
XIX. évfolyam 20. szám            Megjelenik kéthetente          2013. október 21.

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
november 4-én, hétfõn
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

A reggeli csúcsidõ-
ben ismét három

sávot használhatnak  az
autósok az Árpád hídon.
Tarlós István fõpolgár-
mester utasítására 18
pontból álló, azonnali
intézkedést vezetett be a
Budapesti Közlekedési

Központ (BKK) a fõvá-
rosi közlekedési helyzet
javítása érdekében. Az
október 7-tõl érvényes
intézkedési tervben szá-
mos ponton módosítot-
tak a forgalmi renden az
Árpád híd környékén is. 

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 6. OLDALON

Az önkormányzat a hagyo-
mányos, kedvezményes
burgonyavásárlási akciót
október 10-én és 11-én
rendezte a városrész ki-
lenc helyszínén.

A vásárlásra jogosul-
tak személyenként

20 kilogramm krumplit
vehettek kedvezményes
áron, 300 forintért. A ki-
lenc kerületi helyszín
közül mindenki a lakó-
helye szerint illetékes
árusító helyen juthatott
hozzá a krumplihoz.
Összesen 360 ezer kilo-
gramm (18 ezer zsák)
burgonyát osztottak szét.
Az önkormányzat közel
30 millió forintot bizto-
sított az októberi ked-
vezményes burgonyavá-
sárlási akcióra.

TOVÁBBIAK A 3. OLDALON

Burgonya kedvezményes áron 

A nemzetközi Fair
Play díjas Gyurta

Dániel olimpiai bajnok
úszót hatalmas többség-
gel szavazták be az Eu-
rópai Olimpiai Bizottság
sportolói testületébe.
Magyar sportolót elõ-
ször választottak be
olimpiai szervezet spor-
tolói bizottságába.

Gyurta sportdiplomáciai sikereGyorsuló forgalom az Árpád hídnál

Felújítás az 1-es villamos vonalán

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Óbudai nyugdíjasok jelentkezhetnek október
31-ig a hagyományos mûvészeti fesztiválra,
melyet több kategóriában rendeznek. 

Október 22-én a Szent Péter és Pál Fõplébá-
nia-templomnál, november 3-án a Kiscelli
Múzeum fõbejáratánál lesz megemlékezés. 

Módosult a szabálysértési törvény, így újra
helyszíni bírság szabható ki azzal a személy-
lyel szemben, aki közterületen italozik.30

Fizet, aki közterületen fogyaszt alkoholt

2
Idõsek Mûvészeti Fesztiválja

3
1956-ra emlékeznek
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2013/20. szám2
Önkormányzat – Kultúra

Európában egyedülálló közintéz-
ménynek, az Óbudai Népzenei Is-
kolának teremtett új „otthont” az
önkormányzat, külsõ segítség
nélkül a Mókus utca 20. számú
épületben, az egykori Építészeti
Múzeum helyén. Az intézmény ok-
tóber 1-jén nyitotta kapuit. Az
eseményen részt vett Bús Balázs
polgármester, Kobzos Kiss Tamás
iskolaigazgató, Menczer Erzsébet
országgyûlési és önkormányzati
képviselõ és Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter. 

A z Óbudai Népzenei Iskola
az egyetlen olyan állami

fenntartású intézmény Európá-
ban, ahol kizárólag énekes és
hangszeres népzenét tanítanak
- tudhatták meg az esemény
résztvevõi, akik a zeneoktatási
termeket bejárva hangolódtak
rá az iskola légkörére. Az ün-
nepségen lendületes, szívhez
szóló koncerten adtak tanúbi-
zonyságot magas szintû tudá-
sukról a növendékek. Fábián
Éva tanítványai ének-elõadá-
sukkal varázsolták el a közön-
séget. 

Kobzos Kiss Tamás köszöne-
tét fejezte ki mindazoknak, akik
közremûködtek az épület átala-
kításában, felújításában. Fel-
idézte, hogy az Óbudai Népze-
nei Iskola elõdjeként mûködõ
önálló tanszakon negyven év-
vel ezelõtt kezdõdhetett el a
népzenei oktatás a Mókus utcá-
ban. Örömmel nyugtázta, hogy
visszatérhettek az indulás hely-
színére, egy „csodapalotává”
varázsolt házba. 

Varga Mihály az iskola át-
adását fontos és szimbolikus
eseményként értékelte. Rámu-
tatott: az iskola tevékenységé-
vel  hozzájárul az egyetemes
magyar kultúrához, és jelentõs
értéket ad át a következõ gene-
rációknak. Mindez azt is jelzi,
hogy a III. kerületben sokan

szeretik a népzenét, fontos szá-
mukra a hagyományõrzés és a
zenei mûveltség ápolása. A ta-
nárok és az iskola értékteremtõ
munkája egybeesik a kormány
elképzeléseivel. Szabad, bol-
dog és hazaszeretõ embereket
szeretnének kinevelni  a hagyo-
mányõrzés, az egymás iránti
nyitottság és felelõsségérzet ki-
alakításával.

- Az intézmény történetében
voltak könnyebb és nehezebb
idõszakok - emlékeztette hall-
gatóságát Bús Balázs. Talán a
hetvenes évek elejének táncház
mozgalma is hozzájárult ahhoz,
hogy Béres János és Till Ottó
vezetésével négy évtizeddel ez-
elõtt gyökeret verhetett a népze-
nei oktatás a városrészben.
Ahogy a népdalok fennmaradá-
sában kulcsfontosságú volt az
emberek és közösségek közti
személyes kapcsolat, úgy az it-
teni zeneoktatásnak is ez adja az
alapját. Reményét fejezte ki,
hogy a Mókus utcai újrakezdés-
sel jelentõs mérföldkõhöz érke-
zett és újabb lendületet kapott a
népzenei hagyományõrzés. 

Alakulóban 
a kulturális negyed

Az intézmény átadása kap-
csán Bús Balázs elmondta,
hogy a kerületben körvonala-
zódik egy kulturális negyed ki-
alakulása, melynek egy jelen-
tõs része a Kéhli vendéglõ von-
záskörében található. A múzeu-
mi és gasztronómiai szín mel-
lett a népzenei iskolával most
felkerül a palettára az európai
hírû muzsikaoktatás is. 

Az esemény végén megkö-
szönte Kobzos Kiss Tamás

igazgató irányító közremûkö-
dését, szervezõi és oktatói
munkáját, elismerését fejezte
ki a pedagógusoknak, hogy
munkájuk által egy Európa-
szerte jegyzett intézményben
tanulhatnak a növendékek. „A
hegedû nem zeng magában,
csak ha értelem szólaltatja
meg” - idézte Gárdonyi Géza
gondolatát a polgármester. 

Az esemény záróakkordja-
ként Menczer Erzsébet Kobzos
Kiss Tamással közösen elülte-
tett egy ginkgo biloba fát az is-
kola kertjében. A különleges
növény a legenda szerint akár
1000 évig is élhet. A fa az in-
tézményben megszerezhetõ,
évszázadokat átfogó tudást
szimbolizálja. 

Sz. Cs. 

„A népdal a megíratlan idõk emlékezete”

Új épületben a népzenei iskola

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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2013/20. szám Önkormányzat – Emlékezés
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360 ezer kilogramm burgo-
nyát osztottak a kerület
több pontján október 10-
én és 11-én a készlet ere-
jéig. A kedvezményesen
megvásárolható burgonyát
a jogosultság igazolásával
vehették át az emberek.

H osszú évek óta a
rászoruló családok

helyzetének könnyítésé-
re az önkormányzat
kedvezményes burgo-
nyavásárlási akciót ren-
dez. Idén is kilenc hely-
színen 18 ezer zsák bur-
gonyát osztottak szét két
nap alatt a jogosultak
körében, zsákonként
300 forintért. Az átvétel
feltételei csak némileg

módosultak az elmúlt
évekhez képest, mert
manapság a legtöbb
bank már nem küld
számlakivonatot a hó
végén, vagy csak plusz
több száz forint ellené-
ben, ezért az osztási
helyszíneken elfogadták
a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatóság által a nyugdíj

összegérõl év elején ki-
állított és a nyugdíjasok
részére megküldött érte-
sítõt is. Természetesen
ezzel együtt el kellett
hozni a nyugdíjas iga-
zolványt is.

A rászoruló családok,
egyedülállók és gyerme-
kükkel egyedül maradt
szülõk is élnek ezzel a
más kerületekben nem
igazán jellemzõ lehetõ-
séggel. 

18 ezer zsák burgonya a kerületieknek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁNBús Balázs polgármester felkereste a burgonyaosztás helyszíneit
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Szociális – Civil szervezetek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A hospice nemzetközi világnapja alkalmából nárciszokat ültettek október 11-én az óbudai székhelyû Budapest Hospice Házban, hogy így hívják
fel a figyelmet a közösség éltetõ erejére

Fórumot tartott a civil szer-
vezetek képviselõinek az
önkormányzat október 3-án
a polgármesteri hivatal-
ban. Az eseményen bemu-
tatták a városrészben mû-
ködõ kulturális központo-
kat, majd a civil mûködési
pályázat idei kiírásáról és a
szervezetek pénzügyi el-
számolásáról esett szó.

A civil fórumon Ke-
lemen Viktória al-

polgármester köszöntöt-
te a megjelent 30 szer-
vezet képviselõjét, az
érdeklõdõket és az ön-
kormányzat témában
jártas szakembereit. 

Lõrincz Edina, az
Óbudai Kulturális Köz-
pont ügyvezetõ igazgató-
ja a kulturális központok
feladatairól, jelentõségé-
rõl beszélt. Kitért a Ko-
losy téri Civil Házra is,
felhívva a jelenlévõk fi-

gyelmét az intézmény-
ben rejlõ lehetõségekre,
illetve arra, hogy a civil
szervezetek ingyenes te-
remhasználat mellett va-
lósíthatják meg program-
jaikat. Ezt követõen be-
mutatta Bogár Ildikót, a
Civil Ház vezetõjét. A to-
vábbiakban a kaszásdû-
lõi új kulturális központ-
ról, a 3K-ról beszélt. El-

mondta: az önkormány-
zat saját költségén hozta
létre az új közösségi teret
a kerületben lakóknak,
ami példaértékû a közép-
magyarországi régióban.
Emellett tájékoztatta a ci-
vil szervezetek képvise-
lõit a számukra kínált le-
hetõségekrõl és a jövõbe-
ni  tervekrõl. D. Horváth
Piroska, a 3K vezetõje a

lakossági programokat
ismertette. 

Az egyik legfontosabb
napirendi pont a civil mû-
ködési pályázat volt.
Zseniné Marton Tamara,
az önkormányzat költség-
vetési és ellenõrzési osztá-
lyának vezetõje és Mitró
Marietta pénzügyi mun-
katárs az elszámolásokat
érintõ fontosabb teendõk-

rõl beszélt. A szervezetek
képviselõi arra a megálla-
pításra jutottak, hogy a
közös munka minõségi ja-
vulást hozott a pénzügyi
elszámolásoknál. Radnai
Írisz, a társadalmi kapcso-
latok és kulturális csoport
vezetõje a pályázati adat-
lap változásaira és a határ-
idõk pontos betartására
hívta fel a figyelmet. 

Civil fórum a Városházán

Jelentõsen javult a pénzügyi elszámolás

Jótékonysági hangversenyt rendeztek az augusztusi Tímár utcai robbanás károsultjainak
javára október 9-én az idén 25 éves Óbudai Társaskörben. Fellépett Weszely Ernõ (zon-
gora, harmonika) és Simon Boglárka (ének). Az eseményen részt vett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter és Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ
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Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választókerü-
let) országgyûlési és önkormányzati képviselõ min-
den hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart foga-
dóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-irodá-
ban. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára elõzete-
sen be kell jelentkezni a 367-8791-es telefonszámon.

Az Idõsek Világnapja alkalmából ünnepséget tartottak valamennyi óbudai idõsklubban. Képünkön a Víziorgona utcai Idõsek Klubjának összejö-
vetele, melyen részt vett Bús Balázs polgármester és Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ

A képviselõ-testület 650/
2012. (IX. 25.) határozata
értelmében a 2013/14-es
tanévben folytatódik az Eu-
rópai Számítógép-kezelõi
Jogosítvány megszerzésé-
nek intézményesített prog-
ramja az önkormányzat által
mûködtetett iskolákban.

Ennek keretében a ta-
nulni vágyó, plusz

terhet vállaló diákoknak
az önkormányzat térítés-
mentesen biztosítja az
egyébként 4500 forintba
kerülõ ECDL Start vizs-
gakártyát.

Fontos kitétel azonban,
hogy a tanulóknak vállal-
niuk kell, hogy iskolai ta-
nulmányaik ideje alatt (ál-
talában két év alatt, 7-8.
osztályos korukban) négy
sikeres vizsgát tesznek, és
megszerzik a nemzetközi
ECDL Start bizonyít-
ványt, melyhez természe-
tesen a szülõk támogatása
nélkülözhetetlen.

A négy vizsgamodul a
számítógép-használat leg-
fontosabb területeit fedi le:
számítógépes alapismere-
tek (operációs rendszerek,
adatkezelés, vírusvédelem
stb.); online alapismeretek
(Internet használat, elekt-
ronikus lelevelezés, adat-
védelem); szövegszerkesz-
tés; bemutató (prezentá-
ció) készítés.

A tanulók felkészítése a
programhoz csatlakozott
iskolákban történik, de
gyakorlás, vagy próba-
vizsga céljából a tanulók
rendszeresen megfordul-
nak a Költségvetési Szer-
veket Kiszolgáló Intéz-
mény (KSZKI) oktatóter-
mében. 

A gondos felkészítés,
valamint a pedagógusok
és a vizsgaközpont jó
együttmûködésének kö-
szönhetõen a vizsgák kö-
zel 85 százaléka elsõ pró-
bálkozásra sikeres, az el-
múlt tanévben 240 tanuló
szerezte meg az elõírt
végzettséget. A középis-
kolákban továbbtanuló di-
ákok elõnyös helyzetben
kezdik meg tanulmányai-
kat, hiszen már rendelkez-
nek azokkal az elvárt is-
meretekkel, amit tanuló-
társaiknak még meg kell
szerezniük.

A program sikerét az is
bizonyítja, hogy továbbra
is nagy a szülõk és tanu-
lók érdeklõdése a felké-
szítõ tanfolyamok, szak-
körök iránt, több iskolá-
ban 20-30 tanuló jelezte
már, hogy szeretne
ECDL-vizsgákat tenni. 

Az iskolai felkészítés-
bõl valamilyen okból ki-
maradó tanulóknak fel-
készítést szervez a vizs-
gaközpont jelképes térí-

tés ellenében. Ugyan-
csak lehetõséget biztosít
további ECDL-modulok
elsajátítására (táblázat-
kezelés, képszerkesztés,
weboldalkészítés), illet-
ve vizsgák letételére. Hét
sikeres vizsga megszer-
zésével már teljes

ECDL-bizonyítvány
szerezhetõ.

A program adminisztrá-
cióját, valamint a vizsgák
lebonyolítását az elõzõ
tanévekhez hasonlóan a
KSZKI, úgy is mint 310.
számú akkreditált ECDL-
vizsgaközpont bonyolítja

le, de a vizsgáztatásban
részt vesz a Veres Péter
Gimnázium is.

(Az ECDL-rõl és a ke-
rületi ECDL-programról
a www.ecdl.hu és a
www.kszkioktat.hu oldala-
kon találnak további in-
formációt.)

