
Eu-s támogatásból bõvül a bölcsõdei kapaci-
tás Óbudán: Makovecz-stílusban épül új in-
tézmény Csillaghegyen, a Hunyadi utcában. 

Az új tanévben folytatódik az Összefo-
gás Óbudáért Egyesület rászoruló gyer-
mekek reggeliztetése programja. 

A 60 év feletti korosztályt szólítja meg a
BRFK azzal az elõadássorozattal, mely
november 11-én kezdõdik a BKH-ban.9

Az idõsek biztonságos közlekedéséért

XIX. évfolyam 19. szám            Megjelenik kéthetente          2013. október 7.

5
Új bölcsõde épül Makovecz-stílusban

6
Reggelizzél nálunk!

Koncerttel, bemutatókkal, egész napos családi programokkal nyitotta meg kapuit Kaszásdûlõn az Óbudai Kulturális
Központ ötödik intézménye 3K (Kaszásdûlõi Kulturális Központ) néven szeptember 21-én.             BÕVEBBEN A 2. OLDALON

Az Óbudai Múzeum
szeptember 12-én

nyitotta meg teljesen
megújult, modern kiállító-
terét a Goldberger Textil-
ipari Gyûjteményt, és új,
állandó kiállítását „A
Goldberger”címmel.

FOLYTATÁS A 7. OLDALON

Európában egyedülálló
közintézménynek, az

Óbudai Népzenei Iskolá-
nak teremtett új „otthont”
az önkormányzat, külsõ se-
gítség nélkül a Mókus utca

20. számú épületben, az
egykori Építészeti Múze-
um helyén. Az október 1-
jei eseményen részt vett
Bús Balázs polgármester,
Kobzos Kiss Tamás iskola-

igazgató, Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és önkor-
mányzati képviselõ és Var-
ga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter. (Tudósítás kö-
vetkezõ számunkban.) 

Kultúra, közmûvelõdés, közösség: megnyílt a 3K 

Új épületben a népzenei iskola

Új múzeum
Óbudán

Kedvezményes
burgonyavásár 

október 10-11-én
Az önkormányzat a ked-
vezményes burgonyavá-
sárlási akciót október 10-
én és 11-én tartja a város-
rész kilenc helyszínén.

FELHÍVÁS A 32. OLDALON
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Önkormányzat – Kultúra

Az évek óta tartó válsággal
dacolva, nem hétköznapi
módon egy hét alatt két kul-
turális intézmény (elõbb,
szeptember 12-én a Gold-
berger Textilipari Gyûjte-
mény) nyitotta meg kapuit
a városrészben szeptem-
berben. 

Kaszásdûlõi Kulturális
Központ, azaz 3K a

neve az idén ötéves Óbu-
dai Kulturális Központ új
házának, melyet szeptem-
ber 21-én adtak át a Pethe
Ferenc téren. Hosszan tar-
tó, nehézkes ügy végére
kerülhetett pont mindez-
zel, hiszen az egykori
MDF (Magyar Demokrata
Fórum) által birtokolt in-
tézmény évek óta állt ki-
használatlanul, mivel a
perbe keveredett párt nem
tudta fizetni az épület bér-
leti díját az önkormányzat-
nak. Régóta vártak a kör-
nyéken élõk egy kulturális
központ létesítésére. Az új
közösségi ház ezentúl a
Törökkõ, Filatorigát és
Kaszásdûlõ területén élõk-
nek kínál közösségi és mû-
velõdési színteret. 

A megnyitó közönségét
a Langaléta Garabonciá-
sok fogadták a Pethe Fe-
renc téren. A 3K elnevezés
nemcsak a Kaszásdûlõi
Kulturális Központ rövidí-
tésére utal, hanem az intéz-
mény három alapfunkció-
jára is: kultúra, közmûve-
lõdés, közösség. Szimboli-
kus és többféleképpen ér-
telmezhetõ a hármas szám
is a névben. 

Bús Balázs polgármes-
ter a megnyitó ünnepségen
úgy fogalmazott: - A 3K
hallatán asszociálhatunk a
III. kerületre is. Afizika vi-
lágában legalább három
pont kell a stabilitás eléré-
séhez. Ahármas szám gya-

korta kerül elõ a magyar
szólásokban is, három a
magyar igazság, a mesék-
ben pedig többnyire három
királyfi szerepel, s termé-
szetesen a legfiatalabb ren-
delkezik a legkalandosabb
történettel, és a végén övé
a siker. Ezen a napon mi is
az Óbudai Kulturális Köz-

pont legfiatalabb intézmé-
nyének sikeréért szorítunk. 

Az elképzelésekrõl el-
mondta: - Jelentõs képvi-
selõ-testületi elszántság
mutatkozott a régi épület
birtokba vételére, megta-
láltuk az új funkcióhoz
szükséges átalakítások fe-
dezetét is. Aszínpadtechni-

ka és a kapcsolódó feltéte-
lek kialakítása azonban
csak az alapok megterem-
tése. A legfontosabb cé-
lunk az volt, hogy Kaszás-
dûlõn is létrejöhessen egy
közösségi tér. Egy olyan
találkozási pont, ahol a he-
lyiek nemcsak sokoldalú
programkínálattal, hanem
általa egymással is talál-
kozhatnak, s így lassan az
intézményt körbefonhatja
az egymást ismerõ, hason-
ló érdeklõdésû emberek
kapcsolati hálója. 

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ az ese-
ményen nagy örömmel
nyugtázta, hogy a kultúra
és közösségi lét újabb szín-
teret nyert a gazdasági vál-
ság ellenére: - Büszkeség-
gel tölt el, hogy páratlan
módon, szinte egy héten
belül két kulturális intéz-
mény nyithatta meg kapuit
a városrészben, döntõen az
önkormányzat jóvoltából. 

Az alapítók szándéka
szerint a 150-200 ember
befogadására alkalmas in-

tézmény egyik legfonto-
sabb funkciója: teret adni
a helyi civil szervezõdé-
seknek, közösségeknek.
Aház nem csupán színhá-
zi produkciókkal, kama-
radarabokkal, koncertek-
kel, kiállításokkal, isme-
retterjesztõ elõadásokkal
várja a közönséget, de
nyitott a környezõ óvo-
dák, iskolák, civil szerve-
zetek elõtt is. Cél továb-
bá, hogy az intézmény a
mindennapokban is hasz-
nálható közösségi térré
váljon, állandó progra-
mokkal, tanfolyamokkal,
klubokkal, szakkörökkel.
Mindemellett nem utolsó-
sorban úgynevezett tele-
házi szolgáltatásokkal,
internet kávézóval, wifi,
fénymásolási, nyomtatási
lehetõséggel. Az esemény
résztvevõi egész nap vál-
tozatos programok mel-
lett ünnepelték a közössé-
gi ház megnyitását. A leg-
kisebbeket az Alma
együttes szórakoztatta, a
felnõttek a tervezett prog-
ramokról, szakkörökrõl
és foglalkozásokról tájé-
kozódhattak a programsá-
torban. A napot a Mystery
Gang koncertje zárta. 

A 3K egy feszített tem-
pójú felújítás után, a ter-
veknek megfelelõen a
szezon elején megnyitotta
kapuit, így teljes évadra
tervezhet.

Elképzelések szerint az
intézmény végleges pro-
filját a látogatók tovább
alakítják majd. Számítá-
sok szerint az évente
megvalósítható 20-24 féle
állandó program szezo-
nonként mintegy 600 al-
kalommal, akár 10 ezer
ember számára jelenthet
állandó, tartalmas elfog-
laltságot. 

Szeberényi Cs.

Kultúra, közmûvelõdés, közösség: megnyílt a 3K

D. Horváth Piroska, az új intézmény vezetõje, Bús Balázs polgármester és Lõrincz Edi-
na, az Óbudai Kulturális Központ ügyvezetõ igazgatója adta át a 3K-t
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Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képviselõ (4. számú
egyéni választókerület) elõzetes bejelentkezés alapján tartja fo-
gadóóráját. További információért hívja a polgármesteri titkársá-
got a 437-8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerület) ország-
gyûlési és önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csütörtö-
kén 16-tól 18 óráig tart fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám
alatti Fidesz-irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Lapzártakor érkezett: A város-
részben nemcsak egy világnapon
fordítanak kiemelt figyelmet az
idõs emberekre. Egész évben szí-
nes programkínálattal várják az
érdeklõdõket a városrész 8 idõs-
klubjában, melynek jelenleg 860
tagja van. Közösségi élményekre
mindenkinek szüksége van, ezért
invitálják idejük tartalmas eltöl-
tésére is az idõsebb korosztályt. E
szavakkal köszöntötte a résztve-
võket október 1-jén, az Idõsek Vi-
lágnapján az Óbudai Kulturális
Központban tartott eseményen
Müller Istvánné, a Szociális Szol-
gáltató Intézmény vezetõje. 

A rendezvényen többek
közt részt vett Kelemen

Viktória szociális ügyekért is
felelõs alpolgármester, Puskás
Péter alpolgármester és Ke-
mény Krisztina önkormányzati
képviselõ. 

- Különösen figyelemremél-
tónak kell lennie mindannak,
amire az emberek világnappal
emlékeznek. „Ötven esztendõ
még nem a vége, hanem a fele
az életnek” - idézte Doszto-
jevszkij gondolatait Bús Balázs
polgármes-
ter. Az idõ
múlása tehát
kevésbé fon-
tos, a hang-
súly az évek
tartalommal
való megtöl-
tésén van. A
történelem
viharait is átvészelt korosztály
iránti tiszteletét fejezte ki, majd
hozzátette: polgármesterként

feladatának tekinti, hogy a vá-
rosrész jövõjének tervezésekor
segítségül hívja az idõsebb kor-
osztály tapasztalatait, elgondo-
lásait, értékteremtõ aktivitását.
Hangsúlyozta: az önkormány-
zat vezetése igyekszik minél
több kulturális, sport és szabad-
idõs lehetõséget, közösségi teret
biztosítani idõseinek. 

Tisztelet és támogatás. Ezt a
két kulcsszót emelte ki az Idõsek
Világnapján
Menczer Er-
zsébet or-
szággyûlési
és önkor-
m á n y z a t i
képviselõ. -
Egy nemze-
tet misem
jellemzi job-
ban, miként bánik e korosztály
képviselõivel. Magyarország
kormánya egyik legfontosabb

céljául tûzte ki, hogy segítse
életkörülményeik komfortosab-
bá tételét. Ezt szolgálja kiadása-
ik mérséklése, a rezsiköltségek
csökkentése. 

- Jelenleg mintegy 600 millió
idõs ember él a világon. E kor-
osztály rendkívüli figyelmet ér-
demel, ezért bír különleges je-

lentõséggel, hogy az ENSZ erre
emlékeztetve világnapot hívott
létre 1991-ben. A nemzet nem
mondhat le idõseirõl, ezért
gondjaik enyhítését kiemelt cél-
nak tekinti a kormányzat. A re-
zsicsökken-
tést megelõ-
zõen elsõ
d ö n t é s e i k
közt volt,
amikor meg-
teremtették a
lehetõséget a
nõk számá-
ra, hogy 40,
munkával eltöltött év után igé-
nyelhessék nyugdíjazásukat -
emlékeztetett Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter. Ezt
követõen gratulált a városrész
vezetésének ahhoz, hogy nem
hagyja magára idõseit. 

Szeberényi Cs. 

Tisztelet a bölcsesség birtokosai iránt

Szeretetteljes odafigyelés az Idõsek Világnapján

Emlékezés 1956-ra
Az 1956-os megemlékezések kapcsán Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata október 22-én (kedden) 17 órai kezdettel rendezi
az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulója alkal-
mából szervezett, koszorúzással egybekötött megemlékezését.
(Helyszín: Szent Péter és Pál Fõplébánia-templom, I. Világhábo-
rús hõsi emlékmû. Lajos utca 168.)
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Tudósítás az ülésterembõl – Felhívás

A júniusi rekordszintû ár-
vízrõl, az augusztusi Tímár
utcai robbanásról, civil
szervezetek támogatásá-
ról, parkosítási és sport-
telep létesítési tervekrõl
is tárgyaltak a szeptember
25-ei képviselõ-testületi
ülésen.

A testületi ülésen Bús
Balázs polgármes-

ter átfogó tájékoztatást
adott az önkormányzat
költségvetését is befo-
lyásoló, kerületben tör-
tént jelentõs események
következményeirõl.

A júniusi árvíz kap-
csán jelezte: az árhullám
levonulását követõ, kár-
enyhítést segítõ intézke-
dések lezárultak. Az ár-
vízi védekezés, az árvíz
utáni takarítás és a kár-
enyhítés több mint 48
millió forint kiadást je-
lentett az önkormány-
zatnak.

A Tímár utcai robba-
nással kapcsolatban fel-
idézte: az épület Tímár
utcai oldala gyakorlati-
lag megsemmisült au-
gusztusban. Az ingatla-
nok lakhatatlanná vál-
tak, az önkormányzat
szakemberei gondos-
kodtak a ház lakóinak
átmeneti elhelyezésérõl.
A Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság jelenleg
is vizsgálja a robbanás
okát. Az életveszély-el-
hárítás, majd az azt kö-

vetõ romeltakarítási
munkálatok közel 25
millió forintos költséget
jelentettek az önkor-
mányzatnak. Szeptem-
ber végén lezárták a Tí-
már utca károsultjainak
nyitott adományszám-
lát. Az addig beérkezett
összegen felül az önkor-
mányzat 2 millió forin-
tot adományoz vissza
nem térítendõ támoga-
tásként a társasháznak.
A képviselõ-testület
mindemellett úgy hatá-
rozott, hogy vis maior
támogatási igényt nyújt
be a Belügyminisztéri-
umhoz.

Támogatott
Holokauszt
-emlékév

A magyar zsidóság
deportálásának 70. év-
fordulója alkalmából a
kormány életre hívta a
Magyar Holokauszt-
2014 Emlékbizottságot,
mely a diplomácia, a
történelmi egyházak, a
civil szféra és a ma-
gyarországi zsidóság
képviselõinek fóruma-
ként készíti elõ a
Holokauszt-emlékévet.
Magyarország kormá-
nya 1,5 milliárd forin-
tos alapot hozott létre
abból a célból, hogy he-
lyi szinten is lehetõvé
váljon az emlékezés. Az
önkormányzat ennek
szellemében kulturális

programokkal, megem-
lékezésekkel csatlako-
zik az emlékévhez. A
programok megvalósí-
tásához, az emlékezé-
sek támogatására kiírt
pályázaton való részvé-
teléhez 20 millió forin-
tot különít el az önkor-

mányzat a jövõ évi
költségvetésben.

A civilekért
Húszmillió forintos ci-

vilalapot hozott létre a
képviselõ-testület az ön-
kormányzat idei évre szó-
ló költségvetésében. Az
elõzõ évihez hasonlóan
idén is kiírták a civil mû-
ködési pályázatot (pályá-
zati felhívás a 20. olda-
lon), félévenként 10 millió
forintos keretösszeg meg-
határozásával. Az ülésen
elfogadták a II. félévi ki-
írást. Civil szervezetekkel,
egyesületekkel kötendõ
együttmûködési megálla-
podásokról és több szerve-
zet 2-2 millió forintos tá-
mogatásáról is döntöttek. 

