepfesztivál
Mocsárosdûlõn

Hihetetlennek tûnik, de 0-tól
100 éves korig minden kor-
osztálynak sportolási, moz-
gási lehetõséget biztosít a
Diamond Sportiskola. Sajnos
még kevesen ismerik a
Diamond Sportegyesület és
Harcmûvészeti Iskolát, ami
1991 óta mûködik a kerület-
ben. Az eltelt 20 évet most
egy saját sportiskola beindí-
tásával ünneplik. 

Van itt délelõtti baba-
mama torna kisma-

máknak, pici babákkal ér-
kezõknek (0-4 év). Nagy-
sikerû a most beindított
pókemberek ovis torna,
ahol a gimnasztika és a
torna alapgyakorlatait ta-
nulhatják meg a kicsik
sok-sok játékkal, koordi-
nációs és képességfejlesz-

tõ gyakorlattal (3,5-6 év).
A kora délutáni órákban a
kisiskolások járnak gyerek
hapkido edzésekre, me-
lyen a koreai harcmûvé-
szet kapcsán megtanulják
a helyes légzéstechnikát, a
biztonságos gurulásokat
és eséstechnikát, az önvé-
delem alapfogásait, a
nyújtógyakorlatok után
pedig a különleges szép-
ségû rúgásokat, ugrórúgá-
sokat (7-12 év). Ifjúsági
hapkido csoportunkba 12-
18 évig várjuk az érdeklõ-
dõket, ahol az átmozgatá-
sok után csukló-, ruhafo-
gások-, fojtások- lefogá-
sok-, ütések-, rúgások el-
leni önvédelmet tanítunk,
de van itt bambuszkardo-
zás, rövid botos technikák
és Nunchaku oktatás is.

Felnõtteknek az esti
órákban kezdõdõ taek-
wondo és felnõtt hapkido

csoportunkat ajánljuk, hi-
szen a fárasztó munkana-
pok után jólesik egy kicsit
mozogni kikapcsolni.

Vidámsággal és segítõ-
készséggel várjuk a szu-
pernagyi tornára azokat
az idõsebb (40-100 év),
gyermeklelkû sportbará-
tokat, akik közösségre,
vidámságra és mozgásra
vágynak.

A több mint 100 négy-
zetméteres, felújított sport-

iskolában kulturált öltözõ,
WC, tiszta fürdõszoba vár-
ja az érkezõket. 

(Ébend Gábor Európa-
bajnok hapkido és taek-
wondo mester. 

Tel.: 06-20-946-0321,
gabor.ebend@freemail.hu,
Honlap: www.pokemberek.hu
www.hapkidosul i .hu
www.taekwondosuli.hu
Cím: Szentendrei út 95.,
Zöldház.)

Diamond Sportiskola 

Új sportiskola Óbudán

A Mészöly Focisuliban toborzót tartottak március 20-án. A Márton utca 25. szám alat-
ti pályán ezen a napon a gyerekek futballtudását mérték fel játékos feladatokkal
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének
megbízásából, a 3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ Lász-
ló ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (legközelebb
április 6-án) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart
a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszás-
dûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr.
Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (leg-
közelebb április 5-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Kö-
zösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.). Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik szerdáján
(legközelebb április 20-án) 16-tól 19 óráig a Békásme-
gyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes
jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a
Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ ut-
ca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon
feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdé-
seiket jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és be-
jelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás szemé-
lyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Óbudáról 
az FKF Zrt. élére
Tarlós István fõpolgár-
mester április 1-jei ha-
tállyal felmentette Töl-
gyesi Balázst, a Fõvá-
rosi Közterület-fenntar-
tó Zrt. eddigi vezérigaz-
gatóját. A cég vezetésé-
vel Klug Lajost, a Vá-
rosháza nemrég kine-
vezett közmû és kör-
nyezetvédelmi osztály-
vezetõjét bízta meg. A
szakember korábban a
III. kerületi Polgármes-
teri Hivatalban dolgo-
zott.

Újra Fidesz
Filmklub

Dézsy Zoltán: Az ügy-
nökök a paradicsomba
mennek címû alkotása
lesz a Fidesz Filmklub
következõ elõadása áp-
rilis 14-én 18 órakor a
Palace EuroCenter mo-
ziban (Bécsi út 154.) A
filmre kedvezményes
áron (500 forint) igé-
nyelhetõk jegyek a Fi-
desz 4-es választókerü-
leti irodájában (Hímzõ
utca 1.), vagy a 06-20-
200-0017-es telefon-
számon.