A Bem József Díj 2014. évi adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete és Varsó Bemowo kerületé-
nek Képviselõ-testülete 2010-ben közösen alapította meg a Bem József Díjat, mely díj
odaítélését és átadását rendelet szabályozza.
„A díj adományozható annak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ természetes személynek,
jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságnak, aki (amely)
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó Bemowo kerülete közötti együttmûködés el-
mélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-
magyar kapcsolatok és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedõ munkát végzett.”
A díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turisztika, gazdasági kezdemé-
nyezés, közélet területein végzett tevékenységért ítélhetõ oda.
A Bem József Díj évente adományozható lengyel részrõl egy és magyar részrõl egy fõ részére.
A magyar díjazott személyére 2013. november 30-áig írásban - a 29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. szá-
mú melléklet formanyomtatványának kitöltésével - tehet indítványt: a polgármester, leg-
alább 5 települési képviselõ, az önkormányzat területén mûködõ társadalmi szervezet és
az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétérõl a Bem József Díj Kuratóriumának javaslata alapján Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt 2014. január 31-éig, az adomá-
nyozás indokait is tartalmazó határozatban.
A díjat várhatóan Bem József születésnapján, márciusban adják át. A díjjal kisplasztika
és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat - azaz a kitöltött formanyomtatványt - zárt boríték-
ban, a polgármesteri hivatal címére (Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala, 1033 Budapest, Fõ tér 3.) postai úton kérjük benyújtani,
„Javaslat Bem József Díj adományozására” megjelöléssel, 2013. november 30-áig.
(A benyújtási határidõ a postára adás dátumát jelenti. A formanyomtatvány letölthetõ a
www.obuda.hu honlapról.)
Bõvebb információ a következõ telefonszámon, illetve e-mail címen kérhetõ: +36-1-437-
8834; e-mail: borbely.rita@obuda.hu.

ECDL Start bizonyítvány óbudai diákoknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Közlekedés

Hírösszefoglaló: Az 1-es
villamos vonalának felújí-
tásánál a bontási és az
építési munkák csak any-
nyi közterületet vehetnek
igénybe, amennyi feltétle-
nül szükséges. 

Amegállapodás alap-
ján a munkálatokat

úgy ütemezik át, hogy az
Árpád hídon Pest felé a
belsõ forgalmi sávot mun-
kanapokon a reggeli csúcs-
idõszakban, 6-tól 9.30 órá-
ig nem foglalják el a mun-
kagépek, és olyan munka-
fázist sem végeznek, ami
érinti a belsõ forgalmi sá-
vot. Így ismét három sáv
járható a legkritikusabb
idõszakokban. Ezáltal 50
százalékkal növekszik a
közúti kapacitás az érintett
útszakaszon Békásmegyer
felõl, és az észak-nyugati
agglomerációból beutazók
közlekedése is lényegesen
javulhat. Várhatóan csök-
kennek a Szentendrei,
Vörösvári és Bécsi úti du-
gók. A hídon sebességkor-
látozás van érvényben, 70
kilométeres sebesség he-
lyett csak 50-nel lehet ha-
ladni. 

A Bécsi útról az Árpád
híd felé közlekedõk hala-
dási feltételeit azzal javít-
ják, hogy a Vörösvári út-
ról tilos közvetlenül balra
kanyarodni a Szentendrei
útra. A közlekedést a to-
vábbiakban a Vörösvári
út-Serfõzõ utca-Szentlélek
tér-Tavasz utca-Szentend-
rei út útvonalon biztosít-
ják, azaz a korábban balra
kanyarodó jármûveknek a
Flórián téri csomópontban
a Serfõzõ utcába (a Duna
felé) vezetõ forgalmi sávot
kell választaniuk. A balra
kanyarodó autók így nem
akadályozzák a híd irányá-
ba tartó forgalmat. Mind-
emellett lámpaprogram-
módosítást végeztek a La-
jos utcában, ezzel is gyor-
sítva az áthaladást. 

Tömegközlekedési
változások

A közlekedés gyorsí-
tása érdekében a hídon

közlekedõ 26-os, 34-es
és 106-os autóbuszok
munkanapokon nem áll-
nak meg a margitszigeti
bejárónál. Az említett

buszjáratok hétvégeken
továbbra is megállnak a
szigeti bejárónál. A szi-
getre történõ bejutást a
26-os busz továbbra is

biztosítja, mindkét vég-
állomás felõl. A fenti in-
tézkedéseken túl számos
további, a forgalmat
enyhítõ, gyorsabb köz-

lekedést elõsegítõ intéz-
kedést vezetnek be. Sû-
rûbben közlekedik pél-
dául a H5-ös HÉV. 

Halaszthatatlan
felújítások 

A fõpolgármester em-
lékeztetett arra, hogy
számos fontos építési,
felújítási projekt 2005-
tõl 2010-ig egyáltalán
nem, vagy nem a szük-
séges ütemben volt elõ-
készítve, ezeket a fel-
adatokat lépésrõl lépés-
re, feszített ütemben
kellett végrehajtani. A
most zajló beruházások
elhalasztása megenged-
hetetlenné vált a mûtár-
gyak, útszakaszok mû-
szaki állapota és az el-
veszõ uniós források
miatt, Budapestnek 20
év lemaradását kell be-
hoznia a felújítások, fej-
lesztések terén. 

Tarlós István úgy fo-
galmazott: mindettõl
függetlenül a forgalmi
helyzetet illetõ kritikát,
az operatív helyzetkeze-
lés szempontjából jo-
gosnak tartja, ezért is
utasította a BKK-t az
azonnali intézkedések
megtételére. 

Hangsúlyozta, kény-
szerhelyzetben kezdték
el az elodázhatatlan
munkákat, amelyek elõ-
készítése idõt vett
igénybe. A munkálatok
ütemezése nem ad hoc
politikai döntések alap-
ján, hanem átgondolt
mûszaki és közlekedés-
szervezési szempontok
alapján születik.  E kivi-
telezési munkák közúti
torlódások nélkül a vá-
rosszerkezet adottságai
miatt sem végezhetõk
Budapesten. 

Tarlós István elmond-
ta, azért hogy a kivitele-
zés okozta forgalmi ne-
hézségeket ellensúlyoz-
zák és a közösségi köz-
lekedés használatát ösz-
tönözzék, a városveze-
tés jövõre nem tesz ja-
vaslatot tarifaemelésre. 

Sz

Azonnali intézkedésekkel javítanak a közlekedési helyzeten

Gyorsuló forgalom az Árpád hídnál

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A vízparti fák védelmében
átszabnák a tervezõk a ró-
mai-parti mobilgát nyom-
vonalát, a helyi vendéglõk
érdekeit is szem elõtt tart-
va - egyebek mellett ez
derült ki az október 14-én
a helyszínen tartott köz-
meghallgatáson, amelyet
a Közép-Dunavölgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség szervezett.

Nincs vita abban,
hogy a Duna egyre

gyakrabban és mind na-
gyobb árhullámokkal tá-
mad rá a fõváros védtelen
pontjaira, ezért égetõ
szükség van egy olyan
védmûrendszerre, amely
megóvja az áradásoknak
egyre sûrûbben áldozatul
esõ Római-partot, és vele
együtt Észak-Buda frek-
ventált lakó- és pihenõ-
övezetét. A kérdés csupán
annyi: hogyan építhetõ ki
ez a gátrendszer hatéko-
nyan, egyszersmind a he-
lyiek és a turisták által is
kedvelt természeti kör-
nyezet legkisebb sérel-
mével?

A területen 1945 óta
folyik árvízi védekezés,
de nem átgondoltan, nem
megelõzõ jelleggel, sok-
kal inkább az adott ka-
tasztrófahelyzetre reagál-
va: így volt ez többek
közt a háború után, a du-
nai jégdugók miatt a
HÉV-en túli területeket is
elöntõ áradáskor, az
1954-es és 1965-ös zöld-
árkor, és az 1978-as árvíz
idején is.

A megoldás:
mobilgát

A Tarlós István fõpol-
gármester által 2010-tõl
irányított fõvárosi önkor-
mányzat kezdetektõl sür-
geti a védelmi rendszer ki-
építését, melynek prioritá-
sát a területet sújtó tavaszi
árvíz is hangsúlyozta.
Mint ismeretes, szakértõk
szerint a megoldást egy
mobilgát-rendszer jelente-
né, amelyet a Római-part
vonalában építenének ki.

Az árvízvédelemi kérdés-
ben szakhatóságnak szá-
mító Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség, valamint a
fõvárosi önkormányzat
megbízásából hatásvizs-
gálatot folytató Erbo Plan
Mérnöki Szolgáltató Kft.
munkatársai a Római-par-
ton tartott közmeghallga-
táson mutatták be annak a
tervezetnek a fõbb vonala-
it, amelyet éppen az idei
árvízi tapasztalatok és az
azóta felmerülõ lakossági
észrevételek miatt részben
módosítottak. 

A céget képviselõ Er-
dész Béla elmondta, a
mobilgát-rendszert há-
rom szakaszban tervezik
kiépíteni. A Pünkösdfür-
dõ utca és a Sajtház kö-
zötti szakaszon lesz szük-
ség a legtöbb beavatko-
zásra: itt területfeltöltés-
sel egyetemben tudják ki-
alakítani a gát alapozását,
valamint a rendszer eléré-
sét és karbantartását lehe-
tõvé tévõ szerviz utat.
Ilyen feltöltésre nem lesz
szükség a Rozgonyi Pi-
roska utcáig tartó máso-
dik, illetve az onnan a
Kadosa utcáig tartó har-
madik szakaszon. Erdész
Béla hozzátette, bár a part
menti vendéglõk na-
gyobb területet használ-
nak, mint azt a korábban

kiadott engedélyek lehe-
tõvé tennék, a tervezésnél
ügyeltek arra, hogy a
szervizút kialakítása ne
sértse a vendéglátóegysé-
gek érdekeit. Hangsú-
lyozta: a tulajdonosok 98
százaléka mára már alá is
írta a szükséges bele-
egyezési nyilatkozatot. 

Több fa 
maradhat

A zöldfelületekért, el-
sõsorban a fákért aggódó-
kat Mári Zoltán nyugtatta
meg - ugyancsak az Erbo
Plan munkatársa -, aki ar-
ról tájékoztatott, hogy a
módosított tervben külö-
nös figyelmet fordítottak

a védendõnek nyilvánított
fák megóvására. Fontos
célkitûzésnek tartják pél-
dául, hogy az elsõ (észak-
ra esõ) szakaszon is minél
több fa a helyén marad-
hasson. A Rozgonyi Pi-
roska és a Kadosa utca
között csak néhány kis
platánt kell eltávolítaniuk,
amelyek méretüknél fog-
va még átültethetõk. Ana-
gyobb fákat pedig elkerü-
lik a szervizúttal. 

A csapadékvíz- és a
földalatti vizek elvezeté-
sérõl csatornarendszer
gondoskodik. A szerviz-
úttal párhuzamosan ki-
alakítandó gerincveze-
tékre késõbb azok az in-
gatlanok is rácsatlakoz-
hatnak, amelyek jelenleg
nem rendelkeznek ilyen
közmûvel. Ez a szem-
pont szintén rendkívül
fontos, hiszen egy-egy
áradáskor a felgyülemlett
szennyvíz egy az egyben
a Dunába ömlik, nem el-
hanyagolható környezeti
károkat okozva. K. Gy.

Közmeghallgatáson a római-parti védmû tervei

A fákra is figyelnek a gátépítõk

Afõpolgármester által
október elején beje-

lentett intézkedési terv ré-
szeként sûrített menetren-
det léptetett életbe a BKK
a H5-ös HÉV vonalán.
Ezzel a fõváros észak-
nyugati határa felõl érke-
zõknek kínálnak alternatí-
vát az egyéni közlekedés-
sel szemben. A sûrítés a
hétköznap reggeli és dél-
elõtti idõszakot, valamint
a kora esti csúcsidõszakot
érinti, mindemellett nap-
közben a korábbiakkal el-
lentétben nagyobb befo-
gadóképességû, hat kocsi-
ból álló szerelvényeket is
indítanak. 

A H5-ös HÉV vonalán
Batthyány tér és Békás-
megyer között sûrûbben,
8 és 9 óra között a jelenle-
gi 7-8 perc helyett 5-6 per-
cenként, a délutáni illetve
kora esti idõszakban 19
óra körül ugyanezen a
szakaszon a jelenleginél
szintén gyakrabban, 10

helyett 7-8 percenként kö-
vetik egymást a szerelvé-
nyek. A Batthyány tér és

Szentendre között közle-
kedõ vonatok változatlan
idõpontokban indulnak. 

Sûrûbben közlekedik a H5-ös HÉV

Állagmegóvási munkálatokat végeznek az egykori Óbu-
dai Gázgyár épületegyüttesének tornyain

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

A XXI. század embere számára ta-
lán már feledésbe merült, hogy a
védõoltások bevezetése forradal-
mi módon változtatta meg az élet-
kilátásokat, csökkentette a gyer-
mekhalandóságot és növelte a
születéskor várható élettartamot. 

Magyarországon a több évti-
zede mûködõ, évente felül-

vizsgált és aktualizált védõoltási
rendszernek köszönhetõen szá-
mos, korábban halálos betegség
(járványos gyermekbénulás,
feketehimlõ) eltûnt, más betegsé-
gek (kanyaró, torokgyík, rubeola
stb.) gyakorisága pedig nagyság-
rendekkel alacsonyabb, mint a ke-
vésbé szigorú védõoltási rendszert
alkalmazó országokban. A védõ-
oltások gyakran saját sikereik ál-
dozatává válnak, hiszen mind a la-
kosság, mind az orvosok tudatá-
ból fokozatosan kikopik az adott
betegséggel szembeni félelem.
Gyakran ennek helyét a védõol-
tások mellékhatásaival kapcsola-
tos alaptalan félelmek veszik át.

Biztonságosság, 
hatásosság 

Amai modern védõoltások biz-
tonságosak és beadásuk összeha-
sonlíthatatlanul kevesebb kelle-
metlenséggel jár, mint magának a
betegségnek az átvészelése. Az
oltások hatásosságát és biztonsá-
gosságát gyakran több tízezer
emberen vizsgálják, a minõség
biztosításáért pedig a gyártóktól
független hatóságok felelnek, a
követelmények rendkívül szigo-
rúak. Hazánkban az aktuális vé-
dõoltási rendet szakmai bizottság
állítja össze a rendelkezésre álló
valamennyi klinikai vizsgálati
eredmény, valamint az aktuális
járványügyi helyzet figyelembe-

vételével. Egy-egy kutatás ered-
ményébõl nem szabad messze-
menõ következtetéseket levonni,
az eredmények összehasonlítása,
szintézise elengedhetetlen.

Megelõzhetõ 
vírusfertõzés 

Felelõs szülõként a védõoltások
által megelõzhetõ betegségek kö-
vetkezményeit is mérlegelni kell.
Az egyik leggyakrabban táma-
dott, úgynevezett Engerix-B vé-
dõoltása Hepatitis B vírusfertõzés
megelõzésére szolgál, amely vi-
lágszerte az egyik legelterjedtebb
betegség.  A világon 350 millióra
becsülik a fertõzöttek számát és
évente egymillió ember hal meg a
fertõzés következtében. A klinikai
kép a tünetmentes fertõzéstõl - az
esetek kétharmadánál jellemzõ - a
májgyulladáson át a májrákig ter-
jed. A tünetmentes fertõzés és a
heveny májgyulladás általában
gyógyul, utóbbi az esetek 1 száza-
lékában halálozással jár, 10 száza-
lékában krónikussá válik. Akróni-
kus betegség kevés tünettel járó,

évekig tartó enyhe betegség, 10-
30 százalékban májcirrózisba tor-
kollik, amely rákos betegséggé
alakulhat. A vírust a vér és test-
nedvek, nyál, ondó, hüvelyvála-
dék terjesztik. Gyakran szexuális
úton terjed, de mivel küzdõspor-
tok során szerzett sérülések, közös
borotva, fogkefe, törülközõ hasz-
nálata, tetoválás, akupunktúra,
testékszerek felhelyezése is átvi-
heti a fertõzést, nyilvánvaló a ti-

zenéves korosztály fokozott ve-
szélyeztetettsége. A vírust 100
százalékos biztonsággal kiirtó
gyógyszer nem létezik, ezért külö-
nösen jelentõs, hogy a védõoltás-
sal 95-100 százalékos védettség
szerezhetõ.

