
A nyár folyamán számos iskola és óvoda
rekonstrukciós, illetve állagmegóvó
munkáját végeztette el az önkormányzat. 

Október 1-jén 15 és 17 órától tartja az ön-
kormányzat az Idõsek világnapi ünnepsé-
get az Óbudai Kulturális Központban. 

Az Anyatej Világnapja alkalmából rendezik
idén is - immár kilencedik alkalommal - a
kisgyermekes családok egészségnapját.24

Kisgyermekes családok egészségnapja
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Megújult oktatási intézmények

9
Ünnepség az Idõsek Világnapján

A III. kerületi tankerület
tanévnyitó ünnepélyének
az Óbudai Árpád Gimnázi-
um adott otthont. 

Az eseményen részt
vett Varga Mihály

nemzetgazdasági minisz-
ter, Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ és Bús
Balázs polgármester. A
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ által
idén elsõ alkalommal
megszervezett tanévnyitón
több óbudai és békásme-
gyeri oktatási intézmény
vezetõje is jelen volt.

Tamás Ilona tankerületi
igazgató nyitotta meg a
2013-2014-es tanévet, mi-
után átadta a pedagógu-
soknak a Pedagógus Em-
lékérmet.

Varga Mihály köszöntõ-
jében méltatta a magyar
közoktatás színvonalát,
mely - mint mondta - nem-
zetközi összehasonlításban
is kiemelkedõ. A több mint
100 éves Árpád Gimnázi-
umról szólva hangsúlyozta,
méltán lehet büszke ered-
ményeire és hagyományai-
ra. Adiákoknak azt javasol-
ta: - Válasszatok bármely
pályát is, ne elégedjetek
meg a középszerrel, legye-
tek abban kiválóak.

Tanévnyitó az Árpádban

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-
ma október 7-én, hétfõn
jelenik meg. Újságunk
korábbi számai is olvas-
hatók a www.obuda.hu
honlapon.

Kedvezményes
burgonyavásár

Az önkormányzat a ha-
gyományos, kedvezmé-
nyes burgonyavásárlási
akciót október 10-én és
11-én rendezi. (Felhívás
következõ számunkban.)

Ahagyományos õszi takarítási akciót
szeptember 28-tól október 13-ig ren-

dezi az önkormányzat. Idén is begyûjtik a
veszélyes hulladékokat, melyeket szeptem-
ber 28-án és október 12-én adhatnak le a
kijelölt helyszíneken. TUDNIVALÓK A 13. OLDALON

HÉKÁS-BÉKÁS a Csobánka téren – az Óbudai Nyár záróeseménye.      Képriport a 4-5. oldalon 

Takarítsuk ki Óbudát!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Beruházás

A Kastély Óvodában
(Bécsi út 236.) - a

gondnoki lakás megüre-
sedése után - külön cso-
portszoba létesült szab-
ványos vizesblokkal, öl-
tözõvel és felnõtt vécé-
vel, közvetlen kijárással
a hozzá kapcsolódó ját-
szó teraszhoz. Az érintett
óvodai csoport a bõvítés
elõtt egy tornaszobában
kapott elhelyezést.  Az új
csoportszobához tartozó
bejárati szélfogót is újjá
építették.

Az Ágoston Mûvészeti
Óvodában (Ágoston utca
2/a) a villámhárító rend-
szert  újították fel.

A Cseresznyevirág
Mûvészeti Óvoda Med-
gyessy Ferenc utcai 1.
szám alatti épületének
padlóburkolata már ve-
szélyesen elöregedett, a
halaszthatatlan felújítás
eredményeképpen most
legalább 15 évre megfe-
lelõ minõségû lett újra a
tornaszoba.

Az Óbudai Mesevilág
Óvoda Bárczi utca 1.
szám alatt lévõ épületé-
nek víz-csatorna rend-
szerét felújították, így

már nem kell szá-
molni további dugu-
lásokkal.

A Vízi Tagóvoda
Víziorgona utca 2.
szám alatti épületé-
nek tetõkupolájában
kicserélték a leg-
rosszabb állapotú,
beázást okozó tetõ-
bevilágítókat.

Megnövekedett a
játszóudvar a Mókus
Óvodában (Mókus
utca 1.), a szakem-
berek ezt a kerítés
régi közterületi ját-
szótér felé való át-
helyezésével valósí-
tották meg. A vil-
lámhárító ugyan-
csak megújult.

Részleges tetõfel-
újítást végeztek a
Szérûskert utcai, a Vízi-
orgona utca 8., illetve a
Víziorgona utca 1. szám
alatt lévõ bölcsõdékben,
a Mosolygó Tagóvodá-
ban (Kelta utca 8.), a
Bárczi Géza Általános
Iskolában és az Árpád
Gimnáziumban.

Az önkormányzat sok
éves igénynek tett eleget
a Zipernowsky Károly

Általános Iskolában,
amikor a földszinti és
emeleti vécéket felújítot-
ta. Az Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani
Intézmény egyik óvodai
csoportjához eddig nem
tartozott kötelezõen elõ-
írt vécé-blokk. A meglé-
võ vizesblokk szétvá-
lasztásával ez a problé-
ma is megoldódott.

Megújult a nagy mére-
tû énekterem burkolata
az Árpád Gimnázium-
ban, a Harrer Pál Általá-
nos Iskolában pedig a
számítástechnika terem,
miután átalakították az
egymás melletti tanter-
mek méretbeli arányát a
szerverszoba teljes levá-

lasztása és klimatizálása
érdekében. A földszinti
tantermek is átalakultak,
és befejezõdött az intéz-
mény fûtés és csatorna
alapvezetékeinek cseréje
is.

Az Almáskert Óvoda
(Szérûskert utca 37.)
padlószintje és vele
együtt a belsõ válaszfa-
lak is 3-4 centimétert
megsüllyedtek, tönkreté-
ve az alattuk lévõ vezeté-
keket is. Mára befejezõ-
dött a teljes belsõ elbon-
tás és lezárult a felújítás
a konyhában és környe-
zetében.

A Százszorszép Óvoda
Reménység utca 6. szám
alatti épületében a hom-

lokzatok vakolásá-
val, színezésével
megtörtént az elõzõ
évben önkormány-
zati és alapítványi
pénzbõl megépített
tornaszoba végleges
befejezése.

Az egész intéz-
mény területén befe-
jezõdött a világítási
rendszer felújítása
és szabványossá té-
tele a Medgyessy
utca 3. szám alatti
bölcsõdében.

Új, könnyûszer-
kezetes álmennye-
zet került a Pais
Dezsõ Általános Is-
kola aulájában a ré-
gi álmennyezet he-
lyére.

A Veres Péter
Gimnáziumban is elér-
kezett az ideje a már
erõsen kopott könyvtár
padló cseréjének, me-
lyet meglévõ anyagból
végeztek el a kivitele-
zõk.

A nyári szünet alatt
is mûködõ ügyeletes
óvodákban párásító be-
rendezéseket építettek
be, melyek azonnal el-
nyerték a gyermekek
tetszését.

Az Óbudai Gimnázi-
umnak a Fõvárosi Önkor-
mányzat a mûködtetõje,
de megállapodás alapján
közös finanszírozásban
újulhat meg az idõk során
több helyen tönkrement
tetõszerkezet.

A Kelta Bölcsõdében felújították a tetõt, illetve kicse-
rélték a beázás miatt tönkrement beépített szekrénye-
ket a csoportszobában. Az Óbudai Egyesített Bölcsõdék
telephelyein Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata folya-
matosan javítja ki a hibákat 

Nyáron felújították a Kerék Általános Iskola és Gimnázium udvarát. A
régi, töredezett és balesetveszélyes aszfalt helyett részben díszbur-
kolatot raktak le, részben pedig füvesítettek. Mivel sok gyerek bicik-
livel jár iskolába, a kerékpártárolót is megerõsítették. A több millió
forintos rekonstrukciót teljes egészében Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata finanszírozta

Megújult oktatási intézmények
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Képriport

Az Óbudai Nyár június elejétõl augusztus végéig 11 hely-
színen zajlott kulturális programsorozatát a hagyomá-
nyos, ingyenesen látogatható Hékás-Békás zárta au-
gusztus 31-én a Csobánka téren. 

A tartalmas napon ipar- és népmûvészeti vásár-
ral, kézmûves foglalkozásokkal, játszóházzal,

mese- és bábelõadásokkal várták a gyermekeket
szüleikkel, családtagjaikkal együtt. Az idei sztárfel-
lépõ a ‘80-as évek egyik meghatározó rock-
együttese, a Karthago volt. 

Hékás-Békás zárta az Óbudai Nyarat

Karthago koncert a Csobánka téren

Furfangos csodavilág – mókás fizika, ügyeskedõ, régi
játékok, furfangos feladványok, kísérletek konyhai esz-
közökkel, ördögi lakatok, zsonglõrködõ

BÓDY MAGDI ÉS WESZELY ERNÕ LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE. Bódy Magdi a jazz, a
musical és a popzene világában egyaránt otthonosan mozgó, komoly karriert befutott
énekesnõ. Weszely Ernõ harmonikás, dalszerzõ, énekes, akinek lehengerlõ elõadói
stílusát, sajátos humorát a jazz és a francia sanzonok szerelmesei jól ismerik 

Fenevadak az utcán a Bab Társulat tolmácsolásában 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Gyermekvilág Óvoda idén is megrendezte immár hagyományos „Tan-
évnyitogató” címû programját augusztus 30-án az Arató Emil téren. A
programhoz csatlakozott az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyel-
vû Általános Iskola, a Platán Könyvtár, illetve a közeli bölcsõdék. Az
informális tanévnyitó találkozón játszóház, kézmûves foglalkozások,
sakk és egyéb játékok várták a kicsiket és szüleiket. A legnagyobb si-
kert már évek óta Gryllus Vilmos mûsora aratja, akivel a gyerekek idén
is együtt énekelték legismertebb slágereit. A hangulatos eseményen
több százan vettek részt

KARTHAGO KONCERT. A ‘80-as évek egyik meghatározó és legnépszerûbb hazai rockegyüttese
különleges, úgynevezett amerikai típusú west coast zenéjeivel a mai napig sikeres. Zenészek:
Takács Tamás, Gidófalvy Attila, Kiss Zoltán Zéro, Szigeti Ferenc, Kocsándi Miklós 

Öt rézfúvós és egy dobos izgalmas találkozása, ami nél-
külözi a zenei mûfajok korlátait – ez a Brassdance

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

VÖRÖSVÁRI ÚT

Felújítás a Juhász Gyula utcai focipályánál

Lezárták a Budapest-Esztergom vonal vasúti töltése alatti átjárót az au-
tóforgalom elõl. A munkálatok során szélesítik a töltést a Pók utcánál,
egyúttal várhatóan az eddigi egy helyett kétirányúvá alakítják a Gáz-
gyárhoz közeli „menekülõ” útvonalat 

A Budapest-Esztergom vas-
útvonalon is azok a Flirt vo-
natok fognak járni, ame-
lyeket a Stadler Rail Cso-
port szolnoki leányvállalata
gyárt. Az elsõ készre szerelt
jármûvet a cég 2014 áprili-
sában bocsátja a MÁV ren-
delkezésére, és a hatósági
próbák után azonnal forga-
lomba is állítják. 