Internetcím
-változás

A „Braunhaxler” Óbudai
Német Hagyományokat
Ápoló Közhasznú Egye-
sület internetes elérhetõ-
ségei megváltoztak. Új
honlap cím: www.braun-
haxler.hu, új e-mail cím:
braunhaxler@braun-
haxler.hu és braun-
haxler@t-online.hu. A
régi e-mail címekre küldött
üzeneteket - mivel a szol-
gáltató megszûnt - nem
tudják fogadni.

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.

FOGADÓÓRÁK. A III. kerületi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat képviselõinek fogadóórái: minden hónap
elsõ szerdáján (telefonos egyeztetés nem szükséges)
8-tól 12 óráig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak testületi irodájában. (Cím: Fõ tér 2.)

Tisztelt 
Óbudai Polgárok!
Az elmúlt esztendõ má-

sodik felében „Óbuda-Bé-
kásmegyer anno …” címû
felhívásunkkal az Óbuda
Újság szinte valamennyi
számában találkozhattak.
Örömmel értesítjük Önö-
ket, hogy felhívásunkra
több mint 300 régi fo-
tó/képeslap érkezett. 

Reméljük, a képek
honlapunkon való köz-
kinccsé tételével Önök-
nek is kellemes órákat
szerzünk. Engedjék
meg, hogy arra buzdít-
suk Önöket, hogy a pil-
lanatképek segítségével
fedezzék fel az egykori
Óbuda sajátos arcát,
hangulatát! Tegyenek
egy különleges utazást
Óbuda-Békásmegyeren,
a múltidézõ utazáshoz
látogassanak el a követ-
kezõ weboldalra:
www.obuda.hu/kultura/
hagyomanyorzes_hely-
tortenet/obuda_anno

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata nevé-

ben köszönetünket fejez-
zük ki a képek beküldõi-
nek: Benke Imrénének,
Benkõ Józsefnének, De-
ák Józsefnek, Fekete
Mihálynak, Gyimesi Já-
nosnak, Horányi Fe-
rencnek, Jurányi Attilá-
nak, Imre Istvánnénak,
Füzy Piroskának, Kecs-
kés Balázsnak, Kiss Mar-
gitnak, dr. Földvári Mári-
ának, Lõrinczné Zor-
kóczy Emõkének, Matej-
ka Károlynak, Migléczi
Bélának, Montskó Ádám-
nak, az Óbudai Gondo-
zási Központnak, Papol-
czy Péternek, Pavelko-
vits Bélánénak, Pertics
Róbertnek, Rónai Sán-
dornénak, Sáringer Kál-
mánnak, Szakasits György-
nek, Székely Gábornak,
Trencsényi Imrének,
Vomberg Istvánnénak és
Zsille Antalnak. Köszön-
jük, hogy felhívásunkra
rendelkezésünkre bocsá-
tották a birtokukban lévõ
régi fotográfiákat.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata

Fotók, képeslapok 
a régi Óbudáról

Gyászhír 
Szomorú szívvel, de a Feltámadás reményében
közöljük, hogy fõtisztelendõ Neszmélyi József, 30
éven át volt csillaghegyi r.k. plébános, röviddel 80.
születésnapja után, március 16-án az Örökké-
valóságba költözött. Temetése a 14 órakor kezdõdõ
szentmiséhez kapcsolódóan, a csillaghegyi plébá-
nia urnatemetõjében lesz 2011. április 2-án (szom-
baton). Dr. Temesszentandrási Péter plébános

Az Óbudán 29. éve mûködõ
Krúdy Gyula Irodalmi Kör
vezetõségválasztó közgyû-
lést tartott, ahol a régi-új
vezetõséget egyhangúlag
választotta meg a tagság. 