Vízi- és
kerékpáros
sporttelep 

A városrészben több, a
Magyar Állam tulajdo-
nában lévõ ingatlan in-
gyenes tulajdonba véte-

lét kezdeményezték. Eb-
ben szerepel többek közt
ingatlan-átvétel a szociá-
lisan rászorult szemé-
lyek lakhatásának bizto-
sítása érdekében, a Vi-
harhegyi út és a
Körtvélyes utca találko-
zásánál lévõ közterület
tervezett parkosítása, ját-
szó- és pihenõkert kiala-
kítása, a Kossuth Lajos
üdülõparton önkormány-
zati vízi- és kerékpáros
sporttelep létesítése. 

A képviselõ-testület
arról is döntött, hogy
bérbeadja a közös költ-
séggel megegyezõ bérle-
ti díj fejében az egy év-
nél régebben üresen álló,
nem lakás célú helyisé-
geit. Ehhez az önkor-
mányzat vagyongazdál-
kodási stratégiájának
módosítására is szükség
volt. (A bérlésre ajánlott
ingatlanok címe, nagy-
sága és funkciója az
obuda.hu honlapon ol-
vasható.) Sz. 

Civiltámogatás, parkosítás, sporttelep-létesítés

Felhívás a Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díj adományozására

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a Fischer
Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjérõl
szóló, 32/2005. (IX. 6.) rendelete alapján a 2013. évben is kiosztják a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat, amelyhez önkormányzatunk vár-
ja a lakosság, és kerületünk szociális ágazatában tevékenykedõ szemé-
lyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természetes sze-
mélyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek), akik kiemelkedõ
tevékenységükkel, vagy életmûvükkel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szo-
ciális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint hátrányos helyzetû
lakosai életminõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján az egészségügyi, szo-
ciális és lakásgazdálkodási bizottság javaslatára - az odaítélés indokait is tar-
talmazó határozatban - a képviselõ-testület dönt. A díjat ünnepélyes keretek kö-
zött egy fõ vagy egy szervezet részére, a „Szociális Munka Napján” adják át.
Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt ha-
táridõ alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum egy oldal terjede-
lemben be kell mutatni a javasolt személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer
szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javas-
lat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkor-
mányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az el-
járásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díj-
ban olyan személy vagy szervezet, amely mûködési engedélyhez kötött tevé-
kenységet a szükséges mûködési engedély hiányában végez.
Az indítvány benyújtásának módja: az indítványt a szociális szolgáltató fõ-
osztályon (Fõ tér 2., dr. Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére, vagy pos-
tai úton: 1300 Bp. Pf.: 102.) lehet benyújtani. Felvilágosítás Hevesiné Melczer
Mónikától a 437-8660-as telefonszámon kérhetõ. Az indítványok beérkezési ha-
tárideje: 2013. október 11-én 12 óra. Bús Balázs

polgármester

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Budapesten, egyedülálló
módon Makovecz-stílusú
intézmény épül a város-
részben. Európai Uniós tá-
mogatásból bõvül Óbudán a
bölcsõdei férõhelyek szá-
ma. A projektnyitó sajtótá-
jékoztatón Bús Balázs pol-
gármester az elõzménye-
ket, Szabó Lajos, a kivite-
lezõ konzorcium elnöke a
beruházás menetét ismer-
tette szeptember 18-án. 

Ahelyhatóság vezeté-
se már hosszú ideje

próbál eleget tenni az
egyre növekvõ bölcsõdei
ellátási igényeknek, ezért
rendkívüli jelentõségû,
hogy a projektben egy új,
a mai kor követelménye-
inek megfelelõ, a helyi
igényeket kielégítõ böl-
csõde épülhet Csillaghe-
gyen, a Hunyadi utcá-
ban. Az intézmény ki-
váltja az Álmos utcai, le-
romlott állagú bölcsõdét
is. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata 149 mil-
lió 766 ezer 277 forint
uniós támogatást nyert az
Új Széchenyi Terv „Szo-
ciális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapel-
látások infrastrukturális
fejlesztése” pályázaton.
A 630 millió forintot
meghaladó beruházás ré-
vén korszerû, modern
feltételeket biztosíthat-
nak a jövõ év végétõl. Az
új intézményben 20
munkahely jön létre.

Az elõzmények
A sajtótájékoztatón

Bús Balázs polgármester
ismertette az elõzménye-
ket. Elmondta: Csillag-
hegy térségében hosszú
évek óta az Álmos utcai
bölcsõde volt az egyetlen
intézmény, amely nap-
közbeni ellátást nyújtott a
munkába visszatérõk
gyermekeinek. Számos
panasz, egyúttal igény fo-
galmazódott meg a szü-
lõk részérõl a férõhelyek
elégtelenségével, az épü-
let adottságával és mû-
szaki állapotával kapcso-
latosan is. 

Az önkormányzat
szakemberei felmérték a
helyzetet és megállapítot-
ták, hogy az Óbudai
Egyesített Bölcsõdék Ál-
mos utcai telephelye

hosszú távon alkalmatlan
a bölcsõdei feladatok el-
látására. A bölcsõde fel-
újítása, és az elõírások
szerinti átalakítása is ki-
vitelezhetetlen, azonnali
bezárása ugyanakkor to-
vábbi problémákat szül-
ne, hiszen ebben a térség-
ben más bölcsõde jelen-
leg nem mûködik. A
megszûnõ férõhelyek
pótlására csak Békásme-
gyeren nyílt volna lehetõ-
ség - új létesítmény létre-
hozása nélkül -, amennyi-
ben az önkormányzat
nem nyert volna a pályá-
zaton. 

Az Álmos utcai telep-
hely rossz állapota  mel-
lett felmerült másik prob-
léma az Óbudai Egyesí-
tett Bölcsõdéknél a törvé-
nyek változásával jelent-
kezõ kapacitáshiány volt.
A kerületben regisztrált
igények évek óta jóval
meghaladják a bölcsõdei
kapacitást, annak ellené-
re, hogy az önkormány-
zat folyamatosan próbál
új helyeket kialakítani. A
mostani törvények támo-
gatják, hogy az édes-

anyák minél tovább ott-
hon maradjanak gyerme-
keikkel, így jelenleg
nincs várólistás gyermek
a kerületben, ez azonban
változhat.

A fentiek indokolták
azt a 2011. évi képviselõ-
testületi döntést, amely
már egy új intézmény lét-
rehozásáról szólt, a csil-
laghegyi Hunyadi utca,
Akácfa utca, Fodros utca
által határolt területen.
Még az év telén kezdõd-
tek az elõkészületek,
majd 2012 nyarán az ön-
kormányzat sikeresen
pályázott a Nemzeti Fej-

lesztési Ügynökség pá-
lyázatán, amelyen a több
mint 630 millió forint
összköltségû projekthez
közel 150 millió forintot
nyert el. A közbeszerzési

kiírások tavaly szeptem-
berben történtek. Idén
õsszel elkezdõdhetnek a
kivitelezési munkálatok. 

Bõvülõ férõhelyek
Az új bölcsõdében 52

gyermek számára bizto-
sítanak ellátást, szemben
az Álmos utcai intéz-
mény 38 férõhelyével,
ahol az épület állapota
miatt csak 35 gyermeket
fogadhattak. A kerület-
ben jelenleg 11 bölcsõde
van, ahol 922 gyermek
napközbeni ellátásáról
gondoskodnak. Az utób-
bi években 100-130 új
férõhelyet alakítottak ki.
A Hunyadi utcai bölcsõ-
dével együtt összesen
936 gyermeket tudnak
fogadni az intézmények.
Új szolgáltatásként lehe-
tõség nyílik sajátos neve-
lési igényû gyermekek
fogadására, akiknek gon-
dozásában állandó jelleg-
gel gyógypedagógus is
részt vesz, segítve a gon-

dozók munkáját, mind-
emellett az igényekhez
igazodva rugalmas nyit-
va tartási idõvel kedvez-
nének a gyermekeknek
és szüleiknek.

- Fontos hangsúlyoz-
nom, hogy a gyermekek-
rõl való gondoskodás és
a szakmai munka az Ál-
mos utcai és a kerület
többi bölcsõdéjében egy-
aránt kiemelkedõ színvo-
nalú - tette hozzá a pol-
gármester. 

Korszerûség
és esztétikum

Az idõtálló esztétikum
biztosítása érdekében a
tervezési feladatokat a
Makovecz Imre nevével
fémjelzett építész stúdió
végezte. Szabó Lajos, a
kivitelezõ konzorcium el-
nöke arról számolt be,
hogy az 1300 négyzetmé-
ter alapterületû, akadály-
mentes épületnek fedett
tornácai lesznek és négy
kör alakú csoportszoba
tartozik majd hozzá. A lé-
tesítménynek saját kony-
hája és sószobája lesz, a
melegvíz-ellátást pedig
napkollektorok segítik. A
kivitelezési munkák elõ-
készületei megkezdõdtek
és tervek szerint 2014
õszén fejezõdnek be. 

A tájékoztató végén
Bús Balázs elmondta,
hogy az építkezés terü-
letén van egy játszótér,
ezért a projekt tartal-
mazza annak rekonst-
rukcióját is. A jelenlegi
játékokat átmenetileg
elbontják, és helyette
egy új, az uniós elvárá-
soknak is megfelelõ,
modern játszóteret léte-
sítenek. Sz. Cs. 

Makovecz-stílusban épül az intézmény 

Új bölcsõde Csillaghegyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzat – Szociális

Mint arról már hírt adtunk, az
Óbudai Kulturális Központ (ÓKK)
udvarán Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának finanszírozásá-
val új játszóteret avattak nemré-
giben. 

A modern mászóvárakkal,
csúszdákkal, hintákkal

felszerelt létesítmény kitûnõ
szórakozási lehetõséget biztosít
a 2-14 éves korosztály számá-
ra. A beruházás során a játszó-
tér körül új, magasabb, bizton-
ságosabb kerítés épült. Szintén
a biztonságot szolgálja az újon-
nan kiépített kamerarendszer
is, amely a játszóteret és kör-
nyékét felügyeli.

Az önkormányzat számára
kiemelten fontos az olyan kö-
zösségi terek bõvítése, ahol a
kerület lakói kikapcsolódhat-
nak, kulturáltan szórakozhat-
nak, ismerkedhetnek egymás-
sal, így erõsítve a helyi közös-
ség identitását. Az önkormány-
zat által finanszírozott játszótér

építésének költ-
sége meghalad-
ta a 10 millió
forintot, melyet
pályázati úton a
HungaroCont-
rol Zrt. 1 millió
forinttal támo-
gatott.

- Nagyon
örülök, hogy a
most megvaló-
sult játszóte-
rünkkel újabb
szolgáltatást tu-
dunk nyújtani
az érdeklõdõk-
nek - mondta
Lõrincz Edina,
az Óbudai Kul-
turális Központ
ügyvezetõ igaz-
gatója.

A játszótér mindennap láto-
gatható az Óbudai Kulturális
Központ udvarán (San Marco
utca 81.) kilenc órától sötéte-
désig.

Modern, biztonságos játszótér az ÓKK udvarán

Állásbörze október 10-én
A hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért rendez állásbörzét a
munkaügyi központ. Az eseményen lehetõség nyílik az álláskere-
sõk és a munkaadók közvetlen találkozására. Az állásbörzét ok-
tóber 10-én 9-tõl 13 óráig tartják a III. kerületi Munkaügyi Kiren-
deltségen. (Cím: Heltai Jenõ tér 7.).

Az óbudai székhelyû Magyar
Hospice Alapítvány megalakulása
óta számos eseménnyel igyekszik
felhívni a társadalom figyelmét a
hospice szolgáltatás fontosságára. 

A Budapest Bár társulata
(Behumi Dóri, Farkas

Róbert, Ökrös Károly, Farkas
Mihály, Farkas Richárd, Kisvá-
ri Ferenc) immár második al-
kalommal ajánlja fel produkci-
óját a Magyar Hospice Alapít-
vány javára. A koncertet októ-
ber 31-én 19 órakor tartják a
MOM Kulturális Központban.

A Magyar Hospice Alapít-
vány 1991 óta  végzi a gyógyít-
hatatlan daganatos betegek
egyénre szabott ápolását, fájda-
lomcsillapítását, és családjuk
lelki támogatását.

A betegekhez való szeretet-
teljes odafordulás értelemmel

és tartalommal töltheti meg az
élet utolsó szakaszát is. Az ápo-
lás, gondozás mindenki számá-
ra térítésmentes.

Az alapítvány megalakulása
óta nagy energiát fektet a szem-
léletformálásra és a hospice el-
látás ismertségének növelésére,
hiszen egyre nagyobb a társa-
dalom igénye az életvégi hu-
mánus ellátásra.

Eseményeikkel, rendezvé-
nyeikkel  felhívják a figyelmet
arra, hogy az emberi méltóság
az utolsó pillanatig megõrizhe-
tõ és az elmúlás és a veszteség
az élet természetes része. 

A jótékonysági koncert teljes
bevétele a betegek fájdalom-
csillapításához járul hozzá.

(Helyszín: MOM Kulturális
Központ, XII., Csörsz utca 18.
Idõpont: 2013. október 31. 19
óra.)

Jótékonysági koncert 

Hogyan gazdálkodjunk otthon?
Háztartásgazdálkodási csoport indul október 24-én 16.30 órakor
az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szer-
vezésében.
Témák: családi költségvetés - kiadásaink a számok tükrében;
energiatakarékosság és spórolás - hatékonyság a mindennapok-
ban; hitelekkel kapcsolatos információk; munkavállalási tanácsok.
(További alkalmak: november 7-én, november 21-én és december
5-én 16.30-tól 18 óráig. Helyszín: Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ, Váradi utca 9-11. Tel.: 250-1964.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2013_19.qxd  2013.10.03.  14:42  Page 6



2013/19. szám Önkormányzat – Helytörténet
7

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A „Goldberger” címû új, ál-
landó kiállítással nyitotta
meg kapuit szeptember 12-
én a megújult Goldberger
Textilipari Gyûjtemény, ahol
mostantól európai szintû
technikatörténeti tárlat õrzi
az egykor világhírû gyáros
és az óbudai textilipar emlé-
két. A beruházáshoz a kor-
mányzat az Alfa-programon
keresztül 60 millióval, míg a
kerület 52 millió forinttal já-
rult hozzá.  

AGoldberger család
másfél évszázadon

át mûködtetett kékfestõ
üzemet, majd világhírû
textilgyárat Óbudán, a
gyûjtemény az õ vállala-
tuk egykori, Lajos utcai
székházában kapott ott-
hont. A Textilmúzeum
Alapítvány 2011-ben
ajánlotta fel a III. kerületi
önkormányzatnak az ad-
dig mostoha körülmények
között mûködõ múzeum-
épületét és mûtárgyállo-
mányát, melybõl 2012. ja-
nuár 1-jén az Óbudai Mú-
zeum filiáléjaként létrejött
a Goldberger Textilipari
Gyûjtemény.