Asvájci Stadler Buss-
nang AG összesen

42, részben alacsonypad-

lós elõvárosi, illetve regio-
nális villamos motorvona-
tot gyárt a MÁV-START
részére 2014 áprilisa és
2015 szeptembere között.
A beszerzést európai uni-
ós forrásból fedezik. Az
elfogadott színterv alapján
a vonatokat Szolnokon
kék-szürke-fehér-sárga
flottaszínekre festik. A jár-
mûveken 211 ülõhely
lesz. Végsebességük eléri
a 160 kilométer/órát. Az
utasok korszerû utastá-

jékoztató rendszeren ke-
resztül kaphatnak infor-
mációkat utazás közben.
A kocsikat légkondicioná-
lóval látják el, de lesz raj-
tuk WIFI, valamint mobil-
telefonok és laptopok töl-
tésére alkalmas hálózati
csatlakozó is. Esztergo-
mon kívül Székesfehér-
várra, Pusztaszabolcsra,
Szobra, Veresegyházra,
Vácra, Ceglédre és Szol-
nokra is ilyen vonatokon
lehet majd utazni. (d.)

Az iskolakezdéssel egy
idõben a BKV-járatain is
életbe lépett az õszi me-
netrend. 

A buszok, villamo-
sok jellemzõen

reggel, illetve a kora
délutáni órákban sûrûb-
ben közlekednek. A vál-
toztatásra a megnöve-
kedett utasszám miatt is
szükség volt. A július

végén mért napi utasfor-
galomhoz képest szep-
tember közepén átalago-
san 30 százalékkal töb-
ben utaznak a tömeg-
közlekedési jármûve-
ken. Nem könnyíti meg
az utazási körülménye-
ket az a tény sem, hogy
a fõvárosban jelenleg
több helyen is munkála-
tokat végeznek az uta-
kon. 

Õszi menetrend a BKV-járatokon

Szeptember végén kezdõdik az 1-es villamos rekonstruk-
ciója, mely várhatóan 2014 végéig tart 

Menetrendi változások
• Szeptember 16-tól a Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása miatt a 118-as
autóbusz csak a Szentlélek tér és az Óbuda autóbuszgarázs megállók között
közlekedik.
• Szeptember 21-tõl a 9-es és a 86-os buszok elsõ és utolsó járatának indulá-
si ideje néhány perccel változik. A 9-es menetrendjéhez igazítják a 83-as troli-
busz menetrendjét.

Új vonatokon utazhatunk Esztergomba

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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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 választókerület)

országgyûlési és önkormányzati képviselõ minden hó-

nap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a

Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodában. Idõ-

pont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzetesen be kell

jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Óbudai Civil Fórum
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata civil fórumot rendez október 3-án
16.30 órai kezdettel a polgármesteri hivatal tanácskozótermében.
A tervezett program: 16.30 órakor a fórumot megnyitja Bús Balázs polgármester. *
16.40 órától az új Kaszásdûlõi Kulturális Központot (3K) és a Civil Házat Lõrincz
Edina, az Óbudai Kulturális Központ ügyvezetõ igazgatója mutatja be. * 17.10 órá-
tól tudnivalók a 2013. évi II. féléves civil mûködési pályázatról (kiírás, adatlap, el-
számolás). Elõadók: Radnai Írisz civil referens, Zseniné Marton Tamara, a költség-
vetési és ellenõrzési osztály vezetõje, Mitró Marietta, az ellenõrzési csoport pénz-
ügyi ügyintézõje. * 17.30 órai kezdettel kérdések, hozzászólások. (További infor-
máció: Radnai Írisz civil referenstõl, a 437-8921-es telefonszámon.)  

Tervek szerint szeptember 21-én nyitja meg kapuit a kerület új mûvelõdési háza, a Ka-
szásdûlõi Kulturális Központ, 3K néven. Az intézmény három alapfunkcióra, a kultúra,
a közösség és a közmûvelõdés köré „épül” 

PONTOSÍTÁS. A szeptember 2-án megjelent Óbuda Újság elsõ oldalán, az „Új
játszótér az Óbudai Kulturális Központ udvarán” címû képaláírásban hibásan je-
lent meg a támogatás összege. A beruházás összegére vonatkozó mondat he-
lyesen: a projekt közel 10 millió forintba került. A HungaroControl Zrt. nem 800
ezer, hanem 1 millió forinttal támogatta a játszótérépítést pályázati úton.

Kulturális központ nyílik Kaszásdûlõn A fõváros vagyonkezelésébe
került a Római-part

Az egyes ingatlanok Fõvárosi Önkormányzat részére
történõ átadásáról, valamint önkormányzatokat érintõ
egyes törvények módosításáról szóló, 2012. évi CXC.
törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a Budapest
közigazgatási területén a fõvárosi kerületi önkor-
mányzatok és az állam tulajdonában álló, a Duna
partvonalával közvetlenül határos budai és pesti alsó
rakparton lévõ ingatlanok, valamint kikötõhelyek és
kikötõi infrastruktúra, illetve további a törvény 1. szá-
mú mellékletében, helyrajzi szám szerint felsorolt in-
gatlanok, valamint a nagyhajók fogadására alkalmas
kikötõhelyek és kikötõi infrastruktúra 2013. július 1.
napjával - az egységes városkép kialakítása és a köz-
lekedés fejlesztése érdekében - 99 évre a Fõvárosi
Önkormányzat vagyonkezelésébe kerültek.
A változás elsõsorban a Kossuth Lajos üdülõpartot, a
Római-partot, a Slachta Margit rakpartot érinti. Eze-
ket a területeket korábban Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata kezelte, a terület karbantartása éves
szinten közel 15 millió forintos költséget jelentett a hi-
vatal számára. Az idei évben a területet sújtó „évszá-
zad árvize” kapcsán az önkormányzatnak ugyan nem
volt kötelezõ feladata, azonban önként vállalva közel
50 millió forintot fordított a védekezési és helyreállítá-
si feladatokra.
Tekintettel arra, hogy az árvizet követõen a Duna-par-
ti területeket helyreállította, illetve augusztus 20-ra a
Slachta Margit rakparton található országzászlót és
környezetét is jó gazda módjára felújította, így a Fõ-
városi Önkormányzat vagyonkezelésébe gondozott,
jól karbantartott terület kerülhet.
Tájékoztatjuk a kerületi lakosságot, hogy az érintett
Duna-parti területekkel kapcsolatban felmerülõ javas-
lataikat a jövõben a Fõvárosi Önkormányzat - 1052
Bp., Városház utca 9-11. - részére küldhetik meg.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Megtekinthetõ 
szabályozási terv

Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2013. október 7-ig a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (Harrer Pál utca
2.) és ügyfélfogadási idõben a hivatal épületében, a
fõépítészi és várostervezési irodán (Hídfõ utca 18.),
valamint a http://obvsz.obuda.hu/kategoria/vele-
menyezheto-szabalyozasi-tervek/ internet-címen a
Toronya utca-Zúzmara utca-Zúzmara köz-Tábor-
hegyi lépcsõ által határolt terület, és a csatlakozó
útszakaszok területre készülõ Kerületi Szabályozá-
si Terv megtekinthetõ. Bús Balázs

polgármester

Internetes zenei rádió in-
dult Radio Pro néven – ze-
ne napi 24 órában, a leg-
frissebb zenékkel, a pop,
rock, hiphop, lounge és a
világzene legjobbjaival.

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzata

honlapjának nyitó olda-
láról egy kattintással el-
érhetõ a radiopro.hu-n
mûködõ új zenei csator-
na kínálata. Az oldalon a
zene mellett toplista,
programajánló és inter-
júk is olvashatók.

Az elsõsorban fiatalo-
kat célzó webrádiót az
Óbudai Kulturális Köz-
pont üzemelteti. A
weboldalon a hallgatók
nem csupán a 24 órás
zenefolyamot követhe-
tik, a Radio Pro a non-

stop zene mellé gazdag
zenei-kulturális tartal-
mat is kínál, többek közt
- kerületi és budapesti -

programajánlókat, friss
hazai és nemzetközi ze-
nei híreket, interjúkat és
klipbemutatókat.

Aktív zene! - rádiót indított Óbuda

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ PARKOLÓHELYEK TÖBBSÉGE. Október
végéig befejezõdik Belsõ-Óbudán a fizetõ parkolóhelyek
kialakítása. (Felvételünk a Timár utcában készült)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

Angliából érkezett több mint
tíz éve az úgynevezett Home-
Start, amely nálunk az Ott-
hon Segítünk nevet kapta, s
alapítványi keretekben mû-
ködik. Óbudán 2005-ben
alakult a csoport, amely a
kisgyermekes családoknak
nyújt különbözõ segítséget.
Az elmúlt nyolc évben már
110 családnál jártak.

- Ha segítségrõl beszé-
lünk, mindenkinek elõször
az anyagiak jutnak az eszé-
be, de a szervezet munkája
nem errõl szól, hanem…

- …mindenrõl, ami nem
pénz vagy egyéb anyagi
segítség- árulja el Magyar
Judit, az Otthon Segítünk
Alapítvány óbudai szerve-
zetének egyik szervezõje.
Elsõsorban az otthoni ház-
tartási, illetve a gyermek
körüli teendõk szervezésé-
ben, ellátásában segítünk a
kisgyermekes szülõknek.
Fontosnak tartjuk, hogy
mindenkinek olyan segít-
séget nyújtsunk, amire
szüksége van. Ha például
kavarni kell a rántást, mi-
közben felsír a pici, vagy
beállít a szerelõ, mikor ép-
pen az etetés zajlik, át tud-
juk venni valamelyik fel-
adatot. Aki nem tudja
egyedül levinni a játszótér-
re a két-három kicsijét, az-

zal elmegyünk sétálni.
Akire „rádõlnek” a játé-
kok, annak segítünk rend-
be rakni vagy szelektálni
azokat. Tapasztalatunk
szerint nagyon vágynak a
mamák egy tapasztaltabb
felnõttel folytatott beszél-
getésre is, így el tudjuk
mondani, annak idején mi
vált be a mi gyakorlatunk-
ban és mi nem. Egy a lé-
nyeg: együtt csinálunk
mindent! S bár anyagiak-
ban konkrétan tényleg
nem tudunk segíteni, tehát
pénzt mi sem adhatunk, de
szociális és karitatív szer-
vezetekhez el tudjuk irá-
nyítani a rászorulókat. Jó
kapcsolatunk van az ön-
kormányzat civil referen-
sével, s ezen keresztül a
kerületben mûködõ alapít-
ványokkal, egyesületek-
kel, így közvetlenül elér-
hetjük õket. Nagyon fon-
tos jellemzõnk, hogy ön-
kéntesként végezzük a te-
vékenységünket, térítés
nélkül, ingyen megyünk a
családokhoz. Alapítvá-
nyunk pályázatokból és az
adók 1 százalékából tartja
fent magát.

- Kik fordulnak segít-
ségért önökhöz?

- Általában olyanok,
akik úgy érzik, egyedül
már nem tudnak úrrá lenni

a helyzetükön. Van, aki
egy gyermek mellett érzi
így, de van olyan is, akit a
hármas ikrei késztetnek er-
re. Ahol van nagymama
vagy más segítõ, ott köny-
nyebben áthidalják a meg-
oldhatatlannak tûnõ élet-
helyzeteket, de ahol a ma-
ma teljesen egyedül van
egy vagy több gyermek-
kel, ott bizony elkel a segít-
ségünk. 

