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Idén összesen 52 III. kerületi diák pályá-
zott az önkormányzat ösztöndíjára. Közü-
lük 26-an nyerték el a támogatást.

A Költségvetési Szerveket Kiszolgáló In-
tézményben ismét számítástechnikai
tanfolyamok indulnak. 

Az Óbudai Múzeumban idõszaki kiállítás
mutatja be az 1984-ben bezárt gázgyár 100
éves történetét. Több épülete mûemlék.27

100 éves az Óbudai Gázgyár

5
Jól tanulnak, jól sportolnak

17
Számítástechnikai tanfolyamok

A z író születésének
135., halálának 80.

évfordulóján számos
eseményt tartottak idén
a városrészben. A kettõs

jubileum alkalmából
Óbudán, ahol az író utol-
só éveit töltötte, az ön-
kormányzat kezdemé-
nyezésére Krúdy emlé-

kének szentelték a 2013-
as évet. A rendezvényso-
rozatban négy intéz-
mény, az Óbudai Társas-
kör, a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari
Múzeum, a Kéhli Ven-
déglõ valamint a Mókus
Sörkert és Étterem kul-

turális és gasztronómiai
élményt nyújtó „négy-
szöge” alkotja a Krúdy-
negyedet, mely a jubile-
umi év keretét adta.

A változatos, progra-
mokban gazdag emlék-
év zárásaként, egyben
legfontosabb eseménye-

ként Szindbád-szobrot
avattak az író születésé-
nek 135. évfordulóján a
Fõ téren október 21-én.
Az eseményen Bús Ba-
lázs polgármester mon-
dott ünnepi beszédet.

TUDÓSÍTÁS ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS

A 2-4. OLDALON

Szindbád a Fõ téren 

A Budapesti Közleke-
dési Központ újsze-

rû szolgáltatást, úgyneve-
zett igényvezérelt járato-
kat kíván bevezetni az
Aranyhegyen és a Csúcs-

hegyen. A telefonhívásra
közlekedõ járatok bekap-
csolják a két kertvárosi
részt Budapest közösségi
közlekedési hálózatába. 

INFORMÁCIÓK A 12. OLDALON

Ahagyományos, õszi
takarítási akciót

„Takarítsuk ki Óbudát!”
elnevezéssel szeptember
28-tól október 19-ig ren-
dezte az önkormányzat.

Idén is begyûjtötték a ve-
szélyes hulladékokat, me-
lyeket szeptember 28-án
és október 12-én adhattak
le a kijelölt helyszíneken.

TOVÁBBIAK A 15. OLDALON

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
november 18-án, hétfõn
jelenik meg. Újságunk ko-
rábbi számai is olvasha-
tók a www.obuda.hu
honlapon.

A Krúdy-év zárásaként, egyben legfontosabb eseménye-
ként Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szindbád-
szobrot avatott a Fõ téren. 

Õszi takarítás a kerületben Igény szerinti buszok Óbudán

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Szanyi Péter szobrászmûvész, a mû alkotója, Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képvi-
selõ és Bús Balázs polgármester a Szindbád-szobor avatásán
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Krúdy-év

Az író mellszobránál és
egykori óbudai otthonánál
is tartottak megemléke-
zést az önkormányzat szer-
vezésében, a magyar próza
mestere születésének 135.
évfordulóján, a Korona té-
ren október 17-én. 

K elecsényi László
irodalomtörténész

Krúdy egykori barátai-
nak, kortársainak az író-
ról alkotott gondolatai-
ból font jelképes koszo-
rúval emlékezett és fe-
jezte ki tiszteletét az író
iránt, Féja Géza, Kárpá-
ti Aurél, Kellér Andor,
Kosztolányi Dezsõ, Má-
rai Sándor, Schöpflin
Aladár és Szerb Antal
soraiból válogatva. 

„Az élet gazdagsága az
övé, az a kincs, hogy min-
dent másképpen lát, mint
a többiek… Ez a világ,
amit õ álmodik, a bána-
tos, egyszerû frizurájú
nõkkel, a kisvárosi ala-
kokkal, a legendás herce-
gekkel, máris mese és tör-
ténelem, a szemünk elõl
sóhajt el innen (…) Nem e
világból való ember volt.
Megtanította visszafelé
pergetni az idõt, és alá-
zatra szoktatta  a valósá-
got. Az életet csak az em-
lékek vissz-képeiben látta.
(…) A tengerhez lehet
csak hasonlítani; végtelen
és szeszélyes. Befejezhe-
tetlen, de egész. (…) A
kritika mindig bajban volt
vele. Nem is írtak róla
mást, mint föltétlen ma-
gasztalást, vagy föltétlen
elutasítást.(…) Nem vet-
ték komolyan, mert nem
tartozott semmi komoly
klikkhez. (…) Bohém em-
beralakjából hiányzott az
önreklámozás. (…) Pénzt
akart keresni, és ahelyett
remekmûveket írt. (…)
Egész életében elkerülte a
hatalmasokat és mindig
lehajolt a szegényekhez,
pedig mindazzal rendel-
kezett, amelyet a hivata-
los és félhivatalos Ma-
gyarország kegyeltjeitõl
megkövetelt. (…) Õsi ne-
mesi családból szárma-

