
A Római úti és a kaszásdûlõi lakótelepen
nyílik november végén Heti Termelõi Pi-
ac és Vásár. 

Színes történeteket várnak arra a pályá-
zatra, melyet az önkormányzat írt ki
olyan írásokra, melyeket Óbuda ihletett. 

„Fogyatékkal élõk kiemelkedõ sporttel-
jesítményei“ címmel paralimpikonok,
edzõk elõadásai november 20-án.26
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Heti Termelõi Piac és Vásár

25
Személyes történetek Óbudáról

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatá-

nak képviselõ-testülete
október 25-ei ülésén jó-
váhagyta többek közt a
kerületi járási hivatal ki-
alakításáról szóló megál-
lapodást. Ezenkívül tájé-

koztatást hallgatott meg
a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság
szervezeti átalakításáról,
döntött a karácsonyi se-
gélyek összegérõl és ve-
zetõi kinevezésekrõl. 

TUDÓSÍTÁS A 4. OLDALON

Ösztöndíj a legjobbaknak
Ismét átadták a Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjpá-
lyázat díjait azoknak, akik a tanulásban és a sport-
ban egyaránt kiváló eredményeket értek el. Idén 22
fiatal érdemelte ki az ösztöndíjat, 17 pedig elismerõ
oklevélben részesült. Az ösztöndíjasoknak a kiadá-
saik fedezéséhez tíz hónapon keresztül havi ötezer
forinttal járul hozzá az Óbuda-Békásmegyer Sport
Közalapítvány. FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Minden nemzet életében vannak sorsfordító napok; 56 évvel ezelõtt október 23-a a ma-
gyar nemzet életének sorsfordító napja lett. A forradalom és szabadságharcra emléke-
zett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata október 23-án a Szent Péter és Pál Fõplébánia-
templomnál lévõ I. világháborús hõsi emlékmûnél. Azokra a hõsökre emlékeztek, akik
életüket és vérüket áldozták hazánkért, a szabadságért.                   RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

1956-ról az ötvenhatodik évfordulón

AIII. kerület szom-
szédságában, Szent-

endrén mobil árvízvédel-
mi fal épül. Mint az köz-
tudott, hamarosan elkez-
dõdik a Római-parton is
egy ilyen védmû kialakí-
tása, mely Európa-szerte
bevált megoldás. Miért
döntöttek a mobilgát
mellett Szentendrén?

CIKK A 3. OLDALON

Európa-szerte
bevált 

a mobilgát

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
november 26-án, hétfõn je-
lenik meg.Újságunk koráb-
bi számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Cél: az egyablakos 
ügyintézés 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

FELVÉTELÜNK ILLUSZTRÁCIÓ
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Képriport

Mint arról lapunk elõzõ számában olvashattak, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata ötödik alkalommal rendez-
te október 13-án a Civil és Nemzetiségi Napot az Óbudai
Kulturális Központban. Helyszûke miatt a Jövõbarát Ala-
pítvánnyal kapcsolatos (az Év Civil Szervezete Díjat ado-
mányozta részükre a képviselõ-testület) díjátadót rész-
leteztük, bemutattuk a kaszásdûlõi székhelyû civil szer-
vezet munkáját. Most képriportban számolunk be a szí-
nes eseményrõl. 

Pillanatfelvételek a Civil és Nemzetiségi Napról

Az Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány munkatársai novembertõl két helyszínen (Tán-
csics Mihály utca 24., Benedek Elek utca 1-3.) osztanak ételt keddtõl szombatig

Szabadidõs programjait népszerûsítette az Óbudai Sportegyesület 

A véradásra, mint minden alkalommal, most is sokan je-
lentkeztek. Az egészségügyi szûrõvizsgálatokat a Szent
Margit Rendelõintézet munkatársai végezték

Bemutatkozott a Szerb és a Görög Nemzetiségi Önkormányzat is

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Mint az köztudott, a fõvá-
ros hamarosan megkezdi a
római-parti mobilgát építé-
sét. Közeli „szomszédunk-
ban“, Szentendrén már
nagyban zajlanak a védmû
kialakításának munkála-
tai. Kíváncsiak voltunk, va-
jon ott mit tapasztaltak?
Milyen problémákkal szem-
besültek? Milyen érvek és
ellenérvek mentén tudják
kivitelezni a nélkülözhetet-
lennek tûnõ gátépítést?
Kérdéseinkre Kádár Kris-
tóf, a szentendrei önkor-
mányzat kommunikációs
referense válaszolt.

- Miért vált szükséges-
sé mobilgát létesítése a
szentendrei Duna-szaka-
szon?

- A jelenlegi töltés
1965-ben, rohamtempó-
ban épült. Az elmúlt évti-
zed két nagy árvize (2002-
ben és 2006-ban - a
szerk.) miatt a közel öt-
venéves töltés mára telje-
sen elveszítette véd-
képességét, nem alkalmas
egy hasonló áradás bizton-
ságos elvezetésére. Miu-
tán Szentendre önállóan
védekezik az árvíz ellen,
szükségszerû, sõt elenged-
hetetlen a jelenlegi gát cse-
réje.

- Milyen tapasztalatok
gyõzték meg a szakem-
bereket arról: érdemes
kivitelezni egy ilyen vo-
lumenû beruházást?

- A mobil árvízvédelmi
fal Európa-szerte bevált
megoldás, és amint az a
részletes megvalósítható-
sági tanulmányból is kiol-
vasható, a legköltséghaté-
konyabb. A szakemberek,
valamint a képviselõk
több külföldön mûködõ

rendszert tanulmányoz-
tak, mielõtt a pályázatot
erre a megoldásra adták
be. A felmerült lehetõsé-
gek közül esztétikai és
pénzügyi szem-
pontok alapján
egyaránt ez volt
a legmegfele-
lõbb. A projekt
egyébként száz
százalékban uni-
ós támogatással
valósul meg.

- A lakosok
hogyan fogadták a
védmû-építésrõl szóló
elképzelést? Most, hogy
már zajlanak a munká-
latok, döntõen milyen
vélemény alakult ki a vá-
rosban?

- A 2002-ben és 2006-
ban tapasztalt árvizeknél a
lakosság, a diákoktól a
nyugdíjasokig mindenki
egy emberként dolgozott
a gáton, az óváros védel-
mében. Homokzsákokat
pakoltunk, megerõsítet-
tük a töltés legveszélyez-
tetettebb részeit. Abban
mindenki egyetért, hogy a

jelenlegi gát nem alkal-
mas feladatának ellátásá-
ra. Teljesen természetes,
hogy egy ilyen mértékû
beruházásnál, különösen,

hogy Magyaror-
szágon egyelõ-
re egyedülálló
megoldásról van
szó, a lakosság
aggódik, vannak
bennük kéte-
lyek. Ennek elle-
nére az elmúlt
hét hónapban fo-

lyamatos lakossági tájé-
koztatással, többek közt
interneten, fórumokon,
rendezvényeken, a nyom-
tatott sajtón, személyes
egyeztetéseken, informá-
ciós központon, televízió
és rádióadásokon keresz-
tül, teljesen újszerû kom-
munikációs megoldások-
kal elértük, hogy az érin-
tett területeken élõk és
dolgozók már többségé-
ben támogatják a beruhá-
zást. Legfõbb célunk,

hogy mindenkit meg-
nyugtassunk, minden kér-
désre a lehetõ leghama-
rabb kielégítõ választ ad-
junk. Külön figyelmet for-
dítunk a fiatalokra, akik-
nek a szóban forgó terület
kiemelt közösségi találko-
zóhelye. Csak akkor vár-
hatjuk el a lakosság támo-
gatását, ha a beruházás
minden egyes lépésérõl
könnyen, gyorsan tájéko-
zódhatnak. 

- A negatívumok közt
szerepelt, hogy több fát
ki kellett vágni az érin-
tett területen. Mivel sike-
rült megnyugtatni a ke-
délyeket?

- Az építkezés cserje és
bokorirtással kezdõdött,
miután törvényi elõírás,
hogy árterületen nem le-
het növényzet, a szivár-
gás, valamint a hordalék
torlódása miatt. Az emlí-
tett fakivágás a mobil ár-
vízvédelmi fal szakaszán
történt, miután az au-

gusztus eleji hatalmas vi-
harban láthatóvá vált,
hogy a fák korhadtak,
szuvasak, életveszélye-
sek. Az egyiket a vihar a
törzsében kettétörte, és
csak a szerencsén múlott,
hogy sem személyi sérü-
lés, sem anyagi kár nem
történt. A töltésrõl kivá-
gott öt fa helyett két és fél
kilométeren több mint
nyolcvan fát telepíttet-
tünk, tehát a zöldterület
nem vész el, sõt fokozot-
tan figyelünk a megfelelõ
közösségi tér és zöldterü-
let kialakítására.

- Mi látszik majd a
mobilgátból, ha arra sé-
tálunk? Illetve milyen
más egyéb környezetren-
dezést terveztek a létesít-
mény környékén?

- Árvízmentes idõszak-
ban a mobil árvízvédelmi
falból semmi sem látszik,
kizárólag a talajban lévõ,
úgynevezett tartófészkek,
amelyekbe árvízi védeke-
zés esetén a tartó oszlo-
pok illeszkednek. A korzó
alsó részén szervizút léte-
sül, mely sétálgatásra, ke-
rékpározásra is alkalmas
lesz. A jelenlegi töltés he-
lyén, a mostani úttest
szintjén a gyöngykavi-
csos sétányt újralétesítik,
fatelepítések, zöldterület
kialakítás, valamint pa-
dok kihelyezése, díszvilá-
gítás és egyéb tereprende-
zés várható. A célunk,
hogy a Duna-korzó a la-
kossági, a turisztikai és a
biztonságtechnikai elvá-
rásoknak egyaránt, teljes
mértékben megfeleljen.

Szeberényi Csilla

Elengedhetetlen egy új védmû építése

Európa-szerte bevált a mobilgát

A szentendrei Duna-korzó összképén nem változtat majd a mobilgát, csak árvíz idején

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ
(4.számú egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés
alapján tartja fogadóóráját. További információért hívja a
polgármesteri titkárságot a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Fotó: szoborlap.hu

Lakossági fórum a római-parti gátról
Hosszú évek, évtizedek ígéreteit váltja most valóra a Fõvárosi Önkormányzat a Ró-
mai-part és Csillaghegy árvízi biztonságának növelésével kapcsolatban. Amint ar-
ról már korábban tájékoztattuk olvasóinkat, megkezdõdtek a beruházás elõkészítõ
munkái. A tervezõk elkészítették azokat a változatokat, amelyeket a Fõvárosi Köz-
gyûlés november 28-ai ülésén fog megtárgyalni. A közgyûlési döntést megelõzõen
- az elkészített tervek ismertetése és az érintettek véleményének megismerése cél-
jából - Budapest Fõváros Önkormányzata és a tervezõ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
hív minden érdeklõdõt. A LAKOSSÁGI FÓRUMON szakértõktõl kaphatnak pontos
információkat a beruházás céljáról, várható hatásairól, a projekt elõre haladásáról,
és elmondhatják észrevételeiket is. Minden érdeklõdõt tisztelettel várunk a római-
parti árvízvédelmi mû építése projekt LAKOSSÁGI FÓRUMÁN!
Idõpont: 2012. november 19-én 18 órai kezdettel.
Helyszín: Fodros Általános Iskola, Fodros utca 38-40.
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Tudósítás az ülésterembõl

Október 30-án írta alá
a kerület a helyi já-

rási hivatal kialakításáról
szóló megállapodást a
Fõvárosi Kormányhiva-
tal kormánymegbízottjá-
val. Ez tartalmazza az át-
adott ingó- és ingatlanva-
gyont, vagyoni értékû jo-
gokat, valamint az át-
adandó államigazgatási
feladatokkal foglalkozó,
járási hivatalhoz kerülõ
személyi állományt. A já-
rási kormányhivatalok
felállításával részben
megvalósul az állam-
igazgatási és az önkor-
mányzati feladatok szét-
választása. A járási hiva-
talok fogják ellátni 2013.
január 1-jétõl az ok-
mányirodai feladatokat,
a gyermekvédelmi és
gyámügyeket, továbbá
egyes szociális, környe-
zetvédelmi, természetvé-
delmi és építési igazgatá-
si ügyeket. A járási hiva-
talok felállításával lehe-
tõvé válik a jövõben az
egyablakos ügyintézés.
A jövõ év végére ugyanis
a járási hivatalok részét
képezõ okmányirodák
bázisán jön majd létre a
kormányablak-rendszer.

Katasztrófavédelem 
Végleges szervezeti

formában kezdte meg te-
vékenységét a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Észak-budai Ka-
tasztrófavédelmi Kiren-
deltsége - tájékoztatta a
képviselõket Veres Péter
tûzoltó alezredes, kiren-
deltség-vezetõ. A szerve-
zet illetékességi területe
az I., a II., a III. és a XII.
kerület. Központja vi-
szont kerületünkben, a
Vihar utcában található.
Az igazgatóság feladata
a tûzoltás, a mûszaki
mentés, illetve a polgári
védelemmel összefüggõ
teendõk, mindenekelõtt
az árvízvédelmi véd-
mûvek ellenõrzése, a ve-
szélyelhárítás, illetve az
iparbiztonság megterem-
tése és a veszélyes áru-
szállítás ellenõrzése. 

Bús Balázs polgármes-
ter ennél a napirendi
pontnál ragadta meg az
alkalmat, hogy köszöne-
tét fejezze ki mindazok-
nak, akik a közelmúltban
a Dunában talált bomba
hatástalanításában részt
vettek. Mint mondta, ki-
váló munkát végzett a
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, a rendõrség, a
honvédség, illetve a
munkájukat koordináló

önkormányzati védelmi
és közbiztonsági iroda.

Karácsonyi segély 
A képviselõk döntöt-

tek arról, hogy idén a
karácsonyi segély ösz-
szege személyenként 5
ezer 500 forint lesz.

A képviselõ-testület
az önkormányzat 2012.
évi költségvetésében 20
millió forintos civil ala-
pot hozott létre. Az elõ-
zõ évben lebonyolított
pályázati rendszerhez
hasonlóan az idén is két
alkalommal írtak ki civil
mûködési pályázatot,
félévenként 10 millió
forintos keretösszegben.
A pályázatok elbírálásá-
nál figyelembe vették a
pályázó szervezet tevé-
kenységének társadalmi
hasznosulását, azt, hogy
a kért támogatás milyen
mértékben szolgálja a
kerület lakosságának ér-
dekeit, valamint hogy
mekkora létszámú a pá-

lyázó szervezet célcso-
portja. A II. féléves civil
mûködési pályázati fel-
hívásra 98 érvényes pá-
lyamû érkezett, melye-
ket összesen 9 millió
910 ezer forinttal, egyen-
ként legfeljebb 500 ezer
forinttal támogat az ön-
kormányzat. 

Szociális díj
2005 szeptemberében

alapította meg az önkor-

mányzat a Fischer Ágos-
ton Óbudai Szociális Dí-
jat, melyet minden évben
a Szociális Munka Nap-
ján, november 12-én ado-
mányoz a jelölt személy-
nek vagy szervezetnek.
Idén a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesü-
let veheti át a díjat. ASze-
retetszolgálat évek óta
hozzájárul Óbuda-Békás-
megyer szociális ellátása-
inak, szolgáltatásainak
fejlõdéséhez, valamint a
hátrányos helyzetû embe-
rek életminõségének ja-
vításához. A díj odaítélé-
sét indokolja továbbá,
hogy 2010-ben az önkor-
mányzat ellátási és
együttmûködési szerzõ-
dést kötött az egyesülettel
a gyermekjóléti problé-
mák megoldására, a haj-
léktalanság kezelésére, az
idõsek gondozására.

Személyi döntések 
Új vezetõt kap a Peda-

gógiai Szolgáltató Inté-

zet (PSZI). Mint ismere-
tes, az intézmény koráb-
bi vezetõje, Muhari
László Tamás 2012. au-
gusztus 1-jétõl a Bárczi
Géza Általános Iskola
igazgatói teendõit látja
el, ezért kellett az állás
betöltésére pályázatot
kiírni. Az érvényes pá-
lyázatok elbírálása
után a képviselõ-testület
Áderné Tavaszi Editet
bízta meg az intézmény-

vezetõi feladatok ellátá-
sával.

A testület határozott
arról is, hogy Sáringer
Kálmánt egyházügyi ta-
nácsnoknak választja. 