- És a „segítõk” kik?
Nekik megvan a megfele-
lõ tapasztalatuk vagy fel-
készültségük az ilyen
helyzetek megoldására?

- Bizonyos feltételeknek
meg kell felelniük azoknak
az önkénteseknek, akiket
bevonunk a munkába. Így
például csak olyanok dol-
gozhatnak velünk, akik
maguk is szülõk, tehát sa-
ját tapasztalattal rendelkez-
nek a gyereknevelés terén.
Vissza tudnak gondolni ar-
ra, milyen nehézségeket
éltek át a kicsi gyermek
mellett. És még nekik is
egy 40 órás felkészítõ tan-
folyamon kell részt venni-
ük, mielõtt kiközvetítjük
õket a családokhoz. Jelen-
leg vannak nyugdíjasaink
és aktív dolgozók is, akik
örömmel beillesztették sa-
ját életükbe a segítõ tevé-
kenységet.

- Mennyi ideig segíthet-
nek egy-egy családban?

- A helyzettõl függõen

legkevesebb 3, de legfel-
jebb 12 hónapig tarthat
kapcsolatot egy önkéntes a
családdal. Ez idõ alatt egy-
szer egy héten találkoznak,
nagyjából három órára.
Ebbe kell belesûríteni az
adódó feladatokat. Termé-
szetesen valamennyire tu-
dunk rugalmasak lenni, ez
mindig az önkéntes és a
szülõ megegyezésén mú-
lik. Rendkívüli esetben
többször, rövidebb idõre is
találkozhatnak. 

- Bármilyen család je-
lentkezhet a szervezetnél?

- Csak az a feltétel, hogy
legalább egy 6 évesnél fia-
talabb gyermek legyen a
családban. De ahogy már
mondtam, akár egyetlen
gyermekhez is elme-
gyünk, ha a szülõknek
szükségük van a segítsé-
günkre. Azt már az elsõ
beszélgetésnél tisztázzuk,
hogy nem bébiszitterek
vagyunk, tehát nem mara-
dunk egyedül a gyermek-
kel, amíg például az anya
ügyintéz. De nem va-
gyunk bejárónõk sem, vi-
szont szívesen rakunk ren-
det együtt a mamával, il-
letve a gyermekekkel. Va-
gyis az a célunk, hogy
megmutassunk néhány
módszert, amelyekkel ke-
zelni lehet a felmerülõ
problémákat. Így amikor
egyedül maradnak, már
nélkülünk is boldogulnak. 

- Hányan látják el ezt
a feladatot?

- Az óbudai csoportban
ketten szervezzük a mun-
kát és 11 önkéntes munka-
társunk jár ki családok-
hoz. Országszerte több
nagyvárosban is mûködik
az alapítvány és Budapest
számos kerületében is ala-
kult már csoport. A köz-
pont is a fõvárosban van.
Minden évben egyszer
tartunk országos találko-
zót. Idén áprilisban a
Római-parton gyûltünk
össze, hogy megbeszéljük
az elmúlt évben történte-
ket és hogy együtt le-
gyünk a segített családok-
kal is. A Római-part olyan
jó helynek bizonyult,
hogy valószínûleg jövõre
is itt találkozunk.

- Jelenleg hány család-
nak segítenek Óbudán?

- Most kilenc otthonban
vagyunk jelen, de várjuk
további családok jelentke-
zését. Akinek szüksége
van ránk, hívhat engem a
06-70-664-2257-es tele-
fonszámon, vagy Pálfalvi
Emõkét a 06-70-664-
2258-as számon. Továbbá
szívesen vesszük azok je-
lentkezését is, akik önkén-
tesek szeretnének lenni. S
aki további részletekre kí-
váncsi, az látogasson el a
www.otthonsegitunk.hu
honlapra.

Domi Zsuzsa

Siba László százéves 

Megjárta a háborút és 1956-ban börtönbe került, de nem tört meg. Százévesen is ön-
ellátó: mos, fõz, takarít, gondozza a kertjét és a családjával él – Siba Lászlót szüle-
tésnapján Bús Balázs polgármester köszöntötte szeptember 2-án

Otthon segítenek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Egészségünk megõrzése saját felelõssé-
günk, a megfelelõ szûrõvizsgálatok rend-
szeres elvégzésével számos betegség ki-
alakulása, késõbbi elhatalmasodása elke-
rülhetõ.

S okan azonban nem tudják, hogy
életkoruknak megfelelõen milyen

szûrõvizsgálatokat, milyen rendszeres-
séggel érdemes végezni, hogy a leg-
gyakrabban elõforduló betegségek ide-
jében felfedezhetõk és kezelhetõk le-
gyenek.

A szûrõvizsgálatok elsõdleges célja
az, hogy az egészséges, vagy magukat
annak gondoló személyek még tünete-
ket nem mutató betegségeit idõben di-
agnosztizálják, és megfelelõen kezel-
hessék. A vizsgálatok a legtöbb esetben
csupán néhány percet vesznek igénybe
és fájdalommentesek. Amennyiben a
szûrésen valamilyen betegség gyanúja
merül fel, kollégáink a pácienst rövid idõn belül
visszahívják átfogó szakorvosi vizsgálatra a pontos
diagnózis felállítása érdekében. A betegségek korai
felfedezésével a beteg és az orvos is idõt nyer, így le-
hetõség van a korai kezelésre, és a súlyosabb követ-
kezmények, esetleges szövõdmények elkerülésére. 

Óbudán nagy hagyománya van az egészségmegõr-
zésnek, érdemes például a korábbi évek Egészség-
olimpia programsorozatára gondolni. A Szent Margit
Rendelõintézet az önkormányzat támogatásával,
évente legalább egy-két alkalommal nagyszabású
egészségnapot szervez, melyen számos szûrõvizsgá-
laton ingyenesen vehetnek részt az érdeklõdõk. A ren-
delõintézet által szervezett egészségnapok fontossá-
gát és hasznosságát mutatja, hogy a legutóbbi, 2013
márciusi rendezvényen a megvizsgáltak közel felénél
találtak valamilyen problémát a szakemberek.

A táblázat állításai egészséges felnõtt emberre általánosságban érvényesek, bármilyen pa-
nasz esetén forduljon mielõbb háziorvoshoz, illetve szakorvoshoz!

A legfontosabb szûrõvizsgálatok életkor szerinti bontásban

Egészségünk
a legnagyobb

érték

Ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálatokat végeztek a
Szent Margit Rendelõintézet szakemberei a Hékás-Bé-
kás augusztus 31-ei programjai közben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Korszerû elsõsegélynyújtás 
– csoportos sérültellátás

Ezzel a címmel tartja legközelebbi közös elõadását az
Óbudai Orvosklub és a Szent Margit Rendelõintézet
szeptember 18-án 20 órától. Az elõadók dr. Mártai Ist-
ván és dr.Göndöcs Zsigmond, mindketten az Országos
Mentõszolgálat fõorvosai. A rendezõk orvosokat és
szakdolgozókat várnak a programra, amelyet a Sem-
melweis Egyetem Akkreditációs Bizottsága munkahe-
lyen kívüli továbbképzésnek fogad el. A regisztrált orvo-
sok kreditpontot kapnak. (Helyszín: Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény nagyterme, Kiskorona utca 1-3.).

A cukorbetegségrõl 
a X. Óbudai Orvosnapon

A nagy hagyományú Óbudai Orvosnapot idén tizedik
alkalommal rendezik szeptember 21-én 9 órától az
Óbudai Társaskörben. A konferencia témája a cukor-
betegség. A nyitó elõadást prof. Dr. Winkler Gábor, a
Szent János Kórház osztályvezetõ fõorvosa tartja „Cu-
korbetegség, népbetegség?” címmel. (A részletes
szakmai program megtalálható a www.obudairende-
lok.hu weboldalon. Az Óbudai Orvosnap pontszerzõ
továbbképzésnek, kongresszusnak minõsül.) A szak-
mai programra orvosokat, szakdolgozókat és egész-
ségügyi szakembereket várnak.

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szerve-
zete október elején a következõ idõpontokban és
helyszíneken szervez véradást. Október 2-án 10-
tõl 16 óráig: az Óbudai Egyetemen (Bécsi út 96.b.)
* Október 4-én 14.30-tól 18 óráig: az Óbudai
Auchan áruház parkolójában, a vérvételi buszban
(Szentendrei út 115.).

A tavalyi sikeres tábor arra ösztönözte
Óbuda-Békásmegyer Román Önkormány-
zata Képviselõ-testületét, hogy idén is
megszervezze az Óbudai Sportegyesület
segítségével az evezõs tábort.

Ismét hátrányos helyzetû gyermeke-
ket láttunk vendégül. A nagy árvíz el-

lenére dr. Csepeli Zsuzsanna, az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ Nonprofit Kft.
ügyvezetõje és csapata rekordidõ alatt
a múlt évihez hasonló feltételeket biz-
tosított a Rozgonyi Piroska utcában.

Tizenegy gyermek élvezhette a nya-
ralás vidám perceit. Hárman Fehér-

várcsurgóról, ketten Nagyvenyimrõl,
négyen Tatabányáról, ketten Buda-
pestrõl érkeztek. A táborlakók válto-
zatos programokkal töltötték el az
idõt. Mindenki igyekezett elõrukkolni
azzal, amit a legjobban tud: ének,
tánc, rajz, sportjátékok.

Segítõk voltak a tábor sikeres lebo-
nyolításában: Erzsike néni a konyhá-
ban, képviselõtársaim, Lázár Edit,
Hegedûs István, Lázár Zsolt és egy
lelkes apuka, Kiss Csaba Gábor.

Lázár István
Óbuda-Békásmegyer

Román Önkormányzatának elnöke

Evezõs tábor hátrányos helyzetû gyermekeknek 

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

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

Az elõzõ évekhez hasonló-
an az Országos Polgárõr
Szövetség a rendõrséggel
együttmûködve idén is fo-
kozottan ügyel a gyerme-
kek biztonságára az au-
gusztus 30-tól október 15-
ig tartó idõszakban. 

A polgárõrök és a
rendõrök elsõsorban

a bûnmegelõzési és közle-
kedésbiztonsági felada-
tokra koncentrálnak, a
gyermekek biztonsága ér-
dekében. Legfõbb céljuk
a gyermekbalesetek meg-
elõzése és a bûnmegelõ-
zés. Ennek érdekében a
pedagógusokkal és a szü-
lõi munkaközösségek tag-
jaival is együttmûködnek.
A jogszabályoknak meg-
felelõen a közbiztonság

védelme, valamint a bûn-
megelõzésben való közre-

mûködés érdekében köz-
területi járõrszolgálatot,

figyelõszolgálatot, a böl-
csõdék, óvodák, az általá-

nos és középiskolák köz-
vetlen közelében jelzõõri
tevékenységet látnak el. 

Szeptemberben eddig
a napi oktatás kezdetén
és végén kiemelt jelenlé-
tet biztosítanak azoknak
az általános iskoláknak a
környékén, ahol ez köz-
lekedésbiztonsági szem-
pontból indokolt. A két
szervezet demonstratív
jelenléttel kívánja elõse-
gíteni a gyermekek biz-
tonságos közlekedését,
fokozott figyelmet for-
dítva a gépjármûvezetõk
jogkövetõ magatartásá-
ra, különösen a kijelölt
gyalogos-átkelõhely
megközelítésére, továb-
bá a biztonsági öv és
gyermekülés kötelezõ
használatára. Sz.

