
Az önkormányzat a hagyományos, ked-
vezményes burgonyavásárlási akciót ok-
tóber 13-án és 14-én rendezi.

Az Óbudai Kulturális Központban rende-
zik október 9-én az eseményt, melyen
átadják az Év Civil Szervezete-díjat.

Az új tanévben is támogatják a III. kerületi
alap- és középfokú oktatási intézmények-
ben jól tanuló és jól sportoló fiatalokat. 25

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak
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Kedvezményes burgonyavásár

5
IV. Civil és Nemzetiségi Nap

Egyhangúlag támogatta a
képviselõ-testület az ed-
dig megbízott kerületi
rendõrkapitányként dolgo-
zó Horváth Antal (akit a
közelmúltban rendõr alez-
redessé léptettek elõ) ka-
pitányságvezetõvé történõ
kinevezését. 

D r. Tóth Tamás, Bu-
dapest rendõrfõka-

pitánya a testületi ülésen
személyesen tett javas-
latot arra, hogy a város-
rész kapitányságát ne
ideiglenesen, hanem
megerõsített pozícióban
vezesse a továbbiakban
Horváth Antal, aki ta-
valy november 16-a óta
látja el feladatait a III.
kerületi kapitányságon. 

TUDÓSÍTÁS AZ ÜLÉSTEREMBÕL

A 4. OLDALON

Megerõsítették pozíciójában a rendõrkapitányt

Õ szi takarítási kam-
pányt szervez októ-

ber 3-tól 16-ig Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata. A lakosság ok-
tóber 8-án és 15-én ad-
hatja le ingyenesen a ház-

tartásokban felgyülemlett
veszélyes hulladékokat.

Az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi cselekvé-
si programjában ismét le-
hetõvé teszi a társashá-
zaknak és lakásszövetke-
zeteknek, hogy szelektí-
ven, helyben gyûjthessék
a papírt, mûanyag palac-
kot, fém italosdobozt.
Hamarosan próbaprojek-
tet indítanak a lakosság-
nál keletkezõ használt ét-
olaj begyûjtésére. 
INFORMÁCIÓK A 11. ÉS A 32. OLDALON

A Kiscelli Múzeum
október 4-én 18

órakor nyíló legújabb ki-
állítása az Óbudai Kísér-

leti Lakótelep egyes épü-
leteit, korabeli lakásait és
enteriõrjeit, valamint la-
kóit mutatja be eredeti do-

kumentumok, építészeti
tervek, fényképek, hang-
felvételek segítségével. 

BÕVEBBEN A 20. OLDALON

Korszerû lakás, 1960: az óbudai kísérlet Takarítsuk ki Óbudát!

Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata bemutatja: 
az Óbudai Olimpia öt ingyenes 
sportrendezvénye a 6-7. oldalon 

Nyugdíjasok iskolapadban
Megnyitotta kapuit a Nyugdíjasok Óbudai
Akadémiája szeptember 15-én. A Zsigmond
Király Fõiskolán telt házas érdeklõdés mellett
kezdõdött a 12 elõadásból álló sorozat. Az
ingyenes képzés abban segíti az idõseket,
hogy felvegyék a versenyt az egyre gyorsuló
világ tempójával.

TUDÓSÍTÁS A 13. OLDALON

Lapunk követke-
zõ száma októ-
ber 12-én, szer-
dán jelenik meg! 

Kiss Anita jegyzõ, Bús Balázs polgármester, dr. Tóth Tamás Budapest rendõrfõkapitánya és Horváth Antal, a III. ke-
rületi kapitányság vezetõje a képviselõ-testületi ülésen
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Önkormányzat

Lapzártakor érkezett: az
uniós szabványoknak min-
den téren megfelelõ ját-
szóteret adtak át a Bárczi
Géza Általános Iskola
elõtt szeptember 22-én. 

Az intézmény bejárata
elõtti füves területen

rugós mérleghintát, rugós
kutyát, rugós virágot, má-
szókát, lengõ hintát, vala-
mint úgynevezett dupla
nyújtót szereltek fel, me-
lyet a kisebbek nagy
örömmel vettek birtokba.
Az iskola belsõ udvarán a
nagyobbak által használ-
ható hintát és egy, tanórák
tartására is alkalmas pavi-
lont építettek. Az önkor-
mányzati fenntartásban
mûködõ játszóteret Bús
Balázs polgármester je-
lenlétében adták át. 

Farkasné Horváth Mira
igazgatónõ „álmodta
meg” a gyerekek kikap-
csolódását szolgáló ját-
szótér létesítését. Sza-
bariné Berke Erzsébet, a
„Humanisztikus” Alapít-
vány egyik alapítója sze-
mélyes ügyként kezelte a
terv megvalósítását, mely-
hez a szülõk nagyvonalú
támogatására is szükség
volt. Az intézmény bejára-
ta melletti kis térre rugós

virágot, rugós kutyát,
mérleghintát és mászókát
és más játszóeszközöket
szereltek fel, melyek alatt
a szabványok szerint, gu-
milapokkal borították a
felületet. Az iskola belsõ
udvarán a nagyobbaknak

lengõ hintát és egy, a tan-
órák tartására is alkalmas
pavilont építettek. 

A helyszínen az
alapítány munkatársa fel-
vetette, hogy a késõbbi-
ekben szeretnének egy
nagyobb asztalt is elhe-
lyezni a fedett körpad
elõtt. Bús Balázs polgár-
mester 30 ezer forintot
ajánlott fel a hiányzó bú-
tordarab megvételére. 

A játszóeszközök meg-
vásárlása, kivitelezés-
ének összköltsége bruttó
3,2 millió forint volt. A
kivitelezéssel az Euroele-
ment Kft.-t bízták meg. 

Az önkormányzat ré-
szérõl Cserményi Huba, a
mûszaki osztály munka-
társa kísérte figyelemmel,
hogy minden részlet meg-
feleljen a szakmai követel-
ményeknek. Sz. Cs.

Tisztelt 
Kerületi Lakosok!
Óbuda-Békásmegyer

Önkormányzata - pár-
toktól független - ked-
vezményes burgonyavá-
sárlási akciót rendez. 

Vásárlásra jogosultak: 
1. A kerületben beje-

lentett lakóhellyel ren-
delkezõ, havi 100.000
forint alatti nyugdíjban
részesülõ nyugdíjasok;

2. az önkormányzat
által megállapított 

• rendszeres szociális
ellátásban (rendszeres
szociális segélyben;
idõskorúak járadékában;
ápolási díjban) részesülõ
személyek;

• foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatás-
ban/bérpótló juttatásban
részesülõ, illetõleg a
közfoglalkoztatásban
résztvevõ személyek; 

• rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre,
illetõleg kiegészítõ
gyermekvédelmi támo-
gatásra jogosult csalá-
dok (családonként 1
zsák)

A vásárolható meny-
nyiség: 1 zsák (20 kg)/fõ,
melynek vételára 300 fo-
rint.

A jogosultság igazo-
lása: az akcióban való
részvételi jogosultságot  

• a nyugdíjasok a
szeptemberi nyugdíj-
szelvény, vagy banki át-
utalás esetén átutalási
bizonylat + a személyi
igazolvány és lakcímet
igazoló okirat bemutatá-
sával;

• foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatás-
ban/bérpótló juttatásban
részesülõk a szeptember
havi postai utalás szel-
vénye vagy banki átuta-
lási bizonylat (a közfog-
lalkoztatásban részt ve-
võk a munkaszerzõdés)
és személyi igazolvány
bemutatásával;

• a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvez-
ményre, illetõleg kiegé-

szítõ gyermekvédelmi
támogatásra jogosult
családok a jogosultságot
megállapító határozat
bemutatásával igazol-
hatják. 

Az átvételt aláírással
kell igazolni.

Elõre elkészített listá-
kat az osztás helyszínein
nem fogadnak el! 

Az akció idõpontja:
2011. október 13-a és
14-e (csütörtök-pén-
tek), naponta 7-tõl 17
óráig, illetõleg amed-
dig a készlet tart.

Az akció helyszínei 
• a Csobánka téri

szakorvosi rendelõinté-
zet és a Veres Péter
Gimnázium közötti par-
koló.

• Óbudai Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szol-
gálat (Kelta utca 5.)

• Csillaghegyi Kultu-
rális Központ (Mátyás
király út 13-15.)

• Római tér.
• a Pethe Ferenc tér

mellett, a Kaszásdûlõ
utca 5-11. számú ház
nyugati oldalán lévõ
parkoló.

• Krúdy Gyula Általá-
nos Iskola (Gyógyszer-
gyár utca 28.)

• a Raktár utca-Vihar
utca közötti parkoló.

• a Kiskorona utca 3.
számú ház melletti parko-
ló (a korábbi Mókus ut-
ca 1-3. és a Tímár utca
2. helyszínek helyett!)

• az Árpád Gimnázi-
um udvara (Szõlõ utca
2.). 

Minden helyszínhez
utcajegyzékben megha-
tározott körzetek tartoz-
nak, melyek a helyszí-
nen megtekinthetõk.

A jogosultak csak a
lakóhelyük szerinti
körzetben vásárolhat-
nak burgonyát.

A burgonyaosztás
helyszíneinek területét
kérjük a gépkocsik által
szabadon hagyni.

Bús Balázs 
polgármester

Új játszótér a Bárczi iskola elõtt

Elektronikus levelezési lista kerületi vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vállal-
kozók részére elektronikus levelezési listát mûködtet,
melyen keresztül e-mailben értesülhetnek az õket
érintõ aktuális országos pályázatokról. Amennyiben
szeretne rákerülni erre a listára és értesülni a friss pá-
lyázati lehetõségekrõl, írjon a következõ e-mail címre:
kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.

Október 13-án és 14-én kilenc helyszínen

Kedvezményes
burgonyavásár
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A rend fenntartása
érdekében a kerü-

letrész önkormányzati
képviselõje, Kemény
Krisztina kérésére, Bús
Balázs polgármester
utasítására átfogó köz-
biztonsági intézkedés
történt a rendõrség, a
közterület-felügyelet, a
polgárõrség és az önkor-
mányzat hatósági jog-
körben eljáró munkatár-
sai közremûködésével.

Az illegális beköltö-
zõk mára elköltöztek,
megkezdõdött az épüle-
tek bontása, valamint a

törmelék elszállítása, a
terület helyreállítása, az
erdõ kitakarítása. A fo-
kozott ellenõrzést folya-
matosan fenntartják,
hogy a jövõben ne for-
dulhasson elõ hasonló
eset. 

Tavaly elkezdték a
környék ingatlanjainak
teljes körû feltérképezé-
sét. A heti többszöri el-
lenõrzés során már el-
fogtak egy körözött sze-
mélyt, és fokozottan
ügyelnek arra, hogy
megakadályozzák a kör-
nyezõ ingatlanokról tör-

ténõ vas- és színesfém-
lopást, valamint az
egészségkárosító kábel-
égetést is. 

Az önkormányzat a
rend megóvása érdeké-
ben kéri a lakosságot,
hogy az esetleges illegá-
lis cselekményeket hala-
déktalanul jelentsék a
közterület-felügyeletnél
a 453-2618-as telefon-
számon.

Közbiztonsági akciók Békásmegyer-Ófaluban
Az önkormányzathoz és a rendõrséghez beérkezõ lakos-
sági jelzések szerint elszaporodtak a kisebb-nagyobb
bûncselekmények Békásmegyer-Ófaluban. A lakók fõ-
képp arról panaszkodtak, hogy egyes nem állandó lakás
céljára épített, vagy nem megfelelõ állapotú lakásokat,
építményeket a helyiek számára ismeretlen személyek
lakják, akik életvitele általános jelenséggé tette a zajt,
a szemetet és a lopásokat a közterületen. 

Országgyûlési 

képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgár-

mester és országgyûlé-

si képviselõ (4. számú

egyéni választókerület)

elõzetes bejelentkezés

alapján tartja fogadó-

óráját. További informá-

cióért hívja a polgár-

mesteri titkárságot a

437-8696-os telefon-

számon.

• Menczer Erzsébet (3.

számú egyéni választó-

kerület) országgyûlési

és önkormányzati kép-

viselõ minden hónap el-

sõ csütörtökén 16-tól 18

óráig tart fogadóórát a

Kaszásdûlõ utca 7.

szám alatti Fidesz-iro-

dában. Idõpont-egyez-

tetés miatt a fogadóórá-

ra elõzetesen be kell je-

lentkezni a 367-8791-

es telefonszámon.

Fogadóóra-változás
Puskás Péter (Fidesz-

KDNP) alpolgármester

október 3-án, hétfõn

nem tart képviselõi fo-

gadóórát. A továbbiak-

ban marad a már meg-

szokott fogadóóra idõ-

pont: minden hónap el-

sõ hétfõjén, 18-tól 19

óráig a Csillaghegyi Ál-

talános Iskolában (Dó-

zsa György utca 42.).

Telefonos egyeztetés

szükséges: 437-8688.

I gazi közösségteremtõ
egyéniség távozott kö-

zülünk. Ennek
legjobb bizonyí-
téka a 25 éves
korában, 1954-
ben általa létre-
hozott Óbudai
Kamarazenekar.
Irányításával je-
lentõs hazai és
nemzetközi sike-
reket ért el az együttes.

Létrehozta az általa
„óbudai zenélõ közösség-
nek” nevezett modellt,

mely a kodályi 100 éves
terv egyik megvalósult ele-

me lett. „…a sors
úgy hozta, hogy
én voltam a mad-
zag, amely a sóol-
datba lógatva
megindította a
kristályosodási
folyamatot” - fo-
galmazott egyik
írásában. Az

1968-ban önállóvá vált III.
kerületi zeneiskola (a mai
Aelia Sabina mûvészeti is-
kola elõdje) igazgatójaként

a tantestületbõl és a növen-
dékekbõl is példamutató
közösséget formált, mely
keretéül és alapjául szol-
gált a zenekari együttesek-
ben kialakult közösségnek
is. 

Jelentõs szerepe volt a
magyar zenepedagógia ha-
zai társadalmi, valamint
külföldi, nemzetközi elis-
mertségének megteremté-
sében. Mi sem jelzi jobban
a zeneiskola közösségének
hírnevét, mint a közel 200
külföldi szakmai látogató,

a világ több mint 30 orszá-
gából. Zenekarvezetõi
munkássága során az el-
múlt 55 évben több mint
500 hangversenyt vezé-
nyelt különbözõ fokú zene-
karok élén.

Legutóbb az Óbudai Ju-
bileumi Zenekar évadzáró
hangversenyének dirigen-
seként láthatta a közönség
júniusban.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 1994-ben
díszpolgári címmel tüntet-
te ki. Till Ottó 82 éves volt.

Bús Balázs polgármester a Vietnami-Magyar Baráti Társaság delegá-
cióját a Városháza tanácstermében fogadta szeptember 14-én. A de-
legáció vezetõje, dr. Nguyen Dang Vang érdeklõdéssel hallgatta a ke-
rületben zajló oktatási, kulturális és szociális területeken elért ered-
ményekrõl szóló beszámolókat. Fõ feladatuknak ugyanis az együtt-
mûködést tartják a felsorolt területeken

Elhunyt Till Ottó, Óbuda-Békásmegyer díszpolgára 

Lakossági bejelentések, panaszok
teljes körû ügyintézésére, ötletek fo-
gadására ügyfélkapcsolati iroda nyílt
az óbudai Városházán.
Az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a
kerület vezetésének címzett bejelentések-
kel, panaszokkal, ötletekkel személyesen a
polgármesteri hivatalban, a Fõ tér 3., I.eme-
let 36. számú irodában várják az ügyfeleket
félfogadási idõben, hétfõn 14-tõl 18, szerdán
8-tól 16.30, csütörtökön 8-tól 13 óráig. Az
ügyfélkapcsolati iroda elérhetõ telefonon a
437-8961-es, a 437-8962-es, a 437-8963-
as számon vagy faxon (437-8987), valamint
az önkormányzat honlapján e-mailen az öt-
letládán (www.obuda.hu/otletlada), illetve
a panaszládán keresztül (www.obuda.hu/
panaszlada) is.

Ügyfélkapcsolati iroda a Városházán
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Tudósítás az ülésterembõl

Közel 30 napirendi pontot
vitattak meg a képviselõk a
szeptember 15-ei testületi
ülésen. Egyebek mellett
megerõsítették pozíciójá-
ban a kerületi rendõrkapi-
tányt, Olimpia indulhat
Óbudán, önkormányzati for-
rásra pályázhatnak a civil
szervezetek, emléktáblát
avatnak az 1956-os forra-
dalom óbudai hõseinek.

A z eddig megbízott
kerületi rendõrka-

pitányként dolgozó Hor-
váth Antal kapitányság-
vezetõvé történõ kine-
vezését egyhangúlag tá-
mogatta a képviselõ-tes-
tület. Horváth Antal sze-
mélyére dr. Tóth Tamás,
Budapest rendõrfõkapi-
tánya személyesen tett
javaslatot az ülésen. 

Újra pályázhatnak 
a civil szervezetek 

Idén, a második félév-
ben 10 millió forint keret-
összegig pályázhatnak
sport, kulturális, környe-
zetvédelmi és környezet-
nevelési; szociális, egész-
ségügyi, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi; lakóközössé-
gi-érdekvédelmi; intézmé-
nyek mellett mûködõ óbu-
dai (vagy a III. kerület terü-
letén lévõ) civil szerveze-
tek önkormányzati forrás-
ra. Egy pályázó maximum
500 ezer forint megszerzé-
sére jogosult. (Pályázati
felhívás a 24. oldalon). 