zott, piarista szerzetesek
nevelték (…) Bátor volt,
mert nem volt párt, iro-
dalmi érdekszövetség
kengyelfutója. Mindig az
egészet írta, azt a Ma-
gyarországot, amely több
és más, mint nép, osztály
és haza. Bátor volt, mert
nem volt világnézete. Õ
csak nézte a világot és le-
írt, amit látott.(…) Írásait
bárhol fel lehet ütni és ab-
bahagyni. Soha nem ma-
rad hiányérzetünk, mint-
ha minden sora mögött az
egész mûvet éreznénk.
(…) Magyarsága õsi, vér-
ségi, a legjobb fajtából
való szilaj, és mégis euró-
pai magyarság. Életében
nem volt soha különöseb-
ben népszerû, csak az írók
szektája becsülte, s az a
néhány olvasó, aki any-
nyira értett a betûhöz,
mint az írók közül is keve-
sen. (…) Mindig az igazat
mondja, oly kísérteties tu-
dással, tárgyismerettel,
mintha valamilyen képte-
len lexikon címszavait
magyarázná. Nem volt
szerepe. Beérte azzal,
hogy író, akinek egyetlen
rangja van a társadalom-
ban: neve a könyv cím-
lapján, amelyet írt. (…)
Átgázolt a nagy mocsá-
ron, de makulátlanul ke-
rült a túlsó partra. Úgy
ment el, miként jött: tisz-
tán és ártatlanul.”

Krúdy szobránál
Az emlékezés virágait

elsõként Menczer Erzsé-
bet országgyûlési és ön-
kormányzati képviselõ és
Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
helyezte el az író emlék-
mûvénél. A Krúdy-ne-
gyed képviseletében Har-
sányi Mária, az Óbudai
Társaskör igazgatója,
Kiss Imre, a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeum igazga-
tója, Cecei-Horváth Ger-
gely, a Kéhli Vendéglõ tu-
lajdonosa, Kobzos Kiss
Tamás, az Óbudai Népze-
nei Iskola igazgatója és
Zábó Attila, a Mókus Sör-

kert és Étterem ügyveze-
tõ-igazgatója koszorúzott.
Utánuk a Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Taní-
tási Nyelvû Általános Is-
kola nevében Aulechla
Anna intézményvezetõ, a
Petõfi Irodalmi Múze-
umtól dr. Kelevéz Ágnes
fõosztályvezetõ, Nagy-
kanizsáról, a VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési
Házból Kálmánné Szép
Terézia igazgató, a
„Braunhaxler” Egyesület
képviseletében Tauner
Tibor elnök, a Tabán Tár-

saság Egyesület nevében
Kaszás Ferenc, Kún Ist-
ván, Sebestyén László és
Tóth József emlékezett
az íróra.

Az író otthonánál
Krúdy Gyula 54 éves

korában hunyt el, élete
utolsó három évét töltöt-
te Óbudán, szinte teljes
magányban. Egykori
otthona emlékház, mely
éppen negyven évvel
ezelõtt „menekült meg”,
Kiss Károlynak köszön-
hetõen. A hírlapíró az

akkori Magyar Nemzet-
ben kiállt a bontásra ítélt
ház mellett, aminek kö-
szönhetõen megmarad-
hatott az egykori Krúdy
otthon és az Óbudai
Társaskör, pontosabban
annak elõdintézménye.

A koszorúzás folyta-
tásaként az egybegyûl-
tek, több szervezet kép-
viselõi helyezték el virá-
gaikat. A megemlékezés
a Krúdy Gyula Irodalmi
Kör szervezésében, a
Kéhli vendéglõ nagyter-
mében zárult. 