Fokozottan ügyelnek az óvodák, iskolák környékén

Polgárõrök, rendõrök a gyermekek biztonságáért

Újra bírságolható a közterületi
szeszesital-fogyasztás

Szeptember 1-jétõl módosult a szabálysértési
törvény, mely alapján újra helyszíni bírság szab-
ható ki a közterületen szeszesitalt-fogyasztó
személlyel szemben.
A lakosság nyugalma, pihenéshez való jogának
megóvása érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete már 2004-ben
megtiltotta a közterületen történõ szeszesital-fo-
gyasztást. A szeptember 1-jével életbe lépett leg-
újabb szabálysértési törvény módosítás szerint a
jövõben a közterület-felügyelõ ismét helyszíni bírsá-
got szabhat ki az önkormányzati rendeletben foglalt
tilalom megszegõjével szemben. A helyszíni bírság
összege 5 ezer forinttól 50 ezer forintig, hat hóna-
pon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70
ezer forintig terjedhet.
Ezzel kapcsolatban bejelentéseket az Óbuda-Bé-
kásmegyer Közterület-felügyelethez lehet tenni. A
közterület-felügyelõk elsõsorban azokat helyeket
fogják fokozottan ellenõrizni, ahonnan a legtöbb pa-
nasz érkezett ezzel kapcsolatban, például a lakóte-
lepeken lévõ kisboltok környéke. Ha a lakók a kör-
nyezetükben rendszeresen tapasztalnak közterületi
italozást, akkor a közterület-felügyelet az alábbi el-
érhetõségeken várja a bejelentéseket.
(Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 7. Félfogadás:
hétfõ 8-tól 17.30 óráig; kedd-csütörtök 8-tól 16 órá-
ig; pénteken nincs ügyfélfogadás. Tel: 453-2618.
Fax: 453-2619. E-mail: ugyfelszolgalat@obkf.hu)

• A Dunán levonuló jú-
niusi rekordszintû árhul-
lám érkezésétõl éjjel-nap-
pal felváltva láttak el szol-
gálatot a III. kerületi Pol-
gárõr Egyesület tagjai. A
helyi rendõrkapitányság
vezetõi által meghatározott
rendben, önállóan és a Fõ-
városi Közterület-felügye-
let munkatársaival fel-
ügyelték a Nánási út és Ki-
rályok útja meghatározott
szakaszát, a levezetõ utcá-
kat, így biztosították az ár-
vízi védekezés munkálatait
és a védmûveket. A véde-

kezés során 1164 órában
végeztek járõr- és figyelõ-
szolgálatot a polgárõrök.

• Országosan 32 polgár-
õr egyesület tagjai érkeztek
segítséget nyújtani a Ró-
mai-partra. A Budapesti
Polgárõr Szövetség mellett
megjelentek a Pest, a So-
mogy és a Vas megyei szö-
vetségek tagjai is.

• Másik fontos felada-
tuk volt a Sziget Fesztivál
felügyelete. A rendez-
vény ideje alatt az önkor-
mányzat és a rendõrkapi-
tányság kérésére minden

éjszaka járõröztek Belsõ-
Óbudán, a kaszásdûlõi és
a Pók utcai lakótelepe-
ken. Több jelzést adtak a
hatóságoknak, közremû-
ködtek a tettesek elfogá-
sában, vagy éppen men-
tõt hívtak a segítségre
szorulókhoz. 

• A Tímár utcai augusz-
tus eleji tragikus végû ház-
robbanás után a polgár-
õrök az elsõk között kezd-
ték meg a helyszín biztosí-
tását. 

• Az augusztus 20-ai
központi rendezvények
biztosításába nyolc III. ke-
rületi polgárõrt vontak be,
akik a Margitsziget rendjét
felügyelték.

• A III. kerületi Polgárõr
Egyesület ügyeletet tart
minden szerdán a Kaszás-
dûlõ utca 7. szám alatti iro-
dában, ahol többek közt
bûnmegelõzési tanácsok-
kal várják az érdeklõdõket.

A polgárõrök eseménynaplójából

Sok feladatot hozott a nyár 

Erõszakos csaló zsarol a buszokon
Újfajta bûncselekmény jelent meg egyes tömegköz-
lekedési jármûveken. A beszámolók szerint eddig
egy erõs testalkatú férfit láttak, amint kinéz magá-
nak egy jármûre felszálló embert, aki mellett leejti a
telefonját, majd pénzt akar kicsalni azzal az indok-
kal, hogy az illetõ kiverte kezébõl a készüléket. Elõ-
fordul, hogy az áldozatot hazáig kíséri, majd verés-
sel fenyegeti, zsarolja õt. A megfélemlítettek sok-
szor fizetnek inkább, csak hogy nyugtuk legyen.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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BÉKÁSMEGYER, EZÜSTHEGY UTCA

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata szeptem-
ber 28-a és október 13-a között õszi takarítási
kampányt szervez.
Mindannyiunk ügye, hogy tiszta és egészséges kör-
nyezetben éljünk. Tegyünk a szemetelés, az illegális
szemétlerakás, környezetünk szennyezése ellen!
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata fokozott erõfe-
szítéseket tesz annak érdekében, hogy kerületünk
egyre tisztább legyen. Ez azonban csak a lakosság
együttmûködésével és támogatásával valósulhat meg.
Takarítsuk ki együtt a III. kerületet és õrizzük meg
tisztaságát!
Kérjük a III. kerületi polgárokat, lakóközösségeket, ci-
vil szervezeteket, intézményeket, gazdasági társaságokat, hogy csatlakozza-
nak a takarítási kampányhoz!
Az önkormányzat hulladékgyûjtõ zsákok biztosításával segíti a közterületek ta-
karításában résztvevõ közösségeket.
(Csatlakozási szándékukat a zoldobuda@obuda.hu e-mail címen, vagy a 437-
8583-as telefonszámon jelezhetik.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Veszélyes hulladékok õszi begyûjtése 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az õszi takarítási kampány keretében
elektromos és elektronikai (E+E), valamint egyéb veszélyeshulladék-begyûjtést
szervez. Az alábbi idõpontokban és helyszíneken a felsorolt hulladékok ingye-
nesen leadhatók.

A hulladékbegyûjtés idõpontjai és helyszínei

Takarítsuk ki Óbudát!

Szeptember 28. (szombat) 8-tól 14 óráig:
• Szõlõ utcai nagy parkoló;
• Pethe Ferenc tér;
• Kolosy tér;
• Jablonka út-Farkastorki lejtõ sarok;
• Határ út-Pusztakúti út sarok.
Október 12. (szombat) 8-tól 14 óráig:
• Heltai Jenõ tér;
• Csobánka téri rendelõ mögött;
• Mátyás király út-Batthyány utca sa-
rok;
• Római tér.

A begyûjtés során a következõ veszé-
lyes hulladékok adhatók le: háztartási
vegyszerek; irodatechnikai hulladék; fá-
radtolaj; oldószer; hígító; festék; gumi-
abroncs; növényvédõ szer; fénycsõ; iz-
zó; gyógyszer; elem; akkumulátor; ét-
olaj; veszélyes anyaggal szennyezett
göngyöleg; csomagoló anyag. Elektro-
mos és elektronikai hulladékként adha-
tó le minden olyan eszköz, gép, készü-
lék, ami elektromos árammal, akkumu-
látorral vagy elemmel mûködik.

Ó buda frekventált
helyén hét éve áll

üresen egy másfél szo-
bás lakás. Illetve még-
sem egészen üresen, hi-
szen galambok vették
birtokba. A lakás tulaj-
donviszonyai rendezet-
lenek, így a lakók nem
tudják, kihez is fordul-
hatnának a most már ve-
szélyes méreteket öltött
galambinvázió megfé-
kezése érdekében. 

Nemrégiben kinyitot-
ták az ajtót és döbbene-
tes látvány tárult eléjük:
több centiméter vastagon
állt a galambürülék az
erkélyen, a szobákban
pedig 69 madártetem he-
vert. A lakást gyorsan ki-
takarították, az erkélyaj-
tót becsukták, hogy leg-
alább a lakás belsejébe
ne költözzenek be újra a
madarak. De az erkélyen
újra gyûlik az ürülék…

Galamblakók

A kéménytisztítás ütemterve
utcáról utcára

Ellenõrzés és teljes körû kéménytisztítás ütemezé-
se a III. kerületben (a kötelezõ közszolgáltatásokról
szóló, 1995. évi XLII. törvény és a 27/1996. (X.30.)
BM rendelet szerint).

A munkavégzés tervezett helyszínei
Szeptember: Testvérhegyi út, Jablonka utca, Erdõalja
köz, Bécsi út által határolt terület. Október: Római-
part, Pünkösdfürdõ utca, Szentendrei út, Mátyás király
út által határolt terület; központi kémények ellenõrzése.
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa György út
által határolt terület. December: egyedi kémények tisz-
títása (szilárd fûtés); Szépvölgyi út, Árpád fejdelem út-
ja, Vörösvári út, Bogdáni út által határolt terület.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Kultúra – Helytörténet

A 70 éves Tenk László festõmûvész alkotásaiból állítottak ki a békásmegyeri Szent József Házban

A Nemzetiben 
az Óbudai Danubia Zenekar

Az Óbudai Danubia Zenekar a 2013/2014-es évad-
ban öt alkalommal játszik a Nemzeti Színház nagy-
színpadán. Az idei sorozat különlegessége, hogy
mindegyik hangverseny tematikusan kapcsolódik a
néhány napra rá mûsorra tûzött színházi bemutató-
hoz. Az elsõ program a „Vitéz lélek” címû darabhoz
kötõdõen október 17-én lesz hallható, a 20 éves
fennállását ünneplõ együttes frissen megbízott mû-
vészeti vezetõje, Hámori Máté vezényletével.

Fischer emlékkiállítás 
A 11 éve elhunyt Fischer Ernõ festõmûvész emlék-
kiállítása nyílt meg az Óbudai Szociális Szolgáltató
Intézmény galériájában, ahol a kiállított 18 fest-
mény felöleli a mûvész sokszínû, festõi és grafikai
elemeket ötvözõ különleges világát. (A kiállítás
munkanapokon 8-tól 16 óráig látható a Kiskorona
utca 3. szám alatt.)

Krúdy-séta
Az Összefogás Óbudáért Egyesület Krúdy-sétát
szervez szeptember 28-án. Találkozás az Óbudai
Múzeum bejáratánál (Fõ tér 1.) 15 órakor. Sétánk
során felkeressük az író óbudai lakhelyét, törzshe-
lyét, „felbukkanásának” helyszíneit, valamint meg-
elevenednek irodalmi alakjai és a régi Óbuda is.
Kérjük, hozza el kedvenc Krúdy-regényét, írását és
idézzük fel közösen a magyar irodalom Szindbád-
jának különös alakját! (A sétára jelentkezni lehet a
+36-30-200-3115-ös telefonszámon, vagy az
info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen.)

Tárlat a Lajos utcában 
Vetõ János kiállítása a BTM-Budapest Galéria Kiál-
lítóházának összes termében szeptember 29-ig,
hétfõ kivételével naponta 10-tõl 18 óráig látható.
(Cím: Lajos utca 158.) 