Civilház 
Puskás Péter alpol-

gármester javaslatára a
képviselõk döntöttek ar-
ról, hogy a Kolosy téri
piacon létesülõ Civil-
házat az Óbudai Kultu-
rális Központnak adják
bérbe térítésmentesen öt
évre. Az Óbudai Prome-
nád projekttel összefüg-
gõ fejlesztés célja a kul-

turális élet fellendítése
Óbuda-Újlakon.

Kelemen Viktória al-
polgármester javaslatára
megszavazták a képvise-
lõk, hogy támogatják a
kerületi nyugdíjasok
részvételét a november
23-tól 25-ig a SYMA
Konferencia- és Rendez-
vényközpontban tartandó
Nyugdíjas Expon. Az ön-
kormányzat 200 jegyet
vásárol, amelyhez az ér-
deklõdõk várhatóan 500
forintos áron juthatnak
hozzá. 

Ételosztás 
Bús Balázs polgármes-

ter javaslatára határozott
arról is a testület, hogy
november 6-tól az Ételt
az Életért Közhasznú
Alapítvány munkatársai
két helyszínen - a Tán-
csics Mihály utca 24-
ben, illetve az Óbudai
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központban
(Benedek Elek utca 1-3.)
- osztanak ételt. Így a hét
öt napján, keddtõl szom-
batig összesen 600 rászo-
ruló juthat hozzá meleg
ételhez. A pluszköltségek
fedezéséhez 1,5 forinttal
járul hozzá az önkor-
mányzat.

Szintén a polgármester
javaslatára döntöttek a
képviselõk arról, hogy az
önkormányzat - az Óbu-
dai Múzeummal, az Óbu-
dai Társaskörrel, az Óbu-
dai Kulturális Központ
Nonprofit Kft.-vel és az
Óbudai Sport Nonprofit
Kft.-vel együtt - alapító-
ként vegyen részt az
Óbudai Turisztikai Egye-
sületben.

Domi Zsuzsa

Szétválasztják az önkormányzati és az államigazgatási feladatokat

Cél: az egyablakos ügyintézés

Zene csak élõben
A képviselõk döntöttek arról, hogy kerületünk is
csatlakozik az egri és a kõbányai önkormányzat
kezdeményezéséhez, melynek értelmében csak
élõzenei produkciókat finanszíroz a jövõben. Ezzel
Gryllus Dániel zeneszerzõ, elõadómûvész, a Kos-
suth-díjas Kaláka együttes vezetõje kérésének tesz
eleget, aki levélben fordult az önkormányzathoz an-
nak érdekében, hogy az úgynevezett playback kon-
certek visszaszorítását érje el az egész magyar
mûvészvilág érdekében.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Október 23-án az 1956-os forra-
dalmi eseményekre emlékezett
Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata. A Szent Péter és Pál Fõplé-
bánia-templomnál lévõ I. világ-
háborús hõsi emlékmûnél koszo-
rúztak. Az eseményen részt vett
Bús Balázs polgármester.

M enczer Erzsébet önkor-
mányzati és országgyû-

lési képviselõ beszédében fel-
idézte a forradalomhoz és sza-
badságharchoz vezetõ utat,
ami a Gulágon és Recsken ke-
resztül vezetett. Mint fogal-
mazott, október 23-az identi-
tásunkat határozza meg. A mai
embereknek el kell dönteniük,
hogy kitartanak-e Magyaror-
szág mellett vagy máshol pró-
bálnak szerencsét. - Én a ma-

gam részérõl már döntöttem.
Itt akarok családanya lenni. Itt
szeretnék találkozni a forrada-
lom túlélõivel - jelentette ki a
képviselõ asszony. 

A koszorúzást követõen dr.
Khirer Vilmos pápai prelátus,
a fõplébánia plébánosa szent-
misét tartott a templomban a
forradalom és szabadságharc
áldozatainak lelki üdvéért.

Bem József Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete és
Varsó Bemowo kerületének Képviselõ-testülete 2010-ben közö-
sen hozta létre a Bem József Díjat, melynek odaítélését és átadá-
sát rendeletben szabályozta.
„A Díj adományozható annak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ
természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ gazdasági társaságnak, aki (amely) Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete közötti
együttmûködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesít-
ményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok és
barátság elmélyítése érdekében kiemelkedõ munkát végzett.“
A Díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turiszti-
ka, gazdasági kezdeményezés, közélet területein végzett tevé-
kenységért ítélhetõ oda.
A Bem József Díj évente adományozható lengyel részrõl egy és
magyar részrõl egy fõ részére.
A magyar díjazott személyére 2012. november 30-áig írásban
- a 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú melléklet formanyomtatvá-
nyának kitöltésével - tehet indítványt: a polgármester, leg-

alább 5 települési képviselõ, az önkormányzat területén mû-
ködõ társadalmi szervezet és az önkormányzat területén la-
kóhellyel rendelkezõ, legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétérõl a Bem József Díj Kuratóriumának ja-
vaslata alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-
testülete dönt 2013. január 31-éig, az adományozás indokait is
tartalmazó határozatban.
A Díjat várhatóan Bem József születésnapján, március 14-én ad-
ják át.
A Díjjal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat - azaz a kitöltött forma-
nyomtatványt - zárt borítékban, a polgármesteri hivatal címére
(Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal,
1033 Budapest, Fõ tér 3.) postai úton kérik benyújtani, „Javaslat
Bem József Díj adományozására“ megjelöléssel, 2012. novem-
ber 30-ig.
(A benyújtási határidõ a postára adás dátumát jelenti. A forma-
nyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.)
Bõvebb információ kérhetõ Borbély Rita kulturális és turisztikai re-
ferenstõl. Elérhetõség: 437-8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu

- A szégyen, a gyász
és az árulás napja no-
vember 4-e - mondta
Varga Mihály tárca nél-
küli miniszter beszédé-
ben az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc
tiszteletére tartott ko-
szorúzással egybekötött
megemlékezésen, no-
vember 4-én a Kiscelli
kastély fõbejáratánál.

Az 1956-os forradalom
és szabadságharc sorsfor-
dító eseményként íródott
be a magyar nemzet tör-

ténelmébe. Az október
23-án kitört forradalom
november 4-én vált nem-
zeti szabadságharccá, e
nap hajnalán az ország
egész területén megindult
a szovjet támadás.

A magyar nép küzdel-
me és ellenállása kemé-
nyebb volt, mint amire a
szovjetek számítottak, a
harcok során sok szabad-
ságharcos adta vérét, ál-
dozta fel életét a hazáért.

Dalmadi Jenõ nyugál-
lományú ezredes, - aki

maga is részt vett a har-
cokban - beszédében a
Schmidt kastélyban folyt
tûzharcról számolt be: -
Katonai jelentõsége nem
volt nagy, de azt a lát-

szatot keltette,
mintha novem-
ber 4-én még
mindig ellenállás lett
volna a falain belül… az
ellenség embervesztesé-
ge hét volt, a miénk nul-
la, nem fogadtuk õket vi-
rággal.

Az ezredes beszéde
után Márai Sándor:
Mennybõl az angyal cí-
mû versét Piros Ildikó
Kossuth-díjas színmû-
vész szavalta el.

„1956 az identitásunkat határozza meg“

Varga Mihály miniszter Bús Balázs polgármesterrel és Menczer Erzsébettel, Óbuda ország-
gyûlési képviselõjével helyezte el az emlékezés koszorúját. Ezt követõen a III. kerületi
szervezetek és valamennyi résztvevõ koszorúzott, mécsest gyújtott az áldozatokért

Koszorúk és mécsesek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés – Pályázat

Pályázati felhívás a 2012. évi Fõvárosi
Városrehabilitációs Keretbõl társasházak és
lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási
munkáinak támogatására
A Fõvárosi Közgyûlés a Fõvárosi Városrehabi-
litációs Keretbõl juttatható támogatás feltétele-
irõl és pályázati eljárás rendjérõl szóló többször
módosított 2/2005. (II.10.) Fõv. Kgy. rendelet-
ben biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír
ki a volt állami tulajdonú* lakások privatizáci-
ója során alakult társasházas, valamint az úgy-
nevezett tanácsi célcsoportos formában megva-

lósult lakásszövetkezeti  lakóépületek felújítási
költségeinek támogatására.
Pályázatot a 6** vagy annál több lakásos tár-
sasházas és lakásszövetkezeti lakóépületek
nyújthatnak be.
A rendelkezésre álló pénzeszköz: 190 000 000
forint, azaz százkilencvenmillió forint.
A pályázatok benyújtásának módja: az összes
melléklettel együtt 1 eredeti példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. no-
vember 30. (péntek).

A pályázatok benyújtásának helye: a társashá-
zas illetve lakásszövetkezeti lakóépület fek-
vése szerint illetékes kerületi önkormányzat.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013.
február 28.
A pályázat eredményérõl minden társasházas és
lakásszövetkezeti lakóépületet írásban értesíte-
nek.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
kérhetõ a Fõpolgármesteri Hivatal Városépítési
Fõosztály Települési Értékvédelmi Osztályán:
Bácskai Béláné, tel.: 327-1367. Faithné Chikán
Andrea, tel.: 999-9057.
A pályázat teljes szövege a mellékletekkel együtt le-
tölthetõ: http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/
tva/Palyazatok.aspx?id=637

* Megjegyzés: volt állami tulajdonú lakások során kialakult társasházi lakóépület alatt, az állami tulajdonból az önkormány-
zatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 107. § (1) bekezdés e) pontja alapján önkormányzati tulajdonba került bérlakások el-
idegenítése során megalakult társasházak értendõk.
** Megjegyzés: nem számítanak be a lakásszámba a társasházas és a lakásszövetkezeti lakóépület osztatlan közös tulajdo-
nában lévõ lakások, illetve a nem lakás célú helyiségek.

Idén szeptemberben a Margit híd rekonstrukciója kapta meg a hídrehabilitációk legrangosabb nemzetközi elisme-
rését, az Európai Acélszerkezeti Szövetség nívódíját. A dunai átkelõt két évig tartó szerkezeti és mûemléki felújí-
tás után tavaly decemberben adták át a forgalomnak 

Nívódíj a felújított Margit hídnak Nem tudnak
kikötni a hajók

A csak hétvégén közle-
kedõ D13-as hajójárat a
Duna alacsony vízállása
miatt napok óta nem tud
kikötni a Hajógyári-szi-
get, a Népfürdõ utca (Ár-
pád híd) valamint a Szent
Gellért tér (Szabadság
híd) megállóhelyeken. A
Meder utcai kikötõ is al-
kalmatlan a kikötésre. * A
D12-es hajójárat a szo-
kásos menetrend szerint
közlekedik, azonban a
Népfürdõ utca (Árpád
híd), a Meder utca és a
Szent Gellért tér (Sza-
badság híd) megállóhe-
lyeken nem köt ki.

Új buszok 2013-tól
A szolgáltató 150 új autó-
busszal kezdheti meg
egyes járatok üzemelte-
tését fokozatosan, 2013
májusától. A teljes busz-
flotta várhatóan júliusig
áll forgalomba Észak-
Pesten és Óbudán. A
jármûvek korszerû, ala-
csonypadlós, légkondici-
onált, az európai szten-
derdeknek megfelelõ,
Mercedes Citaro típusú
jármûvek lesznek. A flot-
ta fele csuklós, fele két-
tengelyes, szóló kivitelû.

Felújították a
csillagvizsgáló

teraszát
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának tá-
mogatásával megújult a
Laborc utcai Polaris Csil-
lagvizsgáló terasza. Így
már könnyedén megkö-
zelíthetõ az emeleti ku-
pola. (A csillagvizsgáló
aktuális programjai a
www.mcse.hu honlapon.) 

Közel 464 millió fo-
rintos beruházásban,

KEOP-pályázaton nyert
pénzbõl hõszigetelik az
egyetem Bécsi és Doberdó
úti épületeit és kicserélik a
nyílászárókat is. Az 1960-
as évek végén, a ‘70-es
évek elején felépített épüle-
tek energetikai szempont-
ból már nem felelnek meg
az elõírásoknak. Az ener-
getikai fejlesztés során 9
ezer 800 négyzetméteres
oktatási és 3 ezer 200 négy-
zetméteres kollégiumi in-
gatlan újul meg. A beruhá-
zással, a számítások szerint
évente 30 millió forintos
megtakarítás érhetõ el.

Hõszigetelt épületek az Óbudai Egyetemen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Heti Termelõi Piac és Vásár Óbudán több helyszínen
Bús Balázs polgármester felkérése alapján 

az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. szervezésében és üzemeltetésével 
heti Termelõi Piac és Vásár nyílik az alábbi helyeken:

Római úti lakótelep, Vízimolnár utcai parkoló 
Nyitás: 2012. november 29. csütörtök, 10 óra.

Üzemeltetés: minden csütörtökön 10 és 18 óra között 
(munkaszüneti és ünnepnapok kivételével).

Kaszásdûlõi lakótelep, Huszti út és Kaszásdûlõ utca 
által határolt terület

Nyitás: 2012. november 30. péntek, 10 óra.
Üzemeltetés: minden pénteken 10 és 18 óra között 

(munkaszüneti és ünnepnapok kivételével).

Várjuk õstermelõk, családi manufaktúrák, kézmûvesek, kistermelõk 
és kisvállalkozások jelentkezését, akik szívük, lelkük, két kezük munkáját

kínálják vásárlóinknak.
Jelentkezés, és további felvilágosítás: Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Buda-

pest, Szentlélek tér 7.) Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály (fszt. 11. és
fszt. 12. iroda), tel.: 430-3498, 430-3481, e-mail: termeloi.piac@ovzrt.hu.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Mint Török Ottó, az ala-
pítvány elnöke az október
26-án, a Városháza ta-
nácskozótermében tartott
átadás alkalmával el-
mondta, a pályázók között
a lányok vannak többség-
ben. Míg tavaly 10, addig
idén már 18 lány érdemel-
te ki az elismerést. 

Menczer Erzsébet, or-
szággyûlési képviselõ,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata oktatási
és sport bizottságának
elnöke pedig arra hívta
fel a figyelmet, hogy a
sport legalább olyan
fontos, mint a tanulás. A
testmozgás ugyanis segít
az egészség megõrzésé-
ben, fegyelemre szoktat,
erõsíti a csapatban gon-
dolkodást és még a kö-
zösség erejét is megta-
pasztalhatja általa az
ember. 

Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen részt
vett Tóth Tamás para-
limpikon úszó, aki a
londoni olimpián ezüst-
érmet nyert. Õ saját ta-
pasztalatai alapján arra
bíztatta a fiúkat és a lá-
nyokat, hogy a nehézsé-

gek ellenére se adják fel,
hiszen a sport kitörési
pont lehet sokuk számá-
ra. S ha élsportolóvá
nem is válhat mindenki,
de a sportban megszer-
zett kitartás késõbb a
munkában is a javukra
válik.  d. zs.

Ösztöndíjasok
Jagoschitz Réka (Veres Péter Gimnázium; díjugratás),
Nagymihály Levente (Árpád Gimnázium; kenu), Kovács
Zsanett (Veres Péter Gimnázium; úszás), Adorján Bálint
(Óbudai Waldorf Iskola; atlétika, rúdugrás), Federics Niko-
lett (Kerék Általános Iskola és Gimnázium; úszás), Tóth
Mercédesz Laura (Kerék Általános Iskola és Gimnázium;
ritmikus gimnasztika), Pálfi Bence (Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium; kenu), Tóth Sára (Veres Péter Gimnázium;
röplabda), Fehér Ticián (Veres Péter Gimnázium; labdarú-
gás), Erõss Bernadett (Veres Péter Gimnázium; ritmikus
gimnasztika), Horváth Boglárka (Óbudai Gimnázium; lab-
darúgás), Horváth Zsófia (Óbudai Gimnázium; labdarú-
gás), Babai Lívia Szilvia (Krúdy Gyula Általános Iskola; ju-
do), Sztankovics Dóra (Kerék Általános Iskola és Gimná-
zium; úszás), Szentágotay Noémi (Árpád Gimnázium; te-
remröplabda), Börcsök Dóra (Árpád Gimnázium; úszás),
Gonda Borbála (Veres Péter Gimnázium; vívás-párbajtõr),
Durst Anna (Óbudai Gimnázium; teremröplabda), Bognár
Enikõ (Árpád Gimnázium; labdarúgás), Szabó Adrienn
(Kerék Általános Iskola és Gimnázium; triatlon), Lakatos
Enikõ (Kerék Általános Iskola és Gimnázium; röplabda),
Bencze Blanka (Fodros Általános Iskola; ritmikus gim-
nasztika).