Emléktábla 
az ‘56-os hõsöknek 

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc 55. év-
fordulójára, Dalmadi Je-
nõ egykori forradalmár
javaslatát elfogadva a
képviselõk úgy döntöttek,
hogy az önkormányzat a
Kiscelli kastély kõfalán
emléktáblát helyez el,
mely az itt harcoló, majd
kivégzett hõsök neveit
tartalmazza. A táblát no-
vember 4-én avatják fel. 

Olimpia indul 
Óbudán

Egyhangúlag támo-
gatták a képviselõk,
hogy a 2012-es Londoni
Olimpiához kapcsoló-
dóan, Óbudai Olimpia
néven sportesemény-so-
rozat induljon. 

Az öt állomásból álló,
öt különbözõ idõpont-
ban rendezett ingyenes
szabadidõs esemény ok-
tóber 8-án, a Vasas Fo-
lyondár utcai csarnoká-
ban tartott Óbudai Fit-
ness Nappal kezdõdik. 

A rendezvényt követõ-
en további négy sportese-
ményt: természetjáró és
teljesítménytúrát, kerék-
páros tavasznyitó ünne-
pélyt, futóversenyt, falmá-
szó versenyt tartanak, egé-
szen 2012 júniusáig. 

A programok mindenki
elõtt nyitottak, és a szeren-
csés óbudai résztvevõk
londoni utazást és egyéb
ajándékokat nyerhetnek. 

A rendezvény „arcá-
nak” és védnökének az
ezüstérmes olimpiai és
világbajnok úszót, az
Óbuda Sportolója-díjjal
kitüntetett Gyurta Dáni-
elt kérték fel. 

Játszótér épülhet 
pályázati forrásból 

Megújulhat a Lajos ut-
cai, Máltai játszótértõl
északra lévõ, jelenleg igen
rossz állapotú aszfaltos
sportpálya, amennyiben
elnyeri az önkormányzat a
Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium sportért felelõs
államtitkársága által kiírt
pályázat forrását. A terv
szerint egy 12×24 méte-
res, multifunkcionális
sportpálya jöhet létre. Asi-

keres pályázáshoz szüksé-
ges önrészt a képviselõ-
testület döntésével elkülö-
nítette. Az új létesítmény
több mint 19 millió forint-
ból valósítható meg. 

MR diagnosztika 
a Csobánka téren

A Mozgásszervi Diag-
nosztika Szolgáltató Kft.-
vel kötött ötéves bérleti
szerzõdés révén a Szent
Margit Rendelõintézet II.
telephelyén, a Csobánka
téren hamarosan a betegek

rendelkezésére áll egy MR
diagnosztikai rendszer. A
rendelõintézet vezetõje
szerint orvos-szakmai
szempontból ez a diag-
nosztikus eljárás nagy je-
lentõséggel bír. Avizsgálat
20-25 ezer forint térítési
díj ellenében, 1-2 nap vá-
rakozási idõ után vehetõ
igénybe. (OEP-finanszíro-
zott kórházakban az elõ-
jegyzési idõ 3-4 hónapon
is túlnyúlik.)

Jelenleg a magyar ál-
lam tulajdonában kihasz-

nálatlanul álló Kossuth
Lajos üdülõparton talál-
ható, 250 millió forint ér-
tékû üdülõingatlant az ön-
kormányzat átvenné, mi-
vel a vonatkozó jogsza-
bály értelmében ez térí-
tésmentesen önkormány-
zati tulajdonba adható va-
gyon. Az MNV Zrt. igaz-
gatóságának támogató ja-
vaslata alapján legkoráb-
ban 2012 I. negyedév-
ében várható kormányzati
döntés az ingatlan átadá-
sáról. 

Új utcanevek 
a városrészben 

Az eddig csupán helyrajzi
számon nyilvántartott közte-
rületek elnevezésérõl is szó
esett. Atestület a 65530/2-es
helyrajzi számon nyilvántar-
tott közterületet Újbor utcá-
nak nevezte el. 

A képviselõk támogat-
ták, hogy a kerületben
Hamvas Béla íróról sé-
tányt, Bibó István jogtu-
dósról, politikusról, Fis-
cher Ágoston káplánról,
Kiss Mihály szalézi szer-
zetesrõl és Kerkai Jenõ
jezsuita szerzetesrõl egy-
egy parkot, Pércsi Lajos
õrnagyról lépcsõt, Tolda-
lagi Pál költõrõl utcát ne-
vezzenek el. A képviselõ-
testület javaslatáról a Fõ-
városi Önkormányzat
dönt. 

Megerõsítették pozíciójában a rendõrkapitányt 

Olimpia indul Óbudán 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Képviselõ-testületének a Fischer Ágos-
ton Óbudai Szociális Díj alapításáról és
adományozásának rendjérõl szóló
32/2005.(IX.6.) rendelete alapján 2011.év-
ben is odaítélik a Fischer Ágoston Óbu-
dai Szociális Díjat, melyhez önkormány-
zatunk várja a lakosság és a kerületünk
szociális ágazatában tevékenykedõ sze-
mélyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozha-
tó mindazoknak a természetes szemé-
lyeknek, csoportoknak (szervezeteknek,
intézményeknek), akik kiemelkedõ tevé-
kenységükkel vagy életmûvükkel hozzájá-
rultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellá-
tásainak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez,
valamint hátrányos helyzetû lakosai életmi-
nõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett in-
dítványok alapján a szociális és lakás-
gazdálkodási bizottság javaslatára - az
odaítélés indokait is tartalmazó határo-
zatban - a képviselõ-testület dönt. A díjat
ünnepélyes keretek között egy fõ, vagy
egy szervezet részére, a „Szociális Mun-
ka Napján” adják át.
Az indítvány feltételei. A díjazott szemé-
lyére a nyilvános felhívás alapján, a felhí-

vásban megjelölt határidõ alatt bárki tehet
indítványt. Az indítványban minimum egy
oldal terjedelemben be kell mutatni a java-
solt személy vagy szervezet Óbuda-Bé-
kásmegyer szociális jóléte érdekében kifej-
tett tevékenységét, illetve részletezni kell a
javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga dí-
jazását nem indítványozhatja. Önkor-
mányzati fenntartású intézmények
csak indítványozóként vehetnek részt
az eljárásban, ezen intézményekre tett
indítvány érvénytelen. Nem részesül-
het díjban olyan személy vagy szerve-
zet, - aki, illetve amely - mûködési en-
gedélyhez kötött tevékenységet a
szükséges mûködési engedély hiá-
nyában végez.
Az indítvány benyújtásának módja. Az
indítványt a szociális szolgáltató fõosztá-
lyon (1033 Budapest, Fõ tér 2. dr. Gallóné
Nagy Judit fõosztályvezetõ részére vagy
postai úton: 1300 Bp. Pf.: 102.) lehet be-
nyújtani. Felvilágosítás Kertész Istvánnétól,
a 437-8951-es telefonszámon kérhetõ.
Az indítványok beérkezési határideje:
2011. október 7-e 12 óra.

Bús Balázs
polgármester

Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj
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Beruházás – Közlekedés

Csaknem négy évtizede,
hogy átadták az épülõ
óbudai lakótelep legna-
gyobb általános iskoláját,
a Kerék utcait. 

B izony megérett már
az idõ az elsõ olaj-

válság elõtti idõk ener-
getikai elõírásainak és
technológiájának meg-
felelõen tervezett és ki-
vitelezett épület felújí-
tására, már csak azért is,
mert 1972 óta itthon és a
világban talán az ener-
giaárak emelkedtek a
legnagyobb mértékben.
Az iskolának az Európai
Unió támogatásával, az
Új Széchenyi Terv kere-
tében októberben kez-
dõdõ épületenergetikai
felújítása nemcsak a

pénztárcát, hanem a kör-
nyezetet is kíméli, hi-

szen az iskola által fel-
használt energiamennyi-

ség 62 százalékkal lesz
kevesebb.

E célok érdekében
kezdõdnek a felújítási
munkák: a csaknem 250
millió forintos beruhá-
zás során kicserélik va-
lamennyi nyílászárót, és
az épület külsõ hõszige-
telést kap, a gyermekek,
a szülõk és a pedagógu-
sok örömére megszépül.

Lehet, hogy a nagy
munka idõnként annak el-
lenére megterheli az isko-
lához közel lakók min-
dennapjait, hogy az ön-
kormányzat, az iskola és a
kivitelezõ mindent meg-
tesz a felújítás minél ész-
revétlenebb elvégzéséért.
Megértésüket kérjük, ha a
beruházás mégis okozna
némi kellemetlenséget -
mindez a gyermekeink
érdekében történik!

Energetikai felújítás a Kerék utcai iskolában

Európai Uniós támogatás-
ból újítják fel az 1-es és a 3-
as villamos pályáját. 

A41 milliárd forintos
beruházásnak 94

százalékát fedezi az EU.
A projekt részeként 2015-
ig az 1-es villamos Bécsi
út és Puskás Ferenc Sta-
dion közötti szakaszát
fejlesztik és a 3-as villa-
mos vonalát. Többek kö-
zött akadálymentesítik a
megállókat, lifteket és
gyalogos-átkelõket alakí-
tanak ki, tetõt emelnek a
peronok fölé és kiépítik
az utastájékoztató rend-
szert. Az érintett vonala-

kon új, alacsony padlós
jármûvek fognak közle-
kedni. Újdonságnak szá-
mít, hogy befüvesítik az
1-es villamos óbudai és
Fehérvári útig vezetõ sza-
kaszát, valamint a 3-as
villamos Kõbánya köz-
pontján átvezetõ szaka-
szát. 

Továbbépítik az 1-es
villamos vonalát: az ere-
deti elképzeléseknek
megfelelõen végre átme-
het a Rákóczi hídon (ko-
rábban Lágymányosi
híd). Sûrítik is a járatokat,
csúcsforgalom idején 3-4
percenként követik majd
egymást a szerelvények.

Megújul az 1-es vonala

Ismét birtokba vehették a
gyalogosok a Margit híd
északi járdáját, így újra
megállnak a 4-es és a 6-os
villamosok a Margitszi-
getnél. 

A szigetet a megál-
lóból jelzõlámpá-

val védett gyalogátke-
lõhelyen át lehet meg-
közelíteni. A kétirányú
kerékpárutat csak vár-
hatóan október elejétõl
lehet használni, mert
egyelõre folynak még a
díszkivilágítási mun-
kák, ezért a járda egyes
részeit állványok fog-
lalják el. 

Ismét megállnak a villamosok a Margitszigetnél

Csak a kerékpárosok
használhatják azt az

alagutat, amelyet a Margit
híd alatt építettek. Akétirá-
nyú út 33 méter hosszú,
rendkívül hangulatos, hi-
szen a falát Zsolnay csem-
pével burkolták. Az alagút
a biciklisek biztonságát
szolgálja, mert lehetõvé te-
szi, hogy közvetlenül át-
jussanak a híd egyik olda-
láról a másikra. 

ABudapesti Közlekedé-
si Központ tájékoztatása
szerint a Margit hídon, az
északi járdán a kétirányú
kerékpárutat is rövidesen
átadják az átkelõn zajló
munkák befejeztével.

Csak biciklivel az alagútban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a kerületben mûködõ
civil szervezetek számára. Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés kere-
tén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus le-
velezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szer-
vezeteket érintõ egyéb hasznos információkról.Ha igénylik az önkormányzat szolgál-
tatását, ezt szíveskedjenek jelezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szer-
vezetekkel foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

Hírösszefoglaló: A parla-
ment szeptember 19-én
megszavazta a Fidesz által
felvetett javaslatot a devi-
zahitelek egyösszegû, rög-
zített árfolyamon történõ
végtörlesztésérõl. Ezt sváj-
ci franknál 180, eurónál
250, japán jen esetében 2
forintos árfolyamon telje-
síthetik az adósok. 

A parlament 277 igen
szavazattal, 9 nem

ellenében, 30 tartózko-
dással fogadta el a rög-
zített árfolyamon törté-
nõ, egyösszegû végtör-
lesztésrõl szóló indít-
ványt.  

A törvény átmeneti
idõre lehetõvé teszi,
hogy az adósok ingat-
lanfedezetes devizaala-
pú hitelüket rögzített ár-
folyamon végtör-
leszthessék, illetve meg-
határozott körben adó-
és illetékmentességet ír
elõ a devizahitellel ren-
delkezõ adósok megse-
gítésére kidolgozott

programban résztvevõk
és a szociálisan rászoru-
lók megsegítése érdeké-
ben. A végtörlesztést
svájci frank esetében
180 forintos, euró eseté-
ben 250 forintos, japán
jen esetében 2 forintos
árfolyamon teljesíthetik
az adósok. Ezen árfo-
lyamok alkalmazása ak-
kor kötelezõ a pénzinté-
zeteknek, ha az árfo-
lyam a kölcsön folyósí-
tásakor nem volt maga-
sabb, valamint a hitelfo-
lyósító június 30-ig nem
mondta fel a kölcsön-
szerzõdést. 

Ha a hiteladós teljesíti
a feltételeket, a finanszí-
rozó nem utasíthatja el a
végtörlesztési igényt, és
60 napon belül elõ kell
készítenie a szerzõdés
lezárását. Az ingatlanfe-
dezetes devizahitel és a
gyûjtõszámla-hitel vég-
törlesztéséért nem szá-
mítható fel költségtérí-
tés és egyéb díj vagy ju-
talék. A devizahitelesek-

nek a végtörlesztésre
vonatkozó írásbeli igé-
nyüket december 30-ig
kell bejelenteniük a
banknak. Az Ország-
gyûlés azt is rögzítette,
hogy az adósoknak az
igénybejelentéstõl szá-
mított 60 napon belül
kell teljesíteniük a vég-
törlesztést. Emellett ki-
zárólag azokat a költsé-
geket és díjakat lehet
felszámítani devizában,
amelyek az adott szer-
zõdés teljesítésének és
fenntartásának érdeké-
ben a devizaforrás meg-
szerzésével közvetlenül
kapcsolatban állnak,
ideértve a kamatjellegû
kezelési költséget. 

A parlament arról is
döntött: ezután nemcsak
a nem teljesítõ adósokat
regisztrálja a központi
hitel-információs rend-
szer, hanem az idõben
törlesztõ lakossági hite-
leseket is, azaz létrejön
a pozitív adóslista.

Sz. Cs.

Pozitív adóslista is lesz

Végtörlesztés jóváhagyva

Fenti címmel nyílt kiállítás Gedeon Péter építész színes grafikáiból az V. Szakrális Mû-
vészetek Hetén, a Békásmegyeri Közösségi Házban szeptember 12-én. A tárlatot Ke-
mény Krisztina (Fidesz-KDNP), a kulturális, civil és kisebbségi bizottság elnöke nyitot-
ta meg a látogatók elõtt 

Keresztény templomok 

Az elõadók ennek
megfelelõen a tehet-

séggondozás és az iskolai
munka köré építették
mondanivalójukat. Rajnai
Gábor, a Magyar Tehet-
ségsegítõ Tanács hálózat-
fejlesztési koordinátora, a
LOGOS Alapítvány elnö-
ke a magyarországi Tehet-
ségpontokról és hálóza-
tukról beszélt. Az érdeklõ-
dõk meghallgathatták dr.
Orosz Róbert pszicholó-
gust a debreceni egyetem-
rõl, aki elõadásában a te-
hetséggondozás családi
hátterének fontosságát
emelte ki. Tamás Ilona, a

III. kerületi önkormányzat
oktatási és kulturális fõ-
osztályának vezetõje tan-
évnyitó elõadást tartott.
László Ágnes tehetségfej-
lesztési szakértõ, a pályá-
zat projektmenedzsere
számolt be a pályázatról.

Az elõadások után hét
szekció várta az érdeklõ-
dõket, hogy a pályázat
gyakorlati munkájából ad-
janak rövid ízelítõt. A
szakmai munkacsoportok
tevékenységétõl, a szerve-
zett versenyeken és a ké-
pességdiagnosztikán ke-
resztül a játék szerepéig
színes volt a választék. 

Szelek szárnyán
a Bárcziban

Mindig elkötelezett híve volt a tehetségfejlesztésnek a
Bárczi Géza Általános Iskola. Ennek eredményeképpen
tavaly megnyerte a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0031, „Te-
hetséggondozás Békásmegyeren” elnevezésû pályáza-
tot. Az iskolában augusztus 25-én tartották az összegzõ,
záró konferenciát „Szelek szárnyán”címmel, mely a pá-
lyázat eredményeit és tapasztalatait foglalta össze.

Befejezõdött a teljes burkolatfelújítás az Erdõalja úti is-
kola elõtt, ahol kiépítették a parkolót is 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy – Szociális – Hirdetés

Hírösszefoglaló: Október 1-jén lép ha-
tályba az a nemzeti fejlesztési minisz-
tériumi rendelet, amely megakadá-
lyozhatja a távhõárak emelkedését.
Ezzel az intézkedéssel szakértõk sze-
rint árcsökkenés nem várható, azon-
ban a tarifákba szolidaritási tényezõt
is beépíthetnének. Utóbbi nagyobb
lehetne az ár 2-3 százalékánál, és eb-
bõl a keretbõl szociális alapot lehet-
ne képezni. 