Hiteles
forrásokból 

A védõoltások visszautasítása a
fertõzõ megbetegedések elõfor-
dulásának emelkedésével járhat
együtt, mely egyaránt káros az
egyén és a társadalom számára is.
A fentiek miatt Budapest Fõváros
Kormányhivatala Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerve arra
biztatja a felelõsségteljes szülõ-
ket, hogy hiteles forrásokból tájé-
kozódjanak, higgyenek a tudomá-
nyos és megalapozott tényeknek,
valamint kellõ kritikával olvassa-
nak minden védõoltással kapcso-
latos internetes bejegyzést.

Összeállította:
Budapest Fõváros 
Kormányhivatala
Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály

Alaptalan félelmek a védõoltások mellékhatásaitól 

Felhívás élelmiszertermelõk és forgalmazók részére
Az Óbuda-békásmegyeri Iskolabüfé Munkacsoport várja azok je-
lentkezését, akik szívesen szállítanának egészséges büféétele-
ket az I., II., III. kerületi iskolák büféibe.
Az Egészségesebb Iskolabüféért Óbudán Program rendezvé-
nyén iskolabüfé üzemeltetõkkel, pedagógusokkal, diákokkal talál-
kozhatnak, egyben lehetõségük van bemutatkozni és termékeiket
bemutatni az iskolabüfék üzemeltetõinek.
Idõpont: 2013. november 13-án 13-tól 16 óráig. Helyszín: Ár-
pád Gimnázium.
A rendezvény lehetõséget lesz bemutatkozásra, kóstoltatásra,
ajánlattételre.
A jelentkezéshez kérjük, küldjön e-mailt a 03kerulet@kmr.antsz.hu
címre elérhetõségeivel és részvételi szándékával. A levélhez csa-
toljon egy maximum 1 oldalas leírást a szállítani kívánt termékrõl,
írja le, hogy az miért egészséges az iskoláskorúaknak, illetve mi-
lyen feltételekkel tudja szállítani.

Óbuda-békásmegyeri Iskolabüfé Munkacsoport

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sulibörzén középiskolák képzéseirõl 

A III.kerületi Pedagógiai Intézet ötödik alkalommal rendez-
te 7. és 8. osztályos tanulóknak a Sulibörze elnevezésû
rendezvényt, melyen több középiskola mutatta be képzési
lehetõségeit október 9-én és 10-én a Szérûskert utcai inté-
zetben.Az eseménnyel az általános iskolai tanulmányaikat
befejezõ diákok megalapozott pályaválasztását segítették.

Tehetséggondozó szakkör matekból 
Az Árpád Gimnáziumban a 2013-2014-es tanévben is
elindították matematikából az ingyenes tehetséggondo-
zó szakkört 5. osztályosoknak. A szakkörre azokat az
ötödikeseket várják, akik szeretik a matematikát, és játé-
kos formában tovább szeretnék fejleszteni tudásukat.Az
így megszerzett tudással és tapasztalattal a különbözõ
versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek el jó ered-
ményt. A foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tõl
15.30 óráig Számadó László tartja az Árpád Gimnázi-
umban (Nagyszombat utca 19.). A szakkör munkájába
évközben is be lehet kapcsolódni.

VÁNDORTÁBOR A BÜKKBEN. Az Óbudai Nagy László Általá-
nos Iskola 19. alkalommal szervezett vándortábort. A
Bükkben 32 tanuló és 3 pedagógus túrázott. Bükkszent-
kereszten, Répáshután, Tamáskúton és Noszvajon voltak
a szálláshelyeik. Turistatérkép alapján gyalogoltak, két-
szer erdei kisvasútra ültek. A pihenõnapokon csillagtúráz-
tak, a közeli nevezetességeket látogatták meg: Lillafüred,
múzeum, tanösvény, természeti képzõdmény szerepelt
egyebek mellett úti céljaik között 

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

Ünnepi megemlékezést és
koszorúzást tartottak ok-
tóber 4-én Kolczonay Ernõ
emléktáblájánál a Fodros
Általános Iskolában.

Az iskola növendéke-
inek zenés-verses

összeállítása után a csa-
lád, az iskolai alapítvány
képviselõje, valamint a

Fless Vívóiskola vezetõ-
je mellett Menczer Er-
zsébet országgyûlési és
önkormányzati képvise-
lõ, a képviselõ-testület
oktatási és sport bizottsá-
gának elnöke helyezte el
az emlékezés koszorúit. 

Kolczonay Ernõ négy
évvel ezelõtt távozott az
élõk sorából. Neves spor-

tolónk emléktáblája az erõ
és az összetartozás szim-
bóluma. A diákok olyan
iskolába járhatnak itt, ahol
neki köszönhetõen az átla-
gosnál gazdagabb a diák-
sport-élet. Munkájával,
kitartásával és nem utol-
sósorban eredményessé-
gével példaképe lehet
minden generációnak. 

Emlékezés a vívóbajnokra 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

Október 1-jétõl új igazgató
irányítja az Óbudai Gimná-
ziumot. 

S zûcs József 1961-ben
született Szikszón. El-

sõ diplomáját a nyíregy-
házi Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskolán
szerezte tanítóként, majd
ugyanott technika tanári
oklevelet kapott 1987-
ben. A debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyete-
men 1994-ben középisko-
lai informatika tanárként
végzett. Közoktatási veze-
tõ szakvizsgáját a buda-
pesti Mûszaki Egyetem
Gazdaságtudományi ka-
rán szerezte 2004-ben.

Felesége, Szûcsné Sza-
kács Ildikó táncpedagó-
gus, tanító a Tiszavasvári
Általános Iskolában. Két
felnõtt gyermekük van,
Tamás és Krisztina.

A 30 pedagógusi év
alatt dolgozott a tisza-
vasvári Vasvári Pál Álta-
lános Iskolában, a Kabay
János Általános Iskolá-
ban, majd 2004-tõl 4

éven át vezette a tisza-
vasvári Váci Mihály
Gimnáziumot. Két évet
töltött a Tiszavasvári Kö-
zépiskola, Szakiskola és
Kollégiumban informati-
katanárként. 2010 óta in-
formatikát tanított az új-
pesti Babits Mihály Gim-
náziumban.

Legfontosabb célkitû-
zésének az oktatás átgon-
dolt, a kor igényeinek
megfelelõ szakmai meg-
újítását, a pedagógus
szakma, a tudás és az er-
kölcsi értékek becsületé-
nek megerõsítését tartja.
Különösen nagy hang-
súlyt helyez arra, hogy az
intézmény kiemelkedõ

színvonalon láthassa el
feladatait. Vallja, hogy az
iskola nem önmagába be-
zárt világ, mind nyitot-
tabbá vált. A szerteágazó
külsõ kapcsolatok sorá-
ban kiemelt hely illeti
meg a más iskolákkal
fennálló kapcsolati pon-
tokat. Ezeknek akkor van
igazán értelmük, ha egy-
részt a tanulók számára
teremtenek további kultu-
rális, sport, tanulmányi
vagy éppen szórakozási
lehetõségeket, másrészt a
tantestületek közötti tény-
leges együttmûködéssé
válnak. A nemzetközi
kapcsolatok jelentõsége
elsõsorban a nyelvtanu-
lásban játszik pótolhatat-
lan szerepet. Nagyon fon-
tosnak érzi éppen ezért a
nemzetközi cserekapcso-
latokat, amelyek tovább
erõsítésén dolgozik majd.
Szándékai szerint kiemel-
ten kezeli a határon túli
magyar iskolákkal való
kapcsolattartást (Erdély,
Kárpátalja, Felvidék,
Délvidék).

Új igazgató az Óbudai Gimnáziumban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Idén ünneplik az iskola fennállá-
sának 30. évfordulóját, ami most
egybeesik a névadó, Dr. Szent-
Györgyi Albert 120. születésnap-
jával.

H agyományosan a Nobel-
díjas tudós születésnapján

osztják ki a „Jó tanuló, jó spor-
toló” elnevezésû iskoladíjat, a
Szent-Györgyi Emlékplakettet
és megemlékeznek a jubileumi
diplomás pedagógusokról. Az
iskolanap ünnepélyességét
emelte Zsivotzky Gyula kala-
pácsvetõ olimpiai bajnok csa-
ládtagjainak (özvegyének és fi-
ának) jelenléte. Õk hozták létre
és adták át idén a Zsivotzky
vándorserleget, melyet azzal ér-
demelte ki az intézmény, hogy
az iskola teljesített a legjobban
a tavaszi kerületi diákolimpiai
versenyeken.

Az ünnepség után mindenki
örömmel fogyasztott a 400 sze-
letes születésnapi tortából.

Az ünnepségsorozatnak ez
volt a nyitóeseménye. Októ-

berben kopjafaállítással, csa-
ládi sportvetélkedõvel, no-

vemberben iskolatörténeti ki-
állítással, suligálával és jóté-

konysági bállal készülnek az
évfordulóra.

Kettõs ünnep a Szent-Györgyiben 

Elnyerték a Zsivotzky vándorserleget 

Ú jra indult október elején
az „Élõ népzene a bölcsõ-

dében” elnevezésû program az
Óbudai Egyesített Bölcsõdék
szervezésében. A zenei élményt
nyújtó foglalkozáson az év vé-
géig minden héten kedden vár-
ják az anyukákat és gyermekei-

ket. Az alábbi táblázatban dátu-
mokkal szerepelnek azok a böl-
csõdék, amelyekben a soron
következõ foglalkozást tartják.
(A program ingyenes, minden
kerületi gyes-en, gyed-en lévõ
kismamát gyermekével együtt
szívesen látnak!)

Élõ népzene a bölcsõdékben
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100 éves az Óbudai Gázgyár
Lapzártakor érkezett: a fenti címmel nyitott meg
idõszaki kiállítást Menczer Erzsébet országgyûlési
és önkormányzati képviselõ október 15-én a Fõ té-
ri Óbudai Múzeumban. (Megtekinthetõ: 2014. már-
cius 15-ig.) Bõvebben következõ lapszámunkban.

Kiállítással szakmai nappal kezdett a 3K
Tárlatmegnyitóval és szakmai nyílt nappal fogadták
az érdeklõdõket a Kaszásdûlõi Kulturális Központ-
ban (3K) október 10-én. Az intézmény elsõ nagy
rendezvényén tangótánc-bemutatót és Boczkó Ta-
más díjnyertes fotómûvész kiállítását tekinthették
meg a látogatók.

Kettõs ünnep az Óbudai Társaskörben
Huszonöt évvel ezelõtt a Zene Világnapján, október
1-jén nyitotta meg kapuit az Óbudai Társaskör. A ket-
tõs ünnep alkalmából az Anima Musicae Kamaraze-
nekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapes-
ti Vonósok léptek fel. „Negyedszázad az Óbudai Tár-
saskörben” címmel kiállítás nyílt a kisszalonban.

90 éves Varga Imre szobrászmûvész
A születésnap alkalmából megjelentetett könyvet
mutatják be október 28-án 17 órai kezdettel a Varga
Imre Kiállítóházban. (Cím: Laktanya utca 7.)

Orgonahangverseny 
A Reformáció Napján, október 31-én 18 órakor
Szabó Balázs orgonamûvész hangversenyt ad az
óbudai református templomban a tavaly felújított or-
gonán. (Cím: Kálvin köz 4.) 

Külüs-kiállítás
Külüs László Ákos Barcsay-díjas festõmûvész képe-
ibõl nyílt kiállítás a Mûszaki Könyvkiadó Kft. székhe-
lyén. Az alkotások november 2-ig tekinthetõk meg a
Szentendrei út 91-93. szám alatti irodaházban.

Jubileumi szerzõi est
Kanizsa József író, költõ, az Óbudai Krúdy Gyula
Irodalmi Kör titkára 55 éve van az irodalmi pályán.
Ebbõl az alkalomból jubileumi szerzõi estet tartott
„A hit ereje” címmel szeptember 23-án a Kõrösi
Csoma Sándor Kõbányai Kulturális Központban.

Száz festmény a Graphisoft Parkban 
A Magyar Festészet Napja alkalmából a Graphisoft
Park 58-as számú épületében rendezett kiállításon kö-
zel 100 kortárs festményt láthatnak az érdeklõdõk. A
vendég ország, Szerbia 20 mûvésszel képviselteti ma-
gát. A park vezetõsége egy 2014-re tervezett komplett
épületet adott át a mûvészeknek a tárlat megvalósításá-
ra.A látogatók a képek megtekintése mellett megismer-
kedhetnek a felújított épületek mûködési céljával is.

Páczai Tamás fotográfus az
elmúlt évben újra járta a le-
gendás Kelet-kutató, Vám-
béry Ármin útját síkfilmes
fényképezõgéppel, kerék-
páron. A több hónapos uta-
zás során készült fényké-
pekbõl szeptember 18-án
nyílt kiállítása a Magyar
Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban.

S záz éve, 1913. szep-
tember 15-én halt

meg Vámbéry Ármin
Kelet-kutató, turkoló-
gus, a Magyar Földrajzi
Társaság alapítója. Idén
Magyarország emlékév-
vel tiszteleg a nemzetkö-
zileg is ismert tudós
munkássága elõtt. Anka-
rában és Budapesten tu-
dományos konferenciát
rendeztek, egy magyar
fotográfus pedig bicik-
lin, síkfilmes fényképe-
zõgéppel újrajárta Kelet-
kutatónk legendás útját.

A nyolc hónapos utazás
érintette Törökországot,

Iránt, Türkmenisztánt, Üz-
begisztánt, Kirgizisztánt,
Kazahsztánt és Oroszor-
szágot. Páczai Tamás útja
szintén kalandos volt - két-
szer fordították vissza a
türkmén határról, Iránt há-
rom napos kiutasító pe-
cséttel hagyhatta el, a kará-
csonyt a síiták legszentebb
zarándokhelyén töltötte -
de végül szerencsésen ha-
zaérkezett. 

A fényképeken bepil-
lanthatunk iráni csalá-

dok hétköznapjaiba,
türkmén közmunkások
életébe, bejárhatjuk a
Selyemút híres városait,
vagy a török fõváros,
Ankara könnygázgrá-
nátoktól füstölgõ belvá-
rosát. 

(Az úton készített képe-
ket október 27-ig tekint-
hetik meg az érdeklõdõk a
Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban.
Cím: Korona tér 1., volt
Dugovics Titusz tér).

Harmincezer kilométer
Vámbéry Ármin nyomában

A „Design tett - Társadalomformáló de-
sign Kassák Lajos munkásságában” cím-
mel rendezett kiállítás a kritikai dizájn el-
méletek felõl közelítve mutat be váloga-
tást a Kassák Múzeum gyûjteményébõl. 

Az alkalmazott grafika régóta a társa-
dalmi és politikai élet fontos médiu-

ma. Bizonyos dizájn irányzatok a társada-
lom megváltoztatására használják a terve-
zés mechanizmusait, logikáját és aktivitá-
sát, miközben szem elõtt tartják a társadal-
mi felelõsségvállalást, a fenntarthatóságot,
a hátrányos helyzetû csoportok érdekeit,
valamint érzékenyek az egyenlõtlenségek
és a hatalmi viszonyok kérdéseire.