Elismerõ Oklevelet kapott
Fazekas Levente (Árpád Gimnázium; kézilabda), Doktor
Anna (Árpád Gimnázium; kosárlabda), Nagy Viktor (Óbu-
dai Gimnázium; kajak), Ekler Artúr (Óbudai Waldorf Isko-
la; evezés 2x/dubló), Virág Marcell (Árpád Gimnázium; ko-
sárlabda), Török Balázs (Árpád Gimnázium; kézilabda),
Kovács Gergõ (Elsõ Óbudai Általános Iskola; gyeplabda),
Kovács Norbert (Árpád Gimnázium; vizilabda), Dobrovits
Renáta (Árpád Gimnázium; röplabda), Szabó Mercédesz
(Zipernowsky Károly Általános Iskola; kajak, úszás),
Koncz Gergely (Elsõ Óbudai Általános Iskola; gyeplabda),
Bakos Imola (Árpád Gimnázium; ritmikus gimnasztika),
Gáspár Noémi (Elsõ Óbudai Általános Iskola; gyeplabda),
Vizer Lili Franciska (Óbudai Gimnázium; szinkronúszás),
Angelus Hanna (Veres Péter Gimnázium; díjugratás),
Brandt Balázs (Árpád Gimnázium; kosárlabda),
Szentágotay Lili (Árpád Gimnázium; teremröplabda).

Ösztöndíj a legjobbaknak

Tóth Tamás paralimpikon úszó a díjátadón

Állásbarát Teaház 
Tisztelt Álláskeresõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy III. kerületi lakosok ré-
szére, november 8-án indult az Állásbarát Teaház.
Témakörök: az álláskeresés útvesztõi; megoldások;
aktuális információk; önéletrajz; motivációs levél,
életpálya-tervezés; munkajog.
Helyszín: Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ, Váradi Sándor utca 9-11. További in-
formációt ad: Rudik Sándor és Király Beáta. Telefon-
szám: 250-1964, 06-20-590-2425 (9-tõl 18 óráig).
A klub nyitott, ingyenes, folyamatosan bekap-
csolódhatnak az érdeklõdõk.
Program 
November 15-én: munkaerõpiac, kereslet-kínálat. *
November 22-én: milyen a jó jelentkezés? (kommuni-
káció, önéletrajz, bemutatkozó kártya). * November
29-én: állásinterjún. * December 6-án: munkajogi vál-
tozások, mi várható? * December 13-án: állástervek.

Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

RENDELÉSI IDÕ-VÁLTOZÁS. A Csobánka téri
szakrendelõben változik a reumatológia rendelési ide-
je.Október 28-tól dr.Újváry Adrienne péntekenként ál-
landó jelleggel 13-tól 19 óráig fogad betegeket Békás-
megyeren. Így a korábbi változó beosztás helyett ezen-
túl péntekenként is egész nap, 8-tól 19 óráig van ren-
delés a Csobánka téri reumatológián.
BÕRGYÓGYÁSZAT CSAK ELÕJEGYZÉSSEL. A bõr-
gyógyászat csak elõjegyzéssel fogad betegeket novem-
bertõl a Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõben. Idõpont
kérhetõ a 388-8384-es, 388-7760-as telefonszámokon
vagy az elojegyzes@obudairendelok.hu e-mail címen. A
változás nem érinti a Csobánka téri bõrgyógyászati szak-
rendelést. (Weboldal:www.obudairendelok.hu Facebook:
facebook.com//SzentMargitRendelo)

Férfiatlan betegségnek tartják, de a termé-
szet nem válogat: idõsebb korban az urakat
is gyakrabban utoléri a csontritkulás, csak
néhány évvel késõbb jelentkezik, mint a
hölgyek esetében - hívta fel a figyelmet dr.
Halász Ferenc, a Szent Margit Rendelõinté-
zet reumatológia szakrendelésének terület-
vezetõ fõorvosa.

Areumatológia szakrendelés a Vörös-
vári úti és a Csobánka téri szakren-

delõben is elérhetõ hétfõtõl péntekig min-
den nap. A rendelésen elsõsor-
ban a mozgásszerveink gyulla-
dásos, immunológiai vagy
anyagcsere problémából adódó,
illetve kopásos betegségeit ke-
zelik, illetve a csontritkulásos
gondokkal foglalkoznak. 

A reumatológiára csak beuta-
lóval jöhetnek a páciensek, aki-
ket a sebészetrõl, a traumatoló-
giáról, az ortopédiáról, vagy akár a fül-orr-
gégészetrõl vagy a szemészetrõl küldenek
konzultációra, illetve a háziorvosok utal-
nak be. Halász fõorvos kiemelte, hogy a
rendelõintézeten belül kiváló a szakmai te-
rületek közötti együttmûködés.

A reumatológia fontos területe a csont-
ritkulásos megbetegedések felderítése és
kezelése. Tévhit, hogy a csontritkulás
csak a nõket fenyegeti, bár kétségtelen,
hogy a változó korban lévõ nõknél gyak-
rabban fordul elõ. 55-60 éves korban
azonban már a férfiaknál is nagyobb
számban felmerül, így kiemelten fontos
az urak szûrése is.

A társadalombiztosítás terhére három-
évente van lehetõség csontritkulás-vizsgá-
lat elvégzésére. Érdemes ezt a lehetõséget

kihasználni, még akkor is, ha erre Óbudán
készülék hiányában nincs lehetõség. 

Ez év januárjától - köszönhetõen an-
nak, hogy új szolgáltató üzemelteti a la-
boratóriumokat - a Vörösvári úti és a
Csobánka téri szakrendelõk laborjaiban a
betegek számára már térítésmentesek
azok az immunológiai vizsgálatok, ame-
lyek kimutatják többek közt a mellék-
pajzsmirigy túlmûködést, ami a csontrit-
kulás egyik kiváltó oka lehet. Ez a prob-
léma operációval kezelhetõ, így az idejé-

ben diagnosztizált megbetege-
dés megállítható, gyógyítható.

A kilencvenes évek közepén
évente 24 ezer csípõtájéki törést
regisztráltak Magyarországon,
jelentõs részük csontritkulás mi-
att következett be. Becslések sze-
rint ma 800 ezer embert érint ez a
betegség, ebbõl 200 ezret rend-
szeresen kezelnek a reumatoló-

gia szakrendeléseken. E kezeléseknek kö-
szönhetõen tavaly már csupán 16 ezer csí-
põtájéki törést jelez a statisztika, ami jelen-
tõs eredmény. 

- Ha többen jönnének el szûrésre, ha a
háziorvosok még több be-
teget küldenének kontroll-
vizsgálatra, vagy egy
csonttörés esetén a trau-
matológus rutinszerûen
kérne reumatológiai kon-
zultációt, akkor a csontrit-
kulásos megbetegedésekre
még nagyobb számban
derülne fény, és akkor a
fenti arány még kedve-
zõbb is lehetne - mondta
dr. Halász Ferenc. D.

Nem csak a nõket
fenyegeti a csontritkulás

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény és a Szent Margit Rendelõin-
tézet egészségügyi szûrõvizsgálatokat szervezett a III. kerületben élõ
nyugdíjasoknak október 27-én. A szemészeti és a szájüregi szûrésen kí-
vül vérnyomás- és koleszterinszint-mérést, vércukor ellenõrzést végez-
tek a szakemberek az egészségükkel törõdõ idõseknél

Nyolcadik alkalommal
rendezett Országos

Plexus Napot a Gézengúz
Alapítvány, melynek az
Óbudai Társaskör adott ott-
hont. Az eseményen részt
vettek az alapítványnál ed-
dig és jelenleg ellátott, úgy-
nevezett plexus brachiális
sérüléssel érintett gyerme-

kek és családjuk, orvosok,
védõnõk, érdeklõdõ szak-
emberek és a szervezet
munkatársai. A cél az volt,
hogy segítsék az érintette-
ket a tapasztalatcserében,
illetve abban, hogy megis-
merhessék a legújabb terá-
piás eljárásokat gyermeke-
ik gyógyulása érdekében.

Új terápiás eljárások

CUKORBETEGEK KLUBJA. A Margit Kórházban mû-
ködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában november 13-án
16 órától tartják a soron következõ összejövetelt.Dr.Ha-
lászlaki Csaba endrokinológus a cukorbetegségrõl és a
vitaminokról beszél, Vigand Ildikó (Zepter) pedig arról
tart elõadást, milyen hatással van a fényterápia és a víz
minõsége a cukorbetegségre. (Cím: Bécsi út 132.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Jótékonysági koncertet ren-
dezett október 19-én a
Kiscelli Múzeum templomte-
rében az Óbuda-Hegyvidé-
kiek Egyesülete a Kiscelli
Kálvária felújításáért. A kez-
deményezés fõvédnökeként
Bús Balázs polgármester ki-
emelte a civilek szerepét az
értékmentésben, és hangsú-
lyozta: az önkormányzat tá-
mogatja a hasonló törekvé-
seket. Az esten a közel száz
tagú Golgota Gospel kórus
lépett fel.

Ajótékonysági hang-
verseny elõtt Óbuda-

Békásmegyer polgármes-
tere arra emlékeztetett,
hogy amint az évrõl évre
rendezett Szakrális Mûvé-
szetek Hete, illetve a
Templomok Éjszakája jel-
zi, a szakrális terek és az
õket körülvevõ világ ma is
ezer szállal kapcsolódik
egymáshoz. Az egyházze-
nei kompozíciók, a temp-
lomépítészet csodái az
egyetemes emberi kultúra
értékhordozói, ezért véde-
lemre érdemes alkotások.

Szorosan kapcsolódik a
közösségeket integráló
templomokhoz, kápolnák-
hoz, a nagypéntek kálvári-
áját jelzõ keresztút. Egy-
egy ilyen keresztút megje-
lenése azonban arról is be-
szél - figyelmeztetett a pol-
gármester -, hogy hogyan
viszonyulnak az emberek
az effajta mûemlékekhez,
kinek mennyire fontos lé-
tezésük.

Bús Balázs köszönetét
fejezte ki a felújítást kez-
deményezõ Vízi Tihamér
festõmûvésznek, az
Óhegy Egyesületnek és
vezetõjének, Felcsuti
Lászlónak. Méltatta eddi-
gi munkájukat, melynek
köszönhetõen megújult
például a Jablonka park, a
Szent Donát mûemlékká-
polna. A polgármester el-
mondta: az önkormány-

zat örömmel támogat
minden helyi törekvést,
mely régi építészeti és
kulturális emlékeket kí-
ván a korábban õket
megilletõ rangra vissza-
emelni. 

- Még Tarlós István
polgármestersége idején
újraállítottuk a Szenthá-
romság szobrot, szeptem-
berben pedig a Szent Fló-
rián szoborcsoport is az õt
megilletõ helyre került.
Miután a képviselõ-testü-
let a közelmúltban meg-
szavazta a Kiscelli-park
helyreállítási koncepció-

tervének elkészítését, s
ehhez pénzt is rendelt, re-
mélhetjük, hogy a kert ha-
marosan újra kedvelt sé-
tahellyé, pihenõ övezetté
válik. A keresztút stációi-
nak megújítását követõ-
en, várhatóan a következõ
évben, egy másik pályá-
zat keretében, a golgota
szoborcsoport restaurálá-
sa is megtörténhet.

A Kiscelli Kálvária fel-
újítására a Nemzeti Kultu-
rális Alaptól nyert támoga-
tást a jótékonysági est be-
vételével egészítik ki a
szervezõk. 

Polgári együttmûködés 
A Kiscelli Kálváriát az 1800-as évek elején állíttatta
Óbuda német ajkú lakossága. A Kiscelli Múzeum
elõl induló keresztút, végén a golgota szoborcso-
porttal, az idõk folyamán megrongálódott. Stációit
és a szobrokat több alkalommal is felújították civil
kezdeményezésre, a keresztút állapota azonban is-
mét cselekvést kívánt. A kálvária felújítására Vízi Ti-
hamér festõmûvész, helyi lakos kezdeményezésére
egyesületek, mûvészek részvételével szervezõdött
polgári összefogás. Az ügyet támogatja a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a német hagyomá-
nyokat ápoló „Braunhaxler“ Egyesület.

Gospel koncert a Kiscelli Kálváriáért

Az Ételt az Életért program, a
Magyarországi Krisna-Tuda-
tú Hívõk Közösségének sze-
gényélelmezési missziója
2004-ben költözött Csillag-
hegyre. Egy 2009 januárjá-
ban indult kerületi program
fejlesztésével és bõvítésével
lehetõség nyílt arra, hogy
2012 novemberétõl heti öt
alkalommal, két helyszínen,
naponta 600 adag ételt osz-
tanak a kerületben.

Aszervezet szociális
alapellátást nyújt,

ezen belül népkonyhai ét-
keztetéssel foglalkozik. A
szolgáltatásra a fõváros ke-
rületeiben kimagasló igény
van. 

Óbudán, a hajléktalan-
ellátás területén a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat
nyújt széleskörû szolgálta-
tást, az idõsek, a családok,
és a fogyatékosok gondo-
zása a kerületi és fõvárosi
intézmények jóvoltából
szintén színvonalasan zaj-
lik, ezért az Ételt az Életért
program  a sokgyermekes
családokat, illetve a létmi-

nimum alatt élõ embereket
célozza meg. Összetételét
tekintve a célcsoportot csa-
ládok, nyugdíjasok, leszá-
zalékoltak, munkanélküli-
ek, illetve a családsegítõ
munkatársainak megítélé-
se alapján a kerületben leg-
inkább nélkülözésben élõ
rászorulók alkotják. A csa-
ládgondozókhoz fordulók
között sokan vannak, akik-
nek ez az egyetlen lehetõ-
ségük a napi egyszeri me-
leg étkezésre. Vannak, akik
a szó szoros értelmében
nem éheznek, mindazonál-

tal nem képesek maguk-
nak tápláló, minõségi ételt
beszerezni. A családgon-
dozó szerint az igénybe ve-
võk 80 százaléka az anya-
gi nehézségek (eladóso-
dás, bedõlt hitelek, ala-
csony nyugdíj stb.) és a
munkanélküliség miatt
igényel támogatást, így ha
étkezésük megoldódik, ak-
kor az ezáltal megtakarított
pénzösszegbõl képesek
tartozásaikat törleszteni,
kifizetni a rezsiszámlákat,
vagy a számukra gyakran
luxuscikknek számító

gyógyszert, pelenkát,
szemüveget stb. megvásá-
rolni.

Nagy elõrelépés történt
2010-ben, mert a szerve-
zet felajánlotta, hogy a he-
ti egyszeri ellátást heti öt
napra tudja bõvíteni, majd
további fejlesztés révén
2011-tõl 300 adag helyett
már napi több mint 400
adag étel kiosztását is vál-
lalták. Mostanáig heti öt
napon át, két helyszínen
felváltva zajlott az ételosz-
tás: a békásmegyeri osztó-
ponton kedd-szerda-
csütörtökön, és egy Belsõ-
óbudai helyszínen pedig
pénteken és szombaton. A
támogatottak a vegetáriá-
nus ebéd mellé kenyeret,
joghurtot és gyümölcsöt is
kapnak, így  valóban ki-
adós, egészséges, gazdag
és tápláló menü várja õket.

Bús Balázs polgármes-
ter javaslatára 2012-ben
változott az eddigi struktú-
ra. A jogosultak közül
ugyanis sokan jelezték,

hogy anyagilag az utazás is
megterhelõ számukra,
ezért csak a hozzájuk kö-
zelebb esõ osztóponton
tudják átvenni a nekik járó
ételt, így csak heti 2 vagy 3
alkalommal képesek
igénybe venni a segélyt.
Mindemellett a családsegí-
tõnél is újabb és újabb ne-
vek kerülnek az ellátásra
jogosultak folyamatosan
bõvülõ várólistájára. A
szervezet ezért úgy határo-
zott, hogy novembertõl
heti öt napon át már
mindkét helyszínen, Bé-
kásmegyeren és Kaszás-
dûlõn is párhuzamosan
oszt ételt. Ebben az évben
az adagok Kaszásdûlõn
250-re, Békásmegyeren
350-re emelkedtek. A bõ-
vítés természetesen szerve-
zetfejlesztést, tárgyi esz-
köz-beruházást is igényelt,
melyhez Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete támo-
gatást szavazott meg.

FORRÁS: WWW.KARITATIV.HU

Hetente öt napon át két helyszínen osztanak ételt Óbudán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Környezetünk

A környezettudatos ener-
giafelhasználás egyre fon-
tosabbá válik, ezért az ön-
kormányzat kiemelt fel-
adatként kezeli, hogy mi-
nél több megújuló ener-
gia-hasznosítási projekt
valósuljon meg a kerület-
ben. 