Magyarország szükséges
energiája 80 százalékát im-

portból fedezi, a világpiaci árakat
pedig nem tudják befolyásolni, a
kormány legfeljebb az árképletet
tudja szabályozni, kiemelve abból

az indokolatlan költségelemeket.
A lakossági fogyasztók esetében
például maximalizálják a termelõk
és a szolgáltatók nyereségét, ame-
lyek így a korábbi 8-10 százalék
helyett 4-4,5 százalékos profitra te-
hetnek szert. A minisztérium tájé-
koztatása szerint a közüzemi díja-
kat az országban mindenhol és
minden közszolgáltatás esetében
egységes díjszerkezettel kell meg-
állapítani. Ezzel kontroll alatt le-
hetne tartani az árakat, a szolgálta-
tók kevésbé tehetnének szert extra-
profitra, a szociálisan rászorulókat
pedig a lakásfenntartási támogatá-
si rendszer megerõsítésén keresz-
tül lehetne segíteni. 

Távhõár-befagyasztással
a fogyasztók védelmében

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szervezésében száz óbudai nyug-
díjas klubtag idén is ellátogathatott a Lázár Lovasparkba. A szeptember 14-
ei domonyvölgyi kiránduláson az idõsek kocsikáztak, fergeteges lovasbemu-
tatót néztek meg, végül bográcsgulyás és rétes mellett idézték fel legizgal-
masabb élményeiket. A rendezvényre ellátogatott Bús Balázs polgármester

Nyugdíjasok Domonyvölgyben

Elõjegyzés a fül-orr-gégészeten
Az utóbbi hónapokban gyakori félreértéseket tapasztaltunk a fül-
orr-gégészeti rendelésre való bejelentkezéssel kapcsolatban,
ezért szükségesnek tartjuk az ismételt tájékoztatást. A Vörösvári
úti fül-orr-gégészeti rendelésen a betegek ellátása korhatártól
függetlenül elõjegyzés alapján történik. Emellett biztosítjuk
sürgõs esetek ellátását is a jelentkezés napján. A rendelés nem
beutaló köteles. Elõjegyzés kérés módja: telefonon a 388-8384-
es, illetve a 388-7760-as számon. www.szentmargitrendelo.huA Szent Margit Rendelõintézet

Nonprofit Kft. vezetõsége ezúton
tájékoztatja pácienseit, hogy a
fül-orr-gégészeti és az ortopédiai
rendeléseket nem szüntetjük meg
a Csobánka téri járóbeteg-szak-
rendelõ korszerûsítése, felújítása
alatt. Elõreláthatólag októberben
kezdõdnek a munkálatok.

Kérjük, hogy az információt
vegyék igénybe a kielégítõ

tájékoztatáshoz. Fogadják megér-
téssel és türelemmel a felújítási
munkálatokat. Vigyázzanak saját
és egymás testi épségére, ha veszé-
lyes körülményt fedeznek fel, je-
lezzék az információnál. Kérjük,
segítsék mozgásban, vagy tájéko-
zódásban hátrányosabb helyzetû
társainkat. Fogadják megértéssel a

felújításon tevékenykedõ munká-
sok és szakemberek jelenlétét.

Reméljük, hogy a megújuló ren-
delõ kárpótolja majd önöket az el-
viselt nehézségekért.

Ortopédia rendelés: a felújítás
alatt az I. emelet 47-es szobában
(nõgyógyászati rendelõben) hét-
fõn 14-tõl 19; szerdán 14-tõl 19,
csütörtökön 8-tól 13 óráig.

Hematológiai rendelés: II.
emelet 17-es szoba, a pszichiátriai
rendelõben kap helyet minden
pénteken 8-tól 14 óráig.

Gégészeti rendelés: az I. emelet
137-es szobában hétfõn 7-tõl 13,
kedden 14-tõl 19, szerdán 14-tõl
19, csütörtökön 14-tõl 19 óráig. 

FORRÁS: SZENT MARGIT RENDELÕINTÉZET

NONPROFIT KFT.
WWW.SZENTMARGITRENDELO.HU

Felújítás alatt is fogadják a betegeket

Megújul a Csobánka téri szakrendelõ

Ingyenes egészségügyi szûrést rendeztek az Óbudai Egyetemen szeptember 9-
én. A mintegy 13 ezer forint értékû vizsgálat iránt igen nagy volt az érdeklõdés

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata a környezet-
védelmi cselekvési prog-
ramja keretében lehetõvé
teszi a társasházak és la-
kásszövetkezetek részére,
hogy szelektíven helyben
gyûjthessék a háztartá-
sokban keletkezõ papír,
mûanyagpalack, fém ita-
losdoboz hulladékot. 

A z õszi „Takarítsuk
ki Óbudát!” kam-

pány keretében ismét fel-
hívjuk a lakóközösségek
figyelmét erre a lehetõ-
ségre. A szelektíven
gyûjtött hulladék begyûj-
tése és elszállítása térítés-
mentes. Mûanyagpalack,
illetve fém italosdoboz
gyûjtõ edények kihelye-
zésére van lehetõség,
melyhez a lakóközösség-
nek egyszeri alkalommal
úgynevezett telepítési
díjjal kell hozzájárulnia.
A telepítési díj a gyûjtõ-
edények árának 1/3-a,
120 literes gyûjtõ edény
esetén 5840 forint, 240
literes gyûjtõedény ese-

tén 7080 forint. A papír-
gyûjtõ konténer telepíté-
se térítésmentes.

A helyben történõ sze-
lektív hulladékgyûjtés-
hez azok a társasházi, il-
letve lakásszövetkezeti
lakóközösségek csatla-
kozhatnak, amelyek vál-
lalják, hogy

• megállapodást köt-
nek az önkormányzattal;

• megfizetik a gyûjtõ
edény telepítési díját;

• zárt helyen - például
lépcsõház, kukatároló -
tárolják a gyûjtõ edényt;

• csak a megjelölt hul-

ladékot gyûjtik a gyûjtõ
edényben, kommunális
hulladékot nem.

Azok a lakóközössé-
gek, amelyek csatlakozni
szeretnének a helyben
történõ szelektív hulla-
dékgyûjtéshez, jelent-
kezhetnek a 437-8891-es
telefonszámon, vagy a
zoldobuda@obuda.hu
e-mail címen.  

A jelentkezés folya-
matos, az önkormányzat
számára rendelkezésre
álló támogatási keret
erejéig fogadják a je-
lentkezõket.

Gyûjtsük helyben és szelektíven!

A használt étolaj la-
kossági elhelyezé-

se jelenleg jelentõs kör-
nyezetterhelést ró mind
az emberi, mind pedig a
természeti környezetre.
Folyamatos gyûjtése,
környezetkímélõ ártal-
matlanítása, újrahaszno-
sítása mindezidáig meg-
oldatlan volt.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata a hasz-
nált étolaj be-
gyûjtõ eszközt
kifejlesztõ Pro
Naturalis Kft.-
vel közösen pró-
ba projektet in-
dít a lakosságnál
keletkezõ hasz-
nált étolaj be-
gyûjtésére. A
próba projekt-
ben való részvé-

telre III. kerületi lakókö-
zösségek jelentkezhet-
nek. 

Bõvebb felvilágosítás,
a programhoz való csat-
lakozás lehetõségei, in-
formáció: www.miku-
ka.hu; marketing@
mikuka.hu

Használt étolajgyûjtõ
eszköz igénylése: http://
www.mikuka.hu/node/add
/requirement

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata október
3-tól 16-ig õszi takarí-
tási kampányt szervez.

Mindannyiunk
ügye, hogy tisz-

ta és egészséges kör-
nyezetben éljünk. Te-
gyünk a szemetelés,
az illegális szemétle-
rakás, környezetünk
szennyezése ellen!

Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata
fokozott erõfeszítése-
ket tesz annak érdeké-
ben, hogy kerületünk
egyre tisztább legyen. Új-
ból megszervezzük az
elektromos és elektroni-
kai, valamint egyéb veszé-
lyes hulladékok lakosság-
tól való begyûjtését. A
közterület-felügyelet
munkatársai fokozottan
ellenõrzik a közterületek
tisztaságát, az önkor-
mányzat köztisztasági
munkásai folyamatosan
takarítják a közterületeket. 

Takarítsuk ki együtt a
III. kerületet és õrizzük
meg tisztaságát!

Az önkormányzat
konténerek, hulladék-
gyûjtõ zsákok biztosítá-
sával segíti a részvételt.

Kérjük a III. kerületi
polgárokat, lakóközös-
ségeket, civil szerveze-
teket, intézményeket,
gazdasági társaságokat,
hogy csatlakozzanak a
takarítási kampányhoz
és vegyenek részt benne!

Csatlakozási szándéku-
kat a zoldobuda@obuda.hu
e-mail címen, vagy a
437-8891-es telefonszá-
mon jelezhetik.

Bús Balázs
polgármester

(A veszélyes hulladé-
kok ingyenes leadásá-
nak idõpontjai és hely-
színei a 32. oldalon.)

Felhívás a III. kerület lakosaihoz

Takarítsuk ki Óbudát!

Használt étolaj gyûjtése 

obuda_2011_18.qxd  2011.09.26.  13:05  Page 11



2011/18. szám12
Kisebbségek – Szociális – Oktatás

A gyermekeknek szer-
vezett kiscsoportos, a

személyiség érését, szocia-
lizációját segítõ csoportos
foglalkozásra, valamint
indulat- és agressziókeze-
lési csoportfoglalkozásra
azokat a kamaszokat vár-

ják, akik egyre hátrányo-
sabb helyzetbe kerülnek és
a felnõttekkel, pedagógu-
sokkal és gyermektársaik-
kal, szüleikkel rendszere-
sen konfliktusba kerülnek.
A családjukban bekövetke-
zõ változásokat nem tole-

rálják, azokhoz nehezen al-
kalmazkodnak és a nem
megfelelõ kommunikációs
és konfliktuskezelési tech-
nikák hiányában leginkább
agresszív és deviáns visel-
kedést produkálnak. Fiatal
felnõttként nem képesek
helytállni a nehézséget
okozó helyzetekben, nem
alakultnak ki bennük prob-
lémamegoldó stratégiáik
és egyáltalán nincs a társa-
dalomba vetett bizalmuk
sem. 

A programok céljaként
ezen a gyermekek esély-
egyenlõségének és életesé-
lyének növelését, az infor-
mációhiány és a deprivált-
ság miatt beszûkült és bi-
zalmatlan szemléletmódjá-
nak változatását jelölik

meg. Emellett nagy hang-
súlyt helyeznek a társas
készségek fejlesztésére és
az önismeret elmélyítésére
is. 

A fenti célokat erõsítõ,
és a kreativitást fejlesztõ
mûvészeti tehetséggondo-
zó önismereti csoport elsõ-
sorban a jobb agyfélteké-
hez tartozó területeket erõ-
síti, másodsorban viszont a
játékok funkcióit és a pro-
duktumok értékét tudato-
sítja a gyermekekben, akik
a csoportfoglalkozás kere-
tében megtanulnak bánni
tehetségükkel, s a végén
önmagukat hatékonyan
képviselõ diákként érvé-
nyesülhetnek.

A tréningeken részt vevõ
gyermekekneknyílt végû
terápiát, valamint egy kö-
zösségépítõ kalandor tá-
bort szerveznek Duna-

bogdányban és egy egész-
séges életmódra nevelõ,
egészségmegõrzõ tábort
Verõcére.

A szülõknek szervezett
programok célja a szülõi
szerepek erõsítése, a csalá-
di konfliktusok megfelelõ
kezelése, a családon belüli
kapcsolatok és a szülõk
gyermeknevelési kompe-
tenciának támogatása és a
család társadalmi beillesz-
kedése.

Az Újraorientáló tréning
további célja, a gyermek-
nevelésbõl a munka világá-
ba lépõ, vagy újra belépõ
szülõk felkészítése, moti-
válása, kommunikációjá-
nak fejlesztése az életpálya
szemlélet tükrében.

A szülõkkel, családokért
- egy jobb világért program
foglalkozásaink a résztve-

Új programok a családsegítõben

Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ 2011
szeptemberétõl a felújí-
tott, kibõvített Váradi
utca 9-11. szám alatti te-
lephelyen várja a Belsõ-
Óbudán, Kaszásdûlõn
és a Hegyvidéken élõ
igénybe vevõket. A meg-
szûnõ, Szentendrei út 85.
szám alatti telephely min-
den szakmai tevékenysé-
ge az új telephelyen is el-
érhetõ, így többek között: 
• a Gyermekjóléti Szol-

gálat,
• a Családsegítõ Központ,
• a jogi, pszichológiai és

pszichiáteri tanács-
adás egyaránt.
A felújított telephely a

Vörösvári úti szakrende-

lõ közelében található.
Megközelíthetõ 1-es vil-
lamossal, a 137-es, 160-
as, 218-as, 237-es, 260-
as autóbusszal. Bejárata
a Velence utca 1/a felõl
érhetõ el. Tel.: 250-
1964, e-mail cím: cstan.
info@kszki.obuda.hu.

A telephely nyitva tar-
tása: hétfõ 13-18, kedd
9-18, szerda 9-18, csü-
törtök 9-18, péntek 9-12
óra között.

Az intézmény Kelta
utca 5. és Víziorgona
utca 7. szám alatti telep-
helyei változatlan nyitva
tartással és szolgáltatá-
sokkal várják a Római-
parton, Csillaghelyen
és Békásmegyeren élõ-
ket. 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont õsztõl két éven át az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében új gyermek- és családközpontú prevenci-
ós programokat indít, melynek célja a hátrányokkal
küszködõ gyermekek, családjaik integrációs esélyeinek
növelése, oktatási rendszeren kívüli olyan programok-
kal, melyek kompenzálják a hátrányukat, csökkentik ma-
gatartási- és teljesítményzavaraikat, beilleszkedési-,
társadalmi integrációs-, családi- és életviteli problémái-
kat. Emellett segítik az iskolai megfelelésüket, a megfe-
lelõ társadalmi minták elsajátítását, a munka világára
való felkészülésüket és erõsítik a társadalmi részvételü-
ket. A projekt keretén belül megtalálható gyermekek- és
szülõk számára szervezett program egyaránt.

FOLYTATÁS A 13. OLDALON

Népszámlálás elõtt
Magyarországon - mint az Európai Unió valamennyi államában - 2011-ben nép-
számlálást tartanak. A hazánkban októberben sorra kerülõ népszámlálás során
lehetõségünk lesz arra, hogy nyilatkozzunk nemzetiségi hovatartozásunkról,
anyanyelvünkrõl.
Bár a nemzetiségi, nyelvi kötõdésekre vonatkozó kérdésekre nem kötelezõ a
válaszadás, Óbuda-Békásmegyer Német Kisebbségi Önkormányzata arra bíz-
tat és kér mindenkit, akinek fontos a németséghez való tartozása, ezt a nép-
számlálás során vallja meg!
A népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák oktatási rendszerünk
alakulását, óvodáink, iskoláink jövõjét, az általunk is lakott Óbuda-Békásme-
gyer fejlõdését, hatással lesznek a kisebbségi önkormányzat és  civil szerveze-
tek állami támogatására, anyanyelvünk, kulturális hagyományaink és tárgyi em-
lékeink megõrzésének érdekében végzett munkájuk elismerésére.
Óbuda-Békásmegyer németsége évszázadok óta gazdagítja kerületünk kultú-
ráját, szorgalmas munkájával járult és járul hozzá szûkebb pátriája fejlõdésé-
hez. Joggal lehetünk büszkék nyelvi és kulturális örökségünkre, nemzetiségi
oktatási intézményeinkre, valamint a felújíttatott szobrokra, keresztekre, támo-
gatásunkkal kiadott Óbuda-Békásmegyer németségének életét, munkáját be-
mutató könyvekre.
Egyenrangú magyar állampolgárként és európaiként vállaljuk és valljuk meg a
népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!

Neubrandt Istvánné
elnök,

Német Kisebbségi Önkormányzat, Óbuda-Békásmegyer 

A Német Kisebbségi Önkormányzat felhívása

Közmeghallgatás
Óbuda-Békásmegyer
Román Kisebbségi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete október 2-
án 10 órakor közmeg-
hallgatást tart a Veres
Péter Gimnáziumban.
Az állampolgárok és a
helyben érdekelt szerve-
zetek képviselõi közér-
dekû kérdéseket tehet-
nek fel, illetve közérdekû
javaslatokat tehetnek.
(Cím: Csobánka tér 7.) 

Új helyen az Óbudai Családi 
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Színes programokkal,
így légvárral, póni lo-

vaglással  arcfestéssel,
zsonglõr mutatvánnyal, fi-
nomságokkal, és a Kiskö-
zösség Óvoda jelképét
megjelenítõ pillangó alakú
tortával várták az egyko-
ron és most idejáró gyer-
mekeket, felnõtteket szep-
tember 17-én. A jubileumi
eseményre közel 130-an
érkeztek a Rómaifürdõn

található, Emõd utcai ala-
pítványi intézménybe. Az
óvoda elsõ volt az ilyen
szervezeti formában mû-
ködõk közt a városrész-
ben. Két évtizeddel ezelõtt
- a ma is itt dolgozó -
Ocskó Zoltánné alapította.
Másik különlegessége,
hogy a gyerekekrõl nem-
csak óvónénik, hanem egy
óvóbácsi, Salem Julio
Samir is gondoskodik. 