A társadalomformáló dizájn elõzmé-
nyeit megtaláljuk a történeti avantgárd-
nak azokban az áramlataiban is, amelyek
politikai célokkal kapcsolták össze a mû-
vészet kérdéseit, továbbá megkérdõje-
lezték a mûvészet esztétikai értelmezésé-
nek kizárólagosságát. Kassák Lajos el-
kötelezettsége a társadalmi ideák mellett
lehetõséget kínál arra, hogy munkássá-
gát a kritikai dizájn valóságformáló as-
pektusából vegyük szemügyre. ADesign
tett kiállítás szorosan kapcsolódik a Kas-
sák! címû állandó tárlathoz, amely Kas-
sák Lajos életmûvét a folyóirat szerkesz-
tõi tevékenységén és közéleti szerepvál-
lalásán keresztül mutatja be. A kiállítás

történeti példán keresztül arra keresi a
választ, hogy a grafikai és tipográfiai
megoldások hogyan képesek a társada-
lomra vonatkozó kritikai álláspontokat
és elképzeléseket közvetíteni, milyen
módon mozdítják elõ a változásokat.

(Megtekinthetõ: 2014. február 9-ig,
szerdától vasárnapig 10-tõl 17 óráig a Fõ
tér 1. szám alatt. www.kassakmuzeum.hu) 

Grafika és tipográfia a Kassákban

A korszerû mûvészet él (tipográfia); Kas-
sák Lajos: Tisztaság könyve, Horizont,
Budapest, 1926  

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Don Bosco Akadémia
vendége Hölvényi György
egyházi, nemzetiségi, ci-
vil társadalmi kapcsolato-
kért felelõs államtitkár
volt október 8-án az Óbu-
dai Kulturális Központban.
A politikus „szent va-
gány”-nak nevezte Sándor
István vértanú szerzetest -
adta hírül a szaléziak.hu
portál.

H ölvényi György ar-
ról tájékoztatta a

megjelenteket, hogy
Sándor István tanúság-
tételérõl az Országgyû-
lésben is megemlékez-
nek. Az egyházakra egy
társadalomnak nem csak
azért van szüksége, mert
iskolákat tartanak fenn,

és nem is a szociális in-
tézményeik miatt. A lé-
nyeg az, hogy az egyhá-

zak önálló kultúrával
rendelkeznek, ami füg-
getlenül létezik az ál-

lamtól. Az egyházak ma
a társadalom legna-
gyobb közösségalkotói.
Sajátjuknak mondhat-
nak egy olyan fokú kö-
zösségi kultúrát, amit az
állam nem tudna megte-
remteni az egyházak
nélkül. 

Ábrahám Béla szalézi
tartományfõnök a to-
vábbiakban Sándor Ist-
ván közelgõ boldoggá
avatásáról beszélt,
melynek indulása 2006-
ban kezdõdött és 7 év
alatt célba ért, ami az
egyházban egy csettin-
tésnyi idõnek számít.

Nagyra értékelte, hogy a
sok folyamatban lévõ
magyar boldoggá avatá-
si procedúra közül pont
egy teljesen hétköznapi
„srác” életét és tanúság-
tételét állítja példaként
az egyház. 

Hölvényi György Sán-
dor Istvánt a „szent va-
gány” jelzõvel illette,
megemlítve, hogy a hét-
köznapi emberek is
szentté válhatnak. 

(A Don Bosco Akadé-
mia utolsó elõadása no-
vember 12-én lesz az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban.) 

Sándor István a „szent vagány”

Nagyboldogasszony nap-
ján, augusztus 15-én ün-
nepelte 80. születésnapját
Erdõvégi András atya, a
Békásmegyer-pünkösdfür-
dõi Boldog Özséb Plébá-
niatemplom kisegítõ lel-
késze. 

A bajai születésû
András atyát 1957.

június 16-án Esztergom-
ban szentelték pappá.

Lelkipásztori szolgála-
tának jelentõs részét Bu-
dapesten, azon belül is a
III. kerület templomai-
ban töltötte: 1958-1962
és 1968-1985 között
Rómaifürdõn, 1965-
1968 között pedig az
Óbudai Segítõ Szûz Má-
ria Kápolnaigazgatósá-
gon szolgált. Már nyug-
állományban lévõ pap-
ként került a Boldog
Özsébrõl elnevezett
templomba, a néhai An-
tal János plébános atya
mellé. András atya hosz-
szú fõvárosi, illetve III.
kerületi papi szolgálata
alatt jó szívvel meghall-
gatta a hozzá fordulókat
és lelki segítséget nyúj-
tott nekik.  Kívánjuk ez-
úton is, hogy Isten éltes-
se sokáig, és továbbra is
legyen öröme hívei sze-
retetében! Sági György

Erdõvégi András
atya 80 éves

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai kér-
dések” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat.
Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Mi
módon nyitotta meg a szemeidet?”; „A farizeusok
kérdése a vakon születetthez” címmel október 22-
én; „Megtörni a gonoszt?”; „Isten kérdése hozzánk,
mi hogyan oldanánk meg a gonosz problémáját?”
címmel október 29-én; „Miért hagytál el engemet?”;
„Jézus kérdése az Atyához, a kereszten” címmel
november 5-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Kecs-
keméti János, Filep György. (Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Hetedik alkalommal
rendezték szeptem-

ber 18-tól 22-ig a Szakrá-
lis Mûvészetek Hetét az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban, a Csillaghegyi
és a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban, az Óbu-
dai Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templomban és

a Szent József Plébánia-
templomban. 

Az Óbudai Kulturális
Központban „15 zsoltár”
címmel zsoltárok hang-
zottak el szeptember 19-
én mai feldolgozásban
Kossuth-díjas mûvészek,
Gryllus Dániel, Sebes-
tyén Márta és Gryllus

Vilmos elõadásában. Más-
nap, szeptember 20-án
Bráda Tibor, Gajzágó
Sándor festõmûvészek és
Pálffy Katalin szobrász-
mûvész közös kiállítását
Kelemen Viktória alpol-
gármester nyitotta meg
az Óbudai Kulturális
Központban.

VII. Szakrális Mûvészetek Hete

Zsoltárok Kossuth-díjasok elõadásában 

Harmóniák zenében, tájban, lélekben
Az Óbudán élõ Rab-Kováts Éva festõmûvésznõ 70 éves. Ebbõl az alkalomból a
fenti címmel nyílt kiállítás alkotásaiból az V. kerületi Aranytíz Kultúrházban. A
tárlat érdekessége, hogy mozgássérült grafikus barátainak mûveit is kiállítja. A
három mûvész közül ketten már nem élnek. Tassy Jolán (1942-2008) és
Rizmayer János (1937-2010) emlékét így szeretné megõrizni az utókor számá-
ra. Navratil László pedig most a belvárosban is bemutatkozik. (Megtekinthetõ
október 28-ig, hétköznap 9-tõl 19 óráig, hétvégén a ház programjaitól függõ idõ-
pontban. Cím: V. Arany János utca 10. Tel.: 354-3400. www.aranytiz.hu) 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Fókuszban az esztergomi vasútvonal felújítása

Az A-Híd Zrt. az Aranyhegy Konzor-
cium vezetõ tagjaként (a Vasútépí-
tõk Kft. és az A.F. Wiebe GmbH &
Co. KG. konzorciumi társakkal)
végzi az Északi Duna-híd Pilis-
vörösvár vasútvonal felújítás kivi-
telezését. A munkák elõrehaladá-
sáról, illetve a projekt jelenlegi ál-
lapotáról adunk tájékoztatást. 

A projektrõl általában
A projekt keretében megvaló-

sul a 2. számú vasútvonal, Északi
Duna-híd-Pilisvörösvár vonal-
szakaszának (a térképen zölddel
jelölve) kétvágányúsítása Aquin-
cum megállóhely és Pilisvö-
rösvár állomás között. Új megál-
lóhelyek (Aquincum, Arany-
völgy, Szélhegy, Vörösvárbá-
nya) épülnek P+R parkolókkal,
valamint megújulnak a csatlako-
zó országos és helyi utak. A vasút-, út-, és
mûtárgyépítési munkákhoz szükséges köz-
mûkiváltási munkák is a projekt részei, va-
lamint minden kapcsolódó új építésû köz-
mûhálózat (távközlés, térvilágítás, stb.) ki-
vitelezése is. Cégünk érdekkörébe a kon-
zorciumon belül a mûtárgyépítési, vasúti
alépítményi, illetve a kábel- és közmûki-
váltási munkák tartoznak. 

A kezdeti - szerzõdéskötést megelõzõ,
illetve munkaterület átvételével kapcsola-
tos - nehézségek után 2013 tavaszán végre
megkezdõdhettek a kivitelezési munkák. A
vágányzár kezdetét követõen a Vasútépí-
tõk Kft. elbontotta a meglévõ vasúti pá-
lyát, majd elszállította a régi, elszennyezõ-
dött zúzottkõ ágyazatot, valamint elbontot-
ta a használaton kívüli régi épületeket.
Ezek után kezdõdhettek meg a cégünk ér-
dekkörébe tartozó munkák.

Mûtárgy bontási 
és építési munkák

A több mint 14 kilométeres vonalszaka-
szon ötven kisebb-nagyobb mûtárgy bon-
tását, felújítását és építését végezzük. A
kétvágányúsítás miatt a szakasz legna-
gyobb részén töltésszélesítést kell építeni,
így a meglévõ mûtárgyaknak csak igen kis
részét gazdaságos felújítani/átépíteni. En-
nek következtében a régi mûtárgyak nagy
része elbontásra került, és ezek helyére tel-
jesen újak épülnek. A munkaterület átvéte-
le után alvállalkozónkkal (G-Híd Zrt.) hoz-
zákezdtünk a meglévõ elbontandó mûtár-
gyak bontásához, amelyek közül a legje-
lentõsebb a Szentendrei úti vasúti felüljáró
régi acélszerkezetének leemelése volt.

Az Északi Duna-híd-Óbuda szakaszon
a Dunán levonuló júniusi árvíz, valamint a
régészeti feltárások által akadályoztatva is
haladtak a mûtárgyépítési munkák. A szaka-
szon található mindhárom hídnak (Nánási
úti vasbeton híd, Jégtörõ utcai felüljáró,
Aranyhegyi patak hídja) elkészült az alap-

teste, jelenleg a hídfõk és szárnyfalak ké-
szülnek. A Jégtörõ utcai felüljáró acélszer-

kezetének (Hídtechnika Kft.), va-
lamint az Aranyhegyi-patak híd
tartóbetéteinek (Gyárépszer Kft.)
gyártása is folyamatban van, és a
tervek szerint augusztus végéig
befejezõdik.

Óbuda és Pilisvörösvár kö-
zött fõként kismûtárgyak találha-
tók, amelyek közül a régiek bon-
tása nagyrészt megtörtént, az új
kerethidak többsége is megépült
részben vagy teljesen.

Ezen a szakaszon a mûtárgy-
építést (és a többi munkát is)
nagyban hátráltatják a kisajátítási
problémák, amelynek következ-
tében több helyen még nem kap-
tuk meg a munkaterületet a meg-
rendelõtõl. Solymár állomáson az
elõkészítõ földmunkával elkez-
dõdött az állomás és a P+R par-
kolót elválasztó vasbeton szög-

támfal kivitelezésének elsõ üteme. Pilisvö-
rösvár állomás környezetében a 10. számú

Az Aranyhegyi patak hídjának tartóbetétei kifúrva a készülõ korrózióvédõ bevonattal 

A Szentendrei úti felüljáró acélhídjának leemelése

Épül az esztergomi vasút
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fõút és a vasút számára egy
különszintû csomópontot épí-
tünk, aminek része egy résfallal
határolt aluljáró, egy tartóbeté-
tes vasúti híd, valamint egy vas-
beton gerendás híd. A legsürge-
tõbb feladat itt a Piliscsaba felõ-
li átjárhatóság biztosítása, en-
nek megfelelõen a vasúti híd al-
építményét képezõ résfalsza-
kasz építése a végéhez közele-
dik, hogy fogadni tudja a híd
felszerkezetét. Ezzel párhuza-
mosan készül az állomás meg-
közelítését szolgáló lépcsõház
valamint liftakna, illetve résfa-
las alvállalkozónkkal (HBM
Kft.) folytatódik az aluljáró töb-
bi részének résfalépítése. A
Pilisvörösvár állomás környeze-
tében (Pilisvörösvár 1 és 2 tám-
fal, Mátyás király út talajtámfal)
a támfalépítési munkák is meg-
kezdõdtek (Gradex Kft.) az elõ-
készítõ földmunkákkal. 

Több mûtárgy (Pók utcai és
Gázgyár utcai támfalak, 12.
számú lemezhíd, Solymári
szögtámfal második üteme)
esetén problémát jelentenek a
fonódó idegen közmûvek,
amelyek miatt a fenti mûtár-
gyak kivitelezését egyelõre
nem tudtuk elkezdeni.

Alépítményi munkák
Az A-Híd Zrt. érdekkörébe

tartozik a teljes szakasz vasúti
alépítménye, amely magába
foglalja a megmaradó nyomvo-
nalakon a töltés felújítását, szé-

lesítését, valamint a nyomvo-
nal korrekciókban új töltés épí-
tését. A meglévõ megállók, ál-
lomások környezetében, illetve
az Északi Duna-híd és Óbuda
állomás között a vasúti nyom-
vonal a régi helyén marad. A
nyíltvonali szakaszokon (Óbu-
da-Solymár és Solymár-Pilis-
vörösvár között) azonban több
jelentõs korrekció található.
Utóbbi helyeken még nem tud-
tuk megkezdeni a kivitelezést,
mivel a kisajátítási problémák
miatt még nem kaptunk mun-
katerületet. A nyomvonal kor-
rekciókat leszámítva az alépít-
ményi munkák a zúzottkõ el-
hordását követõen folyamato-
san haladnak. Óbuda vasútállo-
máson az erõsítõ réteg teljesen
készen van, a védõréteg építés
folyamatosan halad, ennek
megfelelõen a munkaterületet
folyamatosan adjuk át a Wiebe-
Vasútépítõk Kft.-nek zúzottkõ
alsó ágyazat készítésre. A szi-
várgók építése is a végéhez kö-
zelít, az I. vágány kivételével
készen van.

Északi Duna-híd - Óbuda kö-
zött a töltésszélesítések elké-
szültek, részben az erõsítõréteg
is. A Pók utcai és Gázgyár utcai
támfalak megépüléséig a Duna
és a Szentendrei út közötti töl-
tésmagasítást nem tudjuk meg-
kezdeni. Pilisvörösvár állomá-
son az alépítmény szintén elké-
szült erõsítõrétegig, itt is rövi-
desen elkészül a védõréteg, így

itt is átadjuk a munkaterületet a
konzorciumi társunknak. Al-
vállalkozóink a Duna-híd -
Óbuda szakaszon a Gradex
Kft., Óbudától Pilisvörösvárig
a Hídtransz Kft.

Kábel- és 
közmûkiváltási munkák

Szintén az érdekkörünkbe
tartoznak a teljes szakaszon a
kábel- és közmûkiváltási mun-
kák, valamint az új építésû
közmûvek. Jelentõsebb kivál-
tások, közmûépítések eddig
Pilisvörösvár területén történ-
tek. Ezen kívül augusztus fo-
lyamán elindult a nagy nyomá-
sú, FGSz Zrt. által üzemeltetett
gázvezetékek kiváltása, amely
négy helyen keresztezi a vasút-
vonalat. Közmûves alvállalko-
zóink az Aranyhíd Konzorciu-
mot alkotó G-Híd Zrt. és Pan-
non Nívó Zrt.