Kulturális 
negyed Óbudán 

- Goldberger Leó azok
közé a nagypolgárok közé
tartozott, akik a századfor-
duló és az azt követõ évti-
zedek Magyarországának
társadalmi és gazdasági
viszonyaira döntõ hatást
gyakoroltak. Azon tehetõs
polgárok reprezentánsa
volt, aki a saját üzleti érde-
kei mellett a magyar nem-
zet boldogulásáért is fele-
lõsséget érzett. Neve nem-
csak a magyar textilipar-
ral, de Óbudával is szoro-
san összefonódott, ahol a
hajógyártás mellett a
Goldberger-gyár jelentette
a XIX. századi iparosítás
korának kezdetét - emlé-
keztetett Bús Balázs pol-
gármester a megnyitón.
Felelevenítette, milyen
hosszú és rögös utat járt be
a Textilmúzeum, míg ta-
valyelõtt az önkormányzat
fenntartásába nem került.
Létrejöttével újabb elem-
mel gazdagodott az Árpád
híd budai hídfõje körül
formálódó óbudai kulturá-
lis negyed, melyek közé

tartozik Krúdy egykori
vendéglõje, a Kéhli, az
Óbudai Társaskör, a Ma-
gyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum,
a Zichy kastélyban a
Vasarely Múzeum, a Kas-
sák Múzeum, a Térszín-
ház és az Óbudai Múze-
um. Reményét fejezte ki,
hogy a látogatókat, a kerü-
let diákjait is segíteni tud-
ják abban, hogy a textil-
gyártás különbözõ korsza-
kainak megismerése által
pontosabb képet kapjanak
Óbuda múltjának korabeli
viszonyairól. 

Goldberger
Mûhely fiatal
alkotóknak 

Népessy Noémi, a mú-
zeum igazgatója a beru-

házás nagyságát hangsú-
lyozva elmondta, nem-
csak új, állandó kiállítást
kellett létrehozni, min-
dent új alapokra helyez-
tek. Két pályázatot is kiír-
tak, hogy friss ötleteket
gyûjtsenek a múzeum kö-
zönségforgalmi tereinek,
arculati elemeinek meg-
újítására, illetve a tárlat
korszerû, interaktív meg-
jelenítésére. Az épületben
Goldberger Mûhely né-
ven fiatal alkotóknak,
dizájnereknek bemutat-
kozási lehetõséget kínáló
rendezvénycentrum és
kávézó is nyílt. Ezekkel a
szolgáltatásokkal igyek-
szik a múzeum az állandó
kiállítás iránti érdeklõdést
hosszú távon is fenntarta-
ni, mert egy múzeum si-

kerességéhez ez ma már
elengedhetetlen - tette
hozzá. A múzeumi ren-
dezvények, foglalkozá-
sok minden korosztály
számára színes, értékes
programokat kínálnak. 

Közgyûjtemények
fejlesztése 

L. Simon László, az or-
szággyûlés kulturális és
sajtóbizottságának elnöke,
a Nemzeti Kulturális Alap
alelnöke elismerõen szólt
arról, hogy a beruházáshoz
az Emberi Erõforrások
Minisztériuma  Alfa-prog-
ramján túl, amely 60 millió
forint volt,  a kerület továb-
bi 52 millió forinttal járult
hozzá. Elmondta, a jelenle-
gi kormány különösen
fontosnak tartja a közgyûj-

temények fejlesztését,
ezért született nemrég új
múzeumi törvény, amely
teljesen új finanszírozási
modellt alkotott meg, táv-
latot adva az önkormány-
zati fenntartású múzeu-
mok számára. 

AGoldberger család tra-
gédiája kapcsán emlékez-
tetett: a kormány a józsef-
városi vasútállomáson
2014-re emlékhely építését
tervezi, a holokauszt gyer-
mekáldozatai elõtt tiszte-
legve. Emellett a hazai ci-
vil szervezeteknek, a zsidó
közélet szervezeteinek és
az oktatási intézmények-
nek 1,5 milliárd forintos
alapot hoztak létre, hogy
helyi szinten is lehetõvé te-
gyék az emlékezést. 

- A 2014-es emlékévben
oly módon kell megemlé-
keznünk a holokausztról,
hogy egyértelmûvé te-
gyük, közös veszteségek-
rõl van szó, ahogy a Gold-
berger család tragédiája
egyúttal a magyar nemzet
tragédiája is - hangsúlyoz-
ta a politikus. Hozzátette: -
A két világháború között a
rangos múzeumok, folyó-
iratok, mûvészeti díjak
nagy többségét nem az ál-
lam tartotta fenn, hanem
olyan mecénások, mint a
Goldberger család, nagy-
ban hozzájárulva a Trianon
utáni Magyarország meg-
maradásához. Az õ példá-
jukat kell követnünk ah-
hoz, hogy a magyar gazda-
ság sikeresen újuljon meg -
mondta L. Simon László. 

Textilipari kiállítás
600 négyzetméteren 

Az 1784-ben alapított, a
Goldberger-cég Lajos ut-
cai  törzsházában berende-
zett múzeum 600 négyzet-
méteres, európai színvona-
lú technikatörténeti kiállí-
tásán végigkísérhetõ a ma-
gyar textilipar fejlõdése is.
A tárlaton számos interak-
tív elemmel teszik köny-
nyebben érthetõvé a textil-
nyomás technológiájának
modernizálódását. A láto-
gatók megismerkedhetnek
a kékfestés tudományával
és kipróbálhatják a korabe-
li gépek modelljeit is. 

Az esemény Makány
Márta divattervezõ mun-
káit felvonultató divatbe-
mutatóval zárult Sz. Cs. 

Goldberger Textilipari Gyûjtemény a Lajos utcában

Új múzeum Óbudán

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Képriport

Szeptember utolsó hétvégé-
jén, 28-án és 29-én ünne-
pelte az ország Szent Mihály
napját, ami az összetarto-
zás szimbólumaként vonult
be a hagyományok sorába. 

Ezen a napon általá-
ban hidegebbre for-

dul az idõjárás. A gazdák
ezért évszázadokon át
ilyenkor terelték be a
nyájakat téli pihenõhe-
lyükre. Útjukat jelzõtü-
zekkel világították meg.
Ezek a jelzõtüzek idén az
ország több mint 1300 te-
lepülésén egyszerre lob-
bantak fel 22 órakor. Az
országos programot a
kormányzat is támogatta.
Az Itthon vagy! Magyar-
ország szeretlek! prog-
ramsorozat mindkét nap-
ján a pályázó múzeu-
mokba ingyen látogat-
hattak az érdeklõdõk. A
közmédia körkapcsolás-
sal tette láthatóvá és hall-
hatóvá a különbözõ tele-
pülések rendezvényeit. 

A III. kerület szinte
minden múzeuma, kö-
zösségi háza, kulturális
intézménye nyitott ka-
pukkal és fergeteges
programokkal várta a lá-
togatókat. Az Óbudai
Promenádon volt tánc-
ház, mesemondás, közös
játék, felléptek az Elsõ
Óbudai Általános Iskola

harmadik osztályosai, a
Braunhaxler Kórus, Ki-
rály Martina, a Kolom-
pos Együttes, a Buda
Folk Band. Nem marad-
hatott el a népszerû kira-
kodóvásár és szüret lé-
vén a borkóstolás sem.

Este tízkor pedig Óbudán
is fellobbant Szent Mi-
hály tüze.

Szent Mihály-napi szüreti 
mulatság az Óbudai Promenádon

Szüreti táncházzal és koncerttel szórakoztatta a közönséget a Kolompos együttes

A Szent Mihály-napi szüre-
ti mulatságon tánccal és
finom borokkal várták az
érdeklõdõket az Óbudai
Promenádon. Menczer Er-
zsébet országgyûlési és
önkormányzati képviselõ
köszöntötte a látogatókat,
és õ maga is táncra per-
dült az Itthon vagy! Ma-
gyarország, szeretlek! or-
szágos programsorozat III.
kerületi rendezvényén

Múzsák kútja: Mátyás egykori borkútjának hiteles máso-
latát hozták el Visegrádról az Óbudai Promenádra. A kút-
ból vörös- és fehérbor folyt, amit nem csak csodálni le-
hetett; a bort szeretõk megkóstolhatták a nedût Mustkészítés frissen szüretelt szõlõbõl 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata második al-
kalommal rendezett a tár-
sasházi fórumot szeptem-
ber 11-én az Óbudai Kultu-
rális Központban. A prog-
ram - amelyre társasházi
közös képviselõket és la-
kásszövetkezeti tisztség-
viselõket hívtak - fõ témá-
ja a közbiztonság és a
bûnmegelõzés volt.

Megfigyelt 
lépcsõházak 
Bús Balázs polgármes-

ter bevezetõjében kiemel-
te: a lakosok is sokat tehet-
nek a bûncselekmények
megakadályozása érdeké-
ben, ha maguk is óvják ér-
tékeiket. Az önkormány-
zat segít annyiban, hogy
minden évben pályázatot
ír ki vissza nem térítendõ
támogatásra, amelybõl tér-
figyelõ kamerákat szerel-
tethetnek fel a lakóközös-
ségek a lépcsõházukban.
Idén kilenc pályázat nyert
lépcsõházanként 80 ezer
forintot. Felhívta a figyel-
met arra, hogy voltakép-
pen nem is a kamerarend-
szer kiépítése kerül sok-
ba, hanem a mûködtetése,
amelyet viszont a tulajdo-
nosoknak kell finanszí-
rozniuk folyamatosan, ha
biztonságban szeretnének
élni. 

Havonta fokozott 
ellenõrzések 

Speciális helyzetben
van a kerület - kezdte be-
vezetõjét Horváth Antal
rendõr alezredes, kerületi
rendõrkapitány -, mivel
óriási területén található
hétvégi-, kertes-, társashá-
zas övezet, de üres telkek
és ipari létesítmények is

szép számmal vannak
Óbudán és Békásmegye-
ren. Ezek védelme a rend-
õrség részérõl összehan-
golt munkát igényel. Aka-
pitányság adatai szerint ta-
valy óta jelentõsen csök-
kent a vagyon elleni bûn-
cselekmények - lakás be-
törések, trükkös lopások,
gépkocsi lopások - száma.
Ezen belül a betöréses
esetek száma mérséklõ-
dött a legjobban: a felére
esett vissza. A rendõrség
nagyon fontosnak tartja a
folyamatos párbeszédet, a
jó kapcsolat kiépítését a
lakossággal. Ebben jelen-
tõs szerep hárul a körzeti
megbízottakra, akik min-
denkinél jobban kell,
hogy ismerjék saját terüle-
tüket, és egyre erõsebben
vannak jelen az állampol-
gárok életében. A rend-
õrök minden hónapban
egyszer úgynevezett foko-
zott ellenõrzést hajtanak
végre a közterület-fel-
ügyelõkkel és a polgár-
õrökkel együtt. De a leg-
hatékonyabb fellépés va-
lójában a bûnmegelõzés,
amelyre szintén nagy

hangsúlyt fektetnek. Töb-
bek között elõadást tarta-
nak iskolákban, nyugdíjas
otthonokban, részt vesz-
nek különbözõ kerületi
rendezvényeken. Az isko-
la rendõre programban a
rendõrségre háruló felada-
tokat a körzeti megbízot-
tak látják el. Sok elkövetõt
sikerül elfogniuk a rend-
õröknek: idén nyolc bû-
nözõi csoportot kapcsol-
tak le. Ennek köszönhetõ-
en érezhetõen visszaesett
például a kocsilopások
száma. 

Szemmel tartott 
házak, lakások 
A hatékony bûnmeg-

elõzéssel kapcsolatban
Kardos Zsolt fõtörzs-
zászlós arra hívta fel a
figyelmet, hogy komoly
visszatartó ereje van a
bûnözõk szempontjából
az ajtókra felszerelt rá-
csoknak, biztonsági zá-
raknak és a figyelemnek,
amely arra irányul, hogy
nem hagyjuk felügyelet
nélkül az értékeinket. A
Szomszédok Egymásért
Mozgalom (SZEM) ko-

moly eredményeket ért
már el azzal, hogy a
szomszédok szemmel
tartják egymás házait,
lakásait is, és ha valami
szokatlan dolgot tapasz-
talnak, azonnal fellép-

nek ellene, esetleg érte-
sítik a rendõrséget is. 

Veres Péter tûzoltó al-
ezredes, az észak-budai
katasztrófavédelmi ki-
rendeltség vezetõje arra
figyelmeztette a közös
képviselõket, hogy to-
vábbra is 60 ezer forint
a minimális bírság, amit
kötelezõen ki kell szab-
niuk a tûzoltóknak, ha a
lakók elzárják a mene-
külõ útvonalakat a lép-
csõházakban, illetve ég-
hetõ anyagokat tárolnak
a folyosókon. 

Bús Balázs végezetül
közölte: a legközelebbi
társasházi fórum témája
a szinte mindenkit érin-
tõ parkolási rendelet, il-
letve a fizetõ parkolás
bevezetése lesz.

D. Zs.

Társasházi fórum a közbiztonságról

Kevesebb a vagyon elleni bûneset

Elõadások az idõsek 
biztonságos közlekedéséért

Az idõskorúak közlekedésbiztonságának javítá-
sa érdekében kampányt indított a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság.
Kiemelt figyelmet szentelnek ebben a potenciálisan
balesetveszélyt okozó 60 év felettiekre. Minderre
azért van szükség, mert a baleseti statisztikák alap-
ján a fõvárosban jelentõs az ebbe a korosztályba
tartozók aránya. Tavaly az autóbalesetek 13, a gya-
logos balesetek 18 százalékát okozták idõsebbek.
A gyalogosok közül sokan óvatlanul, hirtelen lépnek
az úttestre, tilos jelzés mellett tiltott helyen, vagy jár-
mû mögül akarnak átjutni az úttesten.
Közlekedésbiztonsági szempontból önmagában véve
nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikortól szá-
mít valaki idõsnek. Ennek leggyakoribb jele, hogy
gyengülnek a fiziológiai, idegi mûködések. Lassulnak
a reflexek, szétszórttá válik a figyelem, és csökken a
koncentrációképesség. További jellemzõ a korral járó
egészségi állapot romlása, a mozgás korlátozottsága
és az emlékezet gyengülése. Romlik a látás és a hal-
lás, elõfordul, hogy az idõsek késõn veszik észre a
közlekedési akadályokat, táblákat, illetve a lámpák jel-
zéseit. Az idõskorúak figyelmét fel kell hívni az életkor
emelkedésével járó közlekedésbiztonsági kockázatok-
ra. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a közlekedésben
résztvevõk több toleranciát és türelmet tanúsítsanak.
• Az idõskorúak által elszenvedett és okozott bal-
esetek megelõzése érdekében, a 60 év feletti kor-
osztály megszólításával elõadássorozat indul. Az
ingyenes, zenés mûsorral kísért elõadáson elõze-
tes regisztrációt követõen bárki részt vehet.
Az eseményt a Békásmegyeri Közösségi Ház
(Csobánka tér 5.) színháztermében tartják novem-
ber 11-én 10-tõl 12 óráig. Jelentkezni a III. kerü-
leti Rendõrkapitányság rendészeti osztályán, Józsi
Gyuláné Broll Eszter rendõr fõtörzszászlósnál lehet
a 430-4700-as telefonszám 226-os mellékén. Sz

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
A Budapest III. Kerületi Polgárõr Egyesület továbbra is várja a nagyobb közbizton-

ságra vágyó kerületi lakosokat tagjai közé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig ügyeletet

tartanak a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti irodájukban, ahol az érdeklõdõk megis-

merkedhetnek a polgárõri szolgálat követelményeivel, az ügyeletes polgárõrök fo-

gadják a bejelentéseket, illetve bûnmegelõzési-áldozatvédelmi tanácsokkal látják el

a hozzájuk fordulókat. Kapcsolattartási lehetõségek: a +36-30-621-6088-as telefon-

számon és a polgaror.obuda@gmail.com elektronikus címen. Az egyesület hon-

lapja a www.polgarorobuda.hu címen érhetõ el.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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M egújul az 1-es vil-
lamos vágánya, a

felsõvezetékek, az áram-
ellátási rendszerek: szep-
tember 28-án elindult a
rekonstrukció, mely több

mint két évig tart. Idén a
Bécsi út és a Lehel utca
közötti rész készül el a
tervek szerint december
15-ig. Mivel 1984 óta
nem történt jelentõs fel-

újítás a vonalon, az ere-
detileg gyorsvillamos-
nak szánt járat gyakran
csak 20 kilométer/órás
sebességgel haladhatott
az utóbbi idõben. 