20 éves a Kisközösség Óvoda
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Tanulni sosem késõ - tart-
ja a mondás. Ezen elv
alapján ültette iskolapad-
ba az 50 év feletti óbudai
nõket és férfiakat Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata és a Zsigmond Király
Fõiskola, amikor 12 elõ-
adásból álló ingyenes kur-
zust indított számukra.

M e g n y i t ó j á b a n
prof. Dr. Bayer

József, a fõiskola rekto-
ra az egész éven át tartó
tanulás fontosságára
hívta fel a figyelmet.
Mint mondta, az idõsko-
rúak is élhetnek tevé-
keny, aktív életet, ha õk
maguk is tesznek ezért.
A Nyugdíjasok Óbudai
Akadémiája ehhez nyújt
segítséget számukra. 

- Felhalmozott tapaszta-
lataik rendkívül hasznossá
tehetik az idõseket a társa-
dalom számára - jelentette
ki Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
szeptember 15-én a Zsig-

mond Király Fõiskolán. -
Soha nem öregszik, aki
szellemileg aktív marad.
Mindenkit érdekel a világ-
ból valami, meg kell ke-
resnie azt és azzal kell fog-
lalkoznia. Az akadémián

mindenki megtalálhatja az
õt érdeklõ témákat. 

A kerület 124 ezer la-
kosából 30 ezer idõsebb
60 évesnél. Az önkor-
mányzat célja, hogy be-
vonja ezt a réteget az õket
érintõ kérdésekbe, dönté-
sekbe. Az õ jobblétüket
szolgálja a közelmúltban
felújított Kiskorona utcai
idõsklub, az évente rende-
zett idõsek fesztiválja,
idõsek napja és számos
egyéb intézkedés is. Az
önkormányzat törekvéseit
állami szinten is elismer-
ték: Idõsbarát Díjjal jutal-
mazták erõfeszítéseit. 

A polgármester arra
bíztatott mindenkit, hogy

vegyen részt az akadémia
elõadásain. Mint fogal-
mazott, ezzel egy kiala-
kuló új szellemi közösség
tagjává válhatnak.

Az akadémia elsõ elõ-
adását maga az ötletadó,
dr. Jászberényi József, a
fõiskola kommunikáció
és médiatudomány tan-
székének vezetõje tartotta
az idõsödõ világról a szá-

mok tükrében. Egyértel-
mûen látszik, hogy öreg-
szik az emberiség: míg a
XIX. században még 30
év volt az átlag életkor,
addig ma már 75 év. 

- Néhány évtized múl-
va nem a 100 éveseket
ünnepelhetjük majd, ha-
nem a 120 éveseket! - je-
lentette ki. - Ez a tény a
gazdaságot sem hagyja
érintetlenül. A piac ko-
molyan odafigyel erre a
korosztályra, hiszen áru-
inak és szolgáltatásainak
legnagyobb részét nekik
tudja értékesíteni. Ez a
társadalom számára is
kihívást jelent. Egyrészt
nem tudja vállalni, hogy
évtizedekig nyugdíjban
tartson milliókat, ezért ki
kell tolni a nyugdíjkor-
határt. Másrészt viszont
tudásukra nagy szükség
van - a családban és a
társadalomban egyaránt.
Ezért tehát meg kell ta-
lálni a megfelelõ helyet
számukra.

Domi Zsuzsa

võk megtanulhatják, ho-
gyan legyen jobb, örömte-
libb kapcsolatuk családtag-
jaikkal, hogyan elõzzenek
meg konfliktushelyzeteket,
miként oldják meg a meg-
lévõ konfliktusokat úgy,
hogy az minden esetben a
kapcsolat javára váljon. A
szülõcsoportban megis-
merhetik azokat a nevelési
elveket és módszereket,
melyek a gyermekek neve-
lésekor a siker valószínû-
ségét növelik. A csoport-
ban szerzett élmények ha-
tására, derûsebb, nyugod-
tabb, kiegyensúlyozottabb
családi légkör érhetõ el,
mely a megszerzett készsé-
gek segítségével hosszú tá-
von fenntartható. 

A Családi Kincsesláda
program célja a családi ko-

hézió erõsítése, az együtt-
mûködési készségek -
együttdolgozási stratégiák
fejlesztése, a társadalmi
minták elsajátítása és az
ehhez kapcsolódó gyakor-
lati tudás átadása. A prog-
ram a résztvevõk egyéni és
családi viselkedés-tárhá-
zát, életviteli mintáit egé-
szíti ki, új távlatokat és al-
ternatív viselkedési módo-
kat mutat be.

A fenti programokat kísé-
ri - mintegy kikapcsolódás-
képpen -  az egy-egy világ-
nap köré szervezõdõ rendez-
vénysorozat, amely ismeret-
terjesztõ, alternatív lehetõsé-
get, újdonságot és új él-
ményt kínál a hátrányos
helyzetben élõ, iskoláskorú
gyermekeknek és szüleik-
nek. Többek között felkere-
sik a hétköznapokban nehe-

zen elérhetõ Vasúttörténeti
Múzeumot, a Terror Házát, a
Budavári Labirintust, a
Sziklakórházat, a Gellérthe-
gyi Víztározót vagy éppen a
Dreher Sörgyárat.

A programba részt vevõ
gyermekek és szülõk to-
borzása szeptemberben
kezdõdik. A program meg-
valósításában számítanak
önkéntesként közremûkö-
dõ, a téma iránt érdeklõdõ
diákok részvételére is.

A projektrõl bõvebb infor-
máció Bleszkán Ildikó szak-
mai vezetõtõl kérhetõ a
20/576-9979-es telefonszá-
mon, vagy a cstan.info@
kszki.obuda.hu e-mail címen.

(A projekt az Európai
Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával va-
lósul meg.)

FOLYTATÁS A 12. OLDALRÓL

Nyugdíjasok iskolapadban

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztá-
lyos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban
és idõben matematikából, magyarból.Lehetõség van a próba-
tesztek közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetá-
lás matematika-fizika-kémia-magyar és történelem szakos ta-
nároknál. Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik
tantárgyból, akár naponta is. Az általános- és középiskolás di-
ákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoport-
ban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon egész nap. www.obudamatek.hu) Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Az Árpád Gimnáziumban a
2011-2012-es tanévben is
ingyenes tehetséggondozó
szakkört indítanak az 5.
osztályosoknak.

Atehetséggondozó
szakkörre azok je-

lentkezését várják, akik
szeretik a matematikát, és
játékos formában tovább
szeretnék fejleszteni tudá-
sukat. A tehetséges gyere-
kek rendszeresen, hétrõl-
hétre találkozhatnak egy-
mással, megtapasztalhat-
ják az együttgondolkodás

élményét és fejleszthetik
is ezt a képességüket. A
megszerzett tudással a kü-
lönbözõ versenyeken még
nagyobb eséllyel érhetnek
el jó eredményt, melyre
iskolájuk és szüleik mel-
lett õk is büszkék lehet-
nek.

A foglalkozásokat csü-
törtökön 14.30-tól 15.30
óráig Számadó László
tartja az Árpád Gimnázi-
umban (Nagyszombat ut-
ca 19.). Aszakkör munká-
jába évközben is be lehet
kapcsolódni.

Tehetséggondozó
szakkör az Árpádban

Bemutatkozó szülõi értekezlet
A Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában be-
mutatkozó szülõi értekezletet tartanak a leendõ el-
sõ osztályosok szüleinek október 10-én 17 órakor
a 4.b osztály termében.

Számítógépes tanfolyam idõseknek
A „Braunhaxler” Egyesület várja az érdeklõdõket az
október 25-én induló, „Ismerkedés a számítógép-
pel és az internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû
tanfolyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-
30-221-4938-as telefonszámon.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Alapította: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1995-ben ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

A rovatot összeállította:
Szeberényi Csilla

Tíz esztendeje, 2001.
szeptember 11-én történt
a XXI. század egyik leg-
meghatározóbb, legtragi-
kusabb eseménye. 

Ezen a napon intéztek
terroristák kímélet-

len támadást az Ameri-
kai Egyesült Államok,
egyúttal az emberiség el-

len. A terrortámadás so-
rán négy repülõgépet té-
rítettek el: kettõt egyene-
sen a World Trade Cen-
ter két ikertornyába ve-
zettek, egy gép a Penta-
gonba csapódott, egy
gép pedig Pennsylvania
államban zuhant le.

A támadásban 2976
ember halt meg, köztük

343 tûzoltó, akik a men-
tési munkálatok során
lelték halálukat. Rájuk
emlékezett a Fõvárosi
Tûzoltóparancsnokság
2011. szeptember 11-én
délben. Ebben az idõ-
pontban - riasztás fenn-
tartása mellett - vala-
mennyi fõvárosi tûzõrség
tûzoltói felsorakoztak a

szertárak elé jármûveik-
kel, hogy egyperces né-
ma tiszteletadással adóz-
zanak a szeptember 11-ei

terrortámadás során hõsi
halált halt New York-i
tûzoltó bajtársak emléké-
nek. 

A New York-i hõsi halott tûzoltókra emlékeztek

Demonstratív falépítés a Fé-
nyes Adolf utcában. Az ön-
kormányzat engedély nélküli
közterület-használat jogcí-
men eljárást indított, a rend-
õrség saját hatáskörben in-
tézkedett.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának

építési-hatósága  szeptem-
ber 21-én a III. kerületi
Rendõrkapitányság jelzé-
sére és kérésére, az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal
III. kerületi épületének be-

járata elé
húzott fal
ü g y é b e n
helyszíne-
lést tartott,
majd enge-
dély nélkü-
li közterü-
let-haszná-
lat jogcí-
men eljá-
rást indított

a Greenpeace-szel szem-
ben. Rendõrségi feljelen-
tést azonban nem tett és
nem is kíván tenni.

A rendõrség saját hatás-
körében eljárva és nem az
önkormányzat kérésére fo-
ganatosított intézkedést a
demonstráló aktivistákkal
szemben.

Ismeretes, a Greenpeace
aktivistái szeptember 21-
én délelõtt befalazták az
Országos Atomenergia Hi-
vatal III. kerületi épületé-
nek fõbejáratát.Afalépítõk
„Csernobil - Fukusima -
Paks? Nincs biztonságos
atomenergia!” feliratokat
is kifeszítettek. Az aktivis-
ták - közlésük szerint - a
Paksi Atomerõmû állapo-
tát vizsgáló stresszteszt
elõzetes jelentésének hiá-
nyosságaira, hibáira és ha-
mis kommunikációjára
akarták felhívni a figyel-
met.

Nagy feltûnést keltettek a
kerületben a nyári hóna-
pokban és szeptemberben
is a III. kerületi Polgárõr
Egyesület lovas járõrei. 

A z egyesület új, még
próbaidõs tagjai -

akik lovas hagyomány-
õrzõk is - lovaikkal lát-
nak el szolgálatot. Az ál-
latokat a Csúcshegy lá-
bánál tartják, a járõrök
innen vagy az egyesület
székhelyérõl, a Vízimol-
nár utcából indulnak.
Augusztusban a Római-
parton járõröztek, míg a
szeptemberi szolgálat
helyszíne a Csúcshegy
és környéke. 

Az egyesület szabályai
alapján a próbaidõsök
csak járõrvezetõk irányí-
tásával láthatnak el szol-
gálatot. Ebben Heu-
schmidt János segíti õket.

Az egyesület vezetõi
hosszú távon számolnak a
lovasokkal, akik termé-
szetesen gyalogos, illetve
gépkocsival megerõsített
szolgálatot is ellátnak.

A polgárõrségnél spe-
ciálisnak mondható

szolgálati formát a jö-
võben a kerület nehezen
járható, bokros-hegyes
területein és a Duna-
parton teljesítik. Olyan
területeken is eredmé-
nyesen tevékenyked-
nek, melyeket nehezen

lehet megközelíteni
még terepjáróval is. Je-
lentõs elõnyük, hogy a
lovon ülõk sokkal ma-
gasabbról tekintenek a
tájra és azt is észrevehe-
tik, amit gyalogos társa-
ik nem. 

Lovas polgárõrök a Csúcshegyen

Eljárás a Greenpeace
óbudai akciója miatt
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M enjünk elébe az õsznek, már
most ültessük be növénytar-

tóinkat õszi balkonnövényekkel! A
legnépszerûbb õszi virágzó a kri-
zantém. Szobában vagy teraszon
egyaránt tarthatjuk, vágott virág-
ként is szép ajándék. Érdekes di-
vatként jelent meg az utóbbi évek-
ben a Chrysanthemum multiflorum
botanikai változat, ami sok ezer ap-

ró sárga, narancssárga, rózsaszín
vagy lila virágot nevel félgömb
alakú bokrán. Ez a cserepes krizan-
tém átvészeli a kisebb fagyokat is,
elég vízzel ellátva (csak a tövét lo-
csoljuk) hetekig díszíthet. Ha elvi-
rágzott, ültessük ki napos helyre,
agyagos talajba, és öntözzük be jól.
A téli fagyok ellen takarjuk. 

Ugyanebbe a családba tartozik a
jól ismert, változatos õsziró-
zsa is. Edényes tartásra a ko-
pasz õszirózsa és a mirigyes
õszirózsa fajtái a legalkal-
masabbak. Kisméretû, kék,
lila, rózsaszín és fehér virág-
zataik csoportosan nyílnak.
Napos helyet, bõséges öntö-
zést és tápdús talajt kíván-
nak. 

Apró virágaival, és szõ-
nyegszerûen terülõ habitusá-
val jó kiegészítõje õszi bal-
konládánknak a csarab.
Mészmentes, tõzeges földbe,

napos balkonládába ültessük. Lágy
vagy esõvízzel öntözzük (ha csap-
vízzel öntözünk, 1 liter vízbe ke-
verjünk 1 kávéskanál ecetet). Ki-
bírja a rövid kiszáradást is, de a
hosszú szárazságot nem szereti.
Virága fehér, vajszínû, rózsaszín
vagy lila lehet. Frissen nemesített
különlegesség a Calluna Twin
Girls, ez egy tövön kétféle színû
virágokat hoz. Fehér és rózsaszín
bogyóival ad különleges díszt fajd-
bogyó vagy mirtuszhanga. Ugyan-
úgy ápoljuk, mint rokonát, a
csarabot.

Az örökzöld veronikacserje au-
gusztus-szeptemberben hozza fe-

hér vagy lila virágait. Elvirágzás
után is díszít zöld vagy zöld-fehér
tarka, szabályos levélzetével. Sok
napfényt és jó vízelvezetõ talajt kí-
ván, sziklakertbe is kiültethetjük. 

Félárnyékos, árnyékos helyre
való a japán dérbabér, ennek
élénkpiros bogyói egész télen
megmaradnak. Egy hím és egy nõ-
ivarú példányt egymás mellé ültet-
ve elérhetjük, hogy termést hoz-
zon. 

Friedmann Márton 
okleveles táj- 

és kertépítész mérnök
Fitoland Kft.

(WWW.FITOLAND.HU)

A nyári balkonládába ültetett harsogó vörös muskátli, a rózsaszín petú-
nia, vagy a hirtelenkék lobélia vidám színekkel és élettel tölti meg
teraszunkat, és szívünket. Ehhez azonban hagyományos nyári idõjárás
kell, mert könnyen tönkremennek, ha hirtelen váltakozik a hideg és a
forróság, a száraz és esõs idõ. A balkonláda és a dézsa a teraszon a
fagyokig díszíthet, kár lenne ilyen korán téliesíteni õket. Mit tudunk
tenni ilyenkor, ha már sehol nem találunk klasszikus balkonládába való
egynyárikat? 

Kertészeti tanácsok

Hogyan lesz szép õsszel is a balkonláda?

Népbetegség az allergia.
Ma már minden ötödik em-
ber allergiás, legtöbben
közülük a parlagfûre. Ez a
kellemetlen növény már vi-
rágzik és az érzékenyebbek
egészen a fagyok beálltáig
kínlódhatnak miatta.

A z allergia nem más,
mint a szervezet túl-

zott reakciója olyan
anyaggal szemben, amely
egyébként egy egészséges
szervezetet teljesen érin-
tetlenül hagy. Allergiásak
sok mindenre lehetünk:
ételre, vegyi anyagokra,
fémekre, napsugárzásra,
de a legtöbb kellemetlen-
séget mégis a növények-
bõl eredõ pollenek okoz-
zák. A tünetek a szemen,
az orrban és a tüdõben je-
lentkeznek, váladék, visz-
ketés, tüsszögés formájá-
ban. S mivel ezek az apró
porszemecskék a levegõ-

ben terjednek, gyakorlati-
lag minden levegõvétellel
újabb és újabb adagot szí-
vunk be. Ha eredménye-
sen akarunk fellépni elle-
ne, már a parlagfû virágzá-
sa, s ezzel a tünetek meg-
jelenése elõtt kell elkezde-
ni a kezelést. 