I smeretes, Óbuda-Bé-
kásmegyer 2005-ben

csatlakozott az Európai
Unió által támogatott
energia-megtakarítási és
energiahatékonyság-javí-
tási technológiák kifej-
lesztését támogató Stac-
cato programhoz, mely-
nek részeként 2009-ben
megvalósult a „Falu-

ház“ komplex felújítá-
sa. A kedvezõ tapaszta-
latok alapján a III. kerü-
let vezetése úgy döntött,
hogy a jövõben a meg-
újuló energia-hasznosí-
tás kiemelt fejlesztési
elemként jelenik majd
meg az Integrált Város-
fejlesztési Stratégiában,
valamint a Településfej-
lesztési Koncepcióban.
Jogszabályba kívánják
foglalni, hogy az új épü-
letek terveinek engedé-
lyeztetésekor kötelezõ-
en kelljen vizsgálni a
megújuló energia-hasz-
nosításának, alkalmazá-
sának lehetõségét. Még
szigorúbb a szabályozás

az önkormányzati és ál-
lami tulajdonú, vagy el-
idegenítés alatt álló in-
gatlanok vonatkozásá-
ban. Itt kötelezõen al-
kalmazandó a megújuló
energia-hasznosítási
technológiák alkalmazá-
sa, egyéb esetben pedig
a településrendezési
szerzõdésben kell ren-
delkezni a fentiek bizto-
sításáról. Amennyiben a
megújuló energia-hasz-
nosítás kizárólagossága
nem biztosítható, min-
den esetben vizsgálni
kell alkalmazásának el-
sõdlegességét és na-
gyobb arányban történõ
alkalmazását.

Megújuló energia kell!
Beindult a fûtési szezon.
Sajnos, már ez alatt a né-
hány hét alatt is okoztak
problémákat a rosszul mû-
ködõ kémények. A tragé-
diák elkerülése érdekében
egyetlen érintett ház-, il-
letve lakástulajdonosnak
sem szabad figyelmen kí-
vül hagynia az alábbiakat.

A ki gázzal fût, an-
nak évente egy-

szer, ki fát, illetve szenet
használ, annak pedig
évente kétszer szüksé-
ges ellenõriztetni szak-
emberekkel kéménye ál-
lapotát. Budapest terüle-
tén a Fõvárosi Kémény-
seprõipari Kft. (FÕKÉ-
TÜSZ) végzi ezt a mun-
kát az év minden nap-
ján. Tehát akár nyáron is
kihívhatók, nem kell a
fûtési szezont megvárni.
A kéményseprõk a köte-
lezõ ellenõrzésekrõl leg-
alább nyolc nappal ko-
rábban értesítik a lakó-
kat a házba kiragasztott
plakátokon keresztül.
Kétszer próbálkoznak

bejutni egy-egy lakásba.
Ha egyszer sem sikerül
elvégezniük a kémény
vizsgálatát, harmadik al-
kalommal már pótdíjat
kell fizetnie a tulajdo-
nosnak. A pótdíj összege
ugyanannyi, mint az el-
lenõrzésé, illetve a ké-
ményseprésé, vagyis
2000 forint. Lehetõség
van arra, hogy a tulajdo-
nos a neki megfelelõ
idõpontra kérje az ellen-
õrzést. Akkor azonban a
kiszállási díjat is meg
kell fizetnie, ami továb-
bi háromezer forint. 

Aki nem engedi be a
kéményseprõket arra
2013. január 1-jétõl tûz-
védelmi bírságot vet-
nek ki. A kémények el-
lenõrzését azonban
mégsem a pénzbüntetés
elkerülése miatt érde-
mes elvégeztetni, hanem
szeretteink és önmagunk
biztonsága érdekében. 

(Bõvebb információ:
www.kemenysepro.hu,
telefonszám: 251-5000.)

(zs. d.)

Kötelezõ kéményvizsgálat

Kerttulajdonosok figyelem!
Hónapok óta hiánycikk volt az a zsák, melybe a ker-
ti zöldhulladékot gyûjthették a kerttulajdonosok.
Most végre újra lehet kapni, úgyhogy akinek szük-
sége van rá, a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Testvérhegyi út 10/a. szám alatti hulladékgyûjtõ ud-
varában megvásárolhatja.
Az udvar hétfõtõl péntekig 10-tõl 18 óráig, szomba-
ton pedig 8-tól 14 óráig tart nyitva. Egy 100 literes
zsák ára 220 forint. Az FKF munkatársai csak az
ezekben a zsákokban összegyûjtött kerti hulladékot
viszik el. A zsákokba elhelyezhetõ lomb, fa- és
bokornyesedék, lenyírt fû, kaszálék és gyom.
Fenyõfélék leveleit és ágait nem gyûjtik be, mert
azokat a magas gyantatartalmuk miatt nem lehet
komposztálni.
A kitett zöldhulladékot november 30-ig viszik el a
házak elõl. (www.fkf.hu, 06-40-353-353.)             (d)

Az Óbudai Sportegyesület Vízitúra Szakosztálya is részt vett az önkormányzat által
szervezett õszi nagytakarításon október 7-én. Az egyesület évadzáró eseményére ösz-
szegyûlt mintegy 100 ember aktívan kivette részét az akcióból, melynek eredménye-
képpen több mint ötven zsák hulladékot szedtek össze

Ötven zsák hulladékot gyûjtöttek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata takarítási
kampányt rendezett októ-
ber 1-tõl 14-ig. Ez két
részbõl állt: E+E, veszé-
lyes hulladék begyûjtés,
illetve takarítási akció.

Aveszélyes és E-hulla-
dékokat két alkalom-

mal - október 6-án és 13-
án - lehetett leadni kerület
kilenc frekventált helyén -
tudtuk meg Szabó Mag-
dolna fõtanácsadótól. Akét
napon összesen 13 tonna
elektromos és elektronikai
hulladékot és 10 tonna
egyéb veszé-
lyes hulladékot
adtak le a lako-
sok. A legna-
gyobb mennyi-
ség akkumulá-
torból, autógu-
miból, festék-
bõl, növényvé-
dõszerbõl gyûlt
össze. 

A takarítási
akció alkalmá-
val a közterü-
leteken felhal-
mozódott sze-
méttõl és zöld-
hu l l adék tó l
szabadították
meg az utcá-
kat a lelkes fi-
atalok és idõ-
sebbek. Az
önkormányzat a környe-
zetvédelmi alapból fi-
nanszírozta a konténe-
rek, zöldhulladék-gyûjtõ
és kommunális szemét-
gyûjtõ zsákokat, illetve a

védõkesztyûket a résztve-
võknek. Az akcióban
szinte minden oktatási in-
tézmény részt vett. Rajtuk
kívül civil szervezetek -
Aquincum-Mocsáros
Egyesület, Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület,
Csúcshegy Egyesület,
Óhegy Egyesület, Óbudai
Sport Egyesület -, önkor-
mányzati intézmények és
természetesen magánsze-
mélyek is csatlakoztak a
kezdeményezéshez. 

A fõtanácsadó öröm-
telinek nevezte, hogy
minden eddiginél több

magánszemély, lakókö-
zösség vett részt a mun-
kálatokban. A legszor-
galmasabbnak a Hévízi
út 29-33. szám alatti tár-
sasház lakói, illetve a

Kerék utca 2-10. szám
alatti 4. számú Lakás-
szövetkezet tagjai bizo-
nyultak. Új csatlakozó
volt az Alternatív Köz-
gazdasági Gimnázium
és az Óbudai Egyetem. 

Az akció eredménye-
ként 358 köbméter zöld-
hulladékot és 250 köbmé-
ter szemetet sikerült el-
szállítani a kerület közte-
rületeirõl. Mizsu

Kitakarították Óbudát

A Veres Péter Gimnázium diákjai is csatlakoztak az októberi takarítási ak-
cióhoz  

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az október 1-jétõl 14-ig tartott
õszi takarítási kampányban elektromos és elektronikai (E+E), valamint
egyéb veszélyes hulladék begyûjtést szervezett október 6-án és 13-án
több helyszínen. (Képünk a Szõlõ utcában készült)

Az Erdõalja úti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál gyülekeztek
azok, akik részt vettek az Óbuda-Hegyvidékiek Egyesülete szervezé-
sében rendezett szemétgyûjtési akcióban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A„Magyar Tudomány
Ünnepe az Óbudai

Egyetemen“ címû prog-
ramsorozatban hetedik
alkalommal rendeznek
energetikai konferenciát
november 13-án 9-tõl 14
óráig a felsõoktatási in-
tézményben „Smart Ho-
me“, azaz „okos“ lakás
témakörben.

A hagyományos villa-
mos-energia ellátási sé-
mák átalakulóban vannak
és ez igaz otthonunkra is.
Az egyre nagyobb fo-
gyasztású háztartási beren-
dezések mindenkori ellá-
tása helyett megjelentek a
nagy hatékonyságú ener-
giafogyasztók, az elosztott

háztartási kiserõmûvek, a
menetrendezhetõ fogyasz-
tókészülékek és az ener-
giatakarékos épületek.
Mindez együttmûködik az
egyre „smartabbá“ váló
hálózattal. (A részvétel in-
gyenes, de kérjük regiszt-
rálják magukat a berki.
zsuzsa@kvk.uni-obuda.hu
címen. Helyszín: Bécsi út
96/b, F09-es elõadó.) 

Az Óbudai Zöld Szabad-
egyetemen október 11-én
meteorológusok mutatták
be munkájukat, melybõl a
lakosság fõként csak az
idõjárásjelentést figyeli.

D r. Wantuch Ferenc
a meteorológiai elõ-

rejelzés gyakorlatáról
szóló elõadását a termé-
szeti megfigyelések be-
mutatásával kezdte, is-

mertette a hegységek,
vízfelületek hatását, a
ciklonok-anticiklonok
fogalmát és a globális
modelleket. 

Az emberi tevékeny-
ségbõl eredõ városi klí-
maváltozásról dr. Dobi
Ildikó beszélt. Várható-
an nõ a szélsõséges idõ-
járási események száma,
beleértve a csapadékot
és a hõhullámokat is.

Az „okos“ lakás

Klímaváltozás a városokban 

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mû-
vek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy ki-
zárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszá-
mon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folya-
matosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandelá-
berek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása érde-
kében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Mint arról a híradásokból ér-
tesülhettek, egy II. világhá-
borús, 500 kilogrammos
amerikai bombát találtak az
északi összekötõ vasúti híd-
nál október 18-án a tûzoltó-
ság búvárai, gyakorlatozás
közben. A honvédség tûzsze-
rész búvárai másnap, a kör-
nyékbeli lakosság kitelepíté-
sét követõen, hatástalanítot-
ták a robbanószerkezetet. 

Egy hatalmas pusztítás-
ra képes, 500 kilo-

grammos, 1,2 méter hosz-
szú, 60 centiméter átmérõ-
jû amerikai bombát talál-
tak október 18-án a vasúti
hídnál, a Dunában. Meg-
mozdítani akkor még nem
lehetett, mert mindkét
gyújtószerkezete élesített

helyzetben volt. A hidat
még aznap lezárták. A tûz-

oltóság búvárai értesítették
a Magyar Honvédség Tûz-

szerész ezredét, illetve a
helyi önkormányzatot.
Másnap, október 19-én
reggel a bomba 1 kilomé-
teres körzetében minden-
kinek el kellett hagynia a
területet. Ez több ezer em-
bert érintett az aquincumi
lakótelepen és a Duna-par-
ti lakóparkok körzetében.
Azoknak, akik nem tudtak
volna ismerõshöz, család-
taghoz menni az Aquin-
cum Általános Iskolát je-

lölték ki befogadóhely-
ként. Hat kismama az Ara-
tó Emil téri óvodában ka-
pott „átmeneti szállást“. Az
Óbudai Szociális Szolgál-
tató Intézmény idõsek ott-
honaiba, klubjaiba öt moz-
gásában korlátozott, fek-
võbeteget szállított az Or-
szágos Mentõszolgálat. A
Szérûskerti Idõsek Ottho-
nába további három ember
kért elhelyezést. 

A bombát a honvédség
tûzszerészei hatástalanítot-
ták, a lakók már kora dél-
után visszatérhettek ottho-
naikba. A kitelepítést dr.
Böjtös Zoltán közbiztonsá-
gi referens koordinálta. 

- Példaértékû az az
összefogás és intézkedés,
melyet a rendõrség, a ka-
tasztrófavédelem, a men-
tõszolgálat és a polgárõr-
ség tanúsított. A lakosság-
nak ezúton mondok köszö-
netet az együttmûködésért.
Több mint 8 ezer embert
érintett a kitelepítés, akik
magatartásukkal mindany-
nyian segítették a munkát -
hangsúlyozta Bús Balázs
polgármester.

Több mint 8 ezer embert érintett a kitelepítés

Hatástalanították a II. világháborús bombát 

Aknakeresõ hajó a Dunán, gyakorlatozás közben

Mint köztudott, szinte nincs
is olyan ember, akinek ne
lenne már mobiltelefonja,
ebbõl kiindulva a mentõsök
felhívást intéztek az egyik
internetes közösségi portá-
lon.

Közlekedési balesetek-
nél, a legtöbb sérült-

nél ott van a mobiltelefon-
ja. Olyanokkal, akikkel
nem lehet kommunikálni, a
segítségükre sietõk nem
tudják, hogy a telefon
hosszú címlistájából kit ér-
tesítsenek. Mentõápolók és
mentõorvosok azt javasol-
ták, hogy a szükség esetén

értesítendõ személy adatait
mindenki ugyanazon meg-
jelölés alatt adja meg. A
nemzetközileg elismert
megjelölés: ICE (In Case
of Emergency; „vész ese-
tén“). Ezalatt a név alatt an-
nak a személynek a tele-
fonszámát kell megadni,
akit vészhelyzetben, szük-
ség esetén a rendõrségnek,
mentõknek, tûzoltóknak fel
kell hívniuk. Amenynyiben
több ilyen személyt szeret-
ne valaki megadni, azt a
következõképp teheti: tele-
fonjába az értesítendõ neve
elé írja az ICE1-t, ICE2-t,
ICE3-t, és így tovább. 

Hasznos tanács mentõsöktõl

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Alábbiakban a városrészben élõket közvetle-
nül érintõ, jellemzõ bûncselekményekrõl,
azok kivédésének lehetõségeirõl olvashat-
nak.

Mint az a III. kerületi Rendõrkapi-
tányság tájékoztató anyagából ki-

derül, Óbuda-Békásmegyeren a legjel-
lemzõbb bûncselekmények a különbözõ
lopások, ideértve a gépkocsilopásokat is, a
gépkocsifeltörés, a rablás, a garázdaság és
a rongálás. 

Betöréses lopás
A betörések megelõzésére a legjobb

módszer, ha a ház különbözõ pontjaira ka-
merákat szerelnek fel, emellett több pon-
ton záródó ajtókat, riasztó-rendszereket
építenek be. Fontos, hogy társasház eseté-
ben a lépcsõház bejárati ajtaját, kertes ház-
nál a kaput zárva tartsuk, illetve ne enged-
jünk be idegent. Fokozottan kell ügyelni
az erkély- és teraszajtók biztonságára is. A
besurranásos lopások is megelõzhetõk, ha
lakástulajdonosok nagyobb figyelmet for-
dítanak arra, hogy a lakások ajtaját, abla-
kait gondosan zárják. 

Trükkös lopás
A bûncselekmények nagy részét a sér-

tettek eleve megakadályozhatnák azzal, ha

megfontoltabbak lennének, és nem enged-
nének idegeneket a lakásukba. A hívatlan,
elõre be nem jelentett, ismeretlen szemé-
lyektõl minden esetben kérjünk igazol-
ványt! Acsalók jellemzõen valamely köz-
szolgáltatást végzõ cég alkalmazottjának
adják ki magukat. Egy egyszerû, a bejára-
ti ajtóra szerelhetõ lánccal könnyedén
megelõzhetõ az is, hogy akaratunk ellené-
re illetéktelenek belépjenek a lakásba.

Autólopás
Agyárilag beépített védelmi rendszerek

manapság nem jelentenek akadályt a tol-
vajoknak, ezért érdemes a gépkocsiba to-
vábbi indítás-gátlót, lopás-gátlót szereltet-
ni, alkalmazni. 