Határidõk
A megrendelõvel (NIF Zrt.)

kötött szerzõdésünk szerint a
vonalszakaszon a teljes vá-
gányzár 2014. április 15-ig tart,
a projekt véghatárideje pedig
2014. május 30. Azonban a pá-
lyaépítési munkák határideje és
a Konzorcium munkaterület át-
adása a biztosítóberendezést
telepítõ vállalkozónak eredeti-
leg 2013. november 30. Ennek
megfelelõen a vasúti nyomvo-
nalba esõ mûtárgyaknak és az
alépítményi munkáknak van a

legmagasabb prioritása, a kap-
csolódó útépítési és közmûépí-
tési munkákra több idõ áll ren-
delkezésre. A fenti határidõk a
már említett kisajátítási problé-
mák, illetve közmûkiváltás ne-
hézségei miatt nem lesznek
tarthatók. Ezen kívül hátráltatta
a munkavégzésünket a június-
ban a Dunán levonuló rekord
árhullám, amelynek következ-
tében a Duna és Óbuda állomás
között több mint egy hónapig
le lett állítva a munkavégzés.

Hol tartunk most?
A fenti problémák miatt a

teljes vasúti pályaszakasz át-
adása késni fog. Jelenlegi leg-
sürgetõbb feladatunk, hogy
biztosítsuk az átjárhatóságot
Pilisvörösvár állomásra, amely-
hez szükséges a tartóbetétes
vasúti felüljáró, illetve a komp-
lett alépítmény megépítése. A
szakasz másik végén a fõ cél az
átjárhatóság biztosítása az
Északi Duna-hídtól kezdve
Óbudáig. A fenti két állomáson
a mielõbbi forgalomba helye-
zés azért szükséges, mert az
Óbuda-Pilisvörösvár közötti
szakasz elkészültéig a MÁV
Zrt. az üzemeltetést Pilis-
vörösvár-Óbuda vagy Pilis-
vörösvár-Bp. Nyugati pu. kö-
zött közlekedtetett pótlóbu-
szokkal tervezi megoldani.  

Hegyessy Gergely
(Megjelent a Hídépítõk 

magazin 2013/3. számában.) 

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

A polgárõrök eseménynaplójából
Önként az élhetõbb kerületért 

A III. kerületi Polgárõr Egyesület tagjai az elmúlt hónapokban is kivették
részüket a városrészben adódó feladatokból. Egyebek mellett önkéntese-
ikkel és a lakosok segítségével szemétszedési akciót szerveztek, bemuta-
tót tartottak tevékenységükrõl és a szenvedélybetegségek hatásairól.
A tisztább kerületért
• A „Te szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésû szemétsze-
dõ akciót saját szervezésben, négy helyszínen tartották meg. A zord idõjárás el-
lenére 317 önkéntes vette ki részét a munkából. Egy-egy terület megtisztításá-
nál a lelkes csapatokban kisgyermekek és iskolások, szüleik, tanáraik és nyug-
díjasok egyaránt dolgoztak. Szép számmal érkeztek segédkezni más kerületek-
bõl is. Az esemény ékes bizonyítéka volt annak, hogy a polgárõrség nem csu-
pán a bûnmegelõzési feladatok, hanem más, a kerület élhetõbbé tételét célzó
tevékenységek lebonyolításában is helyt áll.
Akció, prevenció
• Az egyesület járõrei biztosították a III. Pyron Folyóparti Futóparti elnevezésû
futóversenyt Pünkösdfürdõ Duna-parti szakaszán augusztus 31-én.
• Az Óbudai Nyár záró rendezvényén, a Hékás-Békáson tartott Karthago koncert
biztosításában 15 polgárõr segítette a rendõrség munkáját a Csobánka téren.
• Tanévkezdetkor sza-
badidõs programokkal,
bemutatókkal várták az
érdeklõdõket az egyik
óbudai bevásárlóköz-
pont parkolójában au-
gusztus utolsó hétvé-
géjén. A helyi polgár-
õrök egyúttal ismertet-
ték feladataikat, aján-
dékot adtak a témába
vágó tesztlapokat kitöl-
tõknek, valamint szi-
mulációs szemüvegek
alkalmazásával bemu-
tatták, hogy milyen mértékben romlik a drogos illetve az alkoholos befolyásolt-
ság alatti mozgás és érzékelés.
• A szeptemberi tanévkezdéskor az Aquincum és a Bárczi általános iskolák kör-
nyékén láttak el reggelente szolgálatot azzal a céllal, hogy a gyerekek bizton-
ságban jussanak az iskolába, és ne váljanak bûncselekmény áldozataivá.
Elismert polgárõrök
• A Budapesti és Agglomerációs Szervezetek Szövetsége (BPSZ) fennállásá-
nak 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen sokak mellett a III. kerületi
Polgárõr Egyesület 19 tagja is részt vett szeptember 21-én. Kiemelkedõ mun-
kájukért a BPSZ érdemérem arany fokozata elismerésben részesült Turbéki
Zoltán, ezüst fokozatot kapott Gyarmati Ferenc, bronz fokozat birtokosa lett
Silimon Éva. Silimon Éva és Danyi Csaba elismerõ oklevelet kapott a bûnmeg-
elõzésben végzett kiemelkedõ munkájáért.

Tûz volt a Perényi lejtõn október 5-én. Leégett egy 100 négy-
zetméteres családi ház tetõtere. Személyi sérülés nem történt 

Súlyosan megsérült egy hatvan év körüli nõ, amikor összeüt-
között két autó a Flórián téren október 3-án a reggeli órákban

Baleset a Flórián téren

Az idõsek biztonságos közlekedéséért
Az idõskorúak által elszenvedett és okozott balese-
tek megelõzése érdekében, a 60 év feletti korosz-
tály megszólításával elõadássorozat indul. Az in-
gyenes, zenés mûsorral kísért elõadáson elõzetes
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. kerüle-
ti Rendõrkapitányság rendészeti osztályán, Józsi
Gyuláné Broll Eszter rendõr fõtörzszászlósnál lehet
a 430-4700-as telefonszám 226-os mellékén.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla
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KÖZÖSSÉGI KERT BÉKÁSMEGYEREN

Hosszabb ideig tartó szabad-
ságvesztést is kiszabhatnak
azokra, akik a lomtalanítás-
kor kitett hulladékot önha-
talmúlag birtokba veszik. A
hulladéktörvény alapján a
lomtalanításkor kihelyezett
tárgyak a kihelyezés pillana-
tában a Fõvárosi Közterület-
fenntartó (FKF) Zrt. tulajdo-
nába kerülnek, így aki ezek-
bõl eltulajdonít, az lopást
követ el - tudatta a Fõvárosi
Önkormányzat Rendészeti
Igazgatósága.

Ha a jogtalan eltulajdo-
nítás miatt az FKF

Zrt.-t ért kár meghaladja az
50 ezer forintot, és a lopást
üzletszerûen, vagyis rend-
szeres haszonszerzésre tö-
rekedve követik el, az el-
követõ két év szabadság-

vesztéssel is büntethetõ. A
kisebb értékre (50 ezer és
500 ezer forint között) el-
követett lopás vétségnek
számít, 50 ezer forint alatti
értéknél pedig szabálysér-
tésnek.

Az utcára kitett lomok
tulajdonviszonya eddig
rendezetlen volt, ezért

csak korlátozottan lehetett
fellépni az üzletszerû be-
gyûjtõk, a „lomisok” el-
len, akik lomtalanításkor
szinte kiköltöztek a közte-
rületekre. A szabálysértési
törvény alapján a tulajdon
elleni szabálysértés elzá-

rással is büntethetõ. Fõ-
szabály szerint az elzárás
legalább 1, legfeljebb 60
napig tarthat. Akiszabható
pénzbírság legalacso-
nyabb összege 5 ezer, leg-
magasabb összege pedig
300 ezer forint.

A közterület-felügyelõk
tettenéréskor - ha bûncse-
lekmény gyanúja áll fenn
- a szabályszegõt feltar-
tóztathatják, vagy a rend-
õrségen elõállíthatják. A
rendõrség saját hatáskör-
ben is intézkedik: helyszí-
ni bírságot szab ki, na-
gyobb értékre elkövetett
lopás esetén pedig bünte-
tõeljárást indíthat.

A közterület-felügyelõk
fellépnek azok ellen is,

akik a lomtalanítás lebo-
nyolítására vonatkozó
szabályokat nem tartják
be, például nem a megen-
gedett idõben, vagy tiltott
hulladékot raknak ki köz-
területre. Ilyen esetekben
a Fõvárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatóságá-
nak, környezetvédelmi
hatóságként a fõvárosi fõ-
jegyzõnek, valamint - jog-
ellenesen elhagyott hulla-
dékok esetében - a kerüle-
ti jegyzõnek kell eljárnia.
Köztisztasági szabálysér-
tés esetén tettenéréskor 5
ezer és 50 ezer forint kö-
zötti helyszíni bírsággal,
vagy akár 150 ezer forint
pénzbírsággal is büntethe-
tõ a szabálysértõ. 

Szigorúbb büntetés a lomizásért

A Fõvárosi Önkormányzat
2013 márciusában meg-
kezdte az újfajta szelektív
hulladékgyûjtést. Ennek
lényege, hogy - uniós tá-
mogatással - házhoz viszik
a kukákat. Az edények ki-
szállításának idõpontjáról
naprakészen, cím szerint
mindenki tájékozódhat az
interneten (www. fkf.hu). 

Szelektíven a papírt, a
mûanyag-, illetve a

fémhulladékot gyûjtheti a
lakosság. A családi, illet-
ve a társasházak két gyûj-
tõedényt kapnak ehhez.
Családi házas övezetek-
ben havonta egyszer szál-
lítja el az FKF a szelektív
hulladékot. A kukák átvé-
tele és rendeltetésszerû
használata kötelezõ, mi-
vel a szelektív hulladék-
gyûjtés az alap közszol-
gáltatás részét képezi.
Akik tehát nem ennek
megfelelõen járnak el, va-
gyis kommunális hulladé-
kot helyeznek a szelektív

edényekbe, azokat elsõ
alkalommal felszólítja a
Fõvárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. és a szállítás
költségét kiszámlázza az
ingatlantulajdonosnak.
Aki pedig továbbra is
megsérti a szabályt, sza-
bálysértési
b í r ságo t
kell fizet-
nie. 

A ta-
pasztala-
tok sze-
rint a kör-

nyezettudatos és kör-
nyezetbarát szemlélet-
nek köszönhetõen a la-
kosok több mint fele
már az egyéb háztartási
szeméttõl elkülönítve
gyûjti az újra felhasz-
nálható hulladékokat.

Felelõtlen állattartó hagy-
hatta magára azt a
varánuszt, melyet lakossági
bejelentés alapján találtak
meg és fogtak be szakembe-
rek Óbudán.

Még augusztus végén
érkezett bejelentés

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatához, misze-
rint egy aligátort vagy kro-
kodilt láttak szabadon a
kerület közigazgatási terü-
letén. A bejelentõvel tör-
tént telefonos egyeztetés
után az önkor-
mányzat illeté-
kes munkatár-
sai ellenõriz-
ték a megjelölt
területet. Rö-
vid kutatás
után a magas-
ra nõtt aljnö-
vényze tbõ l
erõs sziszegést
hallottak. A
n ö v é n y z e t

széthajtását követõen
megpillantották az állat
farokrészét, mely alapján
biztossá vált, hogy nem
krokodil vagy aligátor, ha-
nem leguán vagy varánusz
rejtõzik a fûben.

Abefogást szakemberek
végezték, melynek ered-
ményeként egy szép pél-
dány szavanna varánusz
lett a Budapesti Állat- és
Növénykert lakója. A ka-
rantén lejárta után az álla-
tot várhatóan a nagykö-
zönség is láthatja.

Házhoz viszik a szelektív gyûjtõket
Szavanna varánuszt fogtak be

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: 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
� Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa és
mûanyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. Garanci-
ával! Felmérés díjtalan. Tel.:  06(70)550-
0269, Horváth Ákos.
� 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
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� 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
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, ga-
ranciával! Csempeburkolás, kõmûvesmun-
kák, szobafestés, gipszkartonozás, parket-
tásmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! A
legkisebb munkát 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.: 370-4932
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III. kerületben
kedvezmény! Hívjon bizalommal! Ingyenes ki-
szállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Ezermester-szolgálat-lakásszerviz! Fal-
fúrás, bútorszerelés, vízszerelés, villanyszere-
lés, munkalap-csere, kisebb burkoló- és kõ-
mûvesmunka, lakáskarbantartás! Tel.:
06(30)960-4525, www.999mester.hu
� Óbudai könyvelõirodába nagy tapaszta-
lattal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� 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
� Kárpitos! Heverõk, ágyak, garnitúrák, szé-

kek javítása, kárpitozás, valamint rugó, szivacs
és vasalás cseréje. Tel.: 06(70)410-5346
� Pótnagymama óvodás, kisiskolás alkalmi
vagy rendszeres felügyeletét vállalja Flórián
térnél. Tel.: 06(20)221-2939
�Villanyszerelés: biztosítótábla, lámpatestek,
szerelvények cseréje, felújítások, villanytûzhely
tetõelszívók javítása. Tel.: 06(30)970-6257
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� 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
� Mûanyag ablakok-ajtók gyártása, cseré-
je, beépítése! Akár 10 nap alatt! Tel.:
06(70)218-2823
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magánsze-
mélyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vál-
lal 10 év garanciával. Társasházi felújítási
munkák kivitelezését is vállaljuk. Tel.:
06(30)931-3203, Czetu Kft. Czere Zoltán.
Tel.: 405-4603

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

� Dr. Szabó Katalin megnyitotta reuma és
lézerterápiás rendelését. Dunamed. 1036 Kis-
korona u. 20. Bejelentkezés: 387-1508 Szük-
ség esetén háznál is kezel
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary

� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)257-5197

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Nyelvvizsgáztató tanár angoltanítást,
vizsgafelkészítést vállal Kaszásdûlõn. Tel.:
242-6826; 06(30)722-1994
� Csillaghegyen gyakorlott angoltanár kor-
repetálást, vizsgára felkészítést vállal reális
áron. Tel.: 06(20)554-9525
� Angoltanítás, beszédcentrikusan , nyelv-
vizsga, érettségi, korrepetálás, egyénileg, ta-
nulópárban, nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� 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
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol és francia eredményes oktatás Csil-
laghegyen, minden korosztálynak, rugalmas
idõbeosztással. Tel.: 06(30)595-0498

� Ikerház építéshez társat keresek Testvér-
hegyen. Tel: 06(30)826-3688
� Békásmegyeren a Duna felõli oldalon, 4
szintes szigetelt  házban 61m2-es, 3 szobás,
teljesen felújított lakás eladó, iá:12 MFt. Tel.:
06-20-340-8430

� Forrásliget lakóparkban tulajdonostól el-
adó egy 2 szobás+nappalis, kertkapcsolatos la-
kás. Irányár: 31,5 MFt. Tel.: 06(20)499-8682
� 38 nm-es, nagyszobás, csendes, Pacsirta-
mezõ utcai, III. emeleti téglalakásom elad-
nám 7,9 millió forint irányáron. Tel.:
06(70)246-8535
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást keresünk
leinformált, megbízható ügyfeleinknek. Tel.:
06(70)521-0342
�Dunakanyarban Dömösön 1100 nm-es te-
lek, 70 m házzal eladó, 15 MFt. Tel.:
06(30)589-8336

� 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)597-8280
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� 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., 06-1-364-75-
34, 06/30-382-7020
�Vásárolunk: antik bútorokat, régi fali-, asz-
tali órákat, zsebórákat, karórákat, festményeket,
régi ezüstöket, ékszereket, vitrintárgyakat. Üz-
let: V. ker. Kígyó u. 4-6. Tel.: 06(20)590-5284
� 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
� Üvegezõ mûhely felvesz jogosítvánnyal
rendelkezõ üvegest.  Tel.: 250-7246

Állás

Számítógép

Régiség

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

Oktatás

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

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

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

�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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� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések,
kéziratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõ-
készítés. Tel.: 06(30)481-7821
� 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)947-6435

� 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! Ér-
deklõdni megjelenést követõen a 06(30)924-
2841 mobilon, de csak 12-15 óra között

� 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

� Természetes gyógymódok masszázsterápiá-
val. Segít mozgásszervi, hormonális (változó-
kor, rendszertelen havi ciklus), emésztõszervi
panaszok, depresszió (lehangoltság, alvászavar,
pánikbetegség) esetén. Bejelentkezés: 06(30)
509-4993; www.harmoniakucko.net

Természetgyógyász

Üzlet

Társkeresõ

Idõsgondozás

Lakásszerviz

Életjáradék - eltartás

Egyéb

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák. Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Ne-
gatív: + 20%. Elhelyezési felár: + 20%. Tervezési díj: + 10%. Apróhirdetés árak: 10
szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10 szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy
hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött (legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 267-0524, 267-0525
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Pályázat

Pályázat az Óbudai Danubia
Zenekar Nonprofit Kft. ügyve-
zetõ igazgatói munkakörére
A Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata az elõ-
adó-mûvészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szó-
ló, 2008. évi XCIX. törvény elõírásainak
megfelelõen pályázatot hirdet az Óbudai
Danubia Zenekar Nonprofit Kft. (1036
Budapest, Kiskorona utca 7.) vezetõi (ügy-
vezetõi) munkakörének betöltésére.
Az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit
Kft. (továbbiakban: Társaság) Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának az egysze-
mélyes tulajdonában lévõ, közhasznú non-
profit gazdasági társasága.
Az ügyvezetõ a Társaságot egyszemélyi
felelõs vezetõként irányítja.
Feladata: a zenekar mûködtetése; a mûvé-
szi alkotómunka feltételeinek javítása és a
mûvészeti értékek létrehozásának, megõr-
zésének segítése; hazai és külföldi vendég-
szereplések szervezése, az együttes tagjai
munkájának elismerése, zenei értékek lét-
rehozatala és megõrzése, hagyományõr-
zés, a klasszikus zene megismertetése és
népszerûsítése.