Évrõl évre újabb gyógy-
szerek jelennek meg, ame-
lyekkel sikeresen enyhít-
hetõk a kellemetlen tüne-
tek. Sajnos, szükség is van
rájuk, ugyanis a szervezet

könnyen hozzászokik a
szerekhez, így az eredmé-
nyes kezelés érdekében
folyton váltani kell. A ha-
gyományos kemikáliák
mellett egyre több termé-
szetes anyagból készülõ
terméket, gyógynövényt,
homeopátiás gyógyszert is
piacra dobnak, de az aku-
punktúra, a fényterápia és
még az életmódváltás is
jót tesz a szervezetnek. 

Gyakran pszichés okai
vannak az allergiás meg-
betegedéseknek. Ilyen-
kor a pollen is „csak”
egy közvetítõje a valódi

problémának - legjobb,
ha megkeressük, mi a
valód bajunk az életben,
például munkahelyi kö-
rülmények vagy magán-
életi válság. Ha ezen
változtatunk, legtöbb-
ször az allergiánk is egy
csapásra megszûnik. 

Addig azonban eny-
híthetõk a tünetek, ha
kevesebbet tartózko-
dunk a szabadban, gyak-

rabban mosunk hajat és
cserélünk ruhát, mert
ezeken megtapadnak a
pollenek és még a szel-
lõztetéssel is csínján bá-
nunk, vagyis nem en-
gedjük be a szobába az
allergizáló anyagok tö-
megét. Természetesen
éjszaka is csukott ablak-
nál aludjunk, ha allergiá-
sak vagyunk. 

d. zs.

Októbertõl égethetõ avar és kerti hulladék
A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmé-
ben avar és kerti hulladék égetése Óbuda-Békásme-
gyer egész területén októberben, novemberben, va-
lamint februárban, márciusban, csütörtökön és
szombaton 10-tõl 15 óráig megengedett a tûzvédel-
mi elõírások betartása mellett. Párás, ködös, szeles
idõjárás esetén az égetés tilos. Az ingatlanon keletke-
zõ - a rendszeres szemétszállítással el nem szállítha-
tó vagy nem komposztálható - kerti hulladék elszállít-
tatása az ingatlantulajdonos, illetve a bérlõ, valamint
a telek használójának feladata és kötelessége.
Aki a tilalom ellenére avart, illetve kerti hulladékot
éget vagy a nyesedék elhelyezésére és elszállítá-
sára vonatkozó elõírásokat megszegi, szabálysér-
tést követ el, mely cselekményért 30.000 forintig
terjedõ pénzbírsággal sújtható.

A rettegett gyom
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2011/18. szám20
Kultúra – Helytörténet

Az 1960-as évek elején
felépült modern lakóhá-
zakba tervezett kislaká-
sok a lakberendezés terü-
letén is sok újdonságot
hoztak. Méretük miatt
csak könnyû, kisméretû
szobabútorokkal, beépí-
tett szekrényekkel voltak
bebútorozhatóak, az itt
megépült kis alapterületû
konyhákhoz tervezték az
elsõ beépített típuskony-
habútort. A beépített bú-
torok alkalmazása és ké-
sõbbi elterjedése új feje-
zetet nyitott a lakberende-
zés történetében.

Akiállítás leglátvá-
nyosabb eleme a

Kiscelli Múzeum Temp-
lomterében eredeti mé-
retben felépített típusla-
kás, mely berendezési
tárgyaival átélhetõen mo-
dellezi a lakótelep egyik
jellegzetes otthonát.

A lakók élettörténetét
felelevenítõ beszélgeté-
sek, a lakótelep megnyi-
tásáról, és az azt megelõ-
zõ lakáskiállításról ké-
szült rövidfilmek szintén
további érdekes informá-
ciókat kínálnak a telep-
rõl és a korról egyaránt. 

Akét hónapon át nyitva
tartó kiállítás elõadásso-
rozattal, a témához kap-
csolódó filmvetítésekkel,
speciális tárlatvezetések-
kel, a kiállításon és a

helyszínen kínál változa-
tos programokat a látoga-
tók számára.

Kísérõ-rendezvények 
Október 6-án 15 órától:
A lódentõl a miniszok-
nyáig, avagy a szocialis-
ta divat kezdetei Ma-
gyarországon - Simo-
novics Ildikó divattörté-
nész elõadása.
Október 6-án 16 órától: 
Modern konyhadesign,
1960 - Geiger Diana
konyhatervezõ, DLA-
hallgató elõadása.
Október 8-án 10.30 és
14.30 órakor:
Az óbudai kísérleti lakó-
telep, városi séta a kiállí-
tás kurátora, Branczik
Márta, vezetésével. Csak
elõzetes jelentkezés alap-
ján látogatható. (Jelent-
kezés az erzsebet.rubocz-
ki @designterminal.hu e-
mail címen.)

Október  9-én 15-tõl 17
óráig: 
Térélmények - kreatívan
kislakásban (Családi
nap)
A családokkal arra kere-
sik a választ, hogyan le-
het kreatívan kis lakás-
ban lakni, milyenek je-
lenlegi otthonaink a ki-
állításon bemutatott
mintalakással párhu-
zamba állítva? A kiseb-
bek hajtogatással és
nyomtatással elkészíthe-
tik saját, retro mintás
dobozaikat. Korabeli
frissítõként málnaször-
pöt, pogácsát kínálnak.
Október 20-án 15-tõl 17
óráig:
Milyen volt a kísérleti
lakótelep? (Az idõsebb
generáció számára szer-
vezett program.)

Az idõsebb korosz-
tállyal a kiállítás közös

bejárása után régi fotók-
ra, elbeszélésekre és
emléktárgyakra alapoz-
va idézik fel a korabeli
hangulatot. Milyen is
volt az 1960-as évek
mindennapi élete Buda-
pesten? Milyen érzés
egy fél évszázadot
ugyanott leélni? Hogyan
változott Óbuda arca az
elmúlt 50 évben? 

A közös beszélgetés
után az érdeklõdõket
egy korabeli klasszikus,
Simó Sándor: Szemüve-

gesek címû, 1969-ben
készült filmjének meg-
tekintésére várják. Egy
teára és süteményre
mindenkit vendégül lát-
nak.

(Cím: Kiscelli Múze-
um, Templomtér, Kiscel-
li utca 108. Nyitva: ok-
tóber 5-tõl december 4-
ig, keddtõl vasárnapig
10-tõl 18 óráig. Novem-
ber 1-tõl: keddtõl pénte-
kig 10-tõl 16 óráig,
szombaton és vasárnap
10-tõl 18 óráig.)

Korszerû lakás, 1960: az óbudai kísérlet 

Prokop Péter festõmûvész kiállítását szeptember 16-án, az V. Szakrális Mûvészetek
Hete keretében Bús Balázs polgármester és dr. Matits Ferenc mûvészettörténész nyi-
totta meg. Megtekinthetõ az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában (San
Marco utca 81.) szeptember 30-ig, hétköznaponként 9-tõl 16 óráig

Írók és olvasók
Juhos Nándor fotómûvész kiállítása szeptember
30-ig látható a fenti címmel a Platán Könyvtárban.
(Cím: Arató Emil tér 1., bejárat a Kadosa utca felõl.) 

Képek az idõsklubban
A Kiskorona utcai Idõsek Klubjában dr. Vereczkeyné
Donáth Györgyi festõmûvésznõ alkotásait láthatják
szeptember 30-ig, hétköznapokon 9-tõl 16 óráig.
(Cím: Kiskorona utca 3. Megközelíthetõ: a 206-os és
86-os busszal, leszállás a Kiscelli utcai megállónál.)

Orgonaünnep 
Hangversenyek a békásmegyeri evangélikus templom
10 éves orgonáján. A három részes koncertsorozat
október 2-án 18 órakor kezdõdik. Pál Diana orgona-
mûvész Bach és Buxtehude mûveket játszik. (A hang-
versenyre díjtalan a belépés. Cím: Mezõ utca 12.
Tel/fax: 368-6118, honlap:www.evangelikusbekas.hu)

Tanulás a tudásért
Könyvtárak összefogása a tudásért: az Országos
Könyvtári Napok programsorozatában a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár óbudai könyvtárában (Fõ tér 5.) a
következõ programot tartják. A tanulás végigkíséri
egész életünket.Ahhoz, hogy mit tanuljunk, hogy tanul-
junk és hogyan alkalmazzuk a tanultakat, elengedhe-
tetlen a megfelelõ önismeret. Dr. Visnyik Katalin Ph.D
pszichológus „Önismeret” címû elõadása október 6-án
17 órakor kezdõdik az óbudai bibliotékában.

Emlékkiállítás
Weintrager Adolf emlékkiállítása október 6-án 18
órakor nyílik az Vécsei János Kollégium Art Galéri-
ában. (Megtekinthetõ október 28-ig, hétfõtõl pénte-
kig 10-tõl 19 óráig a Szél utca 11-13. szám alatt.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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- Kezdetben Szõke
Miklós Árpád író, költõ
volt az elnök, Elek Mi-
hály a pénztáros. Sok,
már akkor ismert író, köl-
tõ járt a Körbe, akiktõl fi-
atal lévén tanulhattam.
Így elsõsorban Kende
Sándor írótól, aki tiszta
lelkûséggel, õszinte író-
társi bölcsességgel támo-
gatott. De ilyen volt a
„korelnök”, Hunyadi Ist-
ván is, aki már nyolcvan
felett járt, hihetetlen em-
bertársi megbecsüléssel
beszélgetett el velem,
ugyanakkor a versek tisz-
taságára, költõiességére
vezetett rá. Bíró András
író, költõ is mellém állt,
aki elhitette velem, hogy
miért kell Krúdy írói
nagyságát a Körnek to-
vább vinnie, hogy a nevét
használva a Kör tagjait is
ösztönözni kell a tiszta
forrású magyar irodalom
megteremtésére. 

Olvasók
bevonásával
És elkezdtük a köny-

vek kiadását. A Krúdy
Gyula Irodalmi Kör, mint
könyvkiadó is bejegyez-
tette nevét a könyvkiadók
névsorába. Itt Szõke
Miklós Árpád akkori el-
nök odafigyelését kell
méltatnom. Igyekeztünk
a fiatal írók, költõk köny-
veit megjelentetni a
Krúdy Kör égisze alatt,
KRÚDY kiadás emblé-
mával, szponzorokat sze-
reztünk, vagy elõfizetõ-
ket szerveztünk, olvasó-
kat vontunk be, akik elõ-
re kifizették a könyv árát.
Ebben a sorozatban jelent
meg Lajtai Gábor, Keres
Emil, Cecei-Horváth Ti-
bor, Baktai Faragó József
könyve is. 

Kezdeményezésemre
1989-tõl adunk át Krúdy

bronzemlékérmet olyan
íróknak, költõknek, iroda-

lomtör ténészeknek ,
Krúdy-kutatóknak, elõ-
adó- és színmûvészeknek,
akik sokat tettek a Krúdy
hagyaték ápolásáért, ne-
vének megõrzéséért, és a
Krúdy Gyula Irodalmi
Kör nevének megõrzésé-
ért. Az emlékérmet Rajki
László szobrászmûvész
készítette el és Szegeden
Szabó Géza ötvösmester
öntötte ki. Ez évtõl adunk
át Krúdy Díszoklevelet is,
fõleg, szerkesztõségek-
nek, egyesületeknek. Az-
óta ezüstemlékérmet is és
Krúdy Emlékplakettet is.
Az emlékplakettet Józsa
Judit kerámiamûvész ké-
szítette. Ekkor a Kiskoro-
na utca 3-ban, a Polgárok
Házában volt a rendezvé-
nyek, összejövetelek, iro-
dalmi estek helyszíne.
Szívesen emlékszem arra,
amikor többször bemen-

tünk a Kéhli Vendéglõbe,
és Krúdy „eredeti” aszta-
lánál, tárgyainál ülve be-
széltük meg a Kör dolga-
it. Aztán, amikor Cecei-
Horváth Tibor újra meg-
nyitotta a Kéhli vendég-
lõt, az Esti Hírlapban lát-
tam a  tudósítást, hogy a
„Kéhli vendéglõben meg-
nyílt a Zengeráj”... és be-
fogadott bennünket, he-

lyiséget biztosított a pin-
cehelyiségben, ahol mu-
latós rendezvényeket
szerveztek. Itt biztosított
Cecei-Horváth Tibor a
Krúdy Gyula Irodalmi
Körnek rendszeres talál-
kozási lehetõséget, s
ugyanebben a helyiség-
ben irodalmi esteket,
minitárlatokat is szervez-
tünk. Majd 1993-tól, e he-
lyiséget Tibor engedélyé-

vel nyilvánítottuk KRÚ-
DY SZALON-ná. 

Megszûnt 
a mûhelymunka

Sorolhatnám, a húsz év
alatt ki és kik voltak a
vendégeink. Idén szûnt
meg a „mûhelymunka”
és váltottunk át irodalmi
estekké, ahol egy-egy
író, költõ, Krúdy-kutató
kapott bemutatkozási le-
hetõséget. Minden év
májusában, a nagy ma-
gyar író halálának évfor-
dulóján koszorúzunk a
Kéhli vendéglõ és az
Óbudai Társaskör épüle-
te közötti kis térre vissza-
került Krúdy-szobornál
és az emlékháznál, a
Kéhli vendéglõben a
Krúdy asztala fölött elhe-
lyezett emléktáblánál és
átadjuk a Krúdy Emlék-
plakettet. Õsszel, születé-
sének évfordulója alkal-
mából ugyanezt tesszük,
átadjuk a Krúdy-emlék-
érmet, díszoklevelet, ki-
tüntetéseket, a tagsági
igazolványokat, könyve-
ket. A Krúdy-emlékeste-
ken, mindig más mond
emlékbeszédet. Óbudán
számos kulturális esemé-
nyen részt veszünk. 

Korábban közremû-
ködtem az Óbudai Mú-
zeumban a Krúdy-em-

lékkiállítás rendezésé-
ben. Szívesen emléke-
zem arra is, mikor a
Krúdy Gyula Általános
Iskola és Gimnázium
névadó ünnepsége volt.
A névadás felvételében
segédkeztem, adtam öt-
leteket, és Czine Mihály
irodalomtörténész, vala-
mint Krúdy Zsuzsa és
más Krúdy Kör tagok
jelenlétében hivatalo-
san, felvehette Krúdy
Gyula nevét az iskola. 

Hozzáteszem 
a magamét

Öröm számomra,
hogy a magyarországi
és külhoni honfitársaim-
nak e közszolgálatában,
az irodalom, a képzõ-
mûvészet, a kultúra te-
rületén „kultúrmissz-
iósként”, ha apró tettek-
kel is, de tehetek vala-
mit a szavak varázsával,
vagy a szervezõkészsé-
gemmel, s ezzel mások-
nak szerzek örömet.
Vagy segítek, hogy elin-
duljon az írói vagy köl-
tõi rögös úton, már meg-
érte élnem, cseleked-
nem. Az élet szép és
még szebbé lesz, ha eh-
hez hozzáteszem saját
tudásom, amit Isten
adott útravalóul a „ta-
risznyámba”.  

Az Óbudán mûködõ, akkor már négy éves múlttal ren-
delkezõ Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkári teendõit 1986-
tól Kanizsa József látja el. A pozíció nem volt ismeretlen
elõtte. Kispesten, a Kispesti Fiatal Írók, Költõk Kört õ
alapította, majd tíz évig vezette. Így volt már rutinja az
írók, költõk és képzõmûvészek összefogásában. A Krúdy
Kör szolgálatában negyed évszázada áll. A Krúdy-díjas
írót, költõt, meseírót, a Magyar Kultúra Lovagját a jeles
jubileum alkalmából szólaltattuk meg. 

Krúdy Gyula születésének
133. évfordulója tiszteletére
október 13-án ünnepi em-
lékestet rendez a Krúdy Gyu-
la Irodalmi Kör és a Kéhli
vendéglõ Krúdy Szalonja. 

Aprogram 16 órakor
kezdõdik a Krúdy-

háznál elhelyezett emlék-

tábla és a Krúdy-szobor
megkoszorúzásával, majd
folytatódik kitüntetések
átadásával. Az elismerése-
ket Kanizsa József, Király
Lajos és Zászlós Levente
adja át. 

Ezt követõen - az Euró-
pa Kultúra Napja rendez-
vénysorozat keretében -

Szécsénykovácsi telepü-
lés mutatkozik be. Az ese-
ményt megtiszteli jelenlé-
tével Filip József, Széc-
sénykovácsi polgármeste-
re is, aki emlékbeszédet
mond. A mûsorban fellép
Szeredy Krisztina ének-
mûvész és Smelkó István,
a Szécsényi Krúdy Gyula
Mûvelõdési Központ
igazgatója. (Cím: Mókus
utca 22.) 

Krúdy emlékest

Könyves vasárnap
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár békásmegyeri
könyvtárában Könyves vasárnapot tartanak október
9-én 9-tõl 14 óráig. * 9 órától: játsszunk együtt a Szi-
luett Mûhely mesés társasjátékával! 11 órától: Kõ-
halmi Ferenc bûvész vidám gyermekelõadása.
Rendkívüli kedvezmények a Könyves vasárnap al-
kalmából: ingyenes próbatagság (érvényes 2011.
december 31-ig); 1 óra ingyenes internethasználat,
film- és CD kölcsönzés; Megbocsátás Napja.