Jelentõs forgalmi válto-
zásokat vezettek be, az
Árpád híd és a Róbert
Károly körút áteresztõ ké-
pessége csökkent (három

helyett két sáv használha-
tó jövõ tavaszig), ezért az
óbudai részen folyamatos
dugókra számíthatnak a
közlekedõk. K. M.

Nagy dugókkal kezdõdött az 1-es villamos felújítása

PÓTLÓBUSZOK. A villamosokat az 1V és a 101V járat pótol-
ja. Elõbbi a Bécsi út és a Lehel utca, utóbbi a Szentlélek tér
érintésével a Bogdáni út és a Lehel utca között jár. A két já-
raton hétközben 36, hétvégén 14 csuklós busz közlekedik.
A kezdeti idõszakban ezekbõl hét alacsonypadlós

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Fõvárosi Közgyûlés 29 ke-
rületi városrehabilitációs
projekt támogatásáról dön-
tött a napokban, köztük a bé-
kásmegyeri többfunkciós kö-
zösségi tér kialakításáról. A
projektre 385 millió forintot
szavaztak meg.

Mint arról korábban
hírt adtunk, az ön-

kormányzat benyújtotta jú-
lius végén a Fõvárosi Ön-
kormányzat Városreha-
bilitációs pályázat „Közte-
rületek komplex megújítá-
sa” elnevezésû programjá-
ra a Heltai Jenõ tértõl
északra fekvõ lakóterületet
megújító elképzeléseit tar-
talmazó pályázatát.

A fõvárosi közgyûlésen
Tarlós István fõpolgár-
mester elõterjesztése alap-
ján a III. kerületi projektre
a képviselõk 385 millió
forintot szavaztak meg.
Az elbírálás szempontjai
közé tartozott a helyi civil

kezdeményezések felka-
rolása, a társadalmi, gaz-
dasági és környezeti fenn-
tarthatóság, az innovatív,
elõremutató eszközök al-
kalmazása, valamint az
üres, alulhasznosított vá-
rosi területek problémájá-
nak megoldása.

A beruházás teljes költ-
sége a tervek szerint 600
millió forint, így a fenn-
maradó összeget az ön-
kormányzat a költségve-
tésébõl gazdálkodja ki. A
rekonstrukciós munkála-
tok jövõ tavasztól indul-
hatnak el.

A felújítás elsõsorban a
házak közötti utakat, sétá-
nyokat, tereket érinti, ame-
lyeknek a vonalvezetését a

békásmegyeriek valós igé-
nyeinek, közlekedési szo-
kásaiknak megfelelõen
alakítanak át, egy hossz-
irányú központi sétány,
több keresztirányú gyalo-

gostengely, csomópont, il-
letve egy ívelt vonalveze-
tésû sétaút, vásári épüle-
tekkel. A sétány szerepe
így nem csupán az áthala-
dásra korlátozódik, hanem

funkcióval telik meg-
mondta el egy korábbi in-
terjúban Puskás Péter al-
polgármester. A kialakítás
során gondot fordítanak
arra, hogy ahol lehet, füve-
sítéssel, fákkal, bokrokkal,
sövény telepítéssel a lehe-
tõ legtöbb zöldfelülettel a
terület mikroklímája javí-
tásán túl, a közösségi tér
funkcióját szintén erõsítse.
A civil kezdeményezések-
nek is terepet adva, külön-
bözõ koncertek, vásárok
rendezésére alkalmas köz-
teret alakítanak ki,  a helyi
lakosok által aktívan hasz-
nált találkozási pontot ké-
pezve ebben a városrész-
ben is.

Zöld út a békásmegyeri fejlesztésnek

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
október 21-én, hétfõn je-
lenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.
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Elszállították a korszerûtlen buszvárót az Óbudai temetõ mellõl, remél-
hetõleg hamarosan új kerül a helyére Készül az Aranypatak feletti híd az Óbuda MÁV állomásnál

Szeptember 16-tól a
Budapest-Esztergom

vasútvonal felújítása
miatt a 118-as autóbusz
csak a Szentlélek tér és
az Óbuda autóbuszga-
rázs megállók között
közlekedik. * Szeptem-
ber 21-tõl a 9-es és a 86-
os buszok elsõ és utolsó
járatának indulási ideje
néhány perccel válto-
zott. A 9-es menetrend-
jéhez igazították a 83-as
trolibusz menetrendjét. 

Menetrendi változások

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Tarlós István fõpolgármes-
ter, Óbuda-Békásmegyer
elõzõ polgármestere a He-
lyi Önkormányzatokért Mi-
niszteri Díjat vett át Tállai
András önkormányzati ál-
lamtitkártól.

A z Országgyûlés
2000-ben nyilvání-

totta szeptember 30-át a
Helyi Önkormányzatok
Napjává annak emléké-
re, hogy 1990-ben ezen
a napon tartották az elsõ
helyhatósági választáso-
kat Magyarországon.

A Helyi Önkormány-
zatokért Miniszteri Díj
adományozható a helyi
önkormányzatok érdeké-
ben huzamos idõn keresz-
tül végzett kimagasló köz-
igazgatási munka és
egyéb önkormányzati fel-
adatok terén kifejtett ered-
ményes tevékenység elis-
merésére. A díj azoknak a
természetes személyek-

nek, önkormányzati ér-
dekképviseleti szerveze-
teknek, szakmai szerveze-
teknek, civil szervezetek-
nek adományozható, akik
a helyi önkormányzati
rendszer továbbfejleszté-
se, a település, a megye
önkormányzatának fejlõ-
dése, az önkormányzatok
által nyújtott közszolgál-
tatások minõségének javí-
tása érdekében, az önkor-
mányzatok társulási kap-
csolatai fejlesztésének, az

ügyfélbarát közigazgatás,
a helyi önkormányzatok
eredményes mûködésé-
nek elõsegítése területén
kiemelkedõ munkát vé-
geztek.

Helyi Önkormányza-
tokért Miniszteri Díjban
legfeljebb egy természe-
tes személy és egy szer-
vezet részesíthetõ éven-
te. A díjat a Helyi Ön-
kormányzatok Napján
(szeptember 30.) ezúttal
Veszprémben adták át.

Tarlós István 1990-tõl
2006-ig vezette Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatát, ezt követõ-
en a Fõvárosi Önkor-
mányzat Fidesz-frakci-

óját vezette a fõvárosi
Fidesz-KDNP frakció-
szövetség elnökeként.
2010-ben fõpolgármes-
terré választották a bu-
dapestiek.Elismerések a Fõvárosi Közgyûléstõl

III. kerületi kötõdésûek is vannak azok között a kitün-
tetettek között, akiknek a Fõvárosi Közgyûlés ítélt oda
elismeréseket Tarlós István fõpolgármester javaslatára.
A kitüntetõ díjakat november 17-én, a fõváros egyesíté-
sének évfordulóján adják át. A testület Pro Urbe Buda-
pest kitüntetést szavazott meg Csom István olimpiai
bajnok sakkozónak, nagymesternek és Varga Ferenc
tûzoltó dandártábornoknak, igazgatónak. A közgyûlés
Budapestért-díjat adományoz Morva Emília, Gyimesi
Róbert, dr. Gabai János, dr. Szabados Pál, az Óbudai
Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Kar, Tésztahídépítõ Szakmai Kör részére.

November végéig elindul a Futár

Kitüntették a fõpolgármestert

6,7 milliárd forintba kerül a Futár elnevezésû új forgalom-
irányítási és utas-tájékoztatási rendszer, mely a közösségi
közlekedést fejleszti. Ebbõl 4 milliárd forintot uniós forrá-
sokból fedeznek. A Budapesti Közlekedési Központ koráb-
ban szeptember végére tervezte a rendszer kiépítésének
befejezését, ezt a közelmúltban november 30-ra módosítot-
ták. (Képünkön: információs tábla a Raktár utcánál) 
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-es számon hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Rendõri 
biztosítással
indult a tanév
Huszonkét kerületi isko-
la környékén idén is
rendõri biztosítással
kezdõdött a tanév, az öt
évvel ezelõtt indult „Is-
kola rendõre” program-
ban. Az I. számú Óbu-
dai Általános Iskola
elõtt, a tanítást megelõ-
zõ reggeli, illetve a taní-
tás befejezését követõ
délutáni órákban szep-
tember végéig biztosí-
tották a tanulók bizton-
ságos átkelését az isko-
lába vezetõ gyalogátke-
lõ-helyeken. A város-
rész többi oktatási in-
tézményénél a közterü-
let-felügyelet, illetve a
polgárõrség látja el
ugyanezt a feladatot,
több helyen a tanév vé-
géig.

Gépjármû 
feltörõt fogtak el 

a járõrök
A békásmegyeri Gyûrû
utcában járõrözõ rend-
õrök szeptember 2-án
éjszaka felfigyeltek egy
férfira, aki feltörte egy
parkoló autó ablakát és
éppen a zseblámpájá-
val világítva kutatott a
jármûbe hajolva. Tetten-
érésekor egy GPS-t
próbált ellopni. A jár-
õrök üldözõbe vették a
tettest, majd nem mesz-
sze a helyszíntõl elfog-
ták. A gépkocsiból ello-
pott, útközben eldobott
értékek megkerültek.

Halálos 
motorbaleset a
Szépvölgyi úton
A motoros a helyszínen
meghalt abban a bal-
esetben, amikor sze-
mélyautóval ütközött
szeptember 3-án dél-
után a Szépvölgyi és a
Mátyáshegyi út keresz-
tezõdésénél.

Nagy károkat hagyott maga után a szeptember közepén dúló szélvihar. A békásmegyeri
Zemplén Gyõzõ utca 8. számú panelház tetején lévõ napkollektor egy része leszakadt és
kocsikat tört össze szeptember 17-én délután. A Málna utcában pedig fa dõlt a kocsikra

Napkollektort szakított le a szél

S zemélyes okmányo-
kat, bankkártyát és

készpénzt tartalmazó
táskát vitt el a képen lát-
ható ismeretlen nõ még
július 15-én egy III. ke-
rületi szálloda öltözõjé-
bõl. A tettest megörökí-
tette a hotel biztonsági
kamerája. 

A III. kerületi Rendõr-
kapitányság kéri, aki a
bûncselekményrõl ér-
demleges információval

rendelkezik, hívja a 430-
4700-as telefonszám 43-
147-es vagy 43-140-es
mellékét, vagy névtelen-
sége megõrzése mellett
tegyen bejelentést az in-
gyenes 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld-
számán (hétfõtõl csütör-
tökig 8-tól 16, pénteken
8-tól 13 óráig), vagy a
107-es és a 112-es köz-
ponti segélyhívó telefon-
számok valamelyikén!  

Nem lehet elégszer
hangsúlyozni, mi-

lyen fontos az egymásra
figyelés, nemcsak csalá-
don belül, hanem a szom-
szédok közt is. Ilyen mó-
don sikerült elfogni leg-
utóbb két trükkös tolvajt
augusztus 27-én.

Három, vidékrõl érke-
zett nõ egy Solymár utcai
lakásból próbált meg
lopni. Egyikük bekéredz-
kedett egy idõs emberhez
a mosdóba, majd rosszul-
létre hivatkozva kért egy
pohár vizet. Ezalatt két tet-
testársa is besurrant a la-
kásba. A sértett meghallot-
ta a szobaajtók csukódását
és kiabálni kezdett. A gya-
núsítottak kimenekültek a
lakásból, azonban az idõs
hölgy szomszédjának si-
került feltartóztatni õket a
rendõrök kiérkezéséig. 

Tolvajok
rendõrkézen

Besurranó a szállodában

E gy nagy sebes-
séggel haladó

személyautó bele-
rohant a Templom
utcában, az út szé-
lén parkoló autóba,
majd megpördült és
felborult szeptember
25-én. Csodával ha-
táros módon súlyo-
sabb személyi sérü-
lés nem történt.

Parkoló jármûbe rohant, majd felborult az autó

Az oldalt 
összeállította 

Szeberényi Csilla
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Átadták rendeltetésének
szeptember 18-án Óbuda-
Békásmegyer elsõ városi
kertjét. A Juhász Gyula utca
és a Királyok útja találkozá-
sánál kialakított területen
26 család gondozhatja vete-
ményesét, és jutott egy kü-
lön ágyás a Zipernowsky
Károly Általános Iskola di-
ákjainak is.

Akert alapterülete
1005 négyzetméter.

Minden család 7 négyzet-
méteres területet kapott
saját használatra. A fenn-
maradó rész az úgyneve-
zett közösségi tér, amelyet
közösen gondoznak a ker-
tészek. A fõvárosban ez a
harmadik közösségi kert,
az elõzõ kettõt Kispesten
alakították ki. Viszont
csak ennek van saját fúrt
kútja, ami az egyre mele-
gebb nyarakon rendkívül
jó szolgálatot tesz majd. 

A Békási kert nevet vi-
selõ hely megvalósulásá-
hoz nagy segítséget nyúj-
tott Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata. Az át-
adáson Bús Balázs polgár-
mester tanulságosnak ne-
vezte a létrehozás folya-
matát. Többek közt nyo-
mon követhetõ ezen ke-
resztül, hogyan lehet kö-
zösséget építeni lakótelepi
környezetben. Hiszen a
most már közösséget al-
kotó családok korábban
nem, vagy csak alig is-
merték egymást annak el-
lenére, hogy mindannyian
a környezõ panelházak

valamelyikében laknak.
Mint mondta, nem a par-
cellákban szépen termõ
biozöldség a legfonto-
sabb, hanem az a közös-
ség, amely néhány hónap
alatt összekovácsolódott.
Ezért támogatja az önkor-
mányzat további kertek
alakítását csakúgy, mint
játszóterek és fitnesz-
parkok létesítését. 

A kertészek nevében
Németh Szilvia, a 13.
ágyás gazdája az önkor-
mányzaton kívül köszö-
netet mondott a Corvinus
Egyetem Kert- és Szabad-
táj-építészeti Tanszéke di-
ákjainak is, akik megter-
vezték a kert arculatát -
mindenki örömére. S bár
az idõjárás miatt az elsõ
ültetõ napot csak július
27-én tarthatták, a zöldsé-

gek és a fûszernövények
már óriási méretûre nõt-
tek. A cukkínik például az
elmúlt néhány hét alatt ak-
korára, hogy még az igazi
gazdáknak is javára válná-
nak, nemhogy az ilyen
amatõr kertészkedõknek.

- Örülünk egymás sike-
reinek, sõt már tanácsokat
is adunk egymásnak - fo-
galmazott Németh Szilvia. 

A kertészek az elsõ ter-
mésekbõl egy kosárnyit át-
nyújtottak a polgármester-
nek, aki két cserép leven-
dulával járult hozzá a kö-
zösségi kert szépségéhez. 