Autófeltörés
Többnyire igaz a mondás, mely sze-

rint alkalom szüli a tolvajt, hiszen a jól
látható helyen hagyott értékek hamar fel-
keltik az elkövetõk figyelmét. Éppen
ezért a legfontosabb, ne hagyjunk sem-
mit az autóban, még a GPS tartóját sem!
A gépkocsirongálás ellen sajnos nem le-
het védekezni. Ezt többnyire viták után
követik el. A cselekményt elkerülendõ,
érdemes szabályosan, kijelölt helyen
parkolni, egyúttal ott, ahol nem zavarjuk
a gyalogosforgalmat. 

A Rendõrkapitányság tájékoztatójából

Mit tehetünk értékeink védelmében?
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Akatasztrófavédelem
állományába tarto-

zó személynek kiadva
magukat próbálják vásár-
lásra bírni a lakosokat
azok a csalók, akik az
utóbbi idõben tûzvédelmi
ellenõrzés címén külön-
féle hiányosságokat fel-
tárva kívánnak tûzvédel-
mi eszközöket értékesíte-
ni. Amennyiben ilyennel
találkoznak, biztos, hogy
trükkös csalókkal van
dolguk, hiszen a kataszt-
rófavédelem szolgálatá-
ban álló munkatársak az
ellenõrzések során min-

den esetben szolgálati jel-
vénnyel, névvel és rend-
fokozattal ellátott egyen-
ruhát viselnek. Személy-
azonosságukat és jogo-
sultságukat az ellenõrzé-
sek megkezdésekor köte-
lesek szolgálati igazolvá-
nyuk felmutatásával iga-
zolni. A katasztrófavéde-
lem ellenõrzései során
nem folytat kereskedelmi
tevékenységet. Amennyi-
ben ilyet tapasztalnak,
egyértelmûen kijelenthe-
tõ, hogy biztosan nem a
katasztrófavédelem általi
ellenõrzés zajlik, ahol az

esetleges hibákra, hiá-
nyosságokra anyagi el-
lenszolgáltatás fejében
kínálnak megoldási ja-
vaslatot - írja közlemé-
nyében az Észak-budai
Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség (Vihar utca 3). 

Tehát, aki ehhez hason-
ló szituációba kerül, ne
dõljön be, értesítse a
rendõrséget vagy a ka-
tasztrófavédelmi szerve-
zetet a következõ elérhe-
tõségeken: a 459-2303-as
telefonszámon, vagy az
eszakbuda@tuzoltosagb.
hu e-mail címen. 

Katasztrófavédõnek adják ki magukat

Trükkös csalók 

Nem blokkolnak számítógépeket
A rendõrséghez több olyan állampolgári bejelentés érkezett, mely szerint
Internet-használat közben egy elektronikus üzenetet kaptak a következõ tar-
talommal: számítógépüket a rendõrség blokkolta, és ahhoz, hogy azt ismét
használni tudják, 25 ezer forintot kell fizetniük az üzenetben megadott módon.
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy a rendõrség nem blokkol számítógépeket.
Amennyiben hasonló tartalmú üzenetet kapnak, azonnal tegyenek bejelentést
a rendõrségen!                                              ORFK Kommunikációs Szolgálat 

Rendõrségi felhívás

N égy férfi megala-
pozottan gyanúsít-

ható azzal, hogy a Má-
tyás király út egyik üzle-
tébõl elloptak nyolc kar-
ton csokoládét. A felvé-
teleket az üzletben mû-
ködõ kamera készítette
(a képen az egyik felté-
telezett tettes látható).

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság munkatársai
kérik, aki az elkövetõk-
kel vagy a bûncselek-
ménnyel kapcsolatban
érdemleges információk-
kal rendelkezik, hívja a
430-4710/102-es tele-
fonszámot, illetve névte-
lensége megõrzése mel-
lett tegyen bejelentést az
ingyenes 06-80-555-111-

es „Telefontanú“ zöld-
számán (hétfõtõl csütör-
tökig 8-tól 16, pénteken
8-tól 13 óráig), vagy a
107-es, 112-es központi
segélyhívó telefonszámok
valamelyikén!

Csokitolvajok Csillaghegyen

Vandál munka a 86-os autóbuszon

Elektromos zárlat okozott
tüzet a Lajos utca egyik la-
kásában a közelmúltban. 

M ivel a lakás tulaj-
donosa nem volt

otthon, ezért a tûzoltók
befeszítették a lakás ajta-
ját, majd megkezdték a
tûz oltását. A mentés ide-
jére a lakóknak el kellett
hagyniuk otthonaikat, a
tûz továbbterjedését si-
került megfékezni. Bár
személyi sérülés nem

történt és emberélet nem
forgott veszélyben, még-
is akadt dolga a mentõ-
szolgálat munkatársai-
nak: a tûzoltók a lakás-
ban találtak egy kutyát,
amely füstmérgezést és
egyéb sérüléseket szen-
vedett. A mentõápolók
szakszerûen ellátták az
állat sérüléseit, lélegezte-
tõ gépre rakták, így sike-
rült megmenteniük az
életét, a hazaérkezõ gaz-
di nem kis örömére.

Lakástûz a Lajos utcában

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság eljárást

folytat ismeretlen tettes el-
len, aki május 5-én 12 és 13
óra közötti idõben a Szent-
endrei úti Auchan Áruház-
ban zseblopás módszerével
eltulajdonította a sértett
pénztárcáját, benne bank-
kártyáival. Ezt követõen a

bankkártyákról megkísé-
reltek pénzt levenni, mely-
nek során az elkövetõrõl
(elkövetõkrõl) felvétel ké-
szült. A rendõrség munka-
társai kérik, hogy aki a fel-
vételen látható férfiakat
felismeri, hívja a kapitány-
ság munkatársait a 430-
4700/43115-ös melléken! 

Zsebtolvajokat keresnek

Üzletszerûen elkövetett
csalás vétségének meg-
alapozott gyanúja miatt
folytat eljárást a rendõr-
ség D. Márta 57 éves bu-
dapesti lakos ellen. A
rendõrség sértettek je-
lentkezését várja.

A tettes forgalmasabb
utcákon és csomó-

pontokban szólított le já-
rókelõket, magát védõnõ-
nek kiadva egy valótlan
történetet adott elõ, mely-
ben magát áldozatnak ál-
lította be. Az mondta: el-
lopták a tárcáját, és iratok
nélkül nem tud hazajutni
Zala megyébe. Mindig
megmutatta védõnõi bi-

zonyítványát is, majd
pénzt kért kölcsön, me-

lyet nem fizet vissza. Ily
módon csalt ki a sértet-
tektõl több ezer forintot.
A gyanúsított vallomása
alapján száz fölötti is le-
het a sértettek száma. 

A mellékelt fotón lát-
ható személy, vagy a
fenti történet felismeré-
se alapján a sértettek a
III. kerületi Rendõrkapi-
tányság 430-4700-ás te-
lefonszámának 43-135-
ös vagy 43-140-es mel-
lékén jelentkezhetnek. 

Álvédõnõ csalt ki pénzt naiv emberektõl

AIII. kerületi Rendõr-
kapitányság eljárást

folytat R. Tamás ellen,
aki idén májustól ven-
déglátóipari munkaszer-
zõdés ígéretével több sér-
tettõl kért 20 ezer forintot,
a munkaszerzõdéshez
szükséges egészségügyi
kiskönyv költségeire,
azonban az ígért munkát
nem teljesítette. Az elkö-
vetõ nem elérhetõ. 

A mellékelt fényképen
látható személy vagy a
fenti eset felismerése

alapján a további sértet-
tek a kapitányság 430-
4700-ás telefonszámá-
nak 43-115-ös mellékén
jelentkezhetnek.

Munkaszerzõdést ígért 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Idõsek Mûvészeti 
Fesztiválja - kiállítással
Kézmûves és képzõmû-
vészeti alkotásokból álló
tárlatot nyit meg Bús Ba-
lázs polgármester az Idõ-
sek Mûvészeti Fesztivál-
jához kapcsolódóan no-
vember 20-án 11 órakor
a Kiskorona Galériában,
az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény rende-
zésében. (Cím:Kiskorona
utca 3. A kiállítás novem-
ber 27-ig, hétköznapokon
8-tól 16 óráig tekinthetõ
meg.)

Mesesorozat 
A „Pici maci kuckója“ cí-
mû interaktív mesesoro-
zat második elõadása
õszi vásárral várja a gye-
rekeket és szüleiket no-
vember 11-én 10.30
órakor a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum (Korona tér
1.) Kultea programjá-
ban. A dalokat, játéko-
kat, verseket Kilin Ildikó
színmûvész és Mollini
bûvész adja elõ. A gye-
rekek ezúttal is maguk-
kal vihetik kedvenc
mackójukat, mert szere-
pet kapnak majd a
„vásárosdiban“.

Csalóka napfény 
A fenti címmel láthatók
Lantos István (Denhoda)
fotói november 16-tól de-
cember 29-ig a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár
Békásmegyeri Könyvtá-
rában. A kiállítást Perger
László Gyula festõ- és
szobrászmûvész nyitja
meg november 16-án
17.30 órakor. (Cím: Füst
Milán utca 26.)

Rajz- 
és festésszakkör

Az Óbudai Társaskörben
rajz- és festésszakkör in-
dul felnõtteknek és 12
éves kortól gyerekeknek,
heti két alkalommal, 16
órától. A foglalkozásokon
Niklay-Luczó Gabriella
festõmûvész segítségé-
vel ismerkedhetnek a
képzõmûvészet világával.
Aki kedvet és tehetséget
érez magában, vagy csu-
pán jó közösségre vá-
gyik, jelentkezzen a kö-
vetkezõ telefonszámon:
06-20-585-9919. (Cím:
Kiskorona utca 7.) 

Krúdy Gyula születésének
134. és az Óbudai Krúdy
Gyula Irodalmi Kör megala-
kulásának 30. évfordulóját
ünnepelték október 18-án
a Kéhli vendéglõben. Az
eseményen kitüntetések-
kel ismerték el azok mun-
káját, akik támogatták a
Kör tevékenységét. 

AKrúdy szobornál és
az író egykori lakó-

házánál koszorúztak a
megemlékezõk, köztük
Bús Balázs polgármester
és Kemény Krisztina, a
kulturális, civil és ki-
sebbségi bizottság elnö-
ke. A Kéhli vendéglõ
Krúdy szalonjában az
idén 113 éves vendéglá-
tóhely tulajdonosa, Ce-
cei-Horváth Gergely ko-

szorúzta meg az író em-
léktábláját. 

Ezt követõen Király La-
jos, a Kör elnöke kitünte-
téseket adott át, a kuratóri-
um döntése alapján. 

Krúdy arany emlékér-
met kapott posztumusz a
tavaly novemberben el-
hunyt Cecei-Horváth Ti-
bor, a Kéhli vendéglõ volt
tulajdonosa. Az elismerést
fia, Cecei-Horváth Ger-
gely vette át. Szintén
arany emlékérmet adomá-
nyoztak a jövõre 90 éves
Bíró Andrásnak, a Kör
alapító tagjának. Az elis-
merést Kanizsa József, a
Kör titkára adta át. Bús
Balázs polgármesternek
Krúdy ezüst emlékérmet
nyújtott át a Kör elnöke.
Krúdy bronz emlékérem-

ben részesültek: Biró
Krisztián, a BIRÓ Family
nyomdaüzem vezetõje,
Gyimesi László, Óbudán
élõ költõ, Klug Miklós új-
ságíró, az Óbuda Újság
lapszerkesztõje. 

A díszokleveleket Zász-
lós Leventétõl, a Krúdy
Emlékérem Kuratóriumi
elnökétõl vette át Krei-
scher Nelly, a Kör tagja,

Székely Mendel Melinda
színész, költõ, képzõmû-
vész, Tóth József fafaragó-
mûvész, Z. Horváth Gyu-
la költõ, nótaszövegíró. 

Az esten Bús Balázs
emlékbeszédében felidéz-
te Krúdy alakját, majd a
jubileumra megjelent an-
tológiából összeállított
irodalmi mûsorral zárult a
program. 

Krúdy-emlékest koszorúzással, kitüntetésekkel

Bús Balázs polgármester Krúdy ezüst emlékérmet vett át
Király Lajostól, a Kör elnökétõl

Klug Miklósnak, az Óbuda Újság lapszerkesztõjének
Krúdy bronz emlékérmet adományozott a kuratórium

30 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
1982 október végén Óbudán, a Zichy-kastélyban alakult
meg a Krúdy Gyula Irodalmi Kör. Írók, költõk, újságírók,
esztéták célul tûzték ki, hogy ápolják az író emlékét, és
az irodalom népszerûsítése mellett segítik a fiatal alko-
tókat, irodalmi mûhelyt létesítenek.
A jubileum alkalmából jelent meg az irodalmi kör anto-
lógiája „Három évtized“ címmel, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának támogatásával.

Újszerû kiállítás nyílt októ-
ber 12-én az Aquincumi Mú-
zeumban. Ezúttal ugyanis
az intézmény régészei és
restaurátorai mutatják be
legkedvesebb tárgyaikat. 

A múzeum több mint
15 éve minden év-

ben kiállítja a legfrissebb
feltárásokból származó,
legkülönlegesebb lelete-
ket, illetve sok olyan
tárgy is van, amelyek ed-
dig a raktárakban lapul-
tak, és funkciójukat, ren-
deltetésüket csak nemrég
ismerték fel a kutatók.
Most ezekbõl kap válo-
gatást a nagyközönség.
A nem titkoltan szubjek-
tívebb hangvételû kiállí-
tással a munkatársak cél-
ja, hogy a régészetet kö-
zelebb hozza a látoga-
tókhoz, személyes élmé-
nyeken, tárgyakon ke-
resztül. 

A rendha-
gyó tárlaton a
múzeum 36
régésze és res-
taurátora mu-
tatja be leg-
kedvesebb le-
leteit, szemé-
lyes hangvéte-
lû ismertetõvel
együtt. Ezek-
bõl nemcsak
az derül ki,
miért ez a ku-
tató kedvenc
tárgya, hanem
a lelet történe-
térõl, megtalá-
lásának körülményeirõl is
pontos képet kaphat a kö-
zönség, sõt bepillanthat a
kulisszák mögé is. Itt
meggyõzõdhetnek arról,
hogy a múzeumi munka
izgalmas, de sok türelmet
igényel. 

A kiállításon olyan
különlegességek szere-
pelnek, mint egy római
kori táblajáték, egy csá-
szári gyaloghintó-hor-
dozó sírfelirata, utazó
kocsi alkatrészei, római
kori éjjeli edény, õskori

olvasztókemence részei,
vagy éppen egy több
mint 5000 éves, cserél-
hetõ fejû szobrocska. 

(A kiállítást 2013. szep-
tember 29-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk. Cím:
Szentendrei út 135.) D. Zs.

Mûtárgymesék Aquincumban
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Felsõoktatási ösztöndíjpályázat 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erõforrás Minisz-
tériummal együttmûködve a 2013.évre kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. November 15-rõl
23-ára változott a beadási határidõ.
• „A“ típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû, felsõoktatási intézmény-
ben tanuló hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keret-
idõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzett-
séget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
• „B“ típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik: a 2012/2013-as tanévben utolsóéves, érettségi elõtt álló középisko-
lások; vagy felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2013/2014-es tan-
évtõl kezdõdõen felsõoktatási intézményben teljes idejû (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.

Pályázati idõszak: 2012. október 15.-2012. november 23.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
www.eper.hu/eperbursa/ paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
pályázói rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését
követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva az önkor-
mányzat ügyfélszolgálati irodájában (Harrer Pál utca 2.) kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban megha-
tározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati ki-
írásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az ön-
kormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges.
A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának
határideje: 2012. november 23.
(További információ: www.emet.gov.hu/bursa-hungarica, a
www.obuda.hu honlapokon, illetve az önkormányzat oktatási és
kulturális fõosztályán: 437-8937.)

Losonczy László, az Óbu-
dai Egyetem Kandó Kál-
mán Villamosmérnöki Kar
Automatika Intézetének
másodéves hallgatója
csapattársával aranyér-
met nyert a belgiumi Spa
városban az október 4-tõl
8-ig rendezett, „Euroskills
2012“ elnevezésû konti-
nensviadalon.

A mechatronikusok
versenyében Euró-

pa országaiból érkezõ
két-két tagú csapatok
mérkõztek egymással. A
magyar csapat tagjaként
Losonczy László felada-
ta a felépített mechatro-
nikai rendszer villamos
hálózatának kialakítása,
valamint a vezérlés
megtervezése és progra-
mozása volt. Társa, Ull-
rich István, aki a Buda-

pesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem
hallgatója, a mechatro-
nikai rendszer gépészeti
kialakításáért volt fele-
lõs.