Tiéd a lekvár!
Ezzel a címmel várják családi napra a kicsiket és a
nagyokat a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumba szeptember 28-án 10 órától. A nap
folyamán bemutatkoznak õstermelõk, akik saját lek-
várjaikat kínálják, továbbá elõadás hangzik el az
élelmiszertartósítás történetérõl, a konzervipar fej-
lõdésérõl és a lekvárkészítésrõl. A kicsiket interak-
tív gyermekelõadással szórakoztatják a színházte-
remben, a felnõttek a Vodku zenekar koncertjét hall-
gathatják meg Cseh Tamás dalaival. A családi jegy
kétezer, a teljes árú jegy ezer, a diák, illetve a nyug-
díjas jegy pedig ötszáz forintba kerül. (Cím: Korona
tér 1., volt Dugovics Titusz tér.)

Lapzártakor érkezett: „A
Goldberger…” címmel
nyílt új állandó kiállítás
szeptember 12-én a Lajos
utcában.

A z Óbudai Múzeum
- Goldberger Tex-

tilipari Gyûjteménye új
állandó kiállításának
célja, hogy emléket ál-
lítson az 1784-ben,
Goldberger Ferenc által
alapított és több mint
200 éven át fennállt tex-

tilgyár történetének. A
néhány fõs manufaktú-
raként induló üzemet, a
család egymást követõ
generációi modernizál-
ták, termékeivel világhí-
rû vállalattá fejlesztet-
ték. Az államosítást kö-
vetõ évtizedek már csak
nevében õrizték meg a
gyár egykori fényét. A
kiállítás a gyár fejlõdé-
sének bemutatása köz-
ben számos interaktív
elem segítségével teszi

megérthetõvé a textil-
nyomás technológiáját.
(Tudósítás következõ
számunkban - a szerk.)

(Nyitva tartás: kedd-
vasárnap 10-tõl 18 órá-
ig, hétfõn zárva. Minden
hónap elsõ szombatján
a látogatás ingyenes.
Goldberger Textilipari
Gyûjtemény, 1036 Lajos
utca 136-138, tel.: 250-
1020; www.goldberger-
muzeum.hu;www.tex-
tilmúzeum.hu)  

A Goldberger – új állandó kiállítás 
A gyár 1908-ban

Ú jra eredeti fényé-
ben ragyog a Bor-

sos Miklós szobrászmû-
vész által megálmodott
Krúdy-síremlék a Fiu-
mei úti Sírkertben. A fel-
újítást Krúdy Gyula ket-
tõs évfordulója kapcsán
(135 éve született, 80
éve hunyt el) a három
évtizede Óbudán mûkö-
dõ Krúdy Gyula Irodal-
mi Kör vezetõi kezde-
ményezték. A munkála-
tok eredményeként újra
jól látható a szobrász ál-
tal alkotott meghasadt
szív is. 

Felújították
Krúdy

síremlékét

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hitélet

Erdõ Péter bíboros, prí-
más, Esztergom-budapesti
érsek 2013. július 1-jei
hatállyal Tercsi Zoltán es-
perest nevezte ki a Szent
Péter és Pál Fõplébánia
plébánosává. 

A z új plébános
Kecskeméten szü-

letett 1958. december
23-án. Pappá Vácott
szentelték 1984. június
16-án. Hitoktató-káplán
volt Nagykátán 1984-
tõl 1987-ig, majd káp-
lán Monoron 1987-tõl
1991-ig, plébániai kor-
mányzó Vecsés-Felsõ-
telepen 1988-tól 1991-
ig, káplán Újpest fõplé-
bánián 1991-tõl 1996-
ig. Óbudára a kispesti
Wekerleteleprõl érke-
zett, ahol 1996 óta gon-
dozta a hívek lelkét.

- Gyakorlatilag két
hónapja jött el a
Wekerleteleprõl. Látha-
tó már, hogy mi a kü-
lönbség Kispest és Óbu-
da között?

- Némi tapasztalatot
már sikerült szerez-
nem, bár még nagyon
az elején tartok a mun-
kámnak. Mindenekelõtt
nagy lehetõséget látok
abban, hogy itt mûkö-
dik egy katolikus isko-
la, az Óbudai Szent Pé-
ter-Pál Katolikus Isko-
la, amelyet a fõplébánia
alapított, bár ma már a
Szalézi Rend a fenntar-
tója. Jelentõsebb alkal-
makkor a templomban
gyûlnek össze a tanu-
lók. Így történt ez az év-
nyitó, a Veni Sancte al-
kalmából is, amelyet

szintén itt tartottunk
szeptember 1-jén. Több
mint 200 gyerek vett
részt az ünnepélyes
szentmisén. A másik je-
lentõs különbség, hogy
Óbuda sokkal nagyobb,
mint Kispest, így a hí-
vek is sokkal többen
vannak.

- Milyen programokra
számíthatnak majd a hí-
vek itt a plébánián, illet-
ve a templomban?

- Évente többször hir-
detünk felnõtt kateké-
zist, mely egyben a fia-
tal pároknak jegyesok-
tatás is, de a középisko-
lásokat is be szeretném
vonni a közösségi élet-
be. Azoknak a felnõttek-
nek pedig, akik el sze-
retnének mélyülni a hi-
tükben, bibliaórát tar-
tok. S mivel a Wekerlén
sikeres volt az úgyneve-
zett házas közösség,

ezért itt is életre szeret-
ném hívni. A fiatal háza-
soknak szervezett prog-
ram segít abban, hogyan
lehet megélni a hit ke-
gyelmét a család közös-
ségében. Ez a családok
számára lelki hátteret je-
lent, amely segíti a hét-
köznapok során jelent-
kezõ gondok megoldá-
sát. Természetesen ez
nem családterápia, mert
az a pszichológusok te-
rülete. Ha egyház szer-
vez ilyen közösséget, a
hitre, a kegyelmi életre

helyezi a hangsúlyt. Ter-
veim szerint havonta
egyszer találkozunk a
felnõttekkel. Úgy ta-
pasztaltam, hogy ennyi
mindenkinek az életébe
belefér.

- Ma már minden is-
kolában van hittan, s
minden gyerek a saját
felekezetének megfelelõ
hitoktatásban részesül.
Elegendõ az iskolai kép-
zés ahhoz, hogy a gyere-
kek az ott szerzett tudás
birtokában elsõáldozó-
nak jelentkezzenek, s

magukhoz vehessék a
szentségeket?

- Nem, azért az iskolai
hittan ehhez kevés. A
megfelelõ családi háttér
nélkül továbbra sem
válnak hívõkké a gyere-
kek. Például az iskolai
hittan mellett szükséges,
hogy vasárnap szentmi-
sén vegyenek részt. Ezt
azért mindenkiben tuda-
tosítani kellene.

- Úgy tûnik, a zene vé-
gigkíséri az életét. A
Wekerletelepen is élénk
zenei élet folyt és itt
Óbudán sincs ez más-
ként.

- Igen, szerencsére! A
Wekerlén az Alkotó
Muzsikusok Társasága
többször szervezett
hangversenyt a temp-
lomban és a közösségi
házban. Ott a Szent Jó-
zsef Kórus, Óbudán pe-
dig az Albert Schweitzer
Kórus és Kamarazene-
kar emeli a misék szín-
vonalát mindannyiunk
örömére. 

- Végezetül üzen vala-
mit az óbudai híveknek?

- Mindenkit szeretettel
várok a plébánia közös-
ségébe. Szeretném, ha
az evangélium üzenete
minél több emberhez el-
jutna. Domi Zsuzsa

Almáspite fesztivál a reformátusoknál
Szüreti játszóházat és almáspite fesztivált rendez-
nek a Budapes-Csillaghegyi Református Egyház-
község gyülekezeti teremében szeptember 21-én
15 órától. A családi programon hagyományos pré-
seléssel szõlõbõl mustot készítenek. Az édesanyá-
kat arra buzdítják, hogy készítsenek almáspitét. A
legfinomabb sütemények készítõit díjazzák. A vi-
dám együttlétre az egész családot várják.
(Cím: Vörösmarty utca 2., www.csillaghegy.
parokia.hu, www.facebook.com/csillaghegyirefor-
matus)

Tercsi Zoltán, a Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom új plébánosa

Hitbéli közösség minden korosztállyal

Az immár hagyományos Filoxéra kápolna búcsúmiséjét szeptember 8-án tartotta Óbu-
da-Békásmegyer Német Önkormányzata és a „Braunhaxler” Egyesület. A szentmisét
Rajk János plébános celebrálta 
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Apróhirdetés

� TV javítás helyszínen is garanciával, in-
gyenes kiszállás, (LCD, LED TV-t és moni-
tort vásárolok, hibásat is!). Tel.: 06(30)912-
3761, 243-9401
� 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 lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Redõnyösmûhelybõl reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601
� Ajtórács készítést zárcserét, egyéb lakatos
munkákat vállal ‘92 óta mûködõ családi vál-
lalkozás. Kurcz Bt. Tel.: 06(30)940-8616
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Tetõ és terasz szigetelés 10-15 év garanci-
ával, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker
Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-
5312
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Kárpitos! Heverõk, ágyak, garnitúrák, szé-
kek javítása, kárpitozás, valamint rugó, szi-
vacs és vasalás cseréje. Tel.: 06(70)410-5346
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás

Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Kertészeti munkákat vállalok: kaszálás,
bozótirtás, fûnyírás, fakivágás, ásás, perme-
tezés, stb. Tel.: 06(30)602-6925
� Vízvezetékszerelés-vízóraszerelés! Mos-
dók, csapok, kádak, zuhanyzók cseréje, mo-
sógépek, mosogatógépek bekötése! Teljes
vízhálózat felújítása! Vízmérõk szerelése,
cseréje ügyintézéssel! Nonstop! Tel.:
06(30)954-9554, www.vizoraguru.hu
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com,
www.befokkt.hu

� 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

� Allergológiai és gyermek-tüdõgyógyá-
szati magánrendelés III. Vörösvári út 29. II/5.
Bejelentkezés: 06(30)992-2151. Dr. Kaszó
Beáta, www.allergiadoktor.com
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508. Szük-
ség esetén háznál is kezel
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. 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

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu

� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig friss nyugdíjas tanár. Tel.:
06(20)801-7580
� 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
� Gyerekek délutáni-esti felügyeletét, taní-
tását, kísérését vállalja nyugdíjas pedagógus.
Tel.: 06(20)801-7580
�Eredményes  angol nyelvoktatás  gyerme-
keknek, felnõtteknek, gyakorlott tanártól.
Nyelvvizsga-felkészítés minden szinten. Tel.:
367-0256; 06(20)442-1575
�Angoltanítás, nyelvvizsga elõkészítés (üz-
leti, pénzügyi is/BME nyelvvizsgáztató) 5 év
Anglia, Cambridge Proficiency Exam vizsga,
sok éves szakmai tapasztalat. Tel.: 06(30)232-
2531
� Angol, olasz, orosz hatékonyan, tapasztalt
tanárnõnél Testvérhegyen. Ingyenes próba-
óra! Tel.: 06(30)587-8329
� Angoltanítás, beszédcentrikus, érettségi,
nyelvvizsga, korrepetálás, nagy tapasztalat.
Házhoz megyek! Tel.: 06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános

iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Német-spanyol nyelvtanítást, korrepetá-
lást, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést
vállalok Aquincumnál. Tel.: 06(20)345-5734
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Ingyenes
próbaóra. Tel.: 06(30)461-0855
� Biológia, kémia, fizika felvételi-elõkészí-
tõ, matematika korrepetálás! www.biologia-
oktatas, www.kemia-oktatas, www.fizika-
oktatas. Tel.: 06(30)222-0154; 367-8893
�Angol és francia eredményes oktatás Csil-
laghegyen, minden korosztálynak, rugalmas
idõbeosztással. Tel.: 06(30)595-0498
�Történelembõl emelt szintû érettségire fel-
készítést vállal nyugdíjas középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)933-7150