A Társaság 2013. évi üzleti
tervének adatai:
Bevételi elõirányzat: 
315 000 eFt.
Kiadási elõirányzat: 
312 890 eFt.
Ebbõl:
Fenntartói (önkormányzati
támogatás): 15 000 eFt.
Állami támogatás 
12 000 eFt.
A Társaság jelenlegi beso-
rolása: az elõadó-mûvésze-
ti szervezetek támogatásá-
ról és sajátos foglalkoztatá-
si szabályairól szóló, 2008.
évi XCIX. törvény 10. §
(1) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen: Zene-
kar I. kategória.
A fenntartó által meghatározott tartal-
mi követelmények:
• az Emtv. alapján a zenekar I. kategóriába
sorolás feltételeinek teljesítése;
• folyamatos törekvés a hangversenyszám
és a látogatottság növelésére;
• közremûködés a kerület kulturális ren-
dezvényeinek megvalósításában a fenntar-
tó felkérésére;
• tevékeny részvétel - együttmûködve a ke-
rület kulturális intézményeivel - a kerület
kulturális életének alakításában;
• részvétel az óbudai testvérvárosi program
komolyzenei jellegû kulturális eseményei-
nek megvalósításában;
• folyamatos törekvés a fenntartói és álla-
mi támogatások kiegészítésére a pályázati
és szponzori források növelésével.
(A közhasznú feladatok ellátása az Önkor-
mányzat és a Társaság között érvényben
lévõ fenntartói szerzõdés alapján történik.)

A foglalkoztatás jogviszonya és idõtartama:
A foglalkoztatás az Emtv. 39. §-a alapján a
Munka Törvénykönyve vezetõ állású mun-
kavállalókra vonatkozó rendelkezései sze-
rint, munkaszerzõdéssel létrejövõ munka-
viszony keretében történik. A foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi feladatok ellátására szóló
munkaviszony 2014. május 1. napjától
2019. április 30. napjáig terjedõ határo-
zott idõtartamra jön létre.
Az ügyvezetõ munkába lépésének kezdõ
napja: 2014. május 1.
A vezetõi (ügyvezetõi) munkakör betöl-
tésének feltételei:
Az Emtv. 40. § (1)-(2) bekezdése alapján:
• magyar állampolgárság;
• büntetlen elõélet;
• a Társaság alaptevékenységének megfe-
lelõ szakirányú felsõfokú végzettség és
• legalább öt éves szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• a szakterületen szerzett vezetõi gyakor-
lat;
• legalább egy világnyelv tárgyalási szintû
ismerete;
• nonprofit szférában szerzett vezetõi ta-
pasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a Társaság szervezetére és mûködésére
vonatkozó koncepciót (szakmai elképze-
lést, vezetõi programot) a Társaság fel-
adatkörének, mûvészi arculatának figye-
lembe vételével;
• a pályázó személyes motivációját, részle-
tes szakmai önéletrajzát, az eddigi szakmai
tevékenysége leírását;
• marketing, PR elképzeléseket;
• a szakmai kapcsolatok, együttmûködések
tervezetét.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön-
életrajzot; végzettséget igazoló okiratok
másolatát; szakmai gyakorlat igazolását;
állami kitüntetések, díjak felsorolását, az
azokhoz csatolt dokumentumok másolatát;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt; nyilatkozatot, hogy az Mt.
211. §-ában szereplõ összeférhetetlenség
fennáll-e; nyilatkozatot a jogszabály által

elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítésének vállalásáról; nyilatkoza-
tot a gazdasági társaságokról szóló, 2006.
évi IV. törvény 23. §-ában felsorolt kizáró
okok fenn nem állásáról; hozzájáruló nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázat teljes
anyagát az elbírálásban részt vevõk megis-
merhetik; nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggésben szükséges kezelé-
séhez és nyilatkozatot a csatolt dokumen-
tumok valódiságáról.
A pályázók a pályázatok elkészítéséhez
pályázati dokumentációt igényelhetnek,
mely tartalmazza a Társaság: alapító okira-
tát; mûködési alapmutatóit (költségvetési
sarokszámok, bemutató- és elõadásszá-
mok, látogatottság, dolgozói létszám, léte-
sítményi, technikai és mûszaki adatok).
A pályázati dokumentáció a kft. gazdasági
vezetõjénél, a +36-1-269-1178-as telefon-
számon kérhetõ.
Bérezés megállapítása: a munkabér a fe-
lek közötti megállapodáson, illetve a Mun-
ka Törvénykönyvének vezetõ állású mun-
kavállalókra vonatkozó rendelkezésein, és
az Emtv. 39/A. § bekezdése alapján kerül

megállapításra.
A pályázat benyújtási
határidõ: az Emberi Erõ-
források Minisztériuma
honlapján való közzété-
teltõl (2013. október 3.)
számított 30 nap.
A pályázat benyújtásá-
nak módja: a pályázatot
a Budapest Fõváros III.
Kerület Óbuda-Békásme-
gyer Polgármesteri Hiva-
tal Társadalmi Kapcsola-
tok és Kulturális Csoport-
jának címezve (1033 Bu-
dapest, Fõ tér 3.), 2 pél-
dányban (egy példányt
papír alapú, egy példány
elektronikus hordozón)
kell benyújtani zárt borí-
tékban. A borítékra kérjük
ráírni: „Pályázat az

Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatói munkakör be-
töltésére”.
Az elbírálás határideje és rendje: a pá-
lyázat benyújtási határidejét követõ 30
nap.
A pályázatokat az Emtv. 39. § (6) bek.
alapján létrehozott szakmai bizottság véle-
ményének mérlegelésével az önkormány-
zat képviselõ-testületének szakbizottsága
(kulturális, civil és nemzetiségi bizottság)
bírálja el és a munkakör betöltésérõl a
munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon
belül dönt. A döntésrõl az önkormányzat
értesíti a pályázókat és a döntést az Emtv.
39. § (9) bekezdésében foglaltak szerint
közzéteszi.
A pályázati kiírással kapcsolatban további
felvilágosítást a polgármesteri hivatal tár-
sadalmi kapcsolatok és kulturális csoportja
nyújt a 437-8834-es telefonszámon.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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 nyil-
vántartásba vett és az alapszabályuknak, il-
letve az alapító okiratuknak megfelelõ tevé-
kenységüket ténylegesen folytatják.
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

Civil mûködési pályázat

Felsõoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázat 

Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata az Emberi Erõforrások
Minisztériumával együttmûködve, nyílt pályá-
zat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot a felsõoktatási hallgatók számára a
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tan-
év elsõ félévére vonatkozóan (BURSA-
2014A), illetve a felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára. (BURSA-
2014B). 
A pályázati benyújtásának határideje: 2013. no-
vember 15.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pá-
lyázati feltételei (2 tanulmányi félévre pá-
lyázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési
önkormányzat területén;
• hátrányos szociális helyzet;
• felsõoktatási hallgatói jogviszony igazolható
megléte (a pályázati kiírásban részletezett felté-
teleknek megfelelõen).
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-
belep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben re-
gisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak
újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtoká-
ban léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. Apályázói re-
gisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden
évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati
adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályáza-
ti ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyúj-
tott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles
az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zatokhoz történõ benyújtásának határideje:
2013. november 15.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zat Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani. 
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás: hétfõ 8-tól 18 óráig; kedd 8-tól
18 óráig; szerda 8-tól 18 óráig; csütörtök 8-tól
18 óráig; péntek 8-tól 12 óráig.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
a) a felsõoktatási intézmény által kitöltött ere-
deti hallgatói jogviszony-igazolás a
2013/2014.tanév elsõ félévérõl,
b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy ház-
tartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedel-
mérõl,
c) a pályázó lakcímkártyájának fénymásolata,
d) a szociális körülmények rövid, érthetõ igazo-
lására alkalmas irat, nyilatkozat, bankszámlaki-
vonat stb.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kö-
telezõ mellékletekkel együtt érvényes, vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minõsül.
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályá-
zati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdetõ települési
önkormányzat területén;
• hátrányos szociális helyzet;
• korábban még nem nyert felvételt felsõoktatá-
si intézménybe.
Pályázók köre:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, fel-
sõoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen felsõokta-
tási intézmény keretében teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben vagy felsõoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerû fel-
sõfokú szakképzésben vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2014-ben elõször nyernek
felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanul-

mányaikat a 2014/2015. tanévben ténylege-
sen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/paly-
belep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati év-
ben regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat el-
felejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy
a belépést követõen lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok
pályázói részére. A személyes és pályázati ada-
tok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályá-
zati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zatokhoz történõ benyújtásának határideje:
2013. november 15. 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani. 
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás: hétfõ 8-tól 18 óráig; kedd 8-tól
18 óráig; szerda 8-tól 18 óráig; csütörtök 8-tól
18 óráig; péntek 8-tól 12 óráig.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
2. A pályázó lakcímkártyájának fénymásolata.
3. A szociális körülmények rövid, érthetõ iga-
zolására alkalmas irat, nyilatkozat, bankszám-
lakivonat stb.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kö-
telezõ mellékletekkel együtt érvényes, vala-
mely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minõsül.
További információ a www.emet.gov.hu (Bursa
Hungarica) honlapon illetve az önkormányzat
oktatási osztályán: 437-8614 (Szathuryné
Ruszthi Nóra).
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Vendéglátás

Budapest III. kerületében igen nehéz dolga
van annak, aki cukrászdát akar nyitni.  Így
volt ez már 10 évvel ezelõtt is, amikor Ésik
Zsolt megnyitotta a Cziniel Cukrászdát a ró-
mai-parti Nánási úton.

A z úton haladva egy nagyon rendezett
parkoló az, ami odaérkezésünkkor

megfogja a figyelmet. Az úttól kissé bel-
jebb egy modern, letisztult formavilágú,
harmonikus épület hatalmas üvegportálja
jelzi, hogy itt nem egy lakóházat, hanem
egy közösségi helyet találunk. Egy kávé-
ház-cukrászdát, mely igazi meleg „kis”
kuckót kínál a betérõ vendégeknek, reggel,
délben és este. A belsõ térben korszerû, pá-
ramentes vitrinsor fogad, melyben temati-
kusan kínált sütemények lettek elhelyezve.
Az elsõ szakasz a fagylalté, mely jelentõs
területet foglal el. A következõ rész a ha-
gyományos magyar cukrászat portékáit kí-
nálja, mellettük pedig az újdonságok és a
prémium termékek kaptak helyet. A sort a
sós sütemények kavalkádja zárja. 

- Mi az elsõ, cukrászdával kapcsolatos
emléke?

- A krémes, amelyet szüleim egy apró
cukrászdában vettek esetenként.

- Férfi vagy nõi szakma a cukrász?

- Férfi!... Nem, nõi… Belegondolva, az
arány nálunk is 50-50 százalék. Szóval
nem lehet egyértelmûen kijelenteni, hogy
mely nemhez köthetõ.  

- Hagyományos magyar cukrászati ter-
mékek?

- Dobos torta, oroszkrém torta, krémes, …
- Modern cukrászat?
- Itt a francia termékekre, a mono-

desszertekre gondolnék elsõsorban, de a
termékeinket tekintve eszembe juthat a
korszerû, bio alapanyagok felhasználása
éppúgy, mint a cukormentes vagy diétás
termékek elõállítása.

- Halljuk az üzlet alapításához kapcsoló-
dó történetet, amelybõl egy lényeges dolog
kiderül.

- Azt ajánlom, hogy lapozzunk bele a
honlapunkon is olvasható tájékoztatóba.
„2002-ben ezen a környéken sétáltunk, mi-
velhogy itt lakunk a Római-parton, és fele-
ségem, aki várandós volt a harmadik kislá-
nyunkkal, megkívánt egy jó somlói galus-
kát. Csakhogy errefelé sehol sem lehetett

ilyesmi finomsághoz
jutni. Akkor ezt mond-
tuk: Csináljunk itt egy
cukrászdát. Már más-
nap elmentem ingat-
lant keresni, és kide-
rült, hogy ez az épület
eladó. Egy lerobbant
régi ház volt, kocsmá-
val és egy kis bolttal.
Megvettem, megter-
veztük, és a tervek
alapján elkezdtük ki-
alakítani a cukrász-
dát.”

- Hát, ez nagy bátor-
ságra vall… Bizonyára
arra alapozott, hogy a
szakmai ismeretei, kapcsolatai majd segí-
tik a kezdeti nehézségek megoldását?

- Erre egyáltalán nem alapozhattam, hi-
szen én nem cukrász, vagy vendéglátós
voltam, mérnök diplomám volt és késõbb

végeztem el több ven-
déglátós iskolát is. Az
üzletemet, mint vállal-
kozó irányítom ennek
számtalan elõnyével és
némi hátrányával is. A
nyitás óta törekszem
arra, hogy jó szakem-
berek dolgozzanak ná-
lam, akik a megterve-
zett koncepció alapján
végzik munkájukat.
Nyitáskor Ziniel Bar-
nabást ajánlották, aki
akkor még a körúti Eu-
rópa (régen Szalai,
Sziget) Cukrászda ve-
zetõje volt. Hosszú

évekig szakmai tanácsadóként dolgozott
nálam. Tiszteletem jeléül üzletünk neve is
hozzá kapcsolódik.

- Az eltelt 10 év nagy idõ egy vállalkozás
életében, különösen, hogy a gazdasági
környezet is alaposan megváltozott. Önök
hogy változtak a kezdetekhez képest?