Kanizsa József 25 éve a Krúdy Kör szolgálatában

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� TV-szerelõ! TV (hagyományos, LCD,
plazma, projekt. LED), monitor (LCD, LED)
HIFI és háztartási gép javítás. Kiszállás in-
gyenes. Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401.
(Nagy István)
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás

� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasz-
tó, autómata mosógép szervíz. Javítás esetén
ingyenes kiszállással, garanciával 3 órán be-
lül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízható-
ság, szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás,
Böjtös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyit-
va: 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
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-
0601
� 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 
� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Samsung) Tel.: 06 (20)471-8871
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06(30)294-9670
�Regisztrált Gáz -Víz - Fûtésszerelõ mester
várja szíves megrendelését. Tel.: 06(30)343-
3390, 314-1111

� 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 tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu
� Fakivágás. Veszélyes fák ágankénti le-
bontással való kivágása. Koronaalakítás, szá-
raz, beteg részek eltávolítása, igény szerint
ágak darálása, szállítása. Tel.: 06(20)485-
6547, Kovács Sándor
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vál-
lal 10 év garanciával. Társasházi felújítási
munkák kivitelezését is vállaljuk. Tel.:
06(30)931-3203, Czetu Kft.

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Duguláselhárítás Non-stop, csatorna-
szerviz 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
� Nyári akció! Mûanyag nyílászárók meg-
fizethetõ áron a gyártótól. Komplett árnyéko-
lástechnika: redõny, reluxa, rovarháló, napel-
lenzõ 20-40 % kedvezménnyel! Tel.:
06(70)242-0464; 06(20)381-4553
� 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
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, víz-gáz, kõmûves, asztalos,
csempézés garanciával. Tel.: 202-2505,
06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-
1389
� Redõny, napellenzõ, szalagfüggöny, szú-
nyoghálók, reluxa gyártása, javítása, kedvezõ
áron. Tel.: 06(70)268-9591
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� KLIMA szezonvégi kedvezménnyel!
„A” kategóriás hûtõ-fûtõ klímaberendezés
beszerelve 110.000 Ft. Tel.: 06(30)864-5544;
www.annauklima.hu
� Duguláselhárítás nonstop, olcsón, gép-
pel, gyorsan, tisztán, szakszerûen. Tel.: 317-
6298; 06(20)970-5933
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 21 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� Intarziakészítést és bútorrestaurálást
vállalok 20 éves gyakorlattal. Eredeti bútorok
(Biedermeier, barokk, stb.) másolatainak
készítése. Tel.: 06(30)250-4471
� Kertgondozást, kertépítést, kemence-
építést, mindenféle kerti munkát vállal, meg-
bízható agrármérnök: 06(20)457-7186
� Kert-telekrendezés, metszés, permete-
zés, favágás, bozótirtás, térkövezés, kerítés
építése. Tel.: 06(70)422-9445;786-5872
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, rolet-
ta-, szúnyogháló-szerelés, javítás. Hétvégén
is. Tel.: 06(30)318-5217
� Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szak-
mai gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurá-
lását, 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
� Gázkészülék gyors javítása, gázszivár-
gás és CO. mûszeres mérés. FÉG szerviz. Ta-
mási József. Tel.: 214-1606; 06(20)926-5362
� Kapu, kerítés, korlát, lépcsõ, redõny,
gipszkarton, víz-villanyszerelés. Tel.:
06(70)278-1818
� Ezermester a ház körül! Villanyszerelés,
bútorösszerakás. Hívjon bizalommal!  Tel.:
06(20)422-5254

� Jóga kezdõknek! A Flórián térnél, kis cso-
portokban, egyéni irányítással. Érdeklõdni:
Bóta Mónika 06(20)257-1321
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Allergológia, immunológia, belgyógyá-
szat magánrendelés Dr. Bor Márta III. ker.
Vörösvári út 31. Bejelentkezés: 06(20)481-
4646  www.bormarta.hu
� CITYdent fogtechnika. Törhetetlen, ru-
galmas, flexit fogsorkészítés amerikai alap-
anyagból. Hagyományos fogsorkészítés. Tel.:
06(70)452-0420
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Pánik, depresszió kezelése, életve-
zetési tanácsadás. Dr. Scodnik Anikó. Tel.:
+36(30)213-8052 www.drscodnik.hu
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed, 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Leszokatjuk a dohányzásról biorezonan-
ciával (30 perc 7000 Ft). A békásmegyeri
Csobánka téri SZTK-ból átköltöztünk a Bé-
kási lakóparkba, ahol egész héten szombaton
is kezelünk. Bejelentkezés. Tel.: 06-70-271-
9867
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Dr. 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.

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Gyerek angol 5-15 éveseknek Békásme-
gyeren. Tanítási és anyanyelvi tapasztalattal,
diplomával, kedvezõ áron. gyerekangol@
yahoo.com, (20)4428-577
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek! Tel.: 06(20)959-0134
� Foci oktatás indul a Szent Klementina Óvo-
dában! Cím: 1037 Budapest, Jablonka út 126/B.
5-11 éves gyerekek jelentkezését várjuk! Tagdíj:
5000 Ft/hó. E-mail: turbolurko2011@
gmail.com Tel.: 06-30-377-35-26
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angoltanítás,  beszédcentrikus, korrepe-
tálás, érettségi, nyelvvizsga, 20 éves tapaszta-
lat. Tel.: 06(20)439-6410
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043 E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Akkreditált nyelvvizsgahelyen vizsgázta-
tó, diplomás, Angliában élt tanárnõ vállal
minden szinten angol tanítást, korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést a Lajos utcában.
Érd.: 20/7737-512 katvarszegi@gmail.com
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Német nyelvtanítás, társalgás, nyelvvizs-
gára, érettségire, pótvizsgára felkészítés ta-
nárnõnél Aquincumnál. Iskolásoknak angol-
tanítás: 06(20)285-0713
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)617-1828
� Angoltudás gyorsan, hatékony, beszéd-
centrikus módszerrel! 2x36 óra alatt stabil
alapok, magabiztos beszédtudás. Kiscsopor-
tos (4-6 fõs) tanfolyamok. www.playingeng-
lish.com Tel.: 322-1537
� Olaszul nyelvoktatás, korrepetálás Óbu-
dán. E-mail: mpiroska@enternet.hu Tel.:
242-6299; 06(30)602-3494
� Angol, olasz, orosz magánórák minden
szinten hatékonyan, szórakoztatóan. Tel.:
06(30)587-8329
� Tanítónõ korrepetálást, felzárkóztatást,
napközit helyettesítõ tanítást vállal 6. osztá-
lyig. Tel.: 06-26-310-151
� Biológiából emeltszintû felkészítés 30
éves gyakorlattal, természettudományi tago-
zat tanáránál. Tel.: 06(30)853-1153
� Angol, német nyelvórák a Pók utcai lakó-
telepen, diplomás tanárnõtõl. Tel.: 06(20)489-
0502

� Óbudán, másfél szobás, gázkonvektoros,
felújított lakás olcsón eladó. Telefon:
(30)423-0532
� III. Csillaghegyen, Mária utcában eladó
egy 2009-ben épült háromszintes, 184 nm-es
ikerház 420 nm kertben. Irányár: 69,9 MFt,
Tel: (20)935-0018, 316-9408
� III. Szélvész utcánál II.emeleti, 80m2-es,
nappali+2hálós, cirkofûtéses lakás eladó.
Irányár: 32 MFt. Tel.: (30)960-8862, 316-
9408
� III. Nánási úton Vadkacsa wellness-lakó-
parkban, I. em-i, 33 nm-es, kertkapcsolatos
garzonlakása garázzsal eladó. Irányára: 19,5
MFt, (20)932-5005
� II. Csalán utcában zsákutca végén I.
emeleti, 156 m2-es nappali+4 hálós lakás ga-
rázzsal eladó. Ára: 75 MFt, (20)932-5005,
316-9408

Ingatlan

�� Angolórák a Rómain. Diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Nyelvvizsgákra, szak-
mai nyelvvizsgákra felkészítés is. Tel.:
06(30)461-0855

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

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinövé-
sek, értágulatok eltávolítása. Bejelentke-
zés: 06(20)543-3948

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

�Bõrgyógyászati, kozmetológiai 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

� Lakatosmunkát mindennemût válla-
lok. Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó,
korlát, galéria, kerítés, kapukészítés, javí-
tás. Tel.: 06(20)9424-943

� Festés, mázolás, tapétázás garanciával,
bútormozgatással. Tavalyi árak, minõségi
munka! Tel.: 06(70)325-2885

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

�� www.komplettologia.com

Szolgáltatás
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� Tulajdonostól egyszobás 39 nm, tégla, I.
em. eladó. Tel.: 388-2028
� 2,5 szobás lakás eladó Rómain, a Pók ut-
cai lakótelepen, cseréptetõs házban. Tel.:
06(30)244-9271
� Pesterzsébeti háromszobás lakást (74 nm)
cserélnék óbudai vagy békásmegyeri kisebb-
re. Tel.: 06(30)445-0002
� Saját kert, körtefa! Pünkösdfürdõn, kertvá-
rosi környezetben, földszintes házban eladó
egy egyszobás kis lakás. Tel.: 06(30)253-8647
� Kerék utcában VI. emeleti 13 nm, bútoro-
zott iroda tulajdonjoga eladó, vagy hosszú
távra kiadó. Tel.: 06(30)597-3602
� Rómain, Platánliget Lakóparkban (nem ár-
tér) 121 nm-es, belsõ kétszintes lakás, extrákkal,
nagy terasszal, garázzsal, tárolóval tulajdonostól
eladó (csere is érdekel). Tel.: 06(30)932-2637
� Bogdáni út közelében, (Matróz u.), dupla
garázs fele eladó (16,5 nm). Irányár: 1.500.000
Ft.  Érdeklõdni lehet: 06(20)914-9230
� Óbuda szívében, 3 emeletes téglaház I.
emeletén, 49 nm-es, erkélyes, parkra nézõ, 1
szoba hallos lakás, költözhetõen, tulajdonos-
tól eladó. 11,9 MFt. Tel.: 275-3962

� Csillaghegyen 120 m2 -es helyiség (mos-
dóval) garázsnak, raktárnak csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728
� Kunigunda-Hévízi úti lakóparkban garázs
kiadó. Tel.: 06(20)362-5670
� Garázs kiadó Óbudán a Rozália utcában.
Tel.: 06(20)433-2531
� Rómaifürdõn kertes házban, három szo-
bás lakás berendezetten hosszú távra kiadó.
Tel.: 06(20)960-7126
� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� Rómaifürdõn 40 nm-es kertkapcsolatos
lakás, alacsony rezsivel, berendezve, vagy
üresen kiadó. Tel.: 06(20)994-9469
� Amfiteátrum utcában garázs kiadó. Tel.:
06(20)395-5320

� 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, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266 4154
� Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron,
bútorokat, festményeket, órákat, porceláno-
kat, szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat,
hangszert, bizsukat, kitüntetést, könyveket,
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! Tel.: 06-30-
308-9148
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� 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,
06(20)528-4852, 06(1)413-1536, www.mici-
macko.net
� Ingatlanirodánk a II. kerületbe helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 400 ezer Ft/hó.  Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. csic@csic.hu, tel.:
(20)208-9844
� Olaszul, angolul beszélõ friss nyugdíjas
közgazdász munkát keres. mpiroska@enter-
net.hu Tel.: 242-6299; 06(30)602-3494
�Gyakorlattal rendelkezõ középkorú nõ ta-
karítást és vasalást vállal Óbudán heti 1-2 al-
kalommal. Tel.: 06(20)310-8476

� Fodrász, kozmetikus, pedikûrös helyek
kiadók, szép szalon, frekventált hely! Tel.:

06(70)371-3121

� Péterhegyi 400 négyszögöles szõlõ-gyü-
mölcsös mûveléséhez értõ embert keresünk

megegyezéses fizetéssel Tel: 06(30)623-2776

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-

vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.

Tel.: 06(30)481-7821

� Iskolabusz, óvodásoknak is! 28 fõig, Biz-
tonsági övvel ellátott.. Tel.: 06(20)924-3883,

E-mail: gyuszili1@t-online.hu

� Pók u-i lakótelepen, iskola, óvoda, böl-
csõde mellett 25 éve mûködõ trafik üzlethe-

lyiség bérleti joga bt.-vel, 1,5 MFt-

ért+árukészlet átadó. Érd.: 06(30)681-6359

� Vörösvári úton, piacnál 28 nm-es, kiraka-
tos üzlethelyiség bérleti joga átadó. Tel.:

06(70)633-5418

� Ovitorna: gimnasztika, aerobik, rock and
roll, játék. Szent Klementina Óvoda, 1037

Bp., Jablonka út 126/B. Kedd: 17.00-17.45,

kezdés október 4-én. Tel.: 06(30)598-3168

� Keresem a társam. Fiatalos, karcsú, 59
éves hölgy. Független, ápolt, kultúrált, szín-

házat, utazást kedvelõ úr személyében. Tel.:

06(20)927-0386

Társkeresõ

Sport

Üzlet

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

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

� Kiadók a Belvárosban 40 nm-es, egy-
szobás, 60 nm-es, kétszobás, igényesen
berendezett lakások, az Aranykéz utcai
parkolóházban. Tel.: 267-0525/18-as mel-
lék munkaidõben (8-16 óráig)

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra
kiadók parkolóhelyek a Király utca 30-32.
társasház (Király Udvar) mélygarázsában,
havi 31.250 forintért. Tel.: 267-0525/18-as
mellék munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

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

� Garázs kiadó a Huszti úton. Tel.:
06(20)383-3640

� Csendes, kertes helyen, Raktár utcában,
eladó egy felújítandó, földszinti, 1 szobás tég-
lalakás tulajdonostól. Tel.: 06(20)457-1378

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

Rajzfilmes szakkör indul 6-
17 éveseknek októbertõl,

szombatonként 9-tõl 12 óráig.
Helyszín: Magyar Rajzfilm Kft.,
III. ker., Kerék utca 80. A gyere-
kek rajzfilmkészítést tanulnak,
részük lehet abban a varázslat-
ban, hogy rajzaik „életre kelnek”.
A résztvevõk elkészíthetik saját

rajzfilmjüket, melyet CD-én ha-
zavihetnek. Megismerkednek
egyéb animációs technikákkal.
Figuratervezést, figuramozgatást
tanulnak. A program magyar
rajzfilmek vetítésével egészül ki. 

(Beiratkozás folyamatosan a
250-1355-ös telefonszámon; e-
mail: clarus-tax@t-online.hu;

www.magyarrajzfilm.hu/gyer-
mekoktatas.html)„Életre” kelt rajzok

Több alkalommal jelezték a Fõtáv
ügyfelei, hogy a budapesti távhõ-
szolgáltatóra hivatkozva különféle
„vállalkozások” igyekeznek különbö-
zõ szolgáltatásokért pénzt „kicsikar-
ni” a távfûtött háztartásoktól.  

ABudapesti Távhõszolgáltató
(Fõtáv) Zrt. felhívja a fo-

gyasztói figyelmét, hogy semmi-
lyen helyszíni készpénzes szolgál-
tatása nincs, azaz nem végez
egyetlen olyan szolgáltatást sem,
amelyért a Fõtáv szakemberei a
helyszínen készpénzt kérnének el. 

A Fõtáv kéri a fogyasztókat,
amennyiben ilyen esettel talál-
koznak, azonnal forduljanak a
rendõrséghez!

Csalók
hivatkoznak

a Fõtávra 

Elektrográfiák 
Gábos József elektrográfiáiból
nyílt kiállítás az Ökollégium
Artgalériában (Szél utca 11-
13.). Az alkotások szeptember
30-ig tekinthetõk meg, hétköz-
naponként 10-tõl 19 óráig.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Tulajdonosi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban 2011. október 12-
én 15 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. helyiség-hasznosítási csoportjánál.

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

A helyiség vonatkozásában a pályázónak vál-
lalnia kell:

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

szerzési díj - önkormányzat felé történõ megfi-
zetését. A megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege;

• 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû
óvadék megfizetését bérbeadó részére. A nyer-
tes által befizetett bánatpénz összegét az óva-
dékba beszámítják;

• határozott idejû, 5 év idõtartamú bérleti
szerzõdés megkötését;

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

A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév
elején az elõzõ évi infláció KSH által közzétett
mértékével emeli. A pályázat értékelésénél a
megajánlott bérleti díj alapján történik a döntés.
A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt,
akik a pályázat benyújtásának határidejéig a
bérleti jog biztosítására befizetik a bánatpénzt. 

A bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
pénztárában (1033 Budapest, Szentlélek tér 7.,
félemelet) készpénzben kell letétbe helyezni. A
bánatpénzt helyiségenként kell letenni.

Az eredményhirdetést követõ nyolc napon

belül a nem nyertes pályázók részére a bánat-
pénzt visszafizetik. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem
tesz eleget a pályázati kiírásban elõírt vala-
mennyi feltételnek. Az érvényesen benyújtott
pályázatokat az önkormányzat tulajdonosi, vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi bizottsága
2011. október 31-ig elbírálja, és annak eredmé-
nyérõl a pályázókat írásban értesíti. A pályázat
kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánla-
tot tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zárt licitet tartson, illetve, hogy a
pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiségek megtekintéséhez kulcs kérhetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. helyiség-haszno-
sítási csoportjánál (1033 Budapest, Szentlélek
tér 7., fszt.10. Telefon: 430-3468), félfogadási
idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán 8-tól 16, csü-
törtökön 8-tól 13 óráig.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni a fenti telefonszámon és
címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta pályázatot hirdet „Civil mûködési pá-
lyázat - 2011. év második félév” címmel.