A közösségi kertek ma-
gyarországi atyja, a Váro-
si Kertek Egyesület elnö-

ke, Rosta Gábor a megva-
lósulás részleteirõl beszá-
molva elmondta, hogy bár

a júniusi árvíz miatt 50
termõ nap kiesett a növé-
nyek életébõl, a természet
behozta ezt a lemaradást.
Ennek köszönhetõ, hogy
most ilyen szépen virul-
nak a zöldségek. A közös
erõfeszítések eredménye-
ként igazi közösségnek
nevezhetõ az itt nap, mint
nap munkálkodó csapat. 

- Ám az igazi munka
csak ezután jön - hívta fel
a figyelmet -, amikor év-
rõl évre folyamatosan mû-
velni is kell a kertet.

D. Zs.

Közösségi kert Békásmegyeren

A Békási kert által közösség
épül a lakótelepi környezetben 

Veszélyes hulladékok 
õszi begyûjtése 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az õszi taka-
rítási kampány keretében elektromos és elektroni-
kai (E+E), valamint egyéb veszélyeshulladék-be-
gyûjtést szervez. A hulladékok a begyûjtés során in-
gyenesen leadhatók.

A hulladékbegyûjtés idõpontja és helyszínei
Október 12. (szombat) 8-tól 14 óráig: Heltai Jenõ
tér; • Csobánka téri rendelõ mögött; • Mátyás király
út-Batthyány utca sarok; • Római tér.
A begyûjtés során a következõ veszélyes hulladé-
kok adhatók le: háztartási vegyszerek; irodatechni-
kai hulladék; fáradt olaj; oldószer; higító; festék; gu-
miabroncs; növényvédõ szer; fénycsõ; izzó; gyógy-
szer; elem; akkumulátor; étolaj; veszélyes anyaggal
szennyezett göngyöleg; csomagoló anyag.
Elektromos és elektronikai hulladékként adható le
minden olyan eszköz, gép, készülék, ami elektromos
árammal, akkumulátorral vagy elemmel mûködik.

Afenti címmel indult
kerékpározást nép-

szerûsítõ kampány szep-
tember 23-án. A Bringázz
a munkába! (BAM) lé-
nyege, hogy aki legalább
8 alkalommal biciklivel
jár munkába, iskolába,
vagy bárhová a városban
az október 25-ig tartó
idõszakban, az értékes
ajándékokat nyerhet. 

Minden eddiginél több,
összesen 566 ajándékot

sorsolnak ki a résztvevõk
között. Egyebek mellett
múzeumi belépõket, Bala-
ton-felvidéki szállást,
szoknya- és nadrágvédõ-
ket, babzsák fotelt, profi
lámpákat nyerhetnek a ke-
rékpározók. Idén videópá-
lyázatot is hirdettek a szer-
vezõk, szintén értékes
ajándékokért. (A már ha-
gyományossá vált Bringás
Reggelikre október 3-án
várták a bicikliseket.) 

Bringázz a munkába!

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Felhívás élelmiszertermelõk
és forgalmazók részére

Az Óbuda-békásmegyeri Iskolabüfé Munkacsoport

várja azok jelentkezését, akik szívesen szállítaná-

nak egészséges büféételeket az I., II., III. kerületi

iskolák büféibe.

Az Egészségesebb Iskolabüféért Óbudán Program

rendezvényén iskolabüfé üzemeltetõkkel, pedagó-

gusokkal, diákokkal találkozhatnak, egyben lehetõ-

ségük van bemutatkozni és termékeiket bemutatni

az iskolabüfék üzemeltetõinek.

Idõpont: 2013. november 6., 13-16 óra között.

Helyszín: Árpád Gimnázium.

A rendezvényen lehetõség lesz bemutatkozásra,

kóstoltatásra, ajánlattételre.

A jelentkezéshez kérjük, küldjön e-mailt a

03kerulet@kmr.antsz.hu címre elérhetõségeivel

és részvételi szándékával. A levélhez csatoljon egy

maximum 1 oldalas leírást a szállítani kívánt ter-

mékrõl, írja le, hogy az miért egészséges az isko-

láskorúaknak, illetve milyen feltételekkel tudja szál-

lítani.

Óbuda-békásmegyeri Iskolabüfé Munkacsoport

Több mint 300 érdeklõdõ vett
részt szeptember 28-án a
Szent Margit Rendelõintézet
egészségnapján a Vörösvári
úti szakrendelõben. Tovább-
ra is az idõsebb korosztály
tartja inkább fontosnak
egészsége megõrzését.

Összesen 350-en je-
lentkeztek a Szent

Margit Rendelõintézet ál-
tal szervezett ingyenes
egészségnapra, 85 százalé-
kuk a kerületbõl érkezett.
A legidõsebb résztvevõ 91
éves volt, a legfiatalabb 9
hónapos. Továbbra is az 50
év felettiek voltak többség-
ben, az összes megjelent
33 százaléka volt férfi.

A vércukor- és koleszte-
rinmérés után a legnépsze-

rûbb vizsgálat az anya-
jegyszûrés volt, amelyen
148-an vettek részt, de so-
kan megfordultak az In-
Body testösszetétel-méré-
sen, a táplálkozási tanács-
adáson, illetve a tüdõ be-
tegségeit feltáró pulmono-
lógiai szûréseken is. Húsz

kisgyermekes család ment
el a Gézengúz Alapítvány
által szervezett, a kicsik
mozgásfejlõdését felmérõ
vizsgálatra.

Egészségnap ingyenes szûrésekkel 

Ezzel a címmel rendezte a Szent Margit Rendelõintézet a
X. Óbudai Orvosnapot és az Óbudai Egészségügyi Szakdol-
gozók VI. Tudományos Napját. A kongresszuson 200 orvos
és szakdolgozó vett részt szeptember 21-én az Óbudai Tár-
saskörben. A szakterület neves képviselõi, a Rendelõin-
tézet és a Szent Margit Kórház orvosai tartottak elõadást.
Az orvosok és szakdolgozók kreditpontot kapnak

Cukorbetegek klubja 
„Új lehetõségek a diabetesz terápiában” címmel dr.
Somos Éva diabetológus szakorvos tart elõadást
október 17-én 15 órai kezdettel a Békásmegyeri
Cukorbetegek Klubjában, a Boldog Özséb Plébánia
emeleti nagytermében. (Cím: Lékai Bíboros tér 8-10.)

Problémája van az alkohollal?

Van megoldás!

www.anonimalkoholistak.hu

Telefon: 

06-1-251-0051 (15-18 óráig )

Cukorbetegség, népbetegség?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Sulibörzén középiskolák képzéseirõl 
A III. kerületi Pedagógiai Intézet ötödik alkalommal szer-
vezi meg 7. és 8. osztályos tanulóknak a Sulibörze elne-
vezésû rendezvényt, melyen több középiskola mutatja
be képzési lehetõségeit. Az eseménnyel az általános is-
kolai tanulmányaikat befejezõ diákok megalapozott pá-
lyaválasztását segítik. A középiskolák október 9-én 14-
tõl 17 óráig, október 10-én 14-tõl 16 óráig mutatkoznak
be. Szatmári László, az FPPTI pályaválasztási szakem-
bere október 9-én 17 órától tart tájékoztatót a továbbta-
nulásban érdekelt szülõknek. (Cím: Szérûskert utca 40.)

Múzeumpedagógiai évnyitó
Az Aquincumi Múzeum a minden évben megrende-
zendõ múzeumpedagógiai évnyitóján mutatja be az ér-
deklõdõ tanároknak az adott iskolai évre vonatkozóan
az intézmény múzeumpedagógiai kínálatát. Az új és a
már hagyományosnak mondható elemekkel október
14-én 14.30 órától ismerkedhetnek meg a pedagógu-
sok. (A programra elõzetes bejelentkezés szükséges.
Aquincumi Múzeum, Szentendrei út 135. aquin-
cum@aquincum.hu; www.aquincum.hu.)

A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektben dol-
gozza ki a testnevelés új módszertanát. A T.E.S.I. név-
re keresztelt program egyes elemeit az Óbudai Nagy
László Általános Iskolában Balogh Gábor, a szövetség
elnöke és Demcsák Zsuzsa is kipróbálta gyermekeivel
szeptember 25-én egy testnevelés órán

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben
is elindítják matematikából az ingyenes tehetséggon-
dozó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkörre azokat
az ötödikeseket várják, akik szeretik a matematikát, és
játékos formában tovább szeretnék fejleszteni tudásu-
kat. Az így megszerzett tudással és tapasztalattal a kü-
lönbözõ versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek
el jó eredményt. A foglalkozásokat csütörtökönként
14.30-tól 15.30 óráig Számadó László tartja az Árpád
Gimnáziumban (Nagyszombat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is be lehet kapcsolódni.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
Óbudán, 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. Lehetõ-
ség van a próbatesztek közös gyakorlására, a féljegyek
javítására.Korrepetálás matematika-fizika-kémia-magyar
és történelem szakos tanároknál. Érettségizõk, középis-
kolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár naponta is.
Az általános- 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

Századik születésnapját
ünnepelte szeptember 26-
án a Gázgyár Lakótelepi
Óvoda. 

Sbár eredetileg óvodá-
nak készült az épü-

let, a ‘30-as években
funkcióváltás történt az
életében: az egyik termé-
ben kápolna mûködött, a
többiben pedig iskola.
Pontosan már senki sem
tudja, de körülbe-
lül a ‘40-es évek-
ben kapta vissza
óvoda jellegét.
Jelenleg négy
csoportba össze-
sen száz gyermek
jár ide. 

A születésnapi
ünnepségen részt
vett Menczer Er-
zsébet ország-
gyûlési és önkor-
mányzati képvi-
selõ és Bús Ba-
lázs polgármes-
ter, aki elmondta:
jó és hasznos do-

log közelrõl látni az óvo-
dákban folyó pedagógiai
munkát, mert így azonnal
világossá válik, hogy az
óvodapedagógusok kellõ
mélységû ismeretanyag-
gal rendelkezõ, felké-
szült szakemberek, akik
felelõsségteljes munkát
végeznek. Egy-egy kis-
gyerek életében döntõ je-
lentõségû az óvodás kor,
hiszen ez alapozza meg a

késõbbi felnõttet. Biztos
alapok nélkül az iskola
már nehezen tudja alakí-
tani õket.

Az ünnepségre meg-
hívták a korábbi óvoda-
vezetõket és a szülõket
is. A gyermekeket bohó-
cok szórakoztatták és
különbözõ játékok. A
program egy százszele-
tes torta közös elfo-
gyasztásával zárult. d.

Százéves a gázgyári óvoda

Idén szeptember 2-án kez-
dõdött a tanév, amely 180
napos, a nappali tagoza-
tos középiskolákban és
szakiskolákban 179 taní-
tási nap lesz. 

Tanítási szünetek
Az õszi szünetet októ-

ber 28-tól október 31-ig
adják ki. A szünet elõtti
utolsó tanítási nap október
25., a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap november 4. A

téli szünet december 23-
tól 2014. január 6-ig tart.
A szünet elõtti utolsó taní-
tási nap december 21., a
szünet utáni elsõ tanítási
nap 2014. január 6. Az el-
sõ félév január 17-én zá-
rul, az iskolák január 24-ig
értesítik a diákokat és a
szülõket az elsõ félévi ta-
nulmányi eredményrõl. A
tavaszi szünet 2014. ápri-
lis 17-tõl április 22-ig tart.
A szünet elõtti utolsó taní-

tási nap április 16., a szü-
net utáni elsõ tanítási nap
április 23. Az utolsó taní-
tási nap: 2014. június 13.

Vizsgák idõpontja
A 2013. évi október-

novemberi írásbeli érett-
ségi vizsgák október 11-
én kezdõdnek. A tavaszi
írásbeli érettségi vizsgá-
kat 2014. május 5-tõl, a
szóbeli érettségi vizsgá-
kat június 5-tõl tartják. 

A 2013/2014-es tanév rendje 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Pályázat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
pályázatot hirdet „Civil mûködési pá-
lyázat - 2013. év második félév” címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek mûkö-
déséhez és létesítõ okiratában lefektetett
alaptevékenységéhez való hozzájárulás,
mind eszköz és infrastruktúra, mind hu-
mán-erõforrás tekintetében.
A pályázaton részt vehetnek a III. kerület-
ben 2012. január 1. elõtt bejegyzett és ott
ténylegesen tevékenységet folytató civil
szervezetek, illetve azok a szervezetek,
amelyek ugyan nem III. kerületi székhely-
lyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenysé-

güket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület la-
kossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a
bíróság 2012. január 1. elõtt jogerõsen
nyilvántartásba vett és az alapszabályuk-
nak, illetve az alapító okiratuknak megfe-
lelõ tevékenységüket ténylegesen folytat-
ják.
A pályázaton elnyerhetõ maximális támo-
gatási összeg: 500 000 Ft.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - szep-
tember 27-tõl - letölthetõ a www.obuda.hu

internetes oldalról, vagy beszerezhetõ a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati iro-
dáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.),
illetve a civil referensnél (1033 Budapest,
Fõ tér 4.). 
A pályázatról további információt nyújt:
Radnai Írisz civil referens a 437-8921-es
telefonszámon vagy a radnai.irisz@
obuda.hu e-mail címen.
A beadás határideje: 2013. október 25.
(péntek) 12 óra

A meghirdetett ingatlanokra a
nemzeti vagyonról szóló, 2011.
évi CXCVI törvény értelmében
a Magyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ, valamint
az egyes állami tulajdonban lé-
võ vagyontárgyak önkormány-
zati tulajdonba adásáról szóló,
1991. évi XXXIII. törvény ér-
telmében a Fõvárosi Önkor-
mányzatot elõvásárlási jog il-
leti meg, továbbá minden ingat-
lan esetében a tulajdonviszo-
nyok rendezése érdekében, az
állam által az állampolgárok tu-
lajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásá-
ról szóló, 1991. évi XXV. tör-
vény 9. §-a értelmében a kár-
pótlásra jogosultakat elõvá-
sárlási jog illetheti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
pályázó adatait, a vételárat, a
fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályá-
zó ajánlatát a pályázat benyújtá-
sától számított 60 napig köteles
tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik
az önkormányzat letéti számlá-
jára. (Számlaszám: Raiffeisen
Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosí-
ték befizetését igazoló bizonyla-
tot és a pályázatokat zárt borí-
tékban 2013. október 21-én
(hétfõn) 12 óráig lehet benyúj-
tani az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Értékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: Mozaik
utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. október 21-én
12 órakor a Mozaik utca 7. szám alatt, az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõ-
ket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-

lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-
võkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve a
pályázatot indoklás nélkül eredménytelen-
nek nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskö-
tési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.)
Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak
szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további fel-
világosítást lehet kérni az értékesítési, he-

lyiség- és telekhasznosítási osztályon a
430-3464-es és a 430-3466-os telefon-
számokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapra, valamint a követ-
kezõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

Civil mûködési pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Grafikusmûvész emlékkiállítása
Az Óbudán alkotott Benyó Ildikó grafikusmûvész
emlékkiállítása október 10-ig látható a Pilisvörös-
váron, a Mûvészetek Házában (Fõ utca 127.). A
megnyitón, melyet szeptember 22-én tartottak, az
Óbudán élõ Benyó Judit költõnõ irodalmi estjét hall-
hatták az érdeklõdõk.