A versenyen egy 13
órás komplex feladatot
kellett megoldaniuk,
melynek része volt a
mechatronikai rendszer
gépészeti és villamos ki-
vitelezése, a karbantar-
tás, a programtervezés,
valamint a korszerû
energiatudatosság jegyé-
ben az optimalizálás is.

Aranyérem a kontinensviadalon 

Maratonfutás 
A Kõrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvû Gimnázium
5 tagú csapata is indult a 27. SPAR Budapest
Nemzetközi Maratonon. A futók 3:57:04-es idõvel tel-
jesítették a 42 ezer 195 méteres távot. A csapat egyik
tagja, Szentes János tanár a teljes maratoni távot lefutot-
ta, mégpedig kitûnõ, 4 órán belüli eredménnyel ért célba.

A Pais Dezsõ Általános Iskola
Tehetségekért Közhasznú
Alapítványa idén is megren-
dezte hagyományos családi
napját. Programjukkal szoro-
sabbra kívánták fûzni a csa-
ládok, az iskola és az alapít-
vány kapcsolatát. 

Ízelítõ a programból:
vérnyomás- és vércu-

korszint-mérés, melyet a
Szent János Kórház dolgo-
zói végeztek, illetve a test-
tömeg-index meghatározá-
sával kaphattak képet
egészségi állapotukról az
érdeklõdõk. „Családi Öt-
próba“ címmel ügyességi
verseny szerepelt a prog-
ramban. A III. kerületi tûz-
oltók egy tûzoltóautó be-
mutatása mellett ismertet-
ték munkájukat. A gyere-

kek az ugrálóváron és az
arcfestésen túl óriás társas-
játékokkal is játszhattak.
Az állatbarátok is találtak
tartalmas szórakozást: lo-
vaglás és hintózás várta
õket. A „Szerencseaszta-
lon“ mindenki kipróbálhat-
ta a szerencséjét, így sok
érdekes nyeremény talált
gazdára. Az ügyeskezû
gyerekek kézmûves foglal-
kozáson vettek részt. Be-
mutatkozott az iskola tánc-
csoportja is, majd hip-hop
bemutató színesítette a
programot, fellépett a
Khelyipo nemzetiségi
együttes is.

Az alapítvány a rendez-
vény bevételét tehetséges
tanulóinak támogatására,
valamint az iskolaudvar
korszerûsítésére fordítja.

Családi nap a Paisban 
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Jól tanulnak, jól sportolnak 
Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványa a
2012/2013-as tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó spor-
toló“ ösztöndíj pályázatot a kerületben lakó és tanu-
ló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók számára. A
részletekrõl a III. kerület tanintézményeiben és
Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványánál, a
388-9770-es telefonszámon kérhetnek felvilágosí-
tást.

Villanyautó az Óbudai Egyetemen

Üzemanyagtöltõ állomássá változott az Óbudai
Campus udvara nemrégiben. A Schneider Electric
és az egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Ka-
ra Villamosenergetikai Intézetének együttmûködése
révén egy villamos-energiával mûködõ gépkocsi
több alkalommal feltûnik Óbudán, hogy a hallgatók
a villanyautók (Electric Vehicle - EV) fõbb elemeit, a
töltési folyamatot és a villamos paramétereket mér-
hessék, tanulmányozhassák. A Nagyszombat utcai
B épületnél a jövõ évtõl állandó töltõhelyet alakíta-
nak ki.

Õszi túra Pilisborosjenõre 
A Pais Dezsõ Általános Iskola diákjai gyalogtúrát
tettek Pilisborosjenõn a Teve-sziklánál és az „Egri
csillagok“ címû film forgatásának idejére felépített
„egri vár“ romjainál. Az õszi erdõ színei, hangulata,
a számháború, a tûzgyújtás és szalonnasütés rend-
kívüli élmény volt a gyermekek számára.

Ovisok az „Erdõalján“
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola várja a 2013
szeptemberében elsõ osztályba lépõ óvodásokat
és szüleiket az Erdõaljás suliváró foglalkozásokra:
november 28-án 16 órakor; 2013. február 6-án 16
órakor; március 13-án 16 órakor. A leendõ tanító
néni bemutató óráját megnézhetik 2013. április 10-
én 8 órától. (Elérhetõség: 250-3269; e-mail: erdoal-
ja-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.erdoalja.
sulinet.hu. Cím: Erdõalja út 5.) 

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által
kért arányban és idõben matematikából, magyarból.
Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlására, a
féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-fizika-
kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségizõk, kö-
zépiskolások tanítása bármelyik tantárgyból. Az álta-
lános- és középiskolás diákokat minden délután és
szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Je-
lentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon egész
nap. www.obudamatek.hu)                  Thalész-Kör

Nagyszabású pályaválasz-
tási börzét szervezett a Pe-
dagógiai Szolgáltató Intéz-
mény a Szérûskert utcai te-
lephelyén hetedik és nyol-
cadik osztályos tanulóknak
október 9-én és 10-én. 

Az immár hagyomá-
nyosnak számító

programot nagy érdeklõ-
dés kísérte, a kerület
minden általános iskolá-
jából jöttek diákok, akik
tájékozódtak a továbbta-

nulás különbözõ lehetõ-
ségeirõl. Óbudai és kerü-
leten kívüli gimnáziu-
mok, szakközép-, szak-
képzõ iskolák (összesen
20 intézmény) képviselõi
adtak felvilágosítást a ta-
nulóknak. A kiállítást 349
diák tekintette meg. Az
elsõ nap a szülõknek szó-
ló tájékoztatón Szatmári
László Péter, a Mérei Fe-
renc Fõvárosi Pedagógiai
és Pályaválasztási Ta-
nácsadó Intézet pályavá-

lasztási szaktanácsadó
munkatársa tartott elõ-
adást a továbbtanulással
kapcsolatos törvényi hát-
térrõl. Ötleteket és gya-
korlati tanácsokat kaptak
a szülõk arról is, hogy
gyermeküknek milyen tí-
pusú iskolába érdemes
felvételizni. 

Pályaválasztási börze 

A Dr. Béres József
Általános Iskola

Keve utcai épületében
iskolaváró foglalkozá-
sokat tartanak a leendõ
elsõ osztályosoknak és
szüleiknek kéthavonta
(szerdai napokon), leg-
közelebb december 5-én
17 órától. Az iskola 8
évfolyamos, a Római-
fürdõi Strand közelében,
csendes zöldövezetben,
autóval, tömegközleke-
déssel egyaránt jól meg-
közelíthetõ helyen talál-
ható. A pedagógusok
gyermekközpontú, gyer-
mekléptékû, családias
légkörrel várják a kis el-
sõsöket. Kiemelt figyel-
met fordítanak a hagyo-
mányápolásra, a tehet-
séggondozásra, a fej-
lesztésre, valamint az
egészség- és környezet-
tudatos szemlélet kiala-
kítására. Többek közt
szaktáborok, magas szín-
vonalú matematika-, an-

gol- és németórák, vá-
lasztható néptánc-, eve-

zésoktatás, külön zeneóra
és számos szakkör szere-
pel a kínálatban. (Cím:
Keve utca 41. Telefon-
szám: 368-9220.) Sz. Cs.

Bánlaky Lászlót, Óbuda-Békásmegyer díszpolgárát, a
Mókus utcai Általános Iskola volt igazgatóját köszöntöt-
ték 80. születésnapján családtagjai, egykori kollégái és
diákjai október 20-án

Suliváró a Béresben
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� TV és monitorszerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. 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
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét válla-
lom, igényesen és becsületesen már 18 éve!
Garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos. www.
ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempézés, padlóburkolás, kõmûves-
munkák, vízszerelés! Anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)961-6153.
A fürdõszoba-specialista 
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Riasztó szerelés, kamerarendszer telepítés
hétvégén is. Ingyenes felmérés! www.hazri-
aszto.hu. Tel.: 06(20)338-5882

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-

2505, 06(30)251-3800
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Ablak, ajtó, redõny, szúnyogháló, bontás-
tól a beépítésig korrekt árakon. Tel.:
06(70)325-2883
� Kõmûves munkák, kivitelezés, új házak
építése, átalakítás, társasházak szigetelése mi-
nõségben, garanciával! Tel.: 06(20)911-4364
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzett-
ség, jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55.
Tel.: 325-8387, 06(30)932-2637, befokkt@
gmail.com www.befokkt.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok.
Tisztítás, festés. Határidõre, garanciával! Tel.:
06(20)234-0811
� Lépcsõház takarítását, kertgondozást,
permetezést vállalok vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� Kertészeti munkákat vállalok: ásás, faki-
vágás, bozótirtás, lombfelszedés, udvar taka-
rítás, hóeltakarítás, stb. Tel.: 06(30)602-6925
� Kõmûves munkákat vállalok  burkolás,
festés, teljes lakás felújítás. Korrekt áron.
Tel.: 06(70)524-7070
� Tetõfedõ-ácsbádogos munkát vállalok, te-
tõjavítást, fakivágást, lombtalanítást. Eresz-
csatorna tisztítás. Télen is. Tel.: 06(20)323-
3900, 06(20)332-4660. Díjmentes kiszállás
télen is

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Bõrgyógyászati, kozmetológiai magán-
rendelés. Gyermekbõrgyógyászat. Budapest,
1027 Horvát u. 28. Dr. Faragó Katalin. Beje-
lentkezés: 06(30)964-5436
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.
callantorna.hu
� 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"
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai pacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Allergia magánrendelés, III. ker. Vörös-
vári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalánkiütés,
ételallergia kivizsgálása, kezelése. Tel.:
06(20)481-4646, www.allergia.bormarta.hu

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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)959-0134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást 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
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszédcent-
rikusan, korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga,

nagy tapasztalat, háznál! Tel.: 06(20)439-
6410

�Nyugdíjasként lakjon Ráckevén. Elcserél-
ném nagyon szép, modern kis családi házam
lakásra. Lehet felújítandó. 06(30)961-3017
� Rómain 87 nm-es, 2+2 1/2 szobás, déli
fekvésû, dupla komfortos, panorámás, I. em-i
lakás garázzsal vagy anélkül eladó. Ingatlano-
sok kíméljenek. Tel.: 06(20)929-5885
�Óbudai, zöldövezeti, napfényes, 49 nm-es,
1+1/2 szobás lakás téglaépületben eladó, ma-
gánszemélytõl. Tel.: 06(30)242-1926
� Csillaghegy csendes zöldövezeti részén
négy szobás, kétlakásos, családi ház, nagy
kerttel, garázzsal eladó. 42.390.000. Tel.:
06(20)326-8619
� Energetikai tanúsítvány készítése akció-
san! Érdeklõdni: 06(30)703-4882, www.ener-
getikatanusitas.com
�Óbudán Polgár utcában eladó 69 nm, szé-
pen felújított lakás. Ingatlanos ne hívjon. Ár:
11.600 ezer Ft. Tel.: 06(20)977-8250
� Eladó Poroszlón a Tiszatónál egy 70 nm-
es, 2 szobás családi ház. Vasútállomás, távol-
sági buszmegálló közel. Tel.: 06(30)493-3067

� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szénvásár! Borsodi dió, kocka-darabos,
rostált dara, henger szén brikett, lengyel és
orosz dió, német brikett, bükkábrányi lignit
kedvezõ áron! Részletekrõl érdeklõdjön: Tí-
már Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent László
u. 6. Tel: 26/363-900
� Megvételre keresem Rudnóy Teréz két
mûvét: Kerek hold és Osztott szerelem címû-
eket. Válaszukat a 06-(20)803-3835 vagy
csadi58@gmail.com kérem

� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 19 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332
� 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

�Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, órákat, porcelá-
nokat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket,
egyebeket, teljes hagyatékot. Kiszállás, ér-
tékbecslés díjtalan! Üzletünk: II. Fõ u. 67.,
06(1)364-7534, 06(70)264-1926

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-
8224

Elad-vesz

� Rómain családi ház, külön bejárat, 65
nm, két vagy három szobás lakás bútorral
vagy anélkül kiadó. Tel.: 06(30)400-4195

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

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

Oktatás

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

��Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenternél). Gyermek-fel-
nõtt bõrgyógyászat. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

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

Egészség

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

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

Szolgáltatás
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Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

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 (27%) 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 3800 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@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123
�Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron, bú-
torokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, hangszert,
bizsukat, kitüntetést, könyveket, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(30)308-9148

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,
bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu,
06(20)520-3140
� Otthoni munkát ajánlok. Ráérõ nyugdíja-
sokat is keresek. Tel.: 06(70)592-9993
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel:
06(20)310-8476.

� 2 éve nyugdíjazott, munkájára igényes be-
járónõ családoknál takarítást, házvezetést,
gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.:
06(70)316-1530
� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ! Tel.:
06(20)956-4084
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések, kéz-
iratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõké-
szítés. Tel.: 06(30)481-7821

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-
nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsuzsan-
na, 06(30)602-0094
� Díjmentes regisztráció novemberben!
Elég a magányos estékbõl? Budai Társközve-
títõ: 06(30)555-8444

� Eltartási szerzõdést kötne idõs hölggyel
egy kisgyerekes, egészségügyi végzettségû,
egyedülálló anyuka. Tel.: 06(70)513-9788

Eltartás

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10 000 Ft, Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19. Tel.:
317-9938, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651.
Tekintse meg interneten a Loui’s Galériát! Az elõször látható kiállításon a XIX. században ké-

szült panorámaképek, és ehhez kapcsolódóan Pest-
Budáról és Budapestrõl készített mintegy 100 vá-
roskép is megtekinthetõ a Budapesti Történeti Mú-
zeum Kiscelli Múzeumában december 2-ig.

A „Buda-Pesti Horizont; Panorámaképek
Budapestrõl“ címû kiállításon a 16 erede-

ti, úgynevezett vintázs-kópia mellett az érdeklõ-
dõk 8 panoráma-felvételt és nagyjából 100 vá-
rosképet láthatnak. A kiállítás szervezõi elsõsor-
ban a XIX. században készült, fotótörténeti ku-
riózumnak számító fotográfiák közül válogat-
tak, az 1860-as évektõl, a városfényképezés ko-
rai szakaszától az 1985-ig terjedõ idõszakig.

Demeter Zsu-
zsanna, a tárlat
kurátora a meg-
nyitón elmond-
ta: a mai tech-
nikai lehetõsé-
gek segítségé-
vel már bármi-

lyen szögben megcsodálhatjuk a települések pa-
norámáját, de mintegy 150 évvel ezelõtt, a város-
fényképezés korai szakaszában a panorámakép
elkészítése komoly szakmai tudást és felkészült-
séget igényelt. Hagyományos látószögû kamerá-
val legtöbbször egy magaslati pontról rögzítették
a XIX. századi panoráma-felvételeket. A fényké-
pész a megfelelõ szögben elfordította a gépet, és
egymás után több felvételt készített, majd ezeket
leporellószerûen illesztette össze. A speciális pa-
noráma-fényképezõgépek csak a XX. században
terjedtek el Magyarországon.

A múzeum fényképgyûjteménye nagyjából 200
ezer felvételt õriz. Pest-Budát és Budapestet ábrá-
zoló panorámaképbõl 30 van, ez a gyûjtemény
egyedülálló az országban. Demeter Zsuzsanna sze-
rint a kiállítás elsõsorban fotótörténeti, de egyben
várostörténeti tárlat is, mivel a képek Budapest
nagyvárossá fejlõdésének szakaszait mutatják be.
(A tárlat december 2-ig látható, hétfõ kivételével
naponta 10-tõl 18 óráig. Cím: Kiscelli utca 108.)

Buda-Pesti Horizont a Kiscelli Múzeumban

XIX. századi panorámaképek Budapestrõl

1 % 1 % 1 %. A Csillaghegyi Csigaház Alapít-
vány (adószám: 18106730-1-41) köszönetet
mond azoknak, akik 2009. évi személyi jövede-
lemadójuk 1 százalékát, azaz 99 ezer 97 forintot
az alapítvány részére ajánlották fel. Az összeget
késõbbi felhasználás céljából tartalékolták.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási
területén megnõtt a jogtalanul tárolt gépjármûvek
száma. A „letárolt“ autók célpontot nyújthatnak az
autófeltörést elkövetõknek, illetve rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 30/2010. (VI.
4.) Fõv. Kgy. rendelet 49. § (1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-használati
hozzájárulás nélkül közterületen - a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel - nem tárolhatók. A gépjármû üzem-
ben tartója az üzemképtelenné vált jármûvet saját
költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közte-
rületrõl. 
(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-használati
hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfel-
jebb 10 napig szabad tárolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármû
üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes ön-
kormányzattól kérheti. 