Elnök Király Lajos,
alelnök Cecei-Hor-

váth Tibor, titkár Kanizsa
József, rendezvényszer-
vezõ Fenyves Mária
Annunziata, versszakosz-
tály vezetõ Tárkányi Im-
re, prózaszakosztály ve-
zetõ Szénási Sándor Ist-
ván, pénztáros Körmendi

Jánosné lett. A számvizs-
gáló bizottság elnöke
Stancsics Erzsébet. Ta-
gok: Dedik János, Len-
gyel Géza. A Krúdy Em-
lékérem Kuratórium el-
nöke Zászlós Levente.
Tagok: Móricz Imre,
Kendéné Regényi Ildikó,
Kõ-Szabó Imre, Szántai
Sándor. 

A közgyûlésen jelen
volt Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ,
Havadi Elza önkormány-
zati képviselõ.

Vezetõségválasztás
a Krúdy Körben

Hosszú betegség után 2011.
február 15-én elhunyt Benyó
Ildikó grafikusmûvész.

AKépzõmûvészeti Fõ-
iskola grafikai sza-

kán 1969-ben szerzett dip-
lomát. Mestere volt töb-
bek között Kádár György,
Raszler Károly és Roza-
nits Tibor. Derkovits-ösz-
töndíjban részesült. 

Fõleg színes lino- és fa-
metszet sorozataival ért el
sikereket. Ezek az alkotá-
sok mély emberi és filozó-

fiai gondolatokat hordoz-
nak. Legismertebb mun-
kái az „Élet töredékei” és
„A Reménység képei” cí-
mû ciklusok. Munkái a
hazai kiállításokon kívül
eljutottak Helsinkibe és
Washingtonba is. Hatva-
nadik születésnapja tiszte-
letére (2006) a Békásme-
gyeri Közösségi Házban
rendeztek kiállítást, ame-
lyen grafikái mellett fest-
ményeit is kiállították. 

A mûvész 1973 óta la-
kott Óbudán.

Benyó Ildikó 
grafikusmûvész emlékére

KÕ-ANYA (1973)

FOTÓ: 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

AKCIÓ! PULZÁLÓ MÁGNES
akciós áron + ajándékkal. Pulzáló
mágnesterápia ingyenes kipróbálási
lehetõsége otthonában vagy a bemu-
tatóteremben. III. ker. Szentendrei út
28. Érdeklõdni lehet 258-6427, 06-
70-270-2739.
E-mail: cskemecsey@gmail.com

A MÉDIAHÁZ cégcsoport tagja, a GANDALF PRODUKCIÓ Kft.
(1036 Budapest, Dereglye utca 5/b.) vezetése mindig is fontosnak tartot-
ta, hogy a cég munkatársai jó körülmények közt végezhessék munkájukat.
E cél érdekében szakemberek bevonásával kidolgozták az „Egész-
séges életmódra nevelõ, munkahelyi szemléletformáló programok
a GANDALF PRODUKCIÓ Kft.-nél” projektet, melynek célcso-
portja a vállalkozásban dolgozó munkatársak. A projektet a be-
nyújtott pályázat alapján az Európai Szociális alap 10.000.000 Ft összegû tá-
mogatásban részesítette.
A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0221.
A támogató közremûködõ szervezete: Strukturális Alapok Programiroda.
A projekt kezdõ idõpontja: 2010. november 1., s az elkészített cselekvési ütem-
terv szerint a megvalósítás 6 hónapot ölel fel.
A projekt a célcsoport egészségfelmérésével kezdõdött, s ennek alapján készül
majd el az egyéni, illetve céges egészségterv, a célcsoport tagjai rendszeres spor-
tolási lehetõséget kapnak. A projekt végén ismételt egészségfelméréssel
gyõzödünk meg a program eredményességérõl.
Projektünk elõrehaladásáról, eseményeirõl folyamatosan beszámolunk.
Új Magyarország. EU.

Idõseket segítnek az 1 %-kal
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkáját támogató alapítványok közleménye.
• Kérik, ajánlja fel adója 1 százalékát a Derûs Alkony Gondozóházban élõ idõs emberek életminõsé-
gének javítása érdekében tevékenykedõ Derûs Évekért Alapítvány javára. (Adószám: 18129621-1-
41. Számlaszám: 12010398-00151180-00100009.) 
• Tegyünk együtt a III. kerületi idõs emberekért! Kérik, ajánlja fel adója 1 százalékát a Reménysugár az
Idõsekért Alapítvány javára. (Adószám: 18122370-2-41. Számlaszám: 10700495-43321302-51100005.) 
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