� 50 nm-es, teljesen felújított, nyaralónak
használt parasztház, kandalló, víz, villany,
400 nm kert, fedett szalonnasütõvel eladó
Pilisszentlászlón, Budapesttõl 20 km-re.
Irányár: 11,5 MFt. Tel.: 06(30)952-1972
� Szentendrén a Berkenye utcában, gyö-
nyörû környezetben, patakparti 900 nm-es te-
lek, kõházzal eladó. Érdeklõdni: 387-1647
� III. ker. Hévízi úti 2 szobás, 53 nm-es,
földszinti téglalakásunkat eladnánk vagy csil-
laghegyi családi házra cserélnénk értékegyez-
tetéssel. Érd.: 06(70)341-3020
� Flórián térhez közel, 2 szobás panellakás
eladó. Ár: 9 millió Ft. Tel.: 06(30)658-5500
� Eladó Békásmegyer hegy felõli oldalán, az
utolsó 4 emeletes házban, szép állapotban lévõ,
36 nm-es garzonlakás. Tel.: 06(30)973-9551
� Ikerház építéshez társat keresek Testvér-
hegyen. Tel: 06(30)826-3688

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Bizományi Kereskedés Óbudán. Baba-
mama-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvé-
tele. www.boroka.biz 1032 Bp., Váradi u. 24.
Tel.: 06(30)951-7372
� Keresek eredeti, régi trapper farmert mé-
rettõl függetlenül. Üzenet a 06(30)452-6197-
es számra

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat, ezüs-
töt, Herendit, festményeket, órákat. Arany:
7200-12000 Ft. Ezüst: 180-360 Ft. II. Margit
krt. 51-53. Tel.: 316-3651. Tekintse meg az
interneten www.louisgaleria.hu
� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ,
legmagasabb áron készpénzért vásárol, fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-364-7534,
06-30-382-7020
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

� Computerklinika: számítógép-javítás,
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés,

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra 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-, magyartanárok
korrepetálnak általános- és középiskolásokat a
Vörösvári úton, minden délután. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban. Thalész-
Kör, www.obudamatek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása belgyógyász szakorvos vezetésé-
vel. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.:
220-4641; 06(20)349-4277

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén
várja kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió
III. ker. Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés,
tanácsadás, kismûtétek. Bejelentkezés:
06(30)350-8359

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

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

Egészség

� „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

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

(Pók utcai lakótelep)
1031 Budapest, Vízimolnár utca 2.

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

obuda_2013_18.qxd  2013.09.12.  15:01  Page 22



2013/18. szám Hirdetés
23

bõvítés. Ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal. Tel.: 06(30)857-2653

� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu
� Állandó munkára keres III. kerületi kötö-
de megbízható munkatársat. Kevés ismeret
esetén betanulás lehetséges. Bõvebb felvilá-
gosítás személyes találkozásnál. Tel.:
06(30)220-2002

� Mélyszövet ízületmasszázs terápiával ko-
moly javulás érhetõ el mozgásszervi problé-
máknál, mozgáskorlátozott állapotok esetén. Az
elsõ kezelés 20% kedvezménnyel. Bejelentke-
zés: 06(30)509-4993. www.harmoniakucko.net
� Gabi Állateledelbolt! 1032 Bp., Szõlõ utca
82. Faluházban! -5% a hirdetés felmutatójának!
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-

lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

� Pszichológus várja lelki, családi, kapcso-
lati konfliktusok esetén. Bejelentkezés:
Bende Katalin, 06-20-3229379

� Lakásfelújítás, kõmûves, burkoló, festõ,
gipszkartonozó szakmákban állunk megren-
delõink rendelkezésére. 06(30)294-9670

Lakásszerviz

Pszichológus

Egyéb

Állás

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%. Ne-
gatív: + 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 - impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 267-0524, 267-0525
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Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanév-
ben is elindítják matematikából az ingyenes tehet-
séggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkör-
re azokat az ötödikeseket várják, akik szeretik a
matematikát, és játékos formában tovább szeretnék
fejleszteni tudásukat. A tehetséges gyermekek
rendszeresen találkozhatnak egymással, megta-
pasztalhatják az együttgondolkodás élményét, és
fejleszthetik is ezt a képességüket. Az így megszer-
zett tudással és tapasztalattal a különbözõ verse-
nyeken még nagyobb eséllyel érhetnek el jó ered-
ményt. A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól
15.30 óráig Számadó László tartja az Árpád Gim-
náziumban (Nagyszombat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni. Elsõ
foglalkozás: 2013. szeptember 26.

Munkavédelmi kutatás-fejlesztés
a Bánki Karon

Látványos eredmények jelzik az Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar
erõfeszítéseit a munkahelyi egészség, biztonság
megteremtése, a munkavédelmi képzések és kuta-
tások fejlesztése mellett. A több évtizedes képzési
múlt az elmúlt években a hazai munkavédelmi
szakma meghatározó szereplõjévé emelte a kar
munkavédelmi oktató gárdáját. Idén nyáron átadták
a karon kidolgozott nappali munkavédelmi mérnök-
asszisztens képzés elsõ okleveleit. Mind az Óbudai
Egyetem, mind a munkavédelmi szakma számára
nagy elõrelépés, hogy a Biztonságtudományi Dok-
tori Iskolában többen is ezen a területen folytatják
kutatásukat, így hosszú szünet után ismét van Ma-
gyarországon munkavédelmi tárgyú kutatás.

Pontosítás
A kedvezményes tankönyvtámogatás feltételeit
részletezõ információ tévesen jelent meg szeptem-
ber 2-ai 17. számunk 10. oldalán. A közölt: „egye-
dülálló szülõ által nevelt” diák is jogosult a támoga-
tásra kitétel idõközben érvényét vesztette.

Gyászhír
Pentz Zsoltné (Emõke néni), aki 1971-tõl sok száz
gyermeket tanított meg írni és olvasni óbudai isko-
lákban (köztük a Zápor utcaiban, ahol hosszú éve-
kig dolgozott) a közelmúltban elhunyt.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerû-
en, nagy gyakorlattal készítenek fel általános isko-
lásokat 4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a
tanítvány által kért arányban és idõben matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van a próbatesztek
közös gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepe-
tálás matematika-fizika-kémia-magyar és történe-
lem szakos tanároknál. Érettségizõk, középiskolás-
ok tanítása bármelyik tantárgyból, akár naponta is.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban ta-
nítják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefon-
számon egész nap. www.obudamatek.hu)              

Thalész-Kör

Az Erasmus programot
1987-ben alapították, me-
lyet az Európai Unió az ok-
tatási és képzési mobili-
tás zászlóshajójának te-
kint. A bizottság számos
díjjal, elismeréssel is
igyekszik a program jelen-
tõségét hangsúlyozni. Az
Óbudai Egyetem immár
harmadszor részesült ilyen
brüsszeli elismerésben -
figyelembe véve a prog-
ramban részt vevõ több
ezer fõiskolát és egyete-
met, ez igen nagy ered-
mény. 

A z Európai Bizott-
ság gondozásában

2013 tavaszán jelent
meg egy Erasmus „Si-
kertörténetek” címû ki-

advány, mely a felsõok-
tatásban az Erasmus
programon belül három
csoportot választott ki:
az oktatói mobilitást, a
személyzeti mobilitást
és az úgynevezett Inten-
zív programokat. 

A kiadványban a fenti
három témakörön belül
összesen 20 európai fel-
sõoktatási intézmény si-
kertörténete szerepel, a
húsz intézmény egyike -
az oktatói mobilitás ka-
tegórián belül - az Óbu-
dai Egyetem. 

A kiadvány összeállí-
tásánál a fõbb szem-
pontok a következõk
voltak: milyen mérték-
ben stratégiai kérdés az
oktatói mobilitás az

adott intézményben; mi-
lyen szerepe volt az
újabb kapcsolatok kiépí-
tésében; mennyire volt
része az integrált mo-
dernizációs stratégiá-
nak; milyen mélységben
fedte le a mobilitás az
intézmény szervezeti
egységeit; mennyire tá-
mogatta az intézmény
erkölcsileg és anyagilag
a mobilitásban résztve-
võket; mennyire ismeri
el az oktatók mobilitási
tevékenységét. 

(A kiadvány a
http://ec.europa.eu/edu-
cation/erasmus/publica-
tions_en.htm oldalról,
valamint az Óbudai
Egyetem Erasmus hon-
lapjáról letölthetõ.)

Sikertörténet kiadványban 
az Óbudai Egyetem

Óvodapedagógus felvétele 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Meseerdõ Óvodája  a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pá-
lyázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogvi-
szony. A foglalkozás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 1035 Bu-
dapest, Váradi utca 9-11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok: pedagógiai feladatok, adminisztrációs feladatok. Illet-
mény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek: szakirányú, fõiskolai óvodapedagógus végzettség; büntet-
len elõélet (Kjt. F/7.).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: oklevélmásolat; fényképes
önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi). A munkakör betölt-
hetõségének idõpontja: legkorábban 2013. október 1-jétõl tölthetõ be. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20. A pályázati kiírással kap-
csolatban további információt dr. Kovács Antalné nyújt a 06-20-387-2981-es te-
lefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, Meseerdõ Óvo-
da, 1035 Budapest, Váradi utca 9-11. címre. Elektronikus úton kovacs.antalne@
kszki.obuda.hu A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Kulturális Örökség Napjai

Több olyan intézményben is fogadnak látoga-
tókat a Kulturális Örökség Napjain, szeptem-
ber 21-én és 22-én, melyet az év többi napján
zárva tartanak a nagyközönség elõtt.

MAVIR Zrt. központja 
és vezénylõterem szimulátora 

A MAVIR ZRt. gondoskodik a magyar vil-
lamosenergia-rendszer megbízható, haté-
kony és biztonságos irányításáról. Bemu-
tatják a magyar villamosenergia-rendszer
szívét, a diszpécserek szimulátor helyisé-
gét, ahol az üzemzavar elhárítását és az
éles helyzeteket gyakorolják. A látogatók
szeptember 21-én és 22-én 10-tõl 17 óráig
ismerkedhetnek a rendszerirányítás és a
diszpécserszolgálat feladataival, eszközei-
vel és történelmével. 
A legendák turulmadara, a napjainkra ki-
halással veszélyeztetett kerecsensólyom
elõszeretettel fészkel a sok száz kilovoltos
távvezetékeken.
Az érdeklõdõk számos más érdekességet is
megtudhatnak a témáról, az interaktív elõ-
adások során. 
„Mivel lehet a tõzsdét felvillanyozni? -
Szervezett energiapiacok Magyarorszá-
gon” címmel arról tudhatunk meg többet,
hogyan lehet árammal és gázzal keresked-
ni, és mindez miben különbözik a hagyo-
mányos értéktõzsdéktõl. 
Lehetõség nyílik a MAVIR ZRt. gödi alál-
lomásának megtekintésére is - elõzetes jelent-
kezést követõen mindkét napon - a MAVIR
székháztól 11 órakor induló buszokkal. Je-
lentkezni a god.szombat@mavir.hu vagy a
god.vasarnap@mavir.hu e-mail címen lehet.
A program körülbelül 2,5-3 órás. (Bõvebb in-
formáció: www.mavir.hu Cím: Anikó utca 4.
Telefon: 304-1980. E-mail: info@mavir.hu;
Honlap: http://www.mavir.hu.)