Krúdy-ünnep
Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója tisztele-
tére kiállításra és emlékdélutánra várja az érdeklõ-
dõket a Krúdy Gyula Irodalmi Kör és az Óbudai Szo-
ciális Szolgáltató Intézmény (ÓSZSZI) október 17-
én 14 órakor. Az irodalmi mûsor címe: Én írónak ké-
szültem semmi másnak. Beszédet Kanizsa József,
az irodalmi kör titkára mond. A program fõvédnöke
Bús Balázs polgármester és Müller Istvánné intéz-
ményvezetõ. (Helyszín: ÓSZSZI, Kiskorona utca 3.)

Emlékest
Krúdy Gyula születésének 135. és a Krúdy Gyula
Irodalmi Kör megalakulásának 31. évfordulója tisz-
teletére emlékestet rendez az irodalmi kör október
17-én 16 órakor. Az emlékezõk koszorút helyeznek
el a Krúdy-emlékháznál, a Krúdy-szobornál és a
Kéhli Vendéglõ Krúdy-emléktáblájánál, majd bemu-
tatják a „Krúdytól-Krúdyról” címû antológiát. Az ese-
ményen kitüntetéseket (Krúdy-emlékérmek, díszok-
levél), tagsági igazolványokat adnak át. A program
fõvédnöke Bús Balázs polgármester, valamint
Cecei Horváth Gergely és családja. Helyszín: Kéhli
Vendéglõ (Mókus utca 22.)

Külüs-kiállítás
Külüs László Ákos Barcsay-díjas festõmûvész ké-
peibõl nyílt kiállítás a Mûszaki Könyvkiadó Kft.
székhelyén. Az alkotások november 2-ig tekinthe-
tõk meg a Szentendrei út 91-93. szám alatti iroda-
házban.

Szépítkezés Pannoniában

„Forma bonum fragile est…” ? „Szépítkezés a római
korban” címmel írt könyvet R. Facsády Annamária. A
kötetet szeptember 20-án mutatták be az Aquincumi
Múzeumban. Az olvasók megtudhatják belõle, hogy
már a rómaiak korában is társadalmi elvárás volt az
ápolt és divatos külsõ. A szerzõ leír néhány receptet
is, amely alapján elõállították akkoriban a leggyak-
rabban használt kozmetikumokat. Az írott források-
ból és a képi ábrázolásokból ismereteket kaphatnak
a frizuradivatról, az öltözködésrõl, az ékszerviselet-
rõl az i. sz. 1-4. századi Pannonia provinciából.

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény mûvészeti fesztivált rendez,
melyre szeretettel hívja az Óbudán élõ nyugdíjas embereket.
Kategóriák: vers, próza, ének, tánc, kézmûves alkotások. Nevezési határidõ:
2013. október 31.
Az írásban benyújtott nevezéseknek tartalmazniuk kell a jelentkezõ nevét, cí-
mét, telefonszámát; milyen produkcióval lép fel; a mû címét és szerzõjét; zenei
produkció esetén szükség szerint kottát a zongora kísérethez; kézmûves alko-
tásoknál a kiállítandó mûvek (max. 3 darab) darabszámát, méretét, technikáját.
Az egyéni elõadás idõtartama legfeljebb 5 perc, a csoportos elõadóké 8 perc
lehet.
A színpadi produkciók elõadása november 7-én és 8-án lesz a Békásmegye-
ri Közösségi Házban.
A nevezés helye: Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény, 1036 Budapest, Kis-
korona utca 3. Hétfõtõl péntekig 9-tõl 14
óráig. Telefon: 250-1552, 368-7068.

Idõsek Mûvészeti Fesztiválja 2013

Textilfestõ tanfolyam 
A Goldberger... – a fo-
galom régi, a múzeum
pedig új, a régi helyen,
a Lajos utca 136-138.
szám alatt. A szeptem-
ber 12-én megnyílt
Goldberger Textilipari
Gyûjtemény az új, állan-
dó kiállítás mellett mú-
zeumpedagógiai foglal-
kozásokkal, felnõttek-
nek és gyermekeknek
szóló textilfestõ tanfo-
lyamokkal várja az ér-
deklõdõket.
A Goldberger Mûhely-
ben a kézmûvességbõl
kinövõ textilipar múltja
elõtt tisztelegve, alapfokú
és mûvészeti technikák
elsajátítására nyílik lehe-
tõsége a jelentkezõknek.
A foglalkozásokon a kézmûves és kisipari textilfestés ismereteit sajátíthatják el
a résztvevõk. A batikolás, dúcnyomás és szitanyomás alapjait  nyomottanyag
tervezõ és kendõfestõ diplomával képesített iparmûvész, Vizi Julianna segítsé-
gével tanulhatják meg az érdeklõdõk.
A tanfolyamokat szülõk, gyermekek, a fiatal felnõtt és felnõtt korosztály, vala-
mint a nyugdíjas korosztály számára indítják, külön idõpontokban.
A foglalkozásokon az egymásra épülõ ismeretanyagban a viasszal rajzolás, festék-
be merítéses szálfestés és a felületeken készített dúc- vagy szitanyomás lesznek
az elsõ elsajátítható textilfestõ technikák. Tervezési gyakorlatok, textilismeret és
festékismeret is szükséges a sikeres munkákhoz, amelyet a tervezõ iparmûvész
gyári és kézmûves, tanfolyamvezetõi gyakorlata biztosít.
A most induló tanfolyammal a Goldberger Textilipari Gyûjtemény elsõsorban a
hobbi érdeklõdõknek kíván szórakoztató, tartalmas ismereteket adó elfoglaltsá-
got biztosítani. A tanfolyamok október 19-tõl indulnak, 5-7 fõs csoportokban.
(A jelentkezõket október 16-ig várják a következõ elérhetõségeken: 250-1020 vagy
toth.anita@obudaimuzeum.hu.)

A z Óbudai Kulturális
Központban (ÓKK)

„Bibliai kérdések” cím-
mel folytatódik a bibliai
elõadássorozat. Az ér-
deklõdõket keddenként
várják az ÓKK-ba. „Mu-
tatsz nékünk csodákat?”;

„Heródes kérdése Jézus
elítéltetése idején” cím-
mel október 8-án; „Hon-
nét, Géházi?”; „Elizeus
kérdése, egy természetfe-
letti gyógyulás után”
címmel október 15-én;
„Mi módon nyitotta meg

a szemeidet?”; „A farize-
usok kérdése a vakon
születetthez” címmel ok-
tóber 22-én hallhatnak
elõadást. Elõadók: Kecs-
keméti János, Filep
György. (Kezdés: 18.30
órakor. Belépõjegy: 150
forint. Cím: San Marco
utca 81.)

Bibliai kérdések 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� 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
� www.ablak-ajtodoktor.hu Már 20 éve be-
csületesen! Mindenféle ablakok, ajtók javítá-
sát, szigetelését, festését, zárak cseréjét válla-
lom garanciával, ingyenes felméréssel. Ho-
mok Ferenc 06(30)962-8704
� Fa és mûanyag ajtók, ablakok javítását, il-
lesztését, szigetelését, zárak cseréjét vállalom,
igényesen és becsületesen már 18 éve! Garan-
ciával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos. www.ajtoablakdoktor.hu
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes 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 anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyösmûhelybõl, reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Falfú-
rás, 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
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Kárpitos! Heverõk, ágyak, garnitúrák, szé-
kek javítása, kárpitozás, valamint rugó, szi-
vacs és vasalás cseréje. Tel.: 06(70)410-5346
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok, Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089

� 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
� 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
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Kertészeti munkákat vállalok: kaszálás,
bozótirtás, fûnyírás, fakivágás, ásás, perme-
tezés stb. Tel.: 06(30)602-6925
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� 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
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Tetõ és teraszszigetelés 10-15 év garanci-
ával, 24 éves vállalkozás. VIA-Épszakker
Kft. 1022 Bp., Törökvész út 16/b. Tel.: 326-
5312
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588

� 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

� Házifodrász! Idõseknek is nõi-férfi hajvá-
gás, megbízhatóan otthonába megyek. Tel.:
06(30)212-4513
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
�Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és ízület-

kímélõ ugrálás nélküli torna, minden korosztály-
nak. Tel.: 06(30)921-6559, www.callantorna.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos

� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig friss nyugdíjas tanár. Tel.:
06(20)801-7580
�Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Gyerekek délutáni-esti felügyeletét, taní-
tását, kísérését vállalja nyugdíjas pedagógus.
Tel.: 06(20)801-7580
� Régi feltételek szerint indult pedagógiai
asszisztens képzésbe becsatlakozási lehetõség
Budapesten. Havi részletfizetés. Érdeklõdni
70/6401654,  30/6374083  NYsz: NY.SZ:05-
0219-04
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)722-1994
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Ingyenes
próbaóra. Tel.: 06(30)461-0855
� Angol, olasz, orosz hatékonyan, tapasztalt
tanárnõnél Testvérhegyen. Ingyenes próba-
óra! Tel.: 06(30)587-8329
� Angoltanítás, 20 éves tapasztalattal,
beszédcentrikusan. Házhoz megyek! Tel.:
06(20)439-6410
� Német-angol nyelvtanítást, érettségire,
nyelvvizsgára felkészítést vállal tanárnõ. Tel.:
06(20)285-0713
� 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
� 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
�Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
�Angol és francia eredményes oktatás Csil-
laghegyen, minden korosztálynak, rugalmas
idõbeosztással. Tel.: 06(30)595-0498
� Biológia, kémia, fizika felvételi-elõkészí-
tõ, matematika korrepetálás! www.biologia-
oktatas, www.kemia-oktatas, www.fizika-
oktatas. Tel.: 06(30)222-0154; 367-8893
�Történelembõl emeltszintû érettségire fel-
készítést vállal nyugdíjas középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)933-7150
� Csillaghegyen gyakorlott angoltanár kor-
repetálást, vizsgára felkészítést vállal reális
áron. Tel.: 06(20)554-9525

� Táborhegyen 120 m2-es, duplakomfortos,
ikerházfél, 640 m2-es intimkertben tulajdonostól
eladó. Irányár: 59 MFt. Belsõ óbudai 60-70 m2-
es teraszos lakást beszámítok. Tel: 20 241-9577
� Ikerház építéshez társat keresek Testvér-
hegyen. Tel: 06(30)826-3688
�Elcserélném, vagy eladnám gödöllõi, kertes,
zöldövezeti, téglaépítésû, 12 lakásos társasház-
ban lévõ, magasföldszinti, 2 szobás, garázsos,
egyedi fûtésû lakást óbudai egyszobás, elsõ
emeleti lakásra. Érdeklõdni: 06(20)916-2150
� 52 nm-es kétszobás, jó állapotú panellakás
sürgõsen eladó, Flóriánhoz közel, csendes
környéken. Tel.: 06(20)450-3691
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást keresünk
leinformált, megbízható ügyfeleinknek. Tel.:
06(70)521-0342
� Eladó Békásmegyer hegy felõli oldalán, az
utolsó 4 emeletes házban, szép állapotban lévõ,
36 nm-es garzon lakás. Tel.: 06(30)973-9551
� Forrásliget lakóparkban tulajdonostól el-
adó egy 2 szobás+nappalis kertkapcsolatos
lakás. Irányár: 31,5 M. Tel.: 06(20)499-8682
� Óbudai, zöldövezeti, 49 nm, 1,5 szobás,
napfényes, I. emeleti lakás téglaépületben, tu-
lajdonostól eladó. Tel.: 06(30)242-1926

� Kiadó Csillaghegyen háromszintes, kertes
ikerház fele hosszútávra. Az összközmûves,
részben bútorozott házrész: 162 nm beépített
terület, 400 nm kert, 13 nm tároló, 18 nm te-
rasz, 6 nm erkély. Bérleti díj: 150 eFt/hó. Tel.:
06(30)964-5331 lilapont@gmail.com
� Csillaghegyen 115 m2-es, nagy belmagas-
ságú mélygarázs (mosdóval) csendes tevé-
kenységre kiadó. Tel.: 240-9728

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, por-
celánokat, csillárt, könyveket, írógépet, hang-
szert, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-82-80
� Bizományi Kereskedés Óbudán. Baba-
mama-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvé-
tele. www.boroka.biz, 1032 Bp., Váradi u. 24.
Tel.: 06(30)951-7372
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

Elad-vesz

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

� 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

� Budapest egész területén cég keres el-
adó ingatlanokat. Tel.:0670/3464536,
061/6076366

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

� 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

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Bõr-
kinövések, szemölcsök eltávolítása.  Beje-
lentkezés: 06(20)543-3948

� 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

�Pi-víz és Bio bolt Óbudán! Immunrend-
szer-erõsítõ, méregtelenítõ, gyógyulást se-
gítõ Pi-víz (40 Ft/l); csökkentett-, deutéri-
ummentes víz, gyógyhatású készítmények,
kedvezõ áron! Szentendrei út 13.

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.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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�ÓBUDAANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 20 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Eladó Csillaghegyen 15 darabból álló
használt szekrénysor 45 ezer forintért. Cse-
resznye színû, helyenként karcos. Az üveges
szekrények magassága: 232 cm, a többieké 75
cm, teljes hossz 923 cm. Tel.: 06(30)964-
5331, lilapont@gmail.com

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-
méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
vásárolunk: VI., Andrássy út 16. Tel: 266-4154
� 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
� 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,
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

� 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

� Fiatal értelmiségi pár nyugdíjas hölggyel
vagy úrral eltartási, életjáradéki szerzõdést
kötne. 06(70)947-64-35

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

� Idõsek otthoni elhelyezéseket kínálunk
Budapest környékén, számos színvonalas
szolgáltatással, esetleges ingatlanbeszámítás-
sal. Tel.: 06(30)330-7784

� Középkorú, Budán élõ nõ vagyok, csinos,
kedves stb. Keresem 60 körüli, biztos anyagi-

akkal rendelkezõ urat, „õszinteség” elõny!

Érdeklõdni megjelenést követõen a

06(30)924-2841 mobilon, de csak 12-15 óra

között

� Megnyitottunk! A Habcsók kávézó várja
kedves vendégeit süteményekkel, kávéval,

üdítõvel, alkohollal. Bokor utca 15-19.

� Bérbe adnám 20 éve jól üzemelõ óbudai
kisközértemet. Tel.: 06(30)687-7105

� 38 nm-es, 2 bejáratú üzlethelyiség bérleti
joga átadó. Tel.: 06(30)687-7105

Üzlet

Társkeresõ

Idõsgondozás

Lakásszerviz

Életjáradék - eltartás

Egyéb

Állás

Számítógép

Régiség

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

A Nagy Rajzolás program több mint
tíz évvel ezelõtt látott napvilágot az
Egyesült Királyságban. Célja a lehe-
tõ legtöbb embert egybegyûjteni,
hogy közösen éljék át a rajzolás, a
festés, a tánc és az éneklés örömét.
Az idei év a „Rajzold le a holnapot!”
tematikus címet kapta. 

AVasarely Múzeum ezt az al-
kalmat ragadja meg arra,

hogy bemutassa a látogatóknak
Vasarely Denfert-korszakát. A
párizsi metróban várakozva vég-
telen hosszú fehér csempesorok
látványa tárult a szeme elé. Ami-

kor közelebbrõl is szemügyre
vette ezeket, valamennyin apró
felületi repedéseket fedezett fel,
amelyek mindegyikében egyedi
tájképet látott. Évekkel késõbb
Vasarely ezekbõl a repedésekbõl
és képzeletbeli tájakból merített
ihletet egy képsorozathoz. Né-
hány Denfert-ihlette képe az
óbudai Vasarely Múzeum kiállí-
tásán is megtekinthetõ. (Látogas-
sanak el október 13-án 10-tõl 13
óráig a Vasarely Múzeumba, ahol
ebben a szellemben közösen újra-
alkothatják a Vasarely Múzeum
környezetét! A részvétel ingyenes.)