A pályázat célja a civil szervezetek
mûködéséhez és létesítõ okiratában le-
fektetett alaptevékenységéhez való
hozzájárulás, mind eszköz és infrastruk-
túra, mind humán-erõforrás tekintetében.

A pályázaton részt vehetnek a III.
kerületben 2010. január 1-je elõtt be-
jegyzett és itt ténylegesen tevékenysé-
get folytató civil szervezetek, illetve
azok a szervezetek, amelyek ugyan
nem III. kerületi székhellyel kerültek
bejegyzésre, ám tevékenységüket
Óbuda-Békásmegyeren, a kerület la-
kossága érdekében fejtik ki, és ame-
lyeket a bíróság 2010. január 1-je elõtt
jogerõsen nyilvántartásba vett, és az

alapszabályuknak, illetve az alapító
okiratuknak megfelelõ tevékenységü-
ket ténylegesen folytatják.

A pályázaton elnyerhetõ maximális
támogatási összeg: 500 000 forint.

A részletes pályázati kiírás és adatlap -
szeptember 19-tõl - letölthetõ a
www.obuda.hu internetes oldalról, vagy
beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodáján (1033 Buda-
pest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil re-
ferensnél (1033 Budapest, Fõ tér 3.).

A pályázatról további információt
nyújt: Locskainé Radnai Írisz civil re-
ferens a 437-8921-es telefonszámon
vagy a radnai.irisz@obuda.hu e-
mail címen.

A beadás határideje: 2011. október
7. 12 óra.

Mûködési pályázat civil szervezeteknek
A polgármesteri hivatal általános ügyfélfogadási
rendje: hétfõn: 14-18 óráig. Kedden: nincs. Szerdán:
8-16.30 óráig. Csütörtökön: 8-13 óráig. Pénteken:
nincs.
Az igazgatási fõosztály okmányiroda és ügyfélszolgá-
lati osztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélszolgálati iroda (az útlevél és parkolási iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyek kivételével) nyitva
tartása: hétfõn: 8-18 óráig. Kedden: 8-18 óráig. Szer-
dán: 8-18 óráig. Csütörtökön: 8-18 óráig. Pénteken: 8-
12 óráig.
Az okmányiroda és a békásmegyeri okmányiroda, va-
lamint az útlevéllel és parkolási igazolványokkal kap-
csolatos ügyek ügyfélfogadási rendje: hétfõn: 10-18
óráig. Kedden: 8-14 óráig. Szerdán: 8-14 óráig. Csü-
törtökön: 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.

Ügyfélfogadás a hivatalban
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Pályázati felhívás a III. kerületi alap-
és középfokú oktatási intézményekben
jól tanuló és jól sportoló diákok 2011-
2012. tanévben történõ támogatására. 

A pályázat kiírója és bonyolítója: Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat Sport Közalapítvány,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának ki-
emelt támogatásával.
A pályázat célja: segíteni, támogatni azokat a
diákokat, akik a tanulás és az egészséges élet-
mód, sportolás összhangját kiemelkedõ módon
gyakorolják, így példaképekké válhatnak tanuló
társaik részére, ösztönözve õket hasonló célok
elérésére. 

Pályázati feltételek
Támogatásra az a diák pályázhat, aki:
• 7., 8., 9., 10., 11., 12. osztályba beiratkozott a
III. kerület oktatási intézményeibe;
• a 2010-2011. tanévben tanulmányi eredménye
eléri a 4.00 átlagot, vagy a fölötti;
• III. kerületi alap- vagy középfokú oktatási in-
tézményben tanul, és a III. kerület lakosa;
• 2010. szeptember 1.-2011. szeptember 30. kö-
zötti idõben rendszeres sportolás mellett elért
sporteredménnyel rendelkezik.
a) Értékelhetõ sportversenyen elért sportered-

mény kizárólag a Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság által elismert olimpiai programon lévõ
sportágakban:
• korosztályos világ és Európa-bajnokság;
• országos korosztályos bajnokság;
• országos diákolimpiai bajnokság;
• Budapest bajnokság;
• kerületi bajnokság.
b) Az a) pontban felsorolt versenyeken elért 1-
6. helyezés közül a legjobb eredményt veszik
figyelembe.
c) Az alábbi 11 sportág olimpiai programon lé-
võ versenyszámait a pályázat elbírálásának
sporteredmény értékelése vonatkozásában dup-
la értékkel veszik figyelembe.

Jelzett sportágak 
Egyéni olimpiai programon lévõ sportágak ver-
senyszámai: atlétika; cselgáncs; kajak-kenu;
ökölvívás; ritmikus gimnasztika; úszás; vívás. 
Csapat sportágak közül: kosárlabda; labdarú-
gás; röplabda; kézilabda.
Elnyerhetõ pályázati támogatás összege: 10 hó-
nap figyelembe vételével 5.000 forint/fõ/hó ér-
tékben nyerhetõ el. (összértékben 50.000 fo-
rint/fõ).
Pályázati támogatást elnyerhetõk száma mini-
mum 20 fõ.

Továbbá az arra érdemesek elismerõ oklevél-
ben részesülnek a kuratórium külön döntése
alapján, maximum 20 fõ.
A pályázatot évenként ismételten kiírják.
A pályázati támogatás idõpontja: 2011. novem-
ber 1-jétõl 2012. augusztus 31-ig.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. október
13. 12 óráig.
A pályázatot az oktatási intézmények részére
2011. október 3-ig megküldött pályázati lap kitöl-
tésével (a lap az értékelési számítási módot is tar-
talmazza) és az azon megjelöltek aláírásával kell
igazoltan megküldeni 2 példányban az Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzat Sport Közala-
pítványhoz: 1037 Budapest, Rádl árok utca 1.
A pályázat elbírálását követõen az Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzat Sport Közalapítvány
a döntésrõl írásban értesíti a pályázót az érintett
oktatási intézményen keresztül.
A közalapítvány kuratóriuma egyhangú dönté-
se, hogy az értékelésnél a változtatás jogát
fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ:
Gálházi Tündétõl, a sport közalapítvány titkárá-
tól, Telefonon: 388-9770.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Sport Közalapítvány

Pályázat jól tanuló, jól sportoló diákoknak

Versmûvészet
Az Élet és Irodalom kilenc

verssel mutatott be 1977-ben,
ezt követõen közölték
írásaimat országos la-
pok, folyóiratok. Másfél
évtized verstermésébõl
válogattam egy kötetre
valót, hogy megméres-
sem végre. Mennyi ké-
tely, kudarc, útvesztõ,
sikerekben szûk eszten-
dõ! A föltámadás szo-
morúsága, megkönnyebbült só-
haja is az enyém. Szülõhelyem
a Balaton alatti Szabadhídvég,
egy nagy család szeretetében
nõhettem, tanulhattam. Az ide-
gen nyelvek és a zene meghatá-
rozó élményeit gimnazista ko-
romban kaptam útravalóul.
Ilyen indíttatással végeztem ta-
nulmányaimat az ELTE Böl-
csészettudományi Kar magyar-
angol szakán, s maradtam Bu-

dapesten. Nyelvtanárként, a
felsõoktatásban dolgozom az-
óta is. 

A képes beszéd, a verselés
kamaszkori vonza-
lom, sokáig titkolt
szenvedélyem volt.
Korán bûvkörükbe
vontak az irodalom
klasszikusai, a ma-
gyar líra gyöngy-
szemei. Az írás (ha
tetszik, az olvasás)
szabaddá tesz, mi-

ként bárminemû alkotói tevé-
kenység. Öröm a szavakkal
bánni. A költemény: szabályos
szívverés, lélegzés. - Nehéz
meglenni nélküle. Egy haszon-

elvû, csikorogva váltó korszak-
ban mennyit ér a szépszavú
jobbító szándék? - Megõrizni a
mulandó szépséget, újraterem-
teni az élményt, gondolatátvi-
tellel kapcsolatot létrehozni,
hogy ne legyünk magányosak -
ez is a vers-mûvészet föladata.
Bízom benne, hogy van egyéni
hangom, arcvonásaim kivehe-
tõk. A szó szerinti értelmen túl
van mondanivalóm. 

Szigeti Lajos

Óbuda-Békásmegyeren alkotó írók, költõk mûveibõl

Szüret
Kék szilva, sárga-,
meg õszibarack,
csonthéjasok gyökérkosárba
már önsúlyuktól hullanak.
Cukor-, és görögdinnye
mosolyog, megreped,
darázsfészek a málna.
Vérbõ a táj.
Alma-, és szõlõszüret,
micsoda szemek! -
csettint, mézel a száj.
Forr, fortyog a nyár.
Lábon nem marad termés,
a nagy kaszás delel még,
duzzad a felhõk begye.
Gyõztes csatáját megvívta,
sisakrostélyát felnyitja
dió és gesztenye.

(A versek Szigeti Lajos: „Az ég
tükrében” címû kötetében
jelentek meg.)

Kézirat
Sápaszt lepedõnyi írópapír
- a betûvetés lecke.
Egy eszmének emelt mondatív,
s ahol a part szakad, rossz a rím,
verslábra sántító sor szalajt,
hiányjel, kérdõ-, felkiáltó-
rám mered - nincs aki diktáljon.
S napfoltos szemem kihuny,
lefogja isteni ujj.
Tisztán, mint harangöntvény,
megszólal a törvény.
Egészséges pók hálója ép -
rút részletekbõl szép egész,
távolságtartó csillagképet
tengerszemmel néz a föld,
bársonysötéten szentjánosbogár
ékszer,
harmatos fûben sikló
gyöngysor a kígyó,
egy anyajegy féldrágakõ -
minden, amit megszépít
a szenvedély, szenvedés.
Föld csontjai: sírkövek,
hiába aranybetûs szöveg,
a vetésforgó úgyis kiszánt.
Piramis vezéri sátrát
rablók gyalázzák
- sivatag sem mumifikál.
Idõ hámrétege alatt
a mûremek üde marad.
Gazdagságod szókincs,
természetvédõ költõi képek -
Csíkos pizsamák rabja
(börtönrács nem véd meg,
se anyagmegmaradás törvénye)
míg állsz holdfény-huzatban,
légy éber, mint egy csillagász,
virrassz határtalan hazát.

Légyott
Öltözõasztalra dobva
liheg a két karóra -
nõi, férfi,
siet, vagy késik,
ritmusra felesel,
a gyorsuló idõt
szaggatottan méri,
egymáshoz igazítja
mutatóikat a szerelem.

Válság tünetei
Csönddel párnázott szoba,
magány kényszerzubbonya.
S már visszaszámlál a szív
- megnagyobbodott, naív.
Tûzbe mártott gyufaként
karmol, elzsibbad a kéz,
fölém kajla glóriát
bûvölök - füstkarikát.
Mint fûszál friss harmattal,
villogok szeszpalackkal,
boldoggá ne avasson
egy sárkányfajzat asszony.
Világ, ûrbe hantolhat
lézer, vagy meteorraj.
Földbe vert szobor itt lenn
- bennünk torzó az isten. 
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Szeptemberi szonett
Rejtvényünkben Tóth Árpád: Szeptemberi szonett
címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a
függõleges 38. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: E. S. T.).
14. Jófej srác, névelõvel. 15. Új árat ad. 16. Pénzt tart. 17.
Német elõadómûvész, az elsõ kockában keresztneve elsõ
betûje. 19. I. Q. 20. Uránium, kálium és einsteinium vegy-
jele. 21. Kis híján lakásbeli nyílászáró. 23. Kilo egynemûi.
24. Nyiss szájat. 25. Kálium, protaktinium és vanádium. 27.
Nemzeti Bajnokság. 29. Nagyszerû ló. 31. Gabonát betaka-
rítja, régiesen. 33. Tréfás apa. 35. … Flórián, színészünk,
névelõvel. 37. Palánta része! 38. Átkarolja. 40. Névelõs
orosz uralkodók. 42. Jódok. 43. Holland, norvég és német
autók jele. 45. Taxis váltótárs. 47. Néma zakó! 49. Anion
társa, névelõvel. 51. Honlapban van! 53. Egyházfi. 55.
Maszk része! 56. Lehullat. 58. Buta. 60. Lábbal odaütõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Amerikai hordozórakéta. 2. Jutából
készül. 3. Egyik bankónk. 4. Déli városunk. 5. T. P. A. 6.
Kiejtett mássalhangzó. 7. Titokzatosság. 8. Egyik mada-
runk. 9. Rápakol. 10. Nehézség. 11. Szák belseje! 12.
Érinti. 13. Nyilas Misi kapta. 18. Olasz és belga autók
jele. 21. … Bernadett, színésznõnk. 22. Sertéshús rész,
fordítva. 24. Tantál vegyjele. 26. … Kilmer, amerikai
színész. 28. Egyik irány. 29. Szemhéjon van. 30. Tõle le-
felé szórja a port. 32. Vidék. 34. Angol toll. 36. Észak-
afrikai város. 38. Az idézet másik fele (zárt betûk: S.
M. U. J.). 39. Még jobban. 41. Puha fém. 44. Éneke. 46.
USA ûrhajós a kezdeti idõkbõl. 48. I-vel a végén orosz tenger. 50.
Állóvíz. 51. Közel az angoloknál. 52. Becsukható szerkezet. 54.
Táp betûi keverve. 56. Megkevert lap! 57. Tartóeszköz. 59. Az oz-
mium vegyjele. 61. Utóirat rövidítése angolul.         Ipacs László

A szeptember 16-án megjelent, 
„Sulik” címû rejtvényünk helyes megfejtése: 

„Bárczi Géza Általános Iskola; 
Kõrösi Csoma Sándor; Pais Dezsõ”.

Az óbudai székhelyû Magyar
Rajzfilm Kft. rajzfilmes játékot in-
dított lapunkban.
A 18. játék kérdése: Ki a barátja a
képen látható figurának?
Nyeremény a Magyar Rajzfilm Kft.
rajzfilmes ajándékcsomagja: 1 rajzfil-
mes DVD;
1 Macska-
fogó kép-
regény; 1
eredeti, ki-
festett cell
egy ma-
gyar rajz-
filmbõl.
A megfejtéseket nyílt levelezõlapon
szerkesztõségünk címére (1035 Bu-
dapest, Szentendrei út 32.) október
5-ig várjuk. Az ajándékcsomagot a
szerencsés nyertes itt veheti át.
Az szeptember 16-án megjelent 17.
számunkban feltett kérdésre a he-
lyes válasz: Vuk.
Az ajándékcsomagot Boda Zsu-
zsanna nyerte.

Rajzfilmes játék

Õsztõl új szolgáltatással teszik kellemesebbé a vá-
rakozást az Óbudai Kulturális Központban és házai-
ban (Csillaghegyi és Békásmegyeri Közösségi Ház). 

Akönyvsarok kulturális együttmûködésen
alapul, mivel az Óbudai Múzeum és

Könyvtár munkatársainak köszönhetõen kerül-
nek az egyes intézményekbe az elsõ könyvek,
melyeket bárki kedvére olvashat, míg egy-egy

programra vagy a foglalkozáson lévõ gyerme-
kére, testvérére várakozik. A kulturális központ-
ban szívesen fogadnak könyvfelajánlásokat an-
nak érdekében, hogy minél gazdagabb legyen a
választék olvasnivalóból. A békásmegyeri ház-
ban mûködik könyvtár, a könyves sarok ennek
ellenére itt is „jó szolgálatot tehet”, hiszen ezek-
ben a kuckókban a könyvek nyitástól zárásig az
olvasni vágyók rendelkezésére állnak. 

A könyves kuckókban gyorsabban telik az idõ
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Évadot zár a vízitúra szakosztály
Nyílt évadzáró ünnepségre várja az érdeklõdõket
az Óbudai Sportegyesület Vízitúra Szakosztálya ok-
tóber 2-án 10-tõl 19 óráig.
A résztvevõk érkezéskor elõkészítik a fõzéshez szük-
séges alapanyagokat, majd közösen halászlét és gu-
lyáslevest készítenek bográcsban. Dél körül csapra
verik a söröshordót, elfogyasztják a finom ebédet, dél-
után pedig jó idõben ki-ki kedve szerint kenuzhat, ka-
jakozhat, kipróbálhatja a Római Gályát vagy éppen
benevezhet a süti evõ programra. A részvétel ingye-
nes, nemcsak a klub tagjainak szól. A programot
rossz idõ esetén is megtartják. A sportegyesület ve-
zetõi kérik, aki teheti, támogassa a gyermekek ingye-
nes evezésoktatását. Adószámuk: 19802783-1-41. (A
vízisport telep címe: Rozgonyi Piroska utca 28. Bõ-
vebb információ: www.ose.hu)

Kirándulás Hûvösvölgybe az Itt Élõkkel
Az „Itt Élünk” Egyesület következõ kirándulása a Fe-
nyõgyöngyétõl Hûvösvölgyig vezet. Kora õszi kirán-
dulásukon, október 8-án, szombaton délelõtt könnyû
sétát tesznek hegyen, völgyön át, a pesthidegkúti rep-
téren is keresztül haladva Hûvösvölgybe. A túra idõ-
pontja: október 8-án (szombaton) 9 órától. Találkozó,
az indulás helyszíne: Fenyõgyöngye buszvégállo-
más. A túra vezetõje: Merkl Gábor.