135 éve született Krúdy Gyula

A magyar próza mesterére emlékeztek

EMLÉKEST. Krúdy Gyula születésének 135. és a Krúdy Gyula Irodalmi Kör megalakulá-
sának 31. évfordulója tiszteletére emlékestet rendezett az irodalmi kör október 17-én.
Az emlékezõk koszorút helyeztek el a Krúdy-emlékháznál, a Krúdy-szobornál és a Kéhli
Vendéglõ Krúdy-emléktáblájánál, majd Király Lajos elnök bemutatta a „Krúdytól-Krú-
dyról” címû antológiát. Az eseményen kitüntetéseket (Krúdy-emlékérmek, díszokle-
velek), tagsági igazolványokat adtak át a vendéglõ Krúdy szalonjában 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Navigare necesse est,
vivere non est

necesse - Hajózni szüksé-
ges, élni nem muszáj -
kezdte Krúdyra emlékezõ
beszédét Bús Balázs pol-
gármester, idézve az író-
nak az irodalomról és a
mindennapi életrõl Bródy
Sándor kapcsán vallott
gondolatait. „Abból a
Magyarországból jött,
amelyet nem láthatunk
többé viszont, amely Ma-
gyarországon éppen
olyan életkérdés volt az
irodalom ügye, mint akár
a mindennapi kenyér. Az-
az fontosabb volt az iro-
dalom a kenyérnél is,
mert kenyér jóllakásig ju-
tott mindenkinek: az iro-
dalom a hétköznapok
csemegéje volt, amelyet
sûrûn kellett fogyasztani,
hogy az ember harmóniá-
ban maradhasson a han-
gulataival.”

- Krúdy kora kellõen
távolesik a ma élõ gene-
rációk jelenétõl, mégis
egészen közelinek érez-
zük magunkhoz a Szind-
bád történeteket. Nem
kétséges, hogy e nosz-
talgiával vegyes vissza-
vágyódás összefügg
Huszárik Zoltán 1971-
ben forgatott Szindbád
filmjével. A fõszereplõt
megformáló Latinovits
Zoltán a mi Szindbá-
dunk, akivel titkon azo-
nosulni lehetett. Mert
polgár volt õ, egy polgá-
ri értékeket üldözõ, le-
tûnt korban. Konok és

bátor elõadó, a színmû-
vészet történetének
megkerülhetetlen, hero-
ikus alakja - fogalma-
zott a polgármester. 

Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter,
Szanyi Péter szobrász-
mûvész, a mû alkotója,
Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ és
Bús Balázs polgármester
leplezte le a Szindbád-
szobrot. Kovács Ákos

dalszerzõ, elõadómûvész
a szoboralak mellett he-
lyet foglalva, Szindbád
asztalánál olvasta fel az
Óbuda a múltban és je-
lenben címû novella-
összeállítást (a mûvet
szépirodalmi rovatunk-
ban, a 25. oldalon kö-
zöljük). Az esemény zá-
rásaként Ittzés Gergely
fuvolamûvész, az Óbu-
dai Danubia Zenekar tag-
ja fuvolajátékát hallgat-
hatták meg a jelenlévõk.

Szindbád a Fõ téren 
Krúdy-díjasok

A Krúdy-év sikeréért végzett munkája elismerése-
ként Krúdy-díjat vehetett át: L. Simon László alelnök
(Nemzeti Kulturális Alap); Szanyi Péter szobrász-
mûvész, a Szindbád-szobor alkotója; Fráter Zoltán
irodalomtörténész; Kovács Ákos elõadómûvész;
Oberfrank Pál színmûvész; Ács Péter (Óbudai
Danubia Zenekar); Népessy Noémi igazgató (Óbu-
dai Múzeum); Gyulai Ivánné igazgató (Óbudai Pla-
tán Könyvtár); Harsányi Mária igazgató (Óbudai
Társaskör); Kiss Imre igazgató (Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum); Lõrincz Edina
ügyvezetõ-igazgató (Óbudai Kulturális Központ
Nonprofit Kft.); Aulechla Anna intézményvezetõ
(Krúdy Gyula Általános Iskola); Király Lajos elnök
(Krúdy Gyula Irodalmi Kör); Cecei-Horváth Gergely
vendéglõs (Kéhli vendéglõ); Zábó Attila ügyvezetõ
(Mókus Sörkert és Étterem); Borbély Rita kulturális
és turisztikai referens; Horváth András önkormány-
zati fõtanácsadó; Gallai Máté (gallaidesign).