Nagy Rajzolás a Vasarely Múzeumban
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Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
tulajdonában álló üres, tehermentes, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Az 5.000.000 Ft felett meghirdetett ingatla-
nokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI törvény értelmében a Magyar Álla-
mot minden más jogosultat megelõzõ elõ-
vásárlási jog illeti meg, minden ingatlan
esetében a tulajdonviszonyok rendezése ér-
dekében, az állam által az állampolgárok tu-
lajdonában igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpót-
lásra jogosultakat elõvásárlási jog illethe-
ti meg, illetve az egyes állami tulajdonban
lévõ vagyontárgyak önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló, 1991. évi XXXIII.
törvény 39. § (2) bekezdése alapján a Fõvá-
rosi Önkormányzatot elõvásárlási jog il-
leti meg.
A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot
tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek el-
fogadására.
A pályázó ajánlatát a benyújtástól számított
60 napig köteles tartani. A pályázaton
azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a
pályázati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számlaszám:
Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizeté-
sét igazoló bizonylatot és a pályázatokat
zárt borítékban 2013. október 21-én (hét-
fõn) 12 óráig lehet benyújtani az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és
Telekhasznosítási Osztályán (cím: Mozaik
utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.                           
A pályázat bontása 2013. október 21-én
12 órakor a Mozaik utca 7. szám alatt, az
Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hivatalos helyi-
ségében történik. A pályázaton résztvevõket
levélben vagy telefonon értesítjük a pályá-
zat eredményérõl. A pályázat kiírója fenn-
tartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zártkörû licitet tartson, illetve a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvá-
nítsa. A vevõnek szerzõdéskötési díjat kell
fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör. 9/A para-
grafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési, helyi-
ség- és telekhasznosítási osztályon a 430-
3464-es és a 430-3465-ös telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu és a
www.ovzrt.hu honlapra, valamint a követke-
zõ internetes hirdetési fórumokra: ingat-
lan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési, Helyiség- 

és Telekhasznosítási Osztály

obuda_2013_19.qxd  2013.10.03.  14:43  Page 24



2013/19. szám Pályázat
25

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós
pályázatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére

Ameghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi
CXCVI törvény értelmében a Magyar Államot minden más jo-
gosultat megelõzõ, valamint az egyes állami tulajdonban lévõ va-
gyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991. évi
XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi Önkormányzatot elõ-
vásárlási jog illeti meg, továbbá minden ingatlan esetében a tu-
lajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampol-
gárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kár-
pótlásáról szóló, 1991. évi XXV. törvény 9. §- a értelmében a kár-
pótlásra jogosultakat elõvásárlási jog illetheti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a
fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pá-
lyázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó
ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60 napig köteles tarta-
ni. A pályázaton azon ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pá-
lyázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-
00100001.) A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot
és a pályázatokat zárt borítékban 2013. október 14-én (hétfõn) 12
óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési,
Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: Mozaik utca 7.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapról, vagy személye-
sen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. október 14-én 12 órakor a III. kerü-
let Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. hiva-
talos helyiségében történik. A pályázaton résztvevõket levélben
vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat ki-
írója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a tenderbon-
tást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve a
pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. Avevõ-
nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie a 23/1995. (XII.28.) Ör.
9/A paragrafusában meghatározottak szerint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni
az értékesítési, helyiség- és telekhasznosítási osztályon a 430-3464-es és a 430-
3466-os telefonszámokon. 
Apályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül a www.obuda.hu és

a www.ovzrt.hu honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra:
ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu. Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (Mozaik utca 7.) egyfordulós pályázatot hirdet az Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi üres lakások értékesítésére
Az 5.000.000 Ft. feletti meghirdetett ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI tör-
vény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg,
illetve mindkét ingatlan esetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az ál-
lampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló, 1991. évi
XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultakat elõvásárlási jog illetheti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a vételárat, a fizetés módját és idejét, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó
ajánlatát a benyújtástól számított 60 napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az önkormányzat letéti számlájára. (Számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00140645-00100001.) A pályázati biztosíték befizetését iga-
zoló bizonylatot és a pályázatokat zárt borítékban 2013. október 21-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím:
Mozaik utca 7.). 
Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu hon-
lapról, vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2013. október 21-én 12 órakor a Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. hivatalos helyiségében történik. A pályázaton résztvevõket levélben vagy telefo-
non értesítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve a pályázatot
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.  A vevõ(k)nek szerzõdéskötési díjat kell fizetnie
a 23/1995.(XII.28.) Ör. 9/A paragrafusában meghatározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást lehet kérni, illetve a lakások megtekintéséhez
idõpont-egyeztethetõ az értékesítési, helyiség- és telekhasznosítási osztályon a 430-3463-as és a
430-3464-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda Újságban, felkerült a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapra, valamint a következõ internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingat-
lanok.hu. Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.

Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály
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Rejtvényünkben Tóth Árpád: Szeptemberi szo-
nett címû versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes
1. és a függõleges 38. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: E. S.
T. A.). 14. Jófej srác, névelõvel. 15. Új árat ad. 16.
Pénzt tart. 17. Svéd és belga autók jele. 18. I. R. R.
19. I. Q. 20. Uránium, kálium és einsteinium vegyje-
le. 21. Kis híján lakásbeli nyílászáró. 23. Kilo egyne-
mûi. 24. Nyiss szájat. 25. Kálium, protaktinium és
vanádium vegyjele. 27. Nemzeti Bajnokság. 29.
Nagyszerû ló. 31. Gabonát betakarítja, régiesen. 33.
Tréfás apa. 35. … Flórián, színészünk, névelõvel. 37.
Palánta része! 38. Átkarolja. 40. Névelõs orosz ural-
kodók. 42. Jódok. 43. Holland, norvég és német au-
tók jele. 45. Taxis váltótárs. 47. Néma zakó! 49. Ani-
on társa, névelõvel. 51. Honlapban van! 53. Egyház-
fi. 55. Maszk része lehet. 56. Lehullat. 58. Buta. 60.
Lábbal odaütõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Amerikai hordozórakéta. 2. Ju-
tából készül. 3. Egyik bankónk. 4. Déli városunk. 5.
T. P. A. 6. Kiejtett mássalhangzó. 7. Titokzatosság. 8.
Egyik madarunk. 9. Rápakol. 10. Nehézség. 11. Szák
belseje! 12. Érinti. 13. Nyilas Misi kapta. 18. Olasz és
belga autók jele. 21. … Bernadett, színésznõnk. 22.
Sertéshús rész, fordítva. 24. Tantál vegyjele. 26. …
Kilmer, amerikai színész. 28. Egyik irány. 29. Szem-
héjon van. 30. Tõle lefelé szórja a port. 32. Vidék. 34.
Angol toll. 36. Észak-afrikai város. 38. Az idézet
másik fele (zárt betûk: S. M. U. J.). 39. Mégjobban.
41. Puha fém. 44. Éneke. 46. USA ûrhajós a kezdeti
idõkbõl. 48. I-vel a végén orosz tenger. 50. Állóvíz.
51. Közel az angoloknál. 52. Becsukható szerkezet. 54. Táp betûi
keverve. 56. Megkevert lap! 57. Tartóeszköz. 59. Az ozmium
vegyjele. 61. Utóirat rövidítése angolul. Ipacs László

A szeptember 16-án megjelent, „Üzenet egykori iskolámba” cí-
mû rejtvényünk megfejtése: „Ha élet zengi be az iskolát, az élet is
derûs iskola lesz.”

Õszi vers

Idén elsõ alkalommal ren-
dezték szeptember 27-én
és 28-án a Desszert Ünne-
pet Dombóváron. 

Óbuda oly módon
csatlakozott hozzá,

hogy a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari
Múzeum mindig is külö-
nös figyelmet fordított az
édességek, illetve alkotóik
bemutatásának. Korábban
ezért rendezett kiállítást a
Zacher és a Dobos torta
tiszteletére és ezért mutat-
ta be az Auguszt cukrásza-

tot is. Most éppen a Dom-
bóvárhoz kötõdõ Rákóczi
János (1897-1966) hagya-
téka, és a róla elnevezett
Rákóczi túrós lepény van
terítéken, folytatva ezzel a
hungarikumok bemutatá-
sát - ismertette a progra-
mot beharangozó sajtótá-
jékoztatón Kiss Imre, a
múzeum igazgatója. 

Az eredeti receptet Gá-
bor Sándor, aranykoszo-
rús mestercukrász kutatta

fel, akinek dombóvári
cukrászdája messze föl-
dön híres. A lepény lénye-
ge a rögös túró, amely se-
hol máshol nem készül,
csak Magyarországon.
Ehhez járul még a kajszi,

illetve ribizli lekvár és az
aszalt szõlõ, vagyis a ma-
zsola. Aki nem ezek fel-
használásával és megfele-
lõ arányával készíti a Rá-
kóczi túrós lepényt, az
nem is nevezheti igazinak

ezt a különleges süte-
ményt. A Desszert Ün-
nepre a múzeum elvitte
Vojtek Éva, „Tegyen rá
egy lapáttal” címû tortala-
pátokat bemutató gyûjte-
ményét. (d.)

Szõlõdarálás, préselés és mustkészítés – ezt próbálhatták ki a gyerekek szeptember 21-én
a Csillaghegyi Református Gyülekezet szervezésében, Batthyány Géza lelkész vezetésével
megtartott szüreti játszóházban. Szintén erre a rendezvényre hirdették meg az almás pite
fesztivált, ahol ki-ki megmutathatta, milyen hazai ízeket, variációkat ismer almás pitére

Szüreti játszóház almás pite fesztivállal

Hogyan készül a jó Rákóczi túrós?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sítúra az Alpokba
Kedves Sportbarátom! Remélem nagyon vártad
már ezt a pillanatot! Örömmel jelentem, hogy idén
õsszel is megyünk a Zillertal/Tux-i Alpokba, hogy
együtt készüljünk rá a 2013-2014-es téli szezonra.
A túra idõpontja: 2013. október 23-27. 5 nap/4
éjszaka/3 nap síelés.
Gyere velünk Te is, és éld át Hintertuxon a 3-4000
méteres hegyek káprázatos varázsát!
Kérlek kattints ide: http://rokonsport.hu/ és meg-
tudhatsz minden információt a túráról!
További kérdésekkel hívd Boriszt a 06-20-450-
0188-as számon vagy engem a sajátomon!

Várjuk jelentkezésed!
Üdvözlettel:

Halász László/Rokon Baráti kör

Harmadik alkalommal
rendezte az Óbudai Rehab
Atlétika Kupát az Óbudai
Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ szep-
tember 12-én a Kalap ut-
cai TUE pályán. A progra-
mot Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ, Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata Oktatási és
Sport Bizottságának elnö-
ke nyitotta meg. 

A díjakat Török Fe-
renc önkormány-

zati képviselõ, az okta-
tási és sport bizottság
tagja, Tóth Tamás para-
limpikon úszó, Janu-
rikné Csonka Erika, az
Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont intézményvezetõje,
Studniczkyné Eszenyi
Erzsébet, a Flóra Értel-
mi Fogyatékosokért és
Autistákért Alapítvány
képviselõje és Miklós
Tiborné, a Flóra Értelmi
Fogyatékosokért és Au-
tistákért Alapítvány Ku-
ratóriumi tagja adta át a
versenyzõknek.

A verseny célja a
sport, a szabadidõ hasz-
nos eltöltésére, valamint
az aktív életre való ne-
velés népszerûsítése a
fogyatékkal élõk köré-
ben. Számukra a sport,
az aktív élet még fonto-
sabb. Egyrészrõl javítja
és megõrzi a kondíciót,
másrészrõl önbizalmat
ad és segíti a társadalmi
integrációt. Ezen kívül a
szervezõk a program-
mal egyfajta üzenetet is
küldtek az épek társa-
dalma felé: ösztönöz-
zék a környezetükben

élõ fogyatékos embere-
ket a magasabb minõsé-
gû életre. 

A versenyre 11 csapat
nevezett be, 85 verseny-
zõvel. Mindegyikük a
középsúlyos értelmi fo-
gyatékosokat foglalkoz-
tató, ellátó budapesti in-
tézményekbõl érkezett. 

A versenyt támogatta
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata, a III.
kerületi Testnevelési és
Utánpótlásnevelõ Egye-
sület, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egye-
sület, A „Rák Ellen, Az
Emberért, A Holnapért”
Társadalmi Alapítvány,
a Flóra Értelmi Fogyaté-
kosokért és Autistákért
Alapítvány, Óbuda-Bé-
kásmegyer Védõnõi
Szolgálata, a Szent Mar-
git Rendelõintézet Non-

profit Kft., az Auchan
Áruház, a Kolosy téri
sütöde, a Mátyás Pék-
ség, a Lajos utcai Up-
date Pékség - Fazekas

Zoltán és Ildikó, a
Bringóhintó Kkt., Stud-
niczky János vállalkozó.
Az intézmények ajándé-
kokkal, almával, pogá-

csával, ásványvízzel, és
külön erre az alkalomra
nyomtatott pólóval já-
rultak hozzá a program
sikeréhez. 

A Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõis-
koláról idén is érkeztek
hallgatók, hogy önkén-
tesként vegyenek részt a
lebonyolításban. A szer-
vezõk munkáját segítet-
ték még az Óbudai Re-
habilitációs Központ
enyhe értelmi fogyaté-
kos és pszichiátriai rész-
legének gondozottai is. 

Négy versenyszám-
ban álltak rajthoz a je-
lentkezõk: 60 méteres
futásban, kislabda-do-
básban, távolugrásban
és a  4-szer 100 méteres
futás csapatversenyé-
ben.

Domi Zsuzsa 

A verseny eredményei
A 60 méteres futás nõi nyertesei: 1. Erményi Katalin, Down Alapítvány. 2.
György Henrietta, Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.) és Balázs Ildi-
kó, Segítõ Kéz Gondozó Szolgálat (XIX. ker.), holtversenyben. A 60 méteres
futás férfi nyertesei: 1.Tamás Gábor, Down Alapítvány. 2.Varga Attila, XVI. ke-
rületi ÉNO. 3. Lõrinc Márton, Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.). A
távolugrás férfi nyertesei: 1. Erdei Gábor, Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ. 2. Nagy Ernõ, Virágoskert ÉNO (XVII. ker.). 3. Treszkai Jó-
zsef, Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.). Távolugrás nõi nyertesei:
1. Erményi Katalin, Down Alapítvány. 2. György Mária, Filadelfia Ház. 3. György
Henrietta, Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.). A kislabda-dobás
férfi nyertesei: 1. Keleti György, Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.).
2. Treszkai József, Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.). 3. Varga Atti-
la, XVI. kerületi ÉNO. A kislabda-dobás nõi nyertesei: 1. Major Erzsébet, XVI.
kerületi ÉNO. 2. Erményi Katalin, Down Alapítvány. 3. Máté Krisztina, Gyöngy-
virág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.). A váltófutás nyertesei: 1. Down Alapít-
vány, 2. Gyöngyvirág Szociális Szolgáltató (XVIII. ker.). 3. Filadelfia Ház. A leg-
jobb férfi versenyzõ: Varga Attila, XVI. kerületi ÉNO. A legjobb nõi verseny-
zõ: Erményi Katalin, Down Alapítvány. A legjobb csapat: Gyöngyvirág Szoci-
ális Szolgáltató (XVIII. ker.).