(4) A közterület-használati hozzájárulás fõútvonalra
és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán
nem, mellékútvonalra csak határozott idõre - legfel-
jebb 90 napra - a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó ren-
deletei szerint, díj ellenében adható ki.“
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló
2012. évi II. törvény 29. §-a alapján „közterület a
tulajdonos személyétõl, illetve a tulajdonformától
függetlenül minden olyan közhasználatra szolgáló
terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül
vagy azonos feltételek mellett igénybe vehetõ,
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elõl el nem zárt
részét is.“
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-tes-
tületének az önkormányzat tulajdonában lévõ közte-
rületek használatáról és rendjérõl szóló, 30/2004.
(VII.1.) rendeletének 15. § kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármû:
- az a jármû, amely mûszaki állapota miatt üzemkép-
telen;

- az a jármû, amely egyedi azonosító jellel (rend-
szám) nem rendelkezik;
- az a jármû, amely nem rendelkezik érvényes okmá-
nyokkal:
a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.“
Minden gépjármû tulajdonos vagy üzembentartó el-
lenõrizze a gépjármûve forgalmi engedélyének érvé-
nyességét, illetve az autó mûszaki állapotát.
Elõször a gépjármûre piros felszólító matricát helye-
zünk fel, majd levélben keressük meg a tulajdo-
nost/üzembentartót. Amennyiben a két felszólítást
követõen is közterületen található a gépjármû és
nincs érvényes forgalmi engedélye, vagy továbbra is
forgalomképtelen állapotú, abban az esetben hatósági
elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy üzem-
képtelennek minõsülõ gépjármûve közterületen
való tárolását mielõbb szüntesse meg!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Gépjármûvek 
közterületi tárolása
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Ajámbor Olvasó talán meglepõdik a cím
láttán: hogyan lehet egy citromot po-

fozni? Pedig lehet, amint az nemsokára ki-
derül. Az eset a régmúltban történt, a 60-as
évek közepén, egy szép nyári napon. Abban
az idõben -bizonyára sokan emlékeznek rá -
megvoltak még a régi, földszintes kis házak
leanderes-petúniás udvarukkal, és a kanyar-
gós, macskaköves utcák, melyek olyan meg-
hitté tették Óbudát.

Ha az ember Krúdy történeteit olvassa,
egy édes-bús hangulatú, vágyódással és
nosztalgiával teli álmos kisváros képe tûnik
fel a képzeletében. Az én számomra azonban
Óbuda teljesen más volt: élettõl pezsgõ, zaj-
ló események színhelye, ahol nem csak jelen
volt az ember, hanem maga is része volt az
egésznek. Ha egy verõfényes napon szétnéz-
tem az utcákon, vagy a felnéztem a hegyre,
láttam, ahogy a fény porzik a levegõben, és a
táj szinte fürdik benne. Ahogy mondani
szoktam: Óbudán még a nap is másképpen
süt! Minden teli volt elevenséggel, mi, gye-
rekek mindent érdekesnek és izgalmasnak
találtunk, mindenre kíváncsiak voltunk.

Akkoriban sok lovas kocsi járt az utcákon, de
a technikai haladásnak köszönhetõen már gumi-
kerekekkel voltak felszerelve, ezért nem zörögtek
a macskaköveken úgy, mint a szekerek szoktak a
kövesúton. A lovak gázkibocsátása csekély volt,
inkább más égésterméket potyogtattak (a verebek
nagy örömére): ez volt történetünk fontos kellé-
ke, a citrom. A lovas kocsik és az autók gumike-
rekei a lócitromok egy részét érintetlenül hagy-
ták, más részét pedig szépen kilapították és bele-
nyomták a kockakövek közötti résekbe.

És most lép színre történetünk fõszereplõ-
je, a Citrompofozó.

Róla tudni kell, hogy a haja egészen fehér
volt, az orra pedig olyan rikító piros színben ra-
gyogott, mint egy derûs nyári naplemente
visszfénye a Hármashatár-hegy fölött. Olvasó-
im talán emlékeznek még rá, hogy a Kórház ut-
cában, a piac mellett volt hajdan egy füstös
kocsma (ma a cikk-cakkos panelház magaso-
dik a helyén). Itt találkoztak délután a környék-
beli elõkelõségek (utcaseprõk, szénlehordók,
piaci rakodók), kitárgyalni a nap eseményeit. A
kocsma elõtt üldögéltek a zöldséges standokon,
közöttük foglalt helyet hõsünk is, akinek törzs-
vendég mivoltát orra színe is jelezte.

Napközben szorgalmasan takarította a kör-
nyék utcáit. Szépen megállt a pacik által hátra-
hagyott kupacoknál, és gallyseprûjének nyelé-
vel piszkálta ki a kövek közeibõl azt, amit a ke-
rekek odanyomtak. Aztán derékszögben álló
lapátjára felsöpörte, és beledobta a taligájába.
Azaz csak söpörte volna: a huncut lócitromok
egy része szanaszét gurult. A bácsi persze utá-
nuk nyúlt a seprûvel, és igyekezett megrend-
szabályozni a renitens golyókat.

Egy verõfényes napon éppen a Vihar utca és
a Hunor utca sarkánál tette a dolgát, amikor ba-
rátaimmal épp arra jártam és megláttuk, hogy a
szanaszét guruló lócitromokat próbálja egybe-
terelni. Egyikünk elkiáltotta magát:

- Nézzétek, Citrompofozó!
Több se kellett a bandának, kórusban elkezd-

tük kiabálni:
- Citrompofozó! Citrompofozó!
Az öregnek nem csak az orra, hanem az

egész feje is élénk piros színben kezdett tündö-
kölni:

- Citrompofozó az anyátoknak a…!!! - és
itt barátságtalan kifejezések következtek,
melyeknek többségétõl a nyomdafesték is

felvenné barátunk arcszínét, ezért nem idé-
zem szó szerint.

Lényegében igen mérges lett, ami persze
olaj volt a tûzre, mi még inkább bosszantot-
tuk. Az öreg elkezdett kiabálni:

- Na megálljatok, jövök!
- Jó, addig én Ludast olvasok - mondtam

neki (utalás a régi Ludas Matyi címû vicclap-
ra, sokan emlékeznek még rá).

- Elkaplak benneteket, csirkefogók!!! -
most már tajtékzott szegény.

- Ahhoz fürgeláb is kéne, fater!
Citrompofozó (nevezzük most már így) be-

ledobta fentebb említett derékszögû lapátját a
taligájába, otthagyta igyekezetének tárgyát, és
a taligát maga elõtt tolva, elkezdett utánunk
szaladni, éktelen zörgést csapva a Hunor utcá-
ban (a járókelõk nagy csodálkozására). Mi is
futottunk, vigyázva, hogy utol ne érjen ben-
nünket, de teljesen lerázni se akartuk. Ha na-
gyon lemaradt, bevártuk. Közben buzdítottuk:

- Citrompofozó, hajrá, Citrompofozó!
Látta szegény, hogy a taligával sose ér utol

bennünket, ezért azt a Körte utca sarkánál el-
hagyta, így már tényleg fürgébb volt, de min-
ket elkapni mégse tudott. Végül nagy ordíto-
zással a Hévízi útig kergetett bennünket, ak-
kor aztán feladta. Mi persze majd halálra rö-
högtük magunkat.

El is felejtettük a dolgot. De estefelé a Kór-
ház utcában jártam tettestársaimmal. A kocs-
ma elõtt, a zöldséges standokon most is ott ül-
tek a madarak, szorgalmasan gargalizálva.
Nem is figyeltünk rájuk, szokás szerint kö-
zömbösen haladtunk el elõttük, pár méterre.
És ekkor hirtelen földbe gyökerezett a lábunk:
ott ült rikító színû orrával a Citrompofozó is, a
korsó sörével. Elfutni már késõ volt. Megijed-
tem: ha ez most elkap, lesz nemulass!

Az öreg komoly arccal nézett ránk. Lát-
tam a szemén, hogy nagyon jól tudja, kikkel
akadt össze. És legnagyobb meglepetésem-
re, egyszerre csak halvány mosoly jelent
meg az arcán. Aztán a mosoly mind széle-
sebb lett, végül a Citrompofozó hatalmas
nevetésben tört ki.

Mi döbbenten álltunk ott, és csak néztük, de
aztán furcsa melegséget kezdtünk érezni, ami
valahonnan belülrõl jött. Mégse lehet ez a Cit-
rompofozó olyan goromba ember. Talán õt is
szerette valaki, neki is van, vagy volt gyereke,
sõt, talán õ maga is volt gyerek valamikor.

Mi is elkezdtünk vigyorogni, aztán elsom-
fordáltunk. Én pedig annyi év után is jó

szívvel emlékszem vissza a fehér hajú, vörös
orrú utcaseprõ bácsira, aki úgy megkergetett
minket Óbuda utcáin, és akinek csupaszív ne-
vetése még ma is visszhangzik bennem.

Czirbik Sándor

Írjon és nyerjen! Tollforgatók figyelem! - ezzel a címmel indított új játékot Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. Óbudát mutathatják be az alkotók személyes történetükön keresztül. A bekül-
dött mûveket egy bizottság értékeli, és a leginkább tetszõ alkotásokat jutalmazza. Néhány ezek
közül felkerül az önkormányzat honlapjára, és az Óbuda Újságban is megjelenik.

A Citrompofozó

K i ne ismerné a Tûz,
víz, repülõ elneve-

zésû játékot, de vajon ho-
gyan lehet ezt mûalkotá-
sok között játszani? A vá-
laszt elárulják majd Varga
Imre szobrai. Játék köz-

ben a résztvevõk felfe-
dezhetik, hogy kik voltak
az Argonauták, Promé-
theusz, Odüsszeusz és
Ikarosz. Majd a történetek
alapján kollázst készíthet-
nek, vagy akár agyagoz-

hatnak is. A program no-
vember 18-án 10 órakor
kezdõdik, 13 óráig tart.
Helyszín: BTM Budapest
Galéria - Varga Imre Kiál-
lítóház (Laktanya utca 7.)
* December 9-én a „Ké-

pek, hangok, illatok“ cí-
mû program várja az ér-
deklõdõket. (Részvételi
díj 800 forint. Kísérõjegy:
400 forint.) 

A részvételhez elõzetes
regisztráció szükséges,

melyet az alábbi elérhetõ-
ségeken tehetnek meg.
Amennyiben szeretnének
értesítést kapni a progra-
mokról, jelentkezzenek az
Alkotónapok levelezõlistá-
jára! (További információ
Tóth Annánál a vialkoto-
napok@mail.btm.hu e-mail
címen, vagy a 06-20-566-
8084-es telefonszámon.)

Tûz, víz, repülõ 

Alkotónapok a Varga Imre Kiállítóházban
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Erõsség
Rejtvényünkben John McEnroe teniszkirály mondását
olvashatja. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 20.
sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az elsõ fõsor (zárt betûk: Y. S. I.). 14.
Bakonyi vizünk. 15. Phil …, angol zenész. 16. Máltai, spa-
nyol és belga autók jele. 17. Latin és. 18. Ki ellentéte. 19. Vá-
sárolná. 20. … est omen, latin mondás. 21. TÁÁH. 23. Rész-
ben nyegle! 24. Becézett Henrietta fordítva. 25. Országosan
ismert keresztrejtvényszerkesztõ volt, József. 27. Belül rá-
ken! 28. Néma nádas! 29. Tyúk teszi. 31. Kubai és spanyol
autók jele. 32. Hangszerrész. 33. Higany és kálium vegyjele.
34. Orosz repülõgép betûjele. 35. Fejér megyei helységben
élõ. 37. Vak betûi keverve. 38. Részben beköltözik! 40. Test-
tartó szerkezetünk névelõvel. 42. Nitrogén, protaktínium,
hidrogén vegyjele. 43. Visszacsen! 45. Mázolja. 46. Antilop-
fajta. 47. Kis Eszter. 49. RYVI. 51. Uránium és klór. 52. Sü-
tõhely. 54. …, Lake and Palmer amerikai poptrió. 
FÜGGÕLEGES: 1. Az ezüst vegyjele. 2. Francia napilap. 3.
R. M. S.! 4. Egyfajta beszédhibás fordítva. 5. Azonos mással-
hangzók. 6. Angol ecet. 7. Nagyon fél visszafelé. 8. Hatalmas
vízfelületet. 9. … Derek, amerikai filmszínésznõ. 10. Belga,
luxemburgi és vatikáni autók jele. 11. L. N. 12. Nagyon nya-
fog. 13. Kendnek. 20. A mondás másik fele (zárt betûk: S.
G. O.). 22. Lehet hatása. 25. Amerikai elnök keresztneve. 26.
Oroszul menj, fordítva. 29. Gyógyító idõszakasz. 30. Indíték. 32.
Korábbi angol film címe. 34. Névelõs európai nép. 35. Buta, osto-
ba. 36. Éktelen virágtartó edény. 37. Névelõs tenyérbecsapás. 39.
Ken …, a Száll a kakukk fészkére írója. 41. David …, brit színész
volt. 42. Orosz fiúnév. 44. Szén, tellúr és nitrogén vegyjele. 48. Ru-
hadarab. 50. Tím betûi keverve. 53. Cellában van! 55. Indulatszó.
56. Nagy Kálmán szignója. Ipacs László

Az október 24-én megjelent, „Õsz Adyval“ címû rejtvényünk megfej-
tése: „Most is együtt a csönd s a lárma, az õsz csak bennünk változott“.

• A JÖVÕBARÁT ALAPÍTVÁNY õsztõl új programokat kínál a
hátrányos helyzetû fiataloknak, valamint a tartalmas szórakozásra vágyó
felnõtteknek. Lesz többek között: kangoo, karate, argentin tangó kezdõ
tanfolyam. (Cím: Pethe Ferenc tér 1-3. Részletek: www.jovobarat.hu)
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Hazai pályán jó játékkal
kezdték az Óbudai Kaszá-
sok a bajnokságot. Két
ponttal kikaptak ugyan,
de ha jobban koncentrál-
nak az utolsó percekben,
akár meglepõ gyõzelmet is
arathattak volna a tavaly
negyedik helyen végzõ,
erõs kezdõ ötössel rendel-
kezõ Eger ellen.

Ú j játékosokkal és új
edzõvel próbálja

feledtetni az elmúlt évi
gyengébb szereplést az
NB I/B-ben játszó csa-
pat. Peremiczki Istvánt
Varga Mátyás váltotta a
kispadon, a játékoske-
retben az amerikai Lon-
don Warren, Dankó Ta-
más, Kollár Balázs,
Köntös Gergõ, Pintér
Zalán és az egy év után
visszatérõ Tóth Levente
érkezése hozhat kedve-
zõ változást. A javulás
elsõsorban a szakmai
munkában várható, hi-
szen Varga Mátyás ta-
pasztalt, sokoldalúan
képzett edzõ, aki több
NB I-es csapattal és a
legmagasabb szinten,
szövetségi kapitányként
is ért el sikereket. - Már-

ciusban kaptam felké-
rést az egyesület vezetõ-
itõl, amit rövid gondol-
kodás után elfogadtam.

Ismerem a klubban fo-
lyó színvonalas, után-
pótlásnevelõ munkát,
izgalmas feladatnak, ki-
hívásnak tartom, mit le-
het elérni a felnõtt csa-
pattal.

Tartották a lépést
Noha az új edzõ már a

felkészülés alatt is igen
kedvezõ benyomásokat

szerzett játékosairól és a
gyakorló mérkõzéseken
látottakkal is elégedett
volt, mégis meglepte a

csapat bátor kezdése. A
rutinosabb, összeszo-
kottabb vendégek hamar
felismerték, hogy nem
„nyeretlen kétévesek-
kel“ csatáznak, az elsõ
negyedben csak egy
ponttal voltak jobbak.
Késõbb sem változott
sokat a helyzet, a lelkes
hazai gárda tartotta a lé-
pést, csak gyengébb vé-

dekezésének köszönhet-
te, hogy nem tudott
elõzni. A kritikus hely-
zetet egy rövid ideig tar-
tó tízpontos egri vezetés
jelentette, de ebbõl is
felállt a csapat, sõt a be-
fejezés elõtt két és fél
perccel már három pont-
tal is vezetett. Ezt köve-

tõen mintha befedték
volna a vendégek gyû-
rûjét, a fiúk nem szerez-
tek több kosarat, az Eger
viszont öt pontot dobott,
és végül gyõztesen
hagyta el a pályát.