Gyengélkednek az óbudai labdarúgó csapatok
Öt forduló után a két újonc óbudai csapat még nem
tudta felvenni az NB III-as bajnokság ritmusát, a ke-
rület egy pontot gyûjtött, a Gázmûvek ötször kika-
pott. Még nem közölt eredmények. 3. forduló: Újbu-
da-Kerület 4:0. Bicske TC-Gázmûvek 3:1. 4. fordu-
ló: Kerület-Lindab Törökbálint 1:1. Gázmûvek-DTC
Select 0:1. 5. forduló: ESMTK-Kerület 7:1. RAFC-
Gázmûvek 2:1.

Asztalitenisz, tenisz gyerekeknek
és amatõröknek

A Csillaghegyi Mozgás Szabadidõ SE-nél várják a
ping-pong és tenisz sportok iránt érdeklõdõ gyerekek
jelentkezését. Asztalitenisz a Bárczi Géza és a
Medgyessy Ferenc Általános Iskolában mûködik, te-
nisz szakág pedig a Pais Dezsõ Általános Iskola sa-
lakpályáján található. (Érdeklõdni a 06-70-314-0021-
es telefonszámon és a honlapon, www.csillaghegys-
port.hu lehet.)

Sport minden korosztálynak
Jó hangulatban teltek a nyári egyhetes napközis sport-
táborok a Diamond Sportiskolában, ahol a sokféle sport
kipróbálása mellett jutott idõ társasjátékra, fagyizásra,
strandolásra és biliárdozásra is. Szeptemberben újból
indulnak a sportfoglalkozások a Szentendrei úti Zöld-
házban. (Cím: Szentendrei út 95. Érdeklõdni lehet
Ébend Gábornál a gabor.ebend@freemail.hu e-mail cí-
men és a 06-20-946-0321-es telefonszámon.) 

Harcmûvészet a Római-parton 
Harcmûvészeti oktatás indult a Római-parton szeptem-
ber 13-tól Kluka Borbála vezetésével.Az edzésekre 6-14
éves gyerekek jelentkezését várják.Ezt a korosztályt sze-
retnék megismertetni a harcmûvészet alapjaival. A gya-
korlatokon a harcmûvészet szellemiségének megtanítá-
sa (önfegyelem, kitartás, hagyományok ápolása) a cél.
Csatlakozni folyamatosan lehet. (Elérhetõség: 06-30-
855-5366, kluka.borbala@gmail.com Helyszín: Római-
part 44., MULTI kajak-kenu szakosztály tornaterme. Az
edzések ideje:kedden és csütörtökön 18-tól 19.30 óráig.)

Elsõ alkalommal rendezték
az ÉNO Atlétikai Kupát szep-
tember 16-án a TUE pályán.
A középsúlyos értelmileg
sérült fiatal felnõttek közül
21 csapat 78 versenyzõje
vett részt a megméretteté-
sen a fõvárosi értelmi fo-
gyatékosok napközi ottho-
naiból (ÉNO-k), de érkeztek
Budaörsrõl és Tökölrõl, il-
letve a Magyarországi Re-
formátus Egyház (MRE) nap-
közi otthonából is.

Afiatalok futásban,
kislabda dobásban

és távolugrásban mérték
össze erejüket. Afõdíj egy
vándorkupa, amely a ter-
vek szerint évente meg-
rendezendõ versenyen ke-
rül mindig új gazdához.
Idén a csapatversenyben
legjobb eredményt elérõ
XVIII. kerületi ÉNO
Gyöngyvirág Napközi
Otthon fiú csapata nyerte
el. A kupát Gyurta Dániel
úszó olimpikon nyújtotta

át a büszke nyerteseknek.
Az érmeket Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere adta át az egyé-
ni gyõzteseknek. A 46 mé-
teres rövid távfutás elsõ he-
lyezettje a nõknél Rei-
singer Anna (MRE Fila-
delfia), második helyezett-
je Gyõrfi Mária (Terézvá-
rosi ÉNO), harmadik he-
lyezettje Banga Krisztina
(Terézvárosi ÉNO) lett. A
fiúk közül Futár András
(MRE), Varga Attila (XVI.
kerületi ÉNO), Treszka Jó-
zsef (XVIII. kerületi ÉNO)
volt a befutó. A kislabda
dobásban a lányok közül
Major Erzsébet (XVI. ke-
rületi ÉNO), Balázs Ildikó
(XIX. kerületi ÉNO),
Studniczky Renáta (Óbu-
dai Rehabilitációs és Fog-
lalkoztatási központ) gyõ-
zött. A fiúk közül Lõrincz
Márton, Kerti György és
Treszka József volt a legsi-
keresebb - mindhárman a
XVIII. kerületi ÉNO csa-

patából érkeztek. A távol-
ugrásban a lányok közül
Banga Krisztina (Terézvá-
rosi ÉNO), Gyõrfi Mária
(Terézvárosi ÉNO), Máté
Krisztina (XVIII. kerületi
ÉNO) lett a sorrend. Afiúk
közül Mészáros Ferenc
(MRE), Kerti György
(XVIII. kerületi ÉNO) és
Treszka József (XVIII. ke-
rületi ÉNO) volt a legsike-
resebb. 

- Ezek a fiatalok ugyan-
úgy égnek a vágytól,
hogy megmutassák, mire
képesek. Nagyon lelkesek
és rengeteget adnak ne-
künk, egészségeseknek -
mondta Janurikné Cson-
ka Erika, a rendezõ szer-
vezet, az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási
Központ vezetõje.

A rendezvényt Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzatán kívül szá-
mos intézmény és vál-
lalkozás is támogatta.

(d. zs.)

I. ÉNO Atlétikai Kupa

A 100 esztendõs
BVSC jubileumi

nemzetközi úszóverse-
nyén, rendkívül erõs
mezõnyben remekeltek
a Római Sport Egyesü-
let (RSE) ifjú sportolói a
közelmúltban. A kiváló
hangulatú, nagy számú
résztvevõvel tartott ver-
senyen a III. kerületi
egyesület hozta szoká-
sos jó eredményeit,
Óbuda dicsõségére. 

Gyepes Lajostól, az
RSE vezetõedzõjétõl
megtudtuk: a megmé-
rettetésen 36 úszóegye-
sület, 460 versenyzõje
képviseltette magát. A
csapatok közt az RSE 1
arany-, 2 ezüst- és 5
bronzérmet nyert. Egyé-
niben Sarkadi Réka 50
méteres pilleúszásban 1
aranyérmet, mellúszás-
ban 1 ezüstöt, gyorsban
1 bronzérmet szerzett.

Venyige Ádám gyors-
ban ezüstöt, mellúszás-
ban bronzérmet harcolt
ki. Könczöl János és
Betáh Anna bronzér-
met nyert mellúszás-
ban. Borsos Mátyás
bronzérmet úszott há-
ton. Dani Veronika V.,
Magyar Anna VII. lett
pille-, Lois László pe-
dig a XXII. helyet sze-
rezte meg gyorsúszás-
ban. 

Erõs mezõnyben remekelt az RSE

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Családi örömnapon
Kozma Zsuzsanna IME
együttes vezetõ, zenepe-
dagógus, fitness-edzõ
tart közös bemelegítést, a
nap végén pedig õ vezeti
a családi ügyességi játé-
kokat. Elérhetõsége: 06-
70-413-9680, www.koz-
mazsuzsanna.hu.

* * *
Dr. Nagy Ágnes (dr.

Ági) tánc-toborzót tart,
majd pedig Salsa táncra
hívja a vállalkozó szelle-
mûeket. Egészségtudatos-
ságra nevelõ módszerérõl
a www.stresszencia.hu ol-
dalon olvashatnak többet
az érdeklõdõk.

Akik
vezetik…

A 16 éves Bóta Botond a meg-
szállottak szorgalmával ké-
szül a jövõ nagy feladataira.
Tudása egyre gyarapszik, a
hazai mûugró mezõnyben
korosztálya legjobbja, de ne-
vét már ismerik a nemzetközi
versenyeken is. Szépen ívelõ
pályája és edzõje véleménye
alapján teljesülhet dédelge-
tett vágya: talán kijuthat a
2016-os riói olimpiára.  

Botond érzékletesen
beszélt pályafutása

kezdetérõl: - Nyolcéves
koromban ismerkedtem
meg a mûugrással. Na-
gyon tetszett, hogy felug-
rok, lehetõleg minél ma-
gasabbra és utána forgok,
csavarodok mindenfelé,
majd belesüppedek a puha
vízbe. Így gondoltam, de
kiderült, a víz néha kifeje-
zetten kemény, a forgás-
hoz meg szorít az idõ,
mert gyorsan jön felém a
medence. 

Elsõ edzõje Ligárt Ba-
lázs volt, aki az egyik is-
kolai uszodalátogatáson
bemutatott fejesét látva rá-
beszélte a mûugrásra. Si-
keres együttmûködésük az
edzõ Hollandiába távozá-
sával megszakadt, azóta
Cserba Brigitta készíti fel
a versenyekre. 

Botond jól tûri a ke-
mény edzések kínjait. Heti
öt alkalommal gyakorol a
tornateremben és a me-

dencében. A feltételek saj-
nos messze vannak az ide-
álistól. Több tornatermi és
vizes edzés kellene, a kül-
földi vetélytársak edzés-
körülményei messze felül-
múlják a hazai viszonyo-
kat, így nehéz lépést tarta-
ni velük. Az eredmények
között azonban nincs nagy
különbség, Botond állja a
versenyt a külföldi elittel. 

Az edzõnõ elégedett ta-
nítványával: - Boti a ma-
gyar mûugró sport legna-
gyobb reménysége. Töké-
letes alkata, fizikai képes-
ségei és szorgalma szép
jövõt ígér, olyan ugrásokra
képes, amit csak kevesen
tudnak. Ha fejlõdése töret-
len marad, nemcsak be-
hozza a kedvezõbb hely-
zetben lévõ külföldi ver-

senyzõket, hanem eléjük
is kerülhet. 

Érdemes meghallgatni
az apa, Bóta János vélemé-
nyét is: - Minden elfogult-
ság nélkül állítom, hogy fi-
am évrõl évre fejlõdik, az
ugrások nehezedése mel-
lett is lépést tart a külföldi-
ekkel. Kedvenc ugrása a
2,5 szaltó egész csavarral 3
méterrõl látványos gyakor-
lat, amely kifinomult moz-
gást igényel. Egy ilyen
gyakorlatot 4-5 év alatt le-
het megtanulni, kivitelezé-
sén pedig örökké lehet javí-
tani. Boti azért dolgozik,
mert élvezi, egész lényével
átéli, amint sokszáz óra
munkája összegzõdik egy-
két másodperces csodála-
tos repülésben.

A Csík Ferenc Általá-
nos Iskola és Gimnázium
11 osztályos diákja a ta-
nulásban is jól teljesít.
Négyes átlaga a kétfron-
tos helytállásban elisme-
résre méltó. Még nem
tudja, hogyan alakul majd
civil élete, de szeretne
diplomát szerezni. Egy-
elõre a sport áll élete kö-
zéppontjában, a jövõbeni
sikerekért képes sok min-
dent feláldozni. 

A Bobcat Mûugró
Egyesület lehetõségeihez
mérten segíti sportolását,
de a külföldi utazásokra
már nincs anyagi fedeze-
te. A belgrádi ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságon példá-
ul a III. kerületi önkor-
mányzat támogatásával
vehetett részt, ezért Bo-
tond külön kérte, hogy a
lap hasábjain mondhas-
son köszönetet Bús Ba-
lázs polgármesternek.

Végül összegeztük az
ifjúsági válogatott ver-
senyzõ korosztályában
és a felnõttek között ki-
lenc éves pályafutása
alatt elért figyelemre
méltó eredményeit. Az
51 dobogós helyezés
megoszlása: 30 arany,
11 ezüst, 10 bronz. Szép
sorozat, melynek folyta-
tása következik.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Célkeresztben a riói olimpia

A mûugrás ifjú mestere

Két másodpercig tartó csodálatos repülés
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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: Borbás Gábor vezérigazgató

• A 3-as választókerületben egyelõre szünetel az ingyenes jogi
tanácsadás.
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb október 4-
én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-
rály útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna
ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
október 20-án)16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájá-
ban, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon le-
het.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon felte-
hetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi
szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek
ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hónap 3.
péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (25%) nem tartalmazzák.
Színfelár: +25%
Hátsó borító: +25%
Negatív: +20%
Elhelyezési felár: +20%
Tervezési díj: +10%
Apróhirdetés árak:
10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom.
Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3 800 Ft + áfa/alkalom.
(Egy hirdetés minimum 10 szó.) 
Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 

impress.hirdet@freemail.hu; Tel.: 430-1250, 267-0525

Hogy mennyire sportos
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata azt eddig is
tudtuk, hiszen kiemelten
kezeli az effajta rendezvé-
nyeket. 

Most azonban ma-
guk a rendezõk is

rajthoz állnak, legalábbis
néhányan a hivatal dolgo-
zói közül. Két csapatban -
tíz személy - ugyanis be-
nevezett a 26. Spar Buda-

pest Nemzetközi Mara-
tonra, amelyet október 2-
án rendeznek. A váltófu-
tás a Hõsök terérõl indul.
A 42 kilométeres távot a
csapatok öt részletben te-
szik meg: 12,5 km, 10
km, 6,1 km, 4,6 km és 9
km. Az 1. csapatban Mol-
nár István, dr. Csepeli
Zsuzsa, Sárkány László,
Lõrincz Edina és Virág
Benedek, a 2. csapatban
Kálmán Zsolt, Berényi

Attila, Bajusz Péter, dr.
Urbán Péter és Zseniné
Marton Tamara fut. Töb-
ben közülük rendszere-
sen részt vesznek hasonló
versenyeken, de csapat-
ban most elõször lesznek
jelen. Úgy tervezik, hogy
ezentúl minden évben
futnak majd az önkor-
mányzat színeiben.

Önkormányzati színekben a Maratonon

Fogadóóra
Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlé-
si képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ pén-
tekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11.szám alat-
ti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyezteté-
sére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

Az Óbudai Széchenyi Kör koszorúzással egybekötött
ünnepséget tartott gróf Széchenyi István születés-
napján, szeptember 21-én a Hajógyári-szigeten lévõ
emléktáblánál

Oktatási 
elõadások

A Kereszténydemokra-
ta Fórum oktatással
foglalkozó, õszi elõ-
adás-sorozatának kö-
vetkezõ vendége Jele-
nits István piarista szer-
zetes-tanár lesz. Az elõ-
adás helyszíne: a Se-
lyemgombolyító (Miklós
tér 1.). Idõpont: október
4-én 18 óráról.

Meghívó lakossági
fórumra

A Jobbik Magyarországért
Mozgalom óbudai tiszt-
ségviselõi, Z.Kárpát Dáni-
el országgyûlési képviselõ
és Szanyó Miklós önkor-
mányzati képviselõ lakos-
sági fórumot tart október
7-én 18 órától az Attila
Hotelben (Attila utca 20., a
Csillagvár bevásárlóköz-
pont mellett). Téma: a de-
vizahitelesek megmenté-
se, illetve a panelfelújítás.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A rendelõ korszerûen felszerelt SAJÁT FOGTECHNIKAI
LABORRAL RENDELKEZIK, ezért RÖVID HATÁRIDÕVEL
dolgozunk (fogbetegségtõl függõen)!

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

Tel.: 250-54-82
Idõpontegyeztetés telefonon vagy személyesen a recepciónál.

INGYEN fogorvosi felmérés november 4-ig!
KEDVEZMÉNYEINK:

- ZIRCON KORONA 55.000 Ft
- PORCELÁN KORONA 24.990 Ft-tól
- FOGSOR ÁLLCSONTONKÉNT  59.500 Ft-tól
- 50%-os KEDVEZMÉNY FOGKÕLEVÉTELRE, 

a DENTALHIGIENIKUS NAPON (péntek)
- FOGSORJAVÍTÁS MEGVÁRHATÓ
MÁS FOGORVOSI BEAVATKOZÁSOKRA DIÁKOKNAK (25 éves korig)
ÉS NYUGDÍJASOKNAK 30%, DOLGOZÓKNAK 20% 
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Teljes körû fogászati ellátás gyerekeknek és felnõtteknek. Esztétikus
fogtömések, inlay-onlay, porcelán és arany betétek, fémmentes por-
celán koronák, fogfehérítés és pótlások rövid határidõvel. Bankkár-
tyás és egészségpénztári kártya elfogadás.
Sok egészségpénztárral van szerzõdésünk!
A kedvezmény mértékérõl érdeklõdjön a recepción, az igénybevétel-
hez személyi-, nyugdíjas- és diákigazolványát, illetve lakcímkártyáját
hozza magával!

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

POLI-DENTIST KFT. 
ÓBUDAI FOGORVOSI RENDELÕJE 

TÖBB MINT 10 ÉVE 
AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN 

VÁLTOZATLAN ORVOSI TEAMMEL
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