III. Óbudai Rehab Atlétika Kupa

Ösztönzés a minõségi életre

A világ legidõsebb élõ
olimpiai bajnoka az Ameri-
kába kivándorolt Tarics
Sándor szeptember 23-án
ünnepelte századik szüle-
tésnapját.

V ízilabdázóként vett
részt az 1936-os ber-

lini olimpián, ahol a ma-
gyar csapat bajnok lett. Az
Óbudai Torna Egyletben
1927-1931 között sportolt,
majd a MAC-ban 1945-ig.
Háromszor volt fõiskolai

világbajnok és hatszor vá-
logatott vízipólós. Ma-
gyarországot 1948-ban

hagyta el. Az egykori
árpádos gimnazista Ame-
rikában már nemcsak
sportteljesítményével vált
ismertté, hanem azzal is,
hogy vezetõje volt annak a
csoportnak, amely föld-
rengésbiztos épületek ter-
vezésével foglalkozott.
Ezt a technológiát azóta
világszerte alkalmazzák.

Figyelemmel kíséri a
magyar vízilabdasport
eseményeit, kedvenc já-
tékosa Szivós Márton.

Százéves a legidõsebb olimpiai bajnok

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által tá-
mogatott ingyenes telje-
sítménytúrán egy rövidebb
és egy hosszabb táv (10
kilométer és 19 kilométer)
között lehetett választani-
uk a résztvevõknek szep-
tember 28-án. 

K ülönbözõ rajthely-
rõl végül mindenki

egy helyen ért célba, a
Csúcshegyen, ahol a
rendezõk (Óbudai Sport
Nonprofit Kft.) ajándék
kitûzõvel, itallal és fi-
nom szendvicsekkel
várták a szabadidõ spor-
tolókat. 

A két táv valamelyikét
954-en teljesítették, és
közel ennyi mécsest
gyújtottak meg a célban,
Erõss Zsolt kiváló ma-
gyar hegymászónk emlé-
kére. Bús Balázs polgár-

mester a célba érkezõk-
kel közösen egy fenyõfát
ültetett a Menedékház
utca 22. szám alatti túra-
ház udvarán. A facseme-
te elé egy tábla került a
következõ felirattal:
Erõss Zsolt hegymászó
emlékére 2013. A túrán
jelen volt Sterczer Hilda,
Zsolt felesége és két kis-
gyermeke is.

A szervezõk jóvoltá-
ból az esemény zárása-
ként 45 nyeremény ta-
lált gazdára a résztve-
võk között.

Fõtámogató: Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata. Támogatók:
SAP, Óbuda Group, Du-
na Autó Zrt. Szervezõ:
Óbudai Sport Nonprofit
Kft. 

Erõss Zsolt hegymászó emlékére 954-en
teljesítették az Óbudai Teljesítménytúrát 

Tóth Tamás paralimpikon úszó is mécsest gyújtott a
hegymászó emlékére

A Ferencváros 2011 õszén el-
hunyt, egyedüli magyar
aranylabdás focistája szep-
tember 15-én lett volna 72
éves. Albert Flórián születé-
sének évfordulója alkalmá-
ból felavatták síremlékét az
Óbudai temetõben. 

T arlós István fõpol-
gármester felidézte

az egykori világváloga-
tott labdarúgó sikerek-
ben gazdag pályafutását.
Mint fogalmazott, Albert
Flórián is fölállhatott
volna Puskás Ferenc és
Kocsis Sándor mellé  a
magyar labdarúgás kép-
zeletbeli gyõzelmi dobo-
gójára. Albert intelli-
gens, „penge” játékával

egykor százezreknek,
sõt talán millióknak
szerzett határtalan örö-
met. Két éve nem is õ
halt meg igazán, hanem
a magyar labdarúgás. A
magyar futballból mára
jóformán csak a remény
maradt meg, s azt olya-
nok éltetik, mint Albert
Flórián - tette hozzá. 

Albert Flóriánra emlékeztek

Felavatták az aranylabdás óbudai síremlékét 

Pap Lajos szentendrei kõfaragó- és kõszobrász-mester alkotásának formája az arany-
labdás futballista egykori mezszámát, a 9-est jeleníti meg, s benne kapura lövés köz-
ben ábrázolja Albert Flóriánt. A síremlék sarkában a „zöld-fehér klub” címere látható

Gyalogtúra a Csíki-hegyekbe 
Az Összefogás Óbudáért Egyesület gyalogtúrát szer-
vez október 19-én, melyre minden érdeklõdõt várnak.
Útvonal: Normafa-Makkosmária-Csíki-hegyek-Buda-
örs.Találkozás: 9 órakor, a Széll Kálmán téren, a 21-es,
21A buszok megállójában (Várfok utca).Táv:12 kilomé-
ter, könnyû túra. Menetidõ: 5 óra. Érkezés: 17 és 18 óra
között a Móricz Zsigmond körtérre. (A túrára jelentkezni
lehet a +36-30-350-8359-es telefonszámon, vagy az
info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen.)

Évadzáró a római-parti vízibázison
Tábortûzzel, bográcsozással, filmvetítéssel, prog-
ramismertetõvel, evezési lehetõséggel, a „játékszo-
bában” csocsóval várják az érdeklõdõket az Óbudai
Sportegyesület Vízitúra Szakosztályának évadzáró
eseményén, október 6-án 10 órától. A rendezvény
ingyenes. (Cím: Rozgonyi Piroska utca 28.)

Õszi gályatúra a Dunán
Horgásztanya és termálfürdõ látogatás, finom étkek
és kellemes hajózás szerepel a Dunaföldvár-Buda-
pest gályatúra programjában október 19-én és 20-án.
(Érdeklõdni Horváth „Indián” Pálnál lehet a 240-3353-
as telefonszámon vagy az ose@ose.hu e-mail címen.) 

Tekerj egy napot 200 forintért Óbudán!
Az Óbuda Kerékpárkölcsönzõ kerékpárjai „várják”az õszi
kerékpártúrák rajongóit nyitva tartási idõben (hétköznap
7-19 óráig, hétvégén 9-19 óráig) október 31-ig.A kölcsön-
zési díj - Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támoga-
tásának köszönhetõen - kerületi lakosok esetében hét-
köznap 200 forint/nap, hétvégén 200 forint/óra. Nem ke-
rületi lakosoknak minden esetben 200 forint/óra. (Cím:
Laktanya utca 1/B. Telefonszám: 06-20-20-73-133.
Weboldal: obudakerekpar.hu)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Ba-

lázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén (legközelebb november

5-én) 17-tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás ki-

rály útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr.Gáthy Zsuzsanna ügy-

véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb október 17-

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 csütörtökén (legkö-

zelebb október 10-én) 18-tól 20 óráig az Óhegyi Népházban

(Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fi-

desz 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 október 17-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

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dá-
niel (Jobbik Magyarországért Moz-
galom) országgyûlési képviselõ fo-
gadóóráját minden hónap elsõ pén-
tekén 16 órától tartja a Kabar utca
11. szám alatti Jobbik irodában, il-
letve külön idõpont egyeztetésére is
mód van a z.karpat.daniel @job-
bik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh La-
jos országgyûlési képviselõ
fogadóórát tart. Az érdeklõ-
dõk a +36-20-770-6593-as
telefonszámon vagy a
lajos.olah@parlament.hu e-
mail címen jelentkezhetnek
idõpont-egyeztetés céljából.

Összefogással a rezsicsökkentésért
Az emberek segítségével a kormány most is bizonyította, hogy ké-
pes megvédeni Magyarország érdekeit. Megálljt parancsolt a köz-
szolgáltató cégek profitéhségének.
- Idén január 1-jétõl tíz százalékkal csökkentettük a vezetékes földgáz,
az áram, a távhõ árát, július 1-jén pedig bevontuk a csökkentésbe a ké-
ményseprés-, a szemétszállítás-, a víz-, a csatorna- és a szennyvízdíjat.
Az õsz folyamán további 10 százalékos rezsicsökkentést tervezünk -
mondta Menczer Erzsébet  országgyûlési képviselõ a Mozaik 7 rendez-
vényközpontban tartott fórumon szeptember 27-én. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter az eddig elért eredményeket összegezte. Az eseményen
részt vett Bús Balázs polgármester is.
- Az elmúlt hónapokban világossá vált, hogy a szolgáltatók nem szere-
tik a rezsicsökkentést, az unió pedig több dokumentumában is kifejtette,
hogy ellenzi azt.Nem beszélve a hazai baloldalról.Ezért kell a rezsicsök-
kentéssel kapcsolatban harcról beszélnünk - jelentette ki Menczer Er-
zsébet a mintegy félezres hallgatósága elõtt. Emlékeztetett arra, hogy a
szocialista kormányok idején privatizálták az áram- és gázszolgáltató cé-
geket, és ezzel összefüggésben elszabadultak a rezsiárak. Rámutatott,
hogy a szocialisták 2002 és 2010 között számos alkalommal emelték az
energiaárakat, mindig jóval az infláció mértékét meghaladóan. Ennek
köszönhetõen emelkedett a gáz ára a háromszorosára, a villamos ener-
gia ára pedig a kétszeresére. A fizetésekhez viszonyítva az Európai
Unió országai közül Magyarországon volt a legdrágább a gáz, és a má-
sodik legdrágább a villamos energia. Hangsúlyozta: a baloldal az elsõ
adódó lehetõséget megragadná a szolgáltatókkal együtt, hogy eltörölje
a rezsicsökkentést és visszaemelje az árakat.Mindez nem fikció, hanem
tény. Szólt arról is, hogy nagy ellenállásra számítanak a baloldal és az
energiaszolgáltatók részérõl.Ezért valóságos rezsiharcot kell majd meg-
vívni. Az emberek szemszögébõl ez lesz a 2014-es választások igazi
tétje.Rámutatott: - csak együtt tudjuk megvédeni a családok anyagi biz-
tonságát és hazánk gazdasági függetlenségét.
Magyarország nem hagyja magát! A januári 10 és a novemberi 11,1
százalékos rezsicsökkentéssel a gáz ára a 2008 júliusi, az áramé pedig
a 2007 februári szintre, és ezzel együtt az európai középmezõnybe ke-
rül, a szolgáltatók kintlévõsége pedig csökken. A kormányzat rezsicsök-
kentési intézkedéseivel összességében egy négytagú család 70-80
ezer, egy idõs házaspár 60-70 ezer forintot takarít meg évente.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Eredményes a munkahelyvédelmi akció
Országosan eddig 740 ezer munkavállaló foglalkoztatását segí-
tette elõ a kormány az idén januárban indult munkahelyvédelmi
akcióban. A fõvárosban eddig 294 ezer ember munkavállalásá-
nak támogatására nyílt lehetõség. Minden lehetséges módon tá-
mogatják a munkahelyteremtést. Ezek közül kiemeltük a legfon-
tosabbakat.
Adó- és járulékkedvezményeket adnak azoknak a vállalkozások-
nak, munkaadóknak, akik életkoruk vagy élethelyzetük miatt hát-
rányos helyzetûnek tekintett csoportokból választanak maguknak
munkavállalót. Támogatják a kisgyermekes édesanyákat, az 55
év felettieket, a pályakezdõket, a szakképzettség nélkülieket és a
tartósan munkanélkülieket. Foglalkoztatásuk után a kormány
adókedvezményt biztosít. Július végéig elérte a 65 milliárd forin-
tot az az összeg, ami a hazai vállalkozások, munkaadók zsebé-
ben maradt a fentieknek köszönhetõen. Az év feléig 740 ezer em-
ber foglalkoztatását biztosították. A legjelentõsebb csoport a
nyugdíjhoz közeledõ korosztály, vagyis az 55 év feletti munkavál-
lalók. A programban résztvevõk közel fele - 340 ezren -, közülük
kerül ki. Õk azok, akik 2010 elõtt teljesen sorsukra lettek hagyva.
A második legjelentõsebb csoportot az alacsony iskolázottságú,
szakképzettséget nem igénylõ munkakörben dolgozók alkotják.
Ez szám szerint 223 ezer embert jelent. Az akcióval a kormány
132 ezer 25 év alatti pályakezdõ fiatal foglalkoztatásához is jelen-
tõs segítséget nyújt. Mindemellett egyre több édesanya tud mun-
kát vállalni a gyermeknevelés mellett. Ma már 30 ezer gyesrõl,
gyedrõl visszatérõ kismama munkahelye van nagyobb biztonság-
ban. A hosszabb ideje állást keresõk közül is egyre nagyobb
számban jutnak munkához. Szinte nincs olyan megye, ahol ne
használnák ki a munkahelyvédelmi akció elõnyeit.
A kormány nem hisz abban a kudarcos foglalkoztatáspolitikában,
amelyet a bukott baloldal folytatott. A Gyurcsány-Bajnai kormány
az embereknek elõbb adott segélyt, mint munkát.
A mostani kormányzati intézkedések által egyre több lesz a munka-
lehetõség. Novembertõl további 11,1 százalékkal csökken a rezsi, a
földgáz, a távhõ és az áram ára. Jövõ januártól a családi adórend-
szer bõvítésével tovább csökken a kiskeresetû családok adója.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

ÚJ NYITVA TARTÁS A FIDESZ-KDNP IRODÁBAN. A III. kerüle-
ti Váradi utca 17. szám alatti Fidesz-KDNP iroda új nyitva tartá-
sa: hétfõtõl péntekig 10-tõl 16 óráig. Telefon: 06-20-200-0017.
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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

Plasztikai sebészeti magánrendelés
dr. Nagy Lajos fõorvos, 

kedd 14-17 óra, Bécsi út 217.
Anyajegyek, bõrdaganatok eltávolítása,

Botox-kezelés, ráncfeltöltés, ajakvastagítás.
Szemhéj-, orr-, fülplasztika, 

mellnagyobbítás, zsírleszívás, 
hasplasztika és egyéb mûtétek. 

Bejelentkezés: 30/6632-730 
Web: www.nagyplasztika.hu

Az üveg világa 
Évek óta szerepel a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum a Design Héten a SZOC DEKO témájú kiállítás sorozat-
tal, mely anyagnemenként hívja fel a figyelmet a ‘60-as, ‘70-es,
‘80-as évek tárgykultúrájára. Idén az üveg kerül a fókuszba, s a
hagyományoknak megfelelõen nem csupán a jeles darabok, ha-
nem a giccsbe hajló provincializmust tükrözõ tárgyak is szerepel-
nek az október 2-tõl december 1-jéig nyitva tartó kiállításon. Ezek
ugyanis mind együttesen alakították vizuális kultúránkat évtizede-
ken át, több generáció ízlésvilágát meghatározva - máig ható ér-
vénnyel.
Ezzel az új mûvészettörténeti fogalommal precizitásra törekszik a
múzeum, mely a kimutathatóan tovább élõ art deco hagyomá-
nyokra és a társadalmiasult aspektusra utal, mikor az unos-unta-
lan retrónak nevezett közelmúltat ezzel az új elnevezéssel illeti:
SZOC DEKO. (Cím: Korona tér 1.) 
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