- Pozitívan igyekszünk változni. Ezalatt
azt értem, hogy a hibáinkból tanulunk, a
vendégek jelzéseit figyelemmel kísérjük,
nyitottak vagyunk a szakmai újdonságokra,
és igen nagy hangsúlyt helyezek a személy-
zet közérzetére, szakmai fejlõdésére. Ter-
mékválasztékunk folyamatos tanulás és
megfigyelés eredménye. Talán furcsa lehet,
de vannak olyan termékeink amelyeknek
prototípusát, megbízás alapján egy külsõs
szakemberrel készíttettem el. Nyilván hoz-
zájárulok a termékválasztékhoz azzal, hogy
folyamatosan utazom, nézem a trendeket és
kóstolok más helyeken. Fontosnak tartom
az üzlet állagának, gépparkjának karbantar-
tását, energiatakarékos mûködtetést is. A
vendégteret kitágítottuk, van egy kandalló-

val fûtött téli teraszunk, melynek sarkában
gyerekjátszótér lett kialakítva. A mai elvárá-
soknak megfelelve Wi-Fi szolgáltatás és
számos napilap áll rendelkezésre ahhoz,
hogy a vendégeink kommunikációs, infor-
málási szükségleteit kiszolgáljuk.

- A reggeli órákban beszélgetünk és lá-
tom, sokan itt reggeliznek, miközben a lap-
topok billentyûzeteinek apró kattanásai
töltik be a teret.

- Érdekes dolog volt számomra is, hogy
ebben a kertvárosi környezetben felmerült a
reggelizési igény a vendégeink részérõl.
Mára már elmondható, hogy a délelõtti ven-
dégek nagy részét az olyan üzletemberek te-
szik ki, akik itt „alapozzák meg” a napot.

- Milyen a kapcsolatuk a kerülettel?
- A legutolsó együttmûködésünk az idei

árvíz idején volt, ahol a felállított parancs-
noki sátorba a védekezésben résztvevõk-
nek vittük a pogácsákat és süteményeket
támogatásként. Évközben számos alapít-
vány segítõi vagyunk – erõnkhöz mérten.
Természetesnek tartom, hogy a környeze-
temben élõ rászorultakat támogatni kell.  

- Honnan tudható, hogy itt található a
cukrászda?

- Szeretném azt hinni, hogy szájhagyo-
mány útján, amire vannak is visszajelzése-
ink, de a rengeteg munka és költség, amit
a marketingre fordítunk, szerepet játszik
abban, hogy egyre keresettebbek vagyunk.
Mindez azonban nem lenne elegendõ. A
mai fogyasztók minõségre vágynak, azt fi-
zetik meg, azért mennek el arra a bizonyos
helyre. Arra törekszem csapatommal, hogy
ennek az elvárásnak maximálisan megfe-
leljünk. Jó minõség, újdonságok, régi ízek,
gyors kiszolgálás, meghitt hangulat, kor-
szerû környezet. Ezeket kínáljuk.

- Otthagyott egy szakmát. Megérte?
- Igen, megérte. Sikerült az elmúlt évek

alatt felhalmozott kereskedelmi, mûszaki,
marketing tapasztalataimat egy cél érdeké-
ben összpontosítanom. Szép, változatos és
küzdelmes ez az édes világ. Igazi férfi-
munka! Vojtek Éva 

Ahol reggelizni is lehet

Tízéves a Cziniel Cukrászda 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Rejtvényünkben egy felettébb érdekes
megállapítást olvashat. Megfejtés a vízszin-
tes 1. és a függõleges 24. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. A fõsor eleje (zárt betûk:
K. I. I. Z.). 13. Lenyújtás. 14. Luxemburgi,
svéd és egyiptomi autók jele. 15. Angol kér-
dés. 16. Az elejére. 17. Mai modern kifejezés-
sel, problémás. 19. Kálium, tellúr és hidrogén
vegyjele. 20. Juttat. 21. Keresgélve turkáló.
23. Helyrag. 24. Igeképzõ. 25. Teteje. 26.
Névelõs európai nép. 28. Pontos társasjáték.
30. Formájú. 31. Tróger része! 32. Tortát is dí-
szíthet. 33. O. Á. M. 34. Mozdonyfajta. 36.
Eltörj. 38. Szerelmes dél-európai. 39. C. K. A.
41. A nagy varázsló. 42. Elán egynemû betûi.
43. Némán kel! 44. Eszesedõk. 47. Brit tinta.
48. Majdnem keskeny! 50. Kihajít. 51. Növé-
nyi rész lehet. 53. Az SZTK elõdje. 53. Régi-
esen dobja. 54. Arra a helyre süt a nap.

FÜGGÕLEGES: 1. Õt megelõzõen. 2. Talián
fagylalt. 3. Angol hosszmérték. 4. Férfinév. 5.
Visszafelé ás! 6. Portugál pénz volt. 7. Vala-
mihez való jó viszonyulás. 8. Becézett Erzsé-
bet. 9. Becézett testvér. 10. Üres hét! 11. Égi
csatorna. 12. Ruharészt. 18. Pitében van! 19.
Játssz kockával. 21. Mázolatok. 22. Éneklek.
24. A második beküldendõ sor (zárt betûk:
Õ. R. B. Z. E.). 25. Tréfás fodrászok. 27. Be-
cézett Sámuel. 29. Kikötõkben van. 35. Tojás-
étel. 37. Forrong. 39. Pipi. 40. Illeték. 45. Hi-
báztat. 46. D. J. …, német zeneprodukáló, for-
dítva. 47. Ellenõrzõbe kerülhet. 49. Õsi betûi keverve. 51. Meg-
kevert Ali! 53. Darab. 55. Azonban.

Ipacs László

Az október 7-én megjelent, 
„Õszi vers” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Szeptember szép szultánja, õsz, pompás buja zsarnok.”

Huzavona

Exit Cirkusz Békásmegyeren

Shanghai Express
Magyarországon országos turnén elõször 

Az Exit Cirkusz és a Kínai Állami Cirkusz kooprodukciója: 
„Shanghai Express@ címû mûsora. 

Budapest, III. Békásmegyer, Újmegyeri tér, Királyok útja 
és Hadrianus utca sarok (a templom mellett) 

október 23-tól október 27-ig. 
Családbarát akció: 

csütörtökön, minden belépõ: 1.500 Ft/fõ. 
Ne feledjék EXIT, kijárat a mindennapokból!       

Az elõadások idõpontjai: 
szerdán 15 és 18 órakor

csütörtökön és pénteken 18 órakor
szombaton 15 és 18 órakor
vasárnap 11 és 15 órakor 

(Információ és jegyrendelés: 06-30-693-4632; www.exitcirkusz.hu) 
Fûtött sátor! Fûtött nézõtér!

Kínai kalapzsonglõrök
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Óbuda bõvelkedik a keleti
harcmûvészetet, az önvé-
delmi fogásokat tanító
egyesületekben. Közülük
az egyik legsikeresebben
mûködõ klub a Ledényi Ju-
do Iskola (LJI), melyet kül-
sõ támogatás nélkül, ön-
erõbõl hozott létre a
Ledényi család. Az LJI hat
év alatt jelentõs fejlõdé-
sen ment keresztül, ma
már százharminc 4 és 65
év közötti cselgáncsozó-
nak biztosít edzési és ver-
senyzési lehetõséget.

Ledényi Levente a ha-
zai edzõi gárda elitjé-

hez tartozik. Huszonhá-
rom éves judo múlt áll
mögötte, többszörös ma-
gyar bajnok, Európa Ku-
pa gyõztes, külföldön is
elismert versenyzõ. Meg-
szállottként szereti a ju-
dot, imádja a gyerekeket.
Felkészült, hiteles edzõ,
aki a sportág szellemisé-
gének eredményes képvi-
seletéért uniós kitüntetés-
ben részesült. ATestneve-
lési Egyetemen szerzett
edzõi diplomát, mellette
elvégezte a rekreáció-
sportmenedzseri szakot.

Szeressék meg a
gyerekek a sportot

A hat éve létrehozott
klubban színvonalas ok-

tató-nevelõ munka fo-
lyik. A gondosan megter-
vezett „tantervben” fon-
tos szerepet kap a judo
alapjaira épített mozgás-
koordináció fejlesztése, a
sport megszerettetése,
rendre, fegyelemre, kitar-
tásra nevelés. A legkiseb-
bektõl kezdve a nagyo-
kig három korcsoportba
osztják a gyerekeket, a
negyedik csoportot az
„apuka judo” felnõtt tag-
jai alkotják. 

Az edzések túlnyomó
többségét a harmincnégy
éves, még ma is aktívan
versenyzõ Ledényi Le-
vente vezeti, a gyerekek
ragaszkodnak hozzá, õ
pedig a foglalkozásokon
testközelbõl láthatja, ho-
gyan, milyen ütemben
fejlõdnek a tanítványok.
A klub nem „versenyis-
tálló”, jól megférnek itt
egymás mellett a szabad-
idõs sportolók és a ver-
senyzõi ambícióval ren-
delkezõ ügyes gyerekek. 

Élen a sportban,
élen a tanulásban

A klub utánpótláskorú
versenyzõi (Diák D ka-
tegóriától felfelé) gon-
dosan megválogatott
versenyeken vesznek
részt. Elõször hozzá-
szoktatják az ifjakat a

versenyek hangulatá-
hoz, utána lépésenként
következnek az egyre
komolyabb erõfelmérõ
viadalok. A legjobbak
(Merkulov Száva, De-
meter Bendegúz, Rohá-
csi Szimonetta, Szent-
györgyi Dániel, Varga
Olivér, Kováts Balázs,
Adorjáni Gergõ, Plank
Attila, Szabó Marcell)
2012 október és 2013
július között OB, Buda-
pest Kupa és rangsor
versenyeken 45 arany-,
11 ezüst- és 12 bronzér-
met szereztek. Örvende-

tes, hogy valamennyien
kitûnõ, illetve jeles ta-
nulók, tehát a tatamin és
az iskolában is kiválóan
teljesítenek. 

Ledényi Levente meg-
szállottként dolgozik,
sokat tett annak érdeké-
ben, hogy összetartó,
nagy létszámú csapatot
irányíthasson: - A klubot
feleségemmel együtt sa-
ját erõbõl, jelentõs anya-
gi áldozattal hoztuk lét-
re, ezért örömmel tölt el,
hogy a gyerekek és a fel-
nõttek is jól érzik itt ma-
gukat. Családias légkör-

ben tartjuk az összejöve-
teleket, bográcsozunk,
apák-fiúk focimeccseket
rendezünk, de a lényeget
az övvizsgák és a verse-
nyek jelentik. 

Hogyan tovább?
- Miután kinõttük a

Lidó-fitnesz egyik ter-
mét, új helyet kellett ke-
resni, ami a Mozaik ut-
cával átmenetileg meg-
oldódott, de nem tettem
le arról, hogy vissza-
menjünk a Római-part-
ra, amennyiben találunk
ott megfelelõ helyisé-
get. A gyerekek 70 szá-
zaléka óbudai, de jön-
nek Ürömrõl, Pomázról,
Szentendrérõl és a II.
kerületbõl is. Az LJI
égisze alatt már az el-
múlt tanévben is felvál-
laltam az állami gondo-
zott gyerekek ingyenes
tanítását. Felvettük a
kapcsolatot a DOWN
Alapítvánnyal, szeret-
nék segíteni a beteg
gyerekek megmozgatá-
sában. 

Reméljük, az edzõ mi-
hamarabb megtalálja azt
a helyet, ahol nyugodt
körülmények között
folytatni tudja hat éve
megkezdett, sikerekben
gazdag munkáját.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Gyerekek és szülõk a tatamin

Önerõbõl alapított judoklub

Harminchat ország hétszáz
sportolója vett részt a GPC
Bench Press és Power-
lifting Világbajnokságon
szeptember 28-án, melyen
a világ legjobb fekveny-
omói és poweresei jelen-
tek meg. Az alakulóban lé-
võ Óbudai Erõemelõk
Egyesülete kilenc ver-
senyzõvel nevezett a vi-
lágbajnokságra. 

A csapattagok öt vi-
lágbajnoki arany-

érmet, két ezüstérmet és
egy bronzérmet hoztak
haza Óbudára. Jobbágy
László új világrekord-
dal lett világbajnok a

raw fekvenyomás kate-
góriában. Kasza László
szintén új rekorddal lett
világbajnok. Mellettük
világbajnok lett Hanusz
László, Kovács Lajos
és Ármai Lajos. Böjtös
Vendel és Sevcsik János
világbajnoki ezüstér-
met szerzett. Jungwirth
Sándor teljesítménye
bronzérmet hozott. A
csapattársakat Karsai
Zoltán és Kiss Sándor
segítette a felkészülés-
ben. 

Az egyesület az októ-
ber 19-én kezdõdõ fit-
parádén tizenkét sporto-
lóval vesz részt.

Tanítványai gyakorlatát figyeli az edzõ, Ledényi Levente 

Óbudai erõemelõk a világ legjobbjai közt
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A III. kerületi testnevelõ ta-
nárok szakmai értekezletén
javasoltam, hogy a valaha élt
legeredményesebb magyar
atléta, Zsivotzky Gyula kala-
pácsvetõ (aki évtizedekig a
Miklós utcában lakott) nevé-
vel vándorserleget indítsunk
el a III. kerületi Atlétikai Di-
ákolimpián legeredménye-
sebb általános iskola díjazá-
sára. A javaslatot egyhangú-
lag elfogadták, a Zsivotzky
család pedig felajánlotta a
vándorserleget és annak ün-
nepélyes átadását. 

AZsivotzky vándorser-
leg elsõ gyõztese, vé-

dõje a Dr. Szent-Györgyi
Albert iskola lett, melyrõl
Zsivotzky Gyuláné Komka
Magdolna négyszeres ma-
gasugró bajnok, kétszeres
olimpikon tájékoztatott te-
lefonon. A vándorserleget
szeptember 14-én adták át
a gyõztes iskola tornater-
mében, mely zsúfolásig
megtelt tanulókkal, peda-
gógusokkal, meghívott
vendégekkel. A vándorser-
leget ifjú Zsivotzky Gyula -
aki az ifjúsági labdarúgó
Európa-bajnok csapat tagja
volt - adta át Göndöcsné
Sárosi Rita testnevelõ ta-
nárnak, miután ismertették
az iskola Diákolimpián el-
ért eredményeit. Az ifjabb
Zsivotzky fiú, Attila nem-
zetközi szintû tízpróbázó -
felnõtt Eb-n II., vb-n III.,
athéni olimpián VI. helye-
zet - versenye miatt nem le-
hetett jelen az ünnepségen. 

Zsivotzky Gyula kala-
pácsvetõ világhírû sport-
eredményeit és kitünteté-
seit a vándorserleget átve-
võ testnevelõ tanár ismer-

tette, melyet szeretnék tel-
jessé tenni, kiegészíteni.

Olimpiai bajnok: Mexi-
kóváros 1968. Olimpiai II.
helyezett: Róma 1960.
Olimpiai II. helyezett: To-
kió 1964.

Olimpiai V. helyezett:
München 1972. Európa-
bajnok: Belgrád 1962. Eb-
ezüstérmes: Budapest
1966. Eb-bronzérmes:
Stockholm 1958. Kétsze-
res világcsúcstartó: Deb-
recen 1965 (73,74 m); Bu-
dapest, 1968 (73,76 m).
Kétszeres angol bajnok.
Az Európa csúcsot 17 al-
kalommal javította meg.
Többször volt világrang-
lista vezetõ, országos baj-
nok 13, Univerziádé-
gyõztes 3, magyar váloga-
tott 57, Európa válogatott
2 alkalommal.

Kitüntetései: Magyaror-
szágon 1965-ben és 1968-

ban az Év Sportolójává
választották. ANemzetkö-
zi Atlétikai Szövetség ér-
demrendjét 1997-ben kap-
ta meg. A Magyar Atléti-
kai Szövetség 1999-ben
az Évszázad Magyar Atlé-
tájának választotta. Atléti-
kai teljesítménye Magyar
Örökség lett 2000-ben.
Nevét a magyarok látha-
tatlan szellemi múzeumá-
ban az Aranykönyv õrzi.
Elsõként választották a
Nemzet Sportolójává
2004-ben.

A Magyar Olimpiai Bi-
zottság és a Magyar Atlé-
tikai Szövetség tevékeny-
ségében 1988-tól aktív
szerepet vállalt. 