Országos Atomenergia Hivatal 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH)
Nukleárisbaleset-elhárítási Központja, a
CERTA csak a Kulturális Örökség Napjai
alkalmából látogatható. Nukleáris veszély-
helyzet esetén a CERTA-ban történik a
nukleáris létesítmény helyzetének értéke-
lése, a környezeti radiológiai helyzet és a
várható következmények elõrejelzése, il-
letve az OAH Balesetelhárítási Szervezete
javaslatot tesz a döntéshozó szervezetek-

nek a lakosság védelmét célzó intézkedé-
sekre. 
A nyílt napon a hivatal tevékenységének
bemutatása mellett olyan érdekes témákat
feldolgozó elõadásokat tartanak az OAH
vezetõi és szakértõi, mint például a
fukushimai helyzet, vagy a nukleáris cél-
pontokra irányuló terrorizmus kérdésköre.
Az elõadásokat követõen az érdeklõdõk kí-
sérõvel, csoportokban az OAH Nukleáris-
baleset-elhárítási Központjában (CERTA)
tehetnek látogatást, ahol szimulált nukleá-
ris balesetet követve ismerkedhetnek meg a
központ tevékenységével szeptember 21-én
14, 15 és 16 órakor. (Bõvebb információ:
www.oah.hu; Cím: Fényes Adolf utca 4.)

Óbudai Múzeum 
A barokk Zichy-kastélyban található az
Óbudai Múzeum. Megtekinthetõ kiállítá-
sok: „Óbuda - Egy város három arca”.
Az állandó kiállítás Óbuda történetének
három jelentõs korszakát, három egymás-
tól markánsan elkülöníthetõ arcát eleve-
níti meg. „Óbudára nézve nagy változás
állott be - Harrer Pál és a városegyesítés
kora”. A múzeum idõszaki kiállítása

Harrer Pál életén és munkásságán keresz-
tül mutatja be a kerület fejlõdését a város-
egyesítéstõl egészen az 1910-es évek ele-
jéig. Szeptember 21-én és 22-én 10-tõl 18
óráig várják az érdeklõdõket. (Bõvebb in-
formáció: www.obudaimuzeum.hu; Cím:
Fõ tér 1.) 

Goldberger Textilipari Gyûjtemény 
Az Óbudai Múzeum-Goldberger Textilipa-
ri Gyûjteménye a textil szakma legpatiná-
sabb múltú családi vállalkozásának he-
lyén, az 1784-ben alapított Goldberger cég
törzsházában mûködik. A több mint 200
éves mûemlék-épületegyüttes földszintjén
eredetileg kékfestõ üzem volt, emeletén a
Goldberger család lakott. „A Goldber-
ger…” - a Goldberger Textilipari Gyûjte-
mény új állandó kiállítása szeptember 12-
én nyílt meg, mellyel emléket állítanak a
textilgyár történetének. Az érdeklõdõk tár-
latvezetésen vehetnek részt szeptember 21-
én és 22-én 10 órától kétóránkénti indulás-
sal. (Cím: Lajos utca 136-138. Telefon-
szám: 250-1020. E-mail: toth.anita@obu-
daimuzeum.hu; Honlap: http://www.gold-
bergermuzeum.hu)

Óbudai Társaskör
A Társaskör kertjében „A Koronatanú” cím-
mel szeptember 22-én 19 órától Kálloy Mol-
nár Péter és Szabó Zoltán Attila filmjét te-
kinthetik meg az érdeklõdõk, mely Hetényi
Károly életérõl szól. A „fõszereplõ” egy árva-
házból kilépve lett a New York Palota inasa.
A Nyugat koronatanúja megjárta az orosz
frontot, dolgozott malomban, volt keszonos
és menthetetlenül szerelmes. Akilencvenéves
Karcsi bácsi titkok tudója volt, egy öreg bölcs
a XX. századból. A vetítés után beszélgetést
tartanak a film alkotóival, kávéházi muzsika
mellett. A zongoránál közremûködik: Darvas
Ferenc. Rossz idõ esetén a vetítést a nagyte-
remben tartják. Ingyenes belépõk igényelhe-
tõk az Óbudai Társaskörben. (Bõvebb infor-
máció: www.obudaitarsaskor.hu; Cím: Kis-
korona utca 7.) 

Aquincumi Múzeum és Régészeti Park 

Budapest Rómától északra az egyetlen
olyan európai fõváros, amely római örök-
ségét nagyobb összefüggõ területen tudja
bemutatni, és a múzeum gyûjteménye ma
már milliós nagyságrendû. Az Aquincumi
Múzeum több kiállító épületbõl áll, illetve
az aquincumi polgárváros körülbelül egy-
harmadát bemutató régészeti park tartozik
hozzá. A tárlatvezetések idõpontjai és
helyszínei: a Pannonia Provincia prog-
ramhelyszínein szeptember 21-én és 22-én
11 és 13 órától. A Fürdõ Múzeumban, a
Flórián téri aluljáróban Havas Zoltán ré-
gész szeptember 21-én 10, majd 12 órától
várja az érdeklõdõket. A vízvezetéknél, il-
letve a múzeumban található fürdõkben
Anderkó Krisztián régész tart tárlatvezetést
szeptember 22-én 10, majd 12 órától. (Bõ-
vebb információ: www.aquincum.hu; Cím:
Szentendrei út 135.) A Hercules villát
szeptember 21-én 10-tõl és 11.30 órától
járhatják végig. A helyszín a Bogdáni úttól
1-2 perc sétára található. A program ideje
körülbelül 1 óra. (Meggyfa utca 21.)  

Színes programok kulturális örökségünkbõl

Összeállította: Szeberényi Csilla

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_18.qxd  2013.09.12.  15:01  Page 26



2013/18. szám Sport – Szabadidõ
27

Rejtvényünkben Ady Endre: Üzenet egykori isko-
lámba címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszin-
tes 5. és a függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Távol-keleti folyó. 5. Az idézet
eleje (zárt betûk: L. G. S.). 13. … Band, nyugati
beatzenekar volt. 15. … Tamás, úszó olimpiai bajno-
kunk. 16. Korszak. 17. Ittrium és rénium vegyjele.
18. Dór betûi keverve. 19. Belül nagyobb! 20. Hege-
dûvonó anyaga. 21. T. K. A. 22. Brit idõ. 23. Spanyol,
svéd és osztrák autók jele. 24. Kókusz származék. 26.
Fájdalma. 27. A másik irányba (két szóval). 29. Kob-
rák ellensége. 30. Szintén. 32. Public Relation. 33.
Felkiáltó szócska. 35. Római ötvenegy. 36. Mely sze-
mély? 37. Színész formázza meg. 39. Kis Árpád. 42.
Ide vonták Ludas Matyit. 43. P-vel az elején régi ma-
gyar vidék. 44. Visszakap! 46. Ilyen a falevél. 47. Fo-
gat tart. 48. Valaminek a véget vetése. 49. Visszamer!
50. Civil, belülrõl! 51. Szélek nélküli patak! 52. Ösz-
sze-vissza éli! 53. Erre megy a tánc. 55. A földbe te-
mettetné. 56. Svéd, olasz és thaiföldi autók jele.

FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet második része (zárt
betûk: T. S. A.). 2. Egyik folyónk. 3. Komótosan. 4.
Re párja. 5. Félelmetes film. 6. Vajon az? 7. Béka
egynemûi. 8. Miskolcról indult zenekar. 9. Kopasz.
10. Némán zár! 11. Fejér megyei helység. 12. Présel-
jük. 14. Ilyen minden növény. 18. Orosz folyó. 21.
Rendetlen. 22. Tizenévesek. 25. Kontra ellentéte. 26.
Fejbe ütsz. 28. … Attila, színészünk. 31. Nagyon
kedveli. 34. O. R. N. 38. R. M. S! 40. Levélkézbesí-
tõ. 41. Vagdalj! 43. Kis Anna. 45. Névelõs hölgy. 47.
Focista teheti. 50. Tejtermék. 51. Kalendáriumban van! 54. Móka
egynemûi. 55. Tova. 

Ipacs László

A szeptember 2-án megjelent, Petõfi Sándor: „Meleg dél van”
címû rejtvényünk megfejtése: „Meleg dél van itt kinn a mezõben,
rakja a nap a tüzet erõsen.”

Az új tanévre

A z Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által tá-

mogatott és a Berguson Kerék-
párszaküzlet üzemeltetésében
lévõ Óbuda Kerékpárkölcsön-
zõ kerékpárjai „várják” az õszi
kerékpártúrák rajongóit nyitva
tartási idõben (hétköznap 7-19
óráig, hétvégén 9-19 óráig)
2013. október 31-ig.

A kölcsönzési díj - Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata
támogatásának köszönhetõen -
kerületi lakosok esetében hét-
köznap 200 forint/nap, hétvé-

gén 200 forint/óra. Nem kerü-
leti lakosoknak minden esetben
200 forint/óra. (Cím: 1033 Bu-
dapest, Laktanya utca 1/B. Te-
lefonszám: 06-20-20-73-133.
Weboldal: obudakerekpar.hu)

Tekerj egy napot 200 forintért Óbudán!

Joker hónap és téli szezonárak az Óbudai Tenisz Klubnál
Beköszöntött az õsz az Óbudai Tenisz Klubba is. A teniszpályát
szeptemberben kedvezményesen kipróbálhatja a joker hónap ke-
retében. Teniszpálya bérlet árak a téli szezon (2013. 10. 14.-2014.
04. 13) 26 hetére:
Idõsávok Alkalmi bérlés Kedvezményes szezonbérlet
7-11 óráig 4.300 3.800   (98.800)

11-16 óráig 3.500 3.000   (78.000)
16-22 óráig 4.900 4.400 (114.400)
A lemondott órák pótolhatók, elõzetes egyeztetés alapján. Teniszpá-
lya alkalmi jegyárak: bérletes óra díj+ 500 forint. A bérlet befizetésé-
nek határideje: 2013. október 6. Nyitva tartás: hétköznap 7-tõl 21 órá-
ig; hétvégén 8-tól 15 óráig. Pályafoglalás: Óbudai Tenisz Klub, 1037
Budapest, Laborc utca 2., 70/702-3719, tenisz@obudaiteniszklub.hu
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Az elsõ, nemzetközi szab-
ványoknak is megfelelõ
budapesti baseball-pálya
az Aranyos utcában épült
fel. A sportkedvelõk nagy
örömére itt avatták fel az
ország legmodernebb, leg-
impozánsabb baseball pá-
lyáját, az Óbudai Baseball
Arénát szeptember 6-án. A
legfõbb cél az utánpótlás-
korú játékosok képzése.

Közel ötszáz érdek-
lõdõ volt kíváncsi

az Aranyos utcában tar-
tott megnyitóra. Az
Óbudai Baseball Egye-
sület saját nevelésû
utánpótlás játékosainak
biztosít megfelelõ sport-
bázist az öt és fél hektá-
ros területen. A beruhá-
zás elsõ ütemeként a
nemzetközi szabvány-
nak megfelelõ pályát
adták át. 