Lesz ez még jobb is
A találkozó után Var-

ga Mátyás edzõ nem
tûnt letörtnek: - Kíván-

csian vártam a bemutat-
kozó mérkõzést, hiszen
a felkészülés alatt egyre
jobban összerázódott a
rutinos idõsebbekbõl és
a lendületes fiatalokból
álló csapat. Most azért
maradt el a siker, mert
gyengébben védekez-
tünk és a lepattanó lab-
dák megszerzésében
jobb volt az ellenfelünk.
A fiúk mégis dicséretet
érdemelnek, teljesen
elégedett vagyok a hoz-
záállással és a mutatott
játékkal. Egyénileg nem
nyújtott senki extra tel-
jesítményt, egységes
csapatjátékkal tudtuk
megnehezíteni az egriek
gyõzelmét.  

Jegyzõkönyv: Óbudai
Kaszások-Eger 62:64.
Legjobb kosárszerzõk:
Mike 14, Warren 12,
Dohár és Losonczy 7-7.

A folytatásban igazo-
lódott, hogy sikeresebb
idény elé néz az átalakí-
tott csapat: egy elõre
kalkulált vereség után
két remek gyõzelem. 2.
forduló: Baja-Óbudai
Kaszások 84:70. 3. for-
duló: Óbudai Kaszások-
Salgótarjáni KSE 85:83
(bravúros pontszerzés a
tavalyi bajnok ellen). 4.
forduló: Óbudai Kaszá-
sok-Tiszaújváros 96:89.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Kosárlabda

Bíztató bajnoki nyitány

A z egyesület leg-
e redményesebb

versenyzõje Beták Anna
volt 1 arany- és 2 ezüst-
éremmel, így az össze-
tett korosztályos pont-
versenyben II. helyezést
ért el. Az RSE vezetõi,
edzõi, Gyepes Lajos és
Gyepes Ádám Könczöl
Zsuzsi eredményére kü-
lön felhívták a figyel-
met, hiszen 200 mellen
szenzációs idõvel orszá-

gos korosztályos rang-
listavezetõ lett. Jól sze-
repelt még Börcsök Dá-
niel is. A nagy létszámú
mezõnyben 200 mellen
idejét javítva bronzér-
met nyert. 

Érmesek: Beták An-
na: 1 arany-, 2 ezüst-
érem. Sarkadi Réka: 2
ezüst-, 1 bronzérem. Ve-
nyige Ádám: 1 bronz-
érem. Börcsök Dániel: 1
bronzérem. Sz. Cs. 

Nyolc dobogós helyezés a Római SE-nek

Asztalitenisz mindenkinek!
A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõ Sportegyesület-
nél az asztalitenisz iránt érdeklõdõ gyermekek, szüleik,
valamennyi korosztály jelentkezését várják. Utánpót-
lás- és szabadidõsport egyaránt ûzhetõ, érdeklõdés
szerint. Iskolai helyszínek: Váradi, Medgyessy, Bárczi.
(Jelentkezni lehet Kelen Balázsnál a 06(70)314-0021-
es telefonszámon és a csmsz.sport@gmail.com e-mail
címen.)

Szép rajtot vett a Római Sport Egyesület (RSE) az idei szezon elsõ versenyén. Sporto-
lói kiváló eredménnyel zárták a Székesfehérváron rendezett Országos Utánpótlás
Úszóversenyt október 13-án és 14-én. A kétnapos megmérettetésrõl 1 arany-, 4 ezüst-
és 3 bronzéremmel tértek haza az óbudai úszók.
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ABánkuti MotorSport nyolc-
szoros ralikrossz magyar

bajnok versenyzõjének, Bánkuti
Gábornak nem akármilyen él-
ményben lehetett része az I. Ma-
gyar Gliding Air Race (Budaörsi
Repülõnapok) rendezvényen. Ve-
res Zoltán mûrepülõ Európa-baj-
nok repülõjével mérhette össze
Peugeot 206-os versenyautója
erejét egy speciális gyorsulási
versenyen. 

Az óbudai versenyzõnek nem
volt oka a végeredmény miatt
szégyenkezni, hiszen a táv két-

harmadáig vezetett, és csak akkor
hagyta le autóját a repülõ, miután
az már jócskán felemelkedett a
földrõl. Bánkuti Gábor a levegõ-
be persze már nem akarta követni
„ellenfelét“, hiszen õ négy kerék-
kel a földön érzi magát a legjob-
ban - a Peugeot volánja mögött. 

Veres Zoltánt viszont annyira
lenyûgözte a ralikrosszautó gyor-
sulása, hogy legszívesebben ma-
ga is kipróbálta volna azt, amire a
Bánkuti MotorSport jóvoltából
hamarosan lehetõsége lesz egy
teszten. 

Repülõvel versenyzett a Peugeot

Családi sportnapra invi-
tálta a kaszásdûlõi lakóte-
lepen élõket a Jövõbarát
Alapítvány Pethe Ferenc
téri klubhelyiségébe és a
parkba. A Fogyatékkal
Élõk Sportszervezeteinek
Magyarországi Szövetsé-
gével (FMSZ) és a Hallás-
sérültek Sportszövetségé-
vel közösen október 14-én
rendezett program célja,
hogy a lakók, elfogadva a
másságot, megismerjék
és együtt sportoljanak a
fogyatékkal élõkkel. 

A z egész napos mû-
sorban kerekesszé-

kes kosárlabda, aka-
dálypálya, ergo evezés,
szkander, asztalitenisz,
csocsó és biliárd várta a
résztvevõket. „Az Év
Civil Szervezete“ díjjal
október 13-án, az V. Ci-
vil és Nemzetiségi Na-
pon kitüntetett Jövõba-
rát Alapítvány munka-
társai mindent elkövet-
tek, hogy sikeres legyen

az elsõ alkalommal tar-
tott esemény. Jóllehet,
lehetett volna nagyobb
is az érdeklõdés, úgy tû-
nik, csatát nyert a hár-
mas jelszóval (Elfoga-
dás-Sport-Aktivitás)
hirdetett sportnap. Elfo-
gadás: a lakók elfogad-
ják a másságot, megis-
merik, személyesen is

megtapasztalják a fo-
gyatékosok problémáit.
Sport: megmutatták,
mit lehet együtt csinál-
ni, a gyakorlás során ki-
derült, a sport mindenki
számára biztosítja az él-
ményeket, nem rekeszt
ki senkit. Aktivitás: a
sportnap akkor válik
igazán hasznossá, ha

utána megnõ az aktivi-
tás, a résztvevõk számá-
ra igénnyé válik a rend-
szeres testedzés. 

Az élsporttal foglal-
kozó FMSZ partnersége
hasznos lehet, hiszen
akik a Jövõbarát Alapít-
vány keretén belül fi-
gyelemre méltó eredmé-
nyeket érnek el, náluk
folytathatják a magas
szintû sportolást. Így ju-
tott el Pálos Péter a lon-
doni paralimpiára, ahol
asztaliteniszben szerzett
aranyérmével Óbuda
hírnevét is öregbítette.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Elfogadás-Sport-Aktivitás

Sportnap fogyatékkal élõkkel Kaszásdûlõn

Budapest Maraton Óbudán
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Köz-
pont 5 tagú váltója sikeresen szerepelt a 27. Spar Nem-
zetközi Maratonon. A több mint 18 ezer sportoló között
755, köztük 10 (nevében is) óbudai váltó indult. A csapat
4:28:10-es eredménnyel teljesítette a távot.A csapat tag-
jai: Demjénné Vörös Marianna (a Gyermekjóléti Szolgá-
lat családgondozója), Hevesi Dávid (a RING családgon-
dozója), Székely Lászlóné (munkaügyi elõadó), Király
Mónika (tanácsadó pszichológus), Vasáros Krisztina (a
Családsegítõ Szolgálat családgondozója).
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky
Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb
december 4-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Ház-
ban (Mátyás király út 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy
Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legkö-
zelebb november 15-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban (Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Be-
jelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választó-
kerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-
as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének megbízásából
Búzás Antal Gyõzõ minden hónap elsõ csütörtökén (legköze-
lebb december 6-án)16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti és tár-
sasházi tanácsadást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mó-
kus utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a
368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon fel-
tehetik társasházakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket
jogi szakértõnknek, dr. Németh Zsuzsannának, és bejelentkez-
hetnek ingyenes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a hó-
nap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közösségi Ház-
ban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.

Ingyenes tanácsadások

Létrejöttek a járási megál-
lapodások a 23 fõvárosi ke-
rület és Budapest Fõváros
Kormányhivatala között ok-
tóber 30-án. A dokumentu-
mokban a járási hivatalok
kialakításához szükséges, a
fõvárosi kerületi hivatalok-
hoz kerülõ feladatok ellátá-
sát biztosító humán erõfor-
rást és tárgyi eszközöket
részletezték, rögzítették.

Az eseményen részt
vett Navracsics Ti-

bor közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter, Szabó
Erika területi közigazga-
tásért és választásokért fe-
lelõs államtitkár, kerületi
polgármesterek, jegyzõk,
valamint a fõvárosi kor-
mányhivatal vezetése.

Egyszerûbb és 
gyorsabb ügyintézés

A szerzõdések kötése
újabb, jelentõs elõrelépést
jelent a modern kori járá-
sok kialakításának folya-
matában. A fõvárosi kerü-
leti hivatalok 2013. január
1-jén kezdik mûködésüket
a fõvárosi kormányhivatal
szervezeti egységeiként.
Átveszik az önkormány-
zatoktól az államigazgatá-
si feladatok egy részét. Ide

tartoznak majd például az
okmányirodák, a földhiva-
talok, a munkaügyi és a
népegészségügyi kiren-
deltségek, itt lehet majd
intézni a gyermekvédelmi,
gyámügyi és szociális
ügyeket. 

A magyar közigazgatás
egykor szerves egységét
képezõ járások és járási hi-
vatalok annak idején elvá-
laszthatatlan részei voltak
a magyar közigazgatás-
nak. A több száz éves
múltra visszatekintõ járási
rendszert 1983-ban szün-
tették meg. Jövõre új szer-

vezeti rendben és új céllal
alakulnak, a fõvárosban
kerületi hivatalok néven. 

A Magyary Program
és a járások

Akormány 2011-ben in-
dította el a Magyary Prog-
ramot. A kor követelmé-
nyeihez és céljaihoz igazo-
dó közigazgatási cselekvé-
si program egyik fõ irány-
vonala a járási rendszer ki-
alakítása. A járások az ál-
lamigazga-
tási tevé-
kenységek
és szolgál-

tatások döntõ többségét el-
érhetõ közelségben, magas
minõségben biztosítják
majd, az eddiginél jóval
költséghatékonyabb mó-
don, úgy, hogy mindeköz-
ben a már megszokott, lé-
tezõ ügyintézési helyszí-
nek megmaradnak. 

Az új rendszerben csak
azok az ügyek maradnak
a jegyzõknél, melyekhez
a helyi viszonyok ismere-
te elengedhetetlen, vagy

amelyekben országosan
nem egységes a szabályo-
zás és helyi mérlegelési
lehetõség is van.

Egyablakos
ügyintézés 

Januártól a budapestiek
elsõsorban az okmányiro-
dákban kerülnek majd
kapcsolatba a fõvárosi ke-
rületi hivatalokkal. Az ok-
mányirodák többsége a
már megszokott helyükön
marad, így a III. kerületi-
ek is. A fõvárosban folya-
matosan vezetik be a két-
mûszakos ügyfélfogadási
rendszert, ahol az állam-
polgárok 20 óráig intézhe-
tik ügyeiket. A közigazga-
tási reform távlati célja az
egyablakos ügyintézés
biztosítása, az úgynevezett
kormányablakok megva-
lósításával, a jövõ év végé-
ig. Országszerte 300 he-
lyen, a fõvárosban minden
kerületben az okmányiro-
dák bázisán jönnek létre a
kormányablakok, ahol
több mint 2000 hatósági
ügyet lehet majd egy hely-
színen elintézni. Sz. Cs. 

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) or-
szággyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap elsõ péntekén 16 órától tart-
ja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik irodában, illetve külön idõpont egyezteté-
sére is mód van a z.karpat.daniel@jobbik.hu drótpostacímen.

Aláírták a járási megállapodásokat Budapesten

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata képviseletében Puskás Péter (a képen középen) alpol-
gármester látta el kézjegyével a dokumentumot

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Az Összefogás Óbudáért Egyesület hírei 
• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából az egyesület 3000 anya-
tejpótló készítményt adott át a kerületi Védõnõi Szolgálatnak. A 2,5
deciliteres kiszerelésû, tejalapú anyatej-kiegészítõ tápszert a napokban
osztják ki rászoruló családoknak.
• Idegenvezetéssel egybekötött múzeumlátogatást szerveznek
november 24-én a Sziklakórház Múzeumba (I. Lovas út 4/c.).
Találkozás 14.15 órakor a Széll Kálmán téri metró kijáratánál.
(Jelentkezés és bõvebb információ a 06-30-200-3115-ös telefonszá-
mon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen.)
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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.
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E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Théma Nyomda Kft. 1106 Budapest, Jászberényi út 55.
Ügyvezetõ: Cseszlai Róbert

A Lakóközösségek Életminõsége
Javításáért Óbuda-Békásmegyer
Egyesület (LÉJÓBE) folytatja közér-
dekû tanácsadási szolgáltatását.

Ö n társasház vagy lakásszövet-
kezet lakóközösségében tu-

lajdonosként illetve bérlõként él és
érdeksérelem érte? Vitája támadt a
közös képviselõvel, vagy a lakókö-
zösséggel, netán az önkormányzat-
tal? Kérdései vannak a fûtéskorsze-
rûsítés, az ÖKOPlusz-program tény-
szerû tapasztalatairól, a pályázható
támogatások lehetõségeirõl?

Kérdései vannak, melyekre nem
kap választ? Nem ismeri jogait, le-
hetõségeit, segítséget szeretne? In-
gyenes tanácsadást biztosítunk,
ahol gyakorló társasházi és lakás-
szövetkezeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín: 
1. Békásmegyer, november 21-én

17-tõl 19 óráig, Békásmegyeri Kö-
zösségi Ház (Csobánka tér 5.).

2. Belsõ-Óbuda, november 22-
én 17-tõl 19 óráig, Lajos utca
113., földszint, északi oldal, lakás-
szövetkezeti iroda. (Elõzetes beje-
lentkezés: 367-8689.) LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás
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HAHOTA
Két szõlõszem megy a vasúti síneken. Azt mondja
az egyik:
- Majd én szólok, ha jön a vonat.
Kis idõ múlva:
- Must.

* * *
Egy utas odamegy a kisváros vasútállomásán az ál-
lomásfõnökhöz, és azt kérdezi tõle:
- Mondja uram, miért fekszik ez az állomás fél órá-
nyira a várostól?
- Mert azt akartuk, hogy lehetõleg inkább a sínek-
hez legyen közel.

* * *
A nemzetközi gyors elsõ osztályú fülkéjében egyet-
len utas ül. Hirtelen felpattan az ajtó, és egy fegyve-
res, álarcos gengszter lép be:
- Gyerünk, adja ide a pénzét! - parancsol az utasra.
- De nekem egy megveszekedett vasam sincs!
- Akkor miért reszket?
- Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. Ugyanis je-
gyem sincs...

* * *
Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
- Nem fog megrázni az áram, ha rálépek a sínre?
- Dehogyis, néni kérem. Csak arra vigyázzon, hogy
a másik lába ne érje közben a felsõvezetéket.

Benedek Elek születése napján ország-
szerte számos helyszínen ünnepelték a

Népmese Napját. 

A III. kerületben a
b é k á s m e g y e r i

Szent József Ház adott
helyet a Népmesék Vilá-
ga Kulturális Egyesület

ez alkalomból szervezett családi prog-
ramjának. A mesemondás és közös
drámajáték után a Buda Balance
Egyesület táncbemutatója követke-
zett, majd mesemondó versenyen mé-
rették meg magukat a jelentkezõk. A
verseny  elsõ helyezettjei: Binder Bar-
nabás, a Mustármag Keresztény Álta-
lános iskola 2. osztályos tanulója és
Csordás Regõ, a Pais Dezsõ Általános
Iskola 5. osztályos diákja. 

A Népmese Napja

Fenti címmel nyílt idõszaki kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múze-
umban. A tárlat november 18-ig látható, hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig.
(Cím: Korona tér 1.) 

Szoc deko - textília

A Békásmegyeri Közösségi Házban rendezték a FIFe-Felis Hungarica
Nemzetközi Macskakiállítást. Az érdeklõdés óriási volt. Aki akart, ha-
za is vihetett egyet-kettõt a legszebbek közül
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