Teljesítménye minden
fiatal számára példakép
lehet.

Dorogi László
nyugdíjas 

testnevelõ tanár

Atlétikai Diákolimpia 

Zsivotzky vándorserleg Óbudán

A magyar labdarúgó-válo-
gatott edzõközpontjában,
Telkiben rendezték október
6-án a 2013/14-es Bozsik-
program tanévnyitó feszti-
válját.

AVeres Péter Gimná-
zium IV-es korcso-

portos csapata (az 1999-es
születésû korosztály)
meghívót kapott az orszá-

gos rendezvényre, képvi-
selve Budapestet, mivel a
legutóbbi tanévzáró fesz-
tiválon az elsõ helyen vé-
geztek.

Ezúttal nem sikerült
megismételni a bravúrt,
de a tisztes helytállás ju-
talma egy 4. helyezés, va-
lamint a csapat sportsze-
rû, szimpatikus magatar-
tása a Fair Play díj elnye-

rését eredményezte (lásd:
MLSZ.hu/Bozsik-tanév-
nyitó).

Agimnáziumi DSE lab-
darúgói az idei tanévben
szintén indulnak az
MLSZ által lebonyolítan-
dó Bozsik-program küz-
delmeiben, míg a középis-
kolás korosztály az
MLSZ-Coca Cola Kupa
sorozaton versenyez.

Diák labdarúgók tanévnyitója Telkiben

Bóta Botond kisebb sérülése
ellenére is kiemelkedõen tel-
jesített a hazai élmezõnyt
felvonultató mûugró Orszá-
gos Bajnokságon. Korosztá-
lyában, az ifjúságiak között
fölényesen gyõzött 1 és 3
méteren, a felnõtt kategóriá-
ban 1 méteren elsõ, 3 méte-
ren második lett. 

Botond büszke lehet
egész éves teljesítmé-

nyére. Édesapja összeállí-
tása szerint ebben az évben
nyolc elsõ (4 nemzetközi,
4 hazai), két második (1
nemzetközi, 1 hazai) és
egy nemzetközi harmadik
helyezést „ugrott” össze.
Sajnos, a legjelentõsebb

versenyeken (ifi Eb Poz-
nan, felnõtt Eb Rostock,
felnõtt vb Barcelona) a
sokkal jobb feltételek mel-
lett készülõ ellenfelekkel
még nem tudja felvenni a
versenyt (kivétel Eind-
hoven PSV kupa 4. helye-
zés), de láthatóan évenként
csökken a lemaradás.

Az OB utánpótlás mezõ-
nyében feltûnt egy újabb
óbudai reménység. Nagy
Eszter, a Kerék utcai Álta-
lános Iskola és Gimnázium
6. osztályos tanulója a D
kategóriában 1 és 3 méte-
ren aranyérmet szerzett. Az
egy évvel idõsebbek között
3 méteren ezüstéremnek
örülhetett. L. A.

Jéghoki gyermekeknek
A Gepárd Jégkorong Egyesület felvételt hirdet 5 éves kor-
tól fiúk és lányok részére az október végén nyíló új óbu-
dai Gepárd Jégpályára. Az edzések helyszíne: III. Kubik
utca (Bécsi úti Tesco fölött). Érdeklõdni az info@gepard-
hoki.hu e-mail címen, vagy a következõ telefonszámok
egyikén lehet: +36-20-913-8417; +36-30-942-2967.

Mûugrók sikerei 

A XII. Bihor Open, Nyílt
Nemzetközi Karate Bajnok-
ságot, Nagyváradon rendez-
ték szeptember 21-én. Az
Óbudai Gankaku Sportegye-
sülettõl Czabajszki Evelin
vett részt a rangos sport-
eseményen, aki a Magyar
Goju-kai Karate Szövetség
válogatottjaként indult. 

Evelin a selejtezõktõl a
döntõig kiegyensú-

lyozott teljesítményt nyújt-
va, megnyerte a Kadet -54
kg kategóriát.

A Gankaku Sportegye-
sület 8 éve mûködik a ke-
rületben Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának

támogatásával. Az élsport
iránt érdeklõdõk mellett
várják a Goju-kai karate,
valamint az Aerogoju rek-
reációs és kondicionáló
torna iránt érdeklõdõ gyer-
mekeket és felnõtteket. Az
„Együtt Sportoló Család”
programban a gyermekük-
kel együtt edzõ szülõknek
jelentõs kedvezményeket
biztosítanak.

A foglalkozásokat az
Óbudai Harrer Pál Általá-
nos Iskolában és a Szellõ
utcai EGYMI-ben tartják.
Amost beiratkozók értékes
Piatnik társasjátékokat kap-
nak ajándékba, melyet 9 já-
ték közül választhatnak ki.

Arany a nagyváradi
karate bajnokságon

Rebicek Gerd, az MGKSZ elnöke és vezetõedzõje,
Czabajszki Evelin Bihor Open bajnok, Szabó János, a
Gankaku SE vezetõedzõje, nemzetközi bíró
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd min-
den hónap elsõ keddjén (legközelebb november 5-én) 17-tõl 19 óráig a Csillag-
hegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr.
Gáthy Zsuzsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb
november 21-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka
tér 5.) tart ingyenes jogsegélyt. * Varga Mihály miniszter, a Fidesz 4-es választóke-
rületi elnökének megbízásából dr. Kõvári Béla ügyvéd ingyenes jogsegélyt tart min-
den hónap második csütörtökén (legközelebb november 14-én) 18-tól 20 óráig az
Óhegyi Népházban (Toronya utca 33.). (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni
a Fidesz 4-es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-
2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca 17. szám
alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden
hónap harmadik csütörtökén (legközelebb november 21-én) ingyenes jogi tanács-
adással egészül ki.
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alatti irodá-
jában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek so-
rán ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-
6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)

Ingyenes tanácsadások

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadó-
óráját minden hónap elsõ péntekén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alatti Jobbik irodában, illetve kü-
lön idõpont egyeztetésére is mód van a z.karpat.daniel
@jobbik.hu drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr. Oláh Lajos országgyûlési képvi-
selõ fogadóórát tart. Az érdeklõdõk a +36-20-770-
6593-as telefonszámon vagy a lajos.olah@parla-
ment.hu e-mail címen jelentkezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából. A következõ fogadóóra témája:
választási csalások. A témához kapcsolódó meg-
jegyzéseit, észrevételeit megküldheti a fenti elérhetõ-
ségek valamelyikére.

ÚJ NYITVA TARTÁS A FIDESZ-KDNP IRODÁ-
BAN. A III. kerületi Váradi utca 17. szám alatti Fi-
desz-KDNP iroda új nyitva tartása: hétfõtõl péntekig
10-tõl 16 óráig. Telefon: 06-20-200-0017.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Újra helyszíni bírság szab-
ható ki a közterületen sze-
szesitalt-fogyasztó sze-
méllyel szemben – szep-
tember 1-jétõl módosult a
szabálysértési törvény.

A lakosság nyugalma,
pihenéshez való jo-

gának megóvása érdeké-
ben Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatának
Képviselõ-testülete már
2004-ben megtiltotta a
közterületen történõ sze-
szesital-fogyasztást. A
szeptember 1-jével élet-
be lépett legújabb sza-
bálysértési törvénymó-
dosítás szerint a jövõben

a közterület-felügyelõ is-
mét helyszíni bírságot
szabhat ki az önkor-
mányzati rendeletben
foglalt tilalom megsze-
gõjével szemben. A hely-
színi bírság összege 5
ezer forinttól 50 ezer fo-
rintig, hat hónapon belül
újabb szabálysértés elkö-
vetése esetén 70 ezer fo-
rintig terjedhet.

Ezzel kapcsolatban be-
jelentéseket az Óbuda-
Békásmegyer Közterü-
let-felügyelethez lehet
tenni. A közterület-fel-
ügyelõk elsõsorban azo-
kat helyeket fogják foko-
zottan ellenõrizni, ahon-

nan a legtöbb panasz ér-
kezett ezzel kapcsolat-
ban, például a lakótele-
peken lévõ kisboltok
környéke. Ha a lakók a
környezetükben rendsze-
resen tapasztalnak közte-
rületi italozást, akkor a
közterület-felügyelet az
alábbi elérhetõségeken
várja a bejelentéseket.

(Cím: 1033 Budapest,
Mozaik utca 7. Ügyfélfo-
gadás: hétfõ 8-tól 17.30
óráig; kedd-csütörtök 8-
tól 16 óráig; pénteken
nincs ügyfélfogadás. Tel:
453-2618. Fax: 453-
2619. E-mail: ugyfel-
szolgalat@obkf.hu)

Fizet, aki közterületen fogyaszt alkoholt 

Óvodapedagógusi állások 
Az Ágoston Mûvészeti Óvoda Kastély tagintézménye (1037 Budapest, Bécsi út
236.) pályázatot hirdet 2 fõ óvodapedagógusi állásra. Alkalmazási feltételek:
óvodapedagógusi fõiskolai végzettség; büntetlen elõélet; egészségügyi alkal-
masság. A munkakör legkorábban november 2-tõl tölthetõ be. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: október 21. A pályázatok elbírálásának határideje: ok-
tóber 25. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton. Tartalma: önéletrajz,
iskolai bizonyítvány másolata, elérhetõség megjelölésével.

Kereszténydemokrata Fórum 
Harrach Péter, a KDNP alelnöke, országgyûlési
képviselõ, frakcióvezetõ lesz a Kereszténydemok-
rata Fórum következõ vendége november 5-én 18
órától. Az elõadás helyszíne: a Selyemgombolyító
(Miklós tér 1.).

Gyémántdiplomás tanárnõ
Az Óbudán élõ, 87 éves özvegy Popovics Istvánné
tanári munkájának elismeréseként gyémántdiplo-
mát vehetett át az ELTE PPK. dísztermében, az idõ-
sek világnapjához kapcsolódó eseményen október
3-án. Rózsika a mai napig aktívan részt vesz a vá-
rosrész közösségi programjaiban. A csontritkulásos
betegek egyesületében szerzett tapasztalatait, az
egészséges életmódról szóló ismereteit továbbadja
nyugdíjas barátainak, akiknek lelkesen tart rövi-
debb egészségmegõrzõ „testnevelés” órát is.

Pontosítás
Az Óbuda Újság 2013/19. számának 8. oldalán a
„Szent Mihály-napi szüreti mulatság az Óbudai Pro-
menádon” címû cikkhez tartozó nagykép aláírása
helyesen: az óbudai Göncöl Néptáncegyüttes
szüreti táncházzal, a Kolompos együttes pedig kon-
certtel szórakoztatta a közönséget.
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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

Cím: 1035 III. ker. Vihar utca 18.

10% kedvezmény 
(október 21-tõl november 1-ig) 

minden termékre.
Nõi - férfi - gyermek ruházat, cipõk,

táskák, fehérnemû, 
játékok, ágynemû, kiegészítõk.

MINDEN NAP ÚJ ÁRU!

LHA Hongkong Áruház

H áztartásgazdálkodási cso-
port indul október 24-én

16.30 órakor az Óbudai Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ szervezésében. 

Témák: családi költségvetés
- kiadásaink a számok tükré-
ben; energiatakarékosság és
spórolás - hatékonyság a min-
dennapokban; hitelekkel kap-
csolatos információk; munka-
vállalási tanácsok. 

(További alkalmak: novem-
ber 7-én, november 21-én és
december 5-én 16.30-tól 18
óráig. Helyszín: Óbudai Csa-
ládi Tanácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ, Váradi utca 9-
11. Tel.: 250-1964.)

Hogyan gazdálkodjunk otthon?
A SPORT XXI Utánpótlás-nevelési
Programban felsõ tagozatos diákok
próbálhatják ki az evezést „szára-
zon” országszerte.

AMagyar Evezõs Szövetség
által szervezett országos

versenysorozatban a tanulók spe-
ciális beltéri evezõpadok segítsé-
gével 500 méteres távon mérhetik
össze tudásukat. Az iskolák fel-
mérése jelenleg is zajlik, a kerüle-
ti döntõbe a korosztályukban leg-
jobb eredményt elérõk jutnak to-
vább, a kerület legjobbjai pedig a
jövõ évben megrendezendõ fõvá-
rosi fordulóban küzdhetnek meg
az Országos Bajnok-
ságon való részvétel
jogáért.

Óbuda-Békásme-
gyeren immár soka-
dik éve járják az is-
kolákat a Külker
Evezõs Klub Óbuda
edzõi, az új tanév
kezdete óta már
több kerületi intéz-
mény diákjai részt
vettek a versenyben.
Az egyesület célja,
hogy a kerületi diá-
kok minél szélesebb

körét ismertesse meg ezzel az ízü-
letkímélõ, egész testet megmoz-
gató sportággal a szárazföldön és
vízen egyaránt. Ennek érdekében
- a III. kerületi önkormányzat tá-
mogatásával - több iskolával kö-
zös programokat szerveztek, me-
lyek részeként a diákok túraeve-
zõs hajókban magát az evezést is
kipróbálhatták a klub római-parti
telephelyén. 

(A Külker Evezõs Klub Óbuda
várja III. kerületi iskolák jelentke-
zését a SPORT XXI felmérõ soro-
zatban való részvételre. Érdeklõd-
ni lehet Preil Róbertnél a 06-20-
951-2806-os telefonszámon.)

Szárazföldi evezés felsõsöknek
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Hahota
Két adótanácsadó foci-
meccset néz a tévében.
Az egyik kimegy néhány
pillanatra a konyhába, és
amikor visszatér, meg-
kérdi a barátjától: - Te
pupák, történt valami?
- Aha, lõttek három gólt.
- Három gólt, egy perc
alatt?! Na és ki lõtte?
- Egyet az Egressy Gá-
bor, a másik kettõt meg
valami Replay…

* * *
A falusi udvarból kiszalad
egy tyúk az útra.Elüti a te-
herautó. A sofõr becsön-
get a házba: - Elnézést, a
tyúkja kiszaladt elém, már
nem tudtam fékezni!
- Semmi baj! Ez nem az
enyém, nekem sose
volt ilyen lapos tyúkom!

* * *
Két ember eltéved a si-
vatagban. Már két napja
kóborolnak, majdnem
szomjan halnak.
- Rettenetes! - kiált fel
az egyikük.
- Eltévedtünk!
- Dehogy tévedtünk el! -
feleli a másik. - Hiszen
ez a Szahara!

* * *
A beosztott panaszkodik
a fõnöknek: - Nem tudom,
miért nem szeretnek a
kollégák! Amikor eljöttem
az elõzõ munkahelyem-
rõl, ezüst tálcát kaptam
búcsúajándékként.
- Mi aranyat adunk, ha
elmegy!

* * *
- Aki legközelebb meg-
szólal, és félbeszakítja
a tárgyalást, azt haza-
küldöm! - mondja mér-
gesen a bíró.
- Hurrá, hurrá! - ugrik fel
a vádlott.

BIZTONSÁGOS KERÉKPÁRTÁROLÁS. - Na,
ezt kössétek el! - küldhet kaján üzenetet
a képen látható, ablakon kilógatott ke-
rékpár tulajdonosa a lábhajtásos kétke-
rekûek lopására szakosodott tolvajok-
nak. A második emeletrõl ugyanis nem
egyszerû dolog az eltulajdonítás, az
ilyen bonyolult mûveletre egyetlen ép-
eszû „elkötõ” sem vállalkozik

FOTÓ: LOVAS ALBERT

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Magyar Festészet Napja
A T-Art Alapítványt támogató mûvé-
szek képeibõl nyílt kiállítás az Óbu-
dai Kulturális Központ San Marco
Galériájában a Magyar Festészet
Napja alkalmából. (Megtekinthetõ
ingyenesen október 25-ig, hétköz-
napokon 9-tõl 16 óráig. Cím: San
Marco utca 81.)
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