„Tiszta Amerika”
A szervezõk igyekez-

tek emlékezetessé tenni

az ünnepi eseményt. Ez
sikerült. Látványos mû-
sort állítottak össze.
Amerikai mintára pe-
regtek az események:
lelkesítõ zene kíséreté-
ben adtak mûsort az Éva
Fitness fiatal pomponos
lányai. Közben az üde
zöld fûvel tarkított vö-
rös salakos pályán felso-
rakoztak a késõbbi játék
szereplõi. 

Bús Balázs polgár-
mester oklevelet adott át
Antonio Moruanak a
sportágban végzett két
évtizednyi lelkiismere-
tes társadalmi munkájá-
ért. Tiszteletére a pályát
Antonio Morua Field-
nek nevezték el. A pálya
átadásakor Bagdy Gá-
bor fõpolgármester-he-
lyettes és Bús Balázs
vágta át a nemzeti színû
szalagot.

Labda a levegõbõl
Rendkívüli látványban

lehetett részük a nézõk-

nek, amikor egy sárkány-
repülõrõl hullott alá a nyi-
tólabda, melyet a kerület-
ben élõ Kovács Kokó Ist-
ván olimpiai bajnok do-
bott be elsõként a pályára.
Ezután már az „igazi” já-
ték következett. Az után-
pótlás torna elsõ mérkõ-

zésén az Óbuda
Gladiators-János-
somorja Rascals
összecsapását
egy szakértõ ri-
porter közvetítet-
te, így a nézõk
közelebbrõl is
megismerhették a
játék szabályait. 

Amegnyitó vé-
gén Bús Balázs
örömmel és elé-
gedetten értékelt:
- Jelentõs ese-
mény részesei le-
hettünk. Az aré-

na átadásával tovább ja-
vulnak a sportolás fel-
tételei, a baseball révén
újabb lehetõséghez jut-
hatnak a kerület fiatal-
jai. A csodás létesít-
mény alaposan meg-
változtatta a koráb-
ban elhanyagolt kör-
nyék összképét, ahol
további fejlesztések-
kel igazi sportközpontot
lehet kiépíteni. A pálya
létrehozása a Fõvárosi
Önkormányzatnak, va-
lamint a sportolók, bará-
tok és támogatók össze-
fogásának köszönhetõ. 

Toborzó 
Az egyesület vezetõ-

je, Morua Roberto
hangsúlyozta: igen fon-
tosnak tartja a sajátne-
velésû utánpótlás magas
szintû képzését, ezért
várják a baseball játék
iránt érdeklõdõket. 

Az új pályán elõrelát-
hatólag október közepé-
ig tartanak edzéseket.
Az idõpontokról a
www.obudabaseball.hu
honlapon illetve az
egyesület facebook-ol-
dalán található bõvebb
információ. Lovas A.

Baseball aréna az Aranyos utcában
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-
lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb október 1-
jén) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király
útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsuzsanna ügyvéd
minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb szeptember
19-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter,
a Fidesz 4-es választókerületi elnökének megbízásából dr. Kõvári
Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart minden hónap második csütör-
tökén (legközelebb október 10-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Nép-
házban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdek-
lõdni a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1.
alatt, vagy a 453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi ut-
ca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig
fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csütörtökén (legkö-
zelebb szeptember 19-én) ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80.
szám alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17
óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyúj-
tanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as telefonszá-
mon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

A III. kerület Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának Egész-
ségügyi, Szociális és Lakás-
gazdálkodási Bizottsága az ön-
kormányzat tulajdonában lévõ
alábbi lakások bérbeadására
hirdet pályázatot.
A lakbér, a víz és szemétáta-
lány díjai önkormányzati ren-

delet, illetve a Fõvárosi Köz-
gyûlés közüzemi díjakkal kap-
csolatos ármegállapításai alap-
ján módosulhatnak. A pályázat
benyújtásának feltételei III. ke-
rületi polgármesteri hivatalá-
nak ügyfélszolgálati irodájában
(1033 Budapest, Harrer Pál ut-
ca 2.), továbbá az Óbudai Va-

gyonkezelõ Zrt. központjában
(1033 Budapest, Mozaik utca
7.) megtekinthetõk. A lakások-
ról készült fotók - a pályázat
benyújtásának határidejéig -

megtekinthetõk az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. honlapján
(www. ovzrt.hu). A pályázatra
történõ jelentkezéshez nyom-
tatványok 2013. szeptember
16-tól Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélszolgálati
Irodájában átvehetõk.
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2013. október 1. 12
óra.
Helye: polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati iroda.
A pályázat eredményét az
egészségügyi, szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság
2013. októberi ülését követõ
hétfõn (október 21-én) füg-
gesztik ki a polgármesteri hiva-
tal hirdetõtábláján, az ügyfél-
szolgálati irodájában, valamint
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
központjában.

Egészségügyi, szociális 
és lakásgazdálkodási 

bizottság

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások 

költség-elven való bérbeadására

Pályázati úton bérbe adandó lakások

Felvétel a politikusképzõbe
A SISZA Kommunikációs Intézet Politikusképzõ Iskolája felvételt
hirdet.Várják a politika, a választási kampányok és a médiakom-
munikáció iránt érdeklõdõket október 5-én 9 órakor az Óbudai
Kulturális Központban. (Bõvebb információ: www.sisza.hu; tel.:
06-70-250-5840. Cím: San Marco utca 81.)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

országgyûlési képviselõ fogadóóráját

minden hónap elsõ péntekén 16 órától

tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-

bik irodában, illetve külön idõpont

egyeztetésére is mód van a z.kar-

pat.daniel @jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh
Lajos országgyûlési
képviselõ fogadóórát
tart. Az érdeklõdõk a
+36-20-770-6593-as te-
lefonszámon vagy a
lajos.olah@parlament.hu
e-mail címen jelentkez-
hetnek idõpont-egyez-
tetés céljából.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban
Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós
Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

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

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.
E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12.
Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

Pályázat!
1037 Budapest, Bécsi út 322. alatti társas-
ház pályázatot hirdet a társasház üzemel-
tetési munkáira, 1.000,- Ft-os nevezési
díjjal.
A pályázati anyag 2013.09.23-tól 09.27-ig
átvehetõ személyesen, telefonos egyezte-
tést követõen.
Unicsovics István: 
06-30-40-77-458

A legendás úszóedzõ nevével fémjelzett 

Széchy Sportegyesület 

a Császár-Komjádi Uszodában 

ÚSZÓ TANFOLYAMOT hirdet 

gyermekek részére 3 éves kortól 

„Kezdõktõl az élversenyzõkig” címmel. 

Szakmai irányítók: 

Széles Sándor és Szabó Joe olimpiai bajnok. 

Tanfolyamok: hétfõtõl-péntekig 16, 17, 18 órakor. 

Érdeklõdni a 06-20/546-2950 telefonon 

és a Császár-Komjádi Uszodai irodában.

Óbudai Nyílt Amatõr Tenisz Kupa
A versenyt korosztálytól függetlenül, egyéni férfi és nõi kategóriába
indítják. A verseny idõpontja: 2013. szeptember 21. 11 óra. Nevezési
határidõ: 2013. szeptember 15. Részvételi díj: 2.500 Ft/fõ (fizetés a
helyszínen). Díjazás: az elsõ három helyezett díjazásban részesül. A
sport közösséget épít, nyissunk egymásra! Jelentkezés: Óbudai Te-
nisz Klub recepció; 1037 Budapest, Laborc utca 2., tel.: +36-70-702-
3719, 240-5601; tenisz@obudasport.hu www.obudaiteniszklub.hu

Kiemelt akcióval várunk focizni!
Az Óbudai Szabadidõpark mûfüves focipályáját (20×40 méter)
2013. szeptember 9-e és október 9-e között a nyitva tartási idõben
6.900 forint/óra áron lehet bérelni. Nyitva tartás: hétköznapokon 8-
21 óra; hétvégén: 8-15 óra. Helyszín: 1037 Budapest, Laborc utca
2. Pályafoglalás és további információk: Óbudai Tenisz Klub recep-
ció; 1037 Budapest, Laborc utca 2., tel.: +36-70-702-3719, 240-
5601; tenisz@obudasport.hu www.obudaiteniszklub.hu.

obuda_2013_18.qxd  2013.09.12.  15:01  Page 31



2013/18. szám32
Mozaik – Hirdetés

Hahota
- Segítség! Betörõ! -
üvölti a nyugdíjas torka-
szakadtából.
- Ne lármázzon már
annyira - inti nyugalom-
ra az öreget a símasz-
kos hívatlan vendég. -
Én csak pénzt keresek!
- Az más - mondja a
nyugdíjas -, akkor ke-
ressük együtt, mert arra
nekem is nagy szüksé-
gem lenne.

* * *
Két szállítómunkás ha-
talmas hangverseny-
zongorát cipel a társas-
ház nyolcadik emeleté-
re. A harmadikon meg-
állnak pihenni. Az egyik
felsóhajt: - Tudod mit,
pajtikám? Ha már zené-
rõl van szó, a hegedût
mégis jobban szeretem.

* * *
- Asszonyom, ezekbõl a
pirulákból naponta ve-
gyen be háromszor egy
szemet, és egy évig nem
szabad zongoráznia.
Miután a páciens kilép
a rendelõ ajtaján, a há-
ziorvos asszisztense
csodálkozva kérdezi: -
Dokikám, mi köze a
zongorázásnak a hölgy
betegségéhez?
- Semmi angyalom, de
ez a nõ pontosan felet-
tem lakik!

* * *
- Hej, de nehéz a gyere-
kek élete! - panaszko-
dik egy kisfiú. - Tegnap
úgy megvert az apám,
hogy kiszakadt a nadrá-
gom. Ma pedig az
anyám vert el, mert ron-
gyos a nadrágom.

BÉKÁSMEGYER

S zeptember 8-án volt
a Magyar Dal Nap-

ja: tíz vidéki, két hatá-
ron túli településen, il-
letve Budapesten 14
helyszínen (a III. kerü-
letben az Óbudai Tár-
saskörben és a Zichy-
kastély udvarán mûködõ
Kobuci kertben) tartot-
tak koncerteket a ren-
dezvénysorozaton. 

A Kaláka és a Kolompos együttes koncertjére várták délelõtt a gyermekeket a Kobuci kertbe

A Magyar Dal Napja Óbudán

Õszi csemegék
Folytatódik a „Pici maci
kuckója” címû sorozat a
Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Mú-
zeumban. Õszi cseme-
gékkel rukkol elõ Kilin Il-
dikó színmûvész és
Mollini bûvész szep-
tember 28-án 10 órakor.
(Cím: Korona tér 1.)

ÕSZI NAPÉJEGYENLÕSÉG ÜNNEPE. A japán
kultúra és gasztronómia jegyében köszöntik az õszi
napéjegyenlõséget a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumban szeptember 22-én. A
családi napon 10.30 és 18 óra között kulturális és
gasztronómiai elõadások hangzanak el, de lesz ja-
pán zene- és táncbemutató, harcmûvészeti bemu-
tató, japán játszóház és teakóstolás is. (A családi
jegy ára 2000 forint, a diákok és a nyugdíjasok 500
forintért léphetnek be, míg a teljes áru jegyért 1000
forintot kell fizetni. Cím: Korona tér 1., volt Dugovics
Titusz tér.)Hüllõnapot tartottak a Kolosy téri Civil Házban szeptember 7-én

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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