• Szanyi Péter Szindbád-szobra az óbudai Krúdy-év ki-
emelt jelentõséggel bíró projektjeként, Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatának és a Nemzeti Kulturális
Alap Vizuális Mûvészetek Kollégiumától elnyert 3 millió
forintos támogatásnak köszönhetõen valósult meg.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A pályamûvek közül
Tenk László Mun-

kácsy-díjas festõmû-
vész, Horváth András,
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának fõ-

tanácsadója és Lõrincz
Edina, az Óbudai Kultu-
rális Központ ügyveze-
tõ-igazgatója választotta
ki a legjobb alkotásokat.
A nyertesek október 17-

én az Óbudai Kulturális
Központban vehették át
díjaikat, a pályamûvek
kiállításának megnyitó-
ján.

A rajzpályázat nyerte-
sei: Holczer Sára és
Frajna Mirella az Óbu-
dai Árpád Gimnázium-
ból (felkészítõ tanáruk
Svarczné Micheller Er-
zsébet), valamint Kiss

Dóra, Vajna Barbara,
Kiss Bernadett, Vayer
Friderika, Kozma-Kis
Réka és Budavári Viktó-
ria a Kõrösi Csoma Sán-
dor Két Tanítási Nyelvû
Baptista Gimnázium di-
ákjai (felkészítõ tanáruk
Somogyi Endre).

Az Óbudai Kulturális
Központ közönségdíjat is
hirdetett, így a beérkezett

pályamûvekre a központ
új Facebook oldalán
(https://www.facebook.com
/obudaikulturaliskozpont)
is szavazhatnak novem-
ber 11-ig. A közönségdí-
jon túl, a pályamûvekre
szavazók között - akik
egyben like-olták is a kul-
turális központ új oldalát -
értékes nyereményeket
sorsolnak ki.

A Krúdy-év Óbudán 2013 rajzpályázat nyertesei

A közönségdíjra még szavazhatnak
Az Óbudai Kulturális Központ a Krúdy-év keretében rajzpá-
lyázatot hirdetett, melyre Óbudáról három korcsoportban
jelentkezhettek gimnazisták, szakközépiskolások, fõisko-
lások és egyetemisták. Pályázni Krúdy Gyula életébõl és
mûveibõl szabadon választott témájú alkotással lehetett.

A neves íróról szóló év
egyik legfontosabb szer-
vezõje, egyúttal színtere
az Óbudai Társaskör, mely
Krúdy Gyula születésének
hónapjában, októberben
is számos programmal vár-
ta a közönséget.

• Az irodalom és a zene
izgalmas ízekkel elegye-
dett október 27-én, a
Krúdy-fõzõversenyen.  A
kiválasztott ételeket a
Kéhli Vendéglõben Be-
leznai Endre és Magyar
Attila színmûvészek, a
Mókus Sörkert és Étte-
remben Kozák Danuta
kétszeres olimpiai bajnok
kajakozó és Rédli András
világbajnok párbajtõrözõ
készítette el.

• A kóstolást és ered-
ményhirdetést az Óbudai

Társaskör nagytermében
tartották, majd Szilágyi Ti-
bor színmûvész és a Kék
Duna Koncert-Szalonze-
nekar mûsorát tekinthette
meg a közönség. 

• A 25 éves fennállását
ünneplõ Óbudai Társas-
kör emlékezetes prog-
ramjai közt szerepeltek
a felolvasó-színházi es-
tek, melyek gyakran

Krúdy Gyula életmûvé-
bõl merítettek. Az író
mûvei iránt érdeklõdõk
a nyári, kertben bemuta-
tott „Krúdy Gyula éj-
szakái” címû, Fráter

Zoltán szerkesztette elõ-
adást október 31-én is-
mét megtekinthették a
Katona József Színház
mûvészei elõadásában,
Székely Kriszta rendezé-
sében. Közremûködött a
Kék Duna Koncert-
Szalonzenekar. 

A sportolók jobban fõznek, mint a színészek – ez derült ki a Kéhli Vendéglõben és a Mókus Sörkertben rendezett fõ-
zõversenyen: a legjobbnak ugyanis Kozák Danuta olimpiai bajnok kajakozó bizonyult, a második helyen Rédli And-
rás világbajnok párbajtõrözõ végzett, a harmadik Magyar Attila, a negyedik Beleznai Endre színmûvész lett

Krúdy-hónap az Óbudai Társaskörben

„Menj, hajós, vitorláidra szívek vannak hímezve!” - „Krúdy-álomképek
színpadon innen és túl” címmel ingyenes kiállítással emlékeztek az író-
ra a Békásmegyeri Közösségi Házban 

Krúdy Gyula születésének 135. évfordulója tiszteletére kiállításra és em-
lékdélutánra várta az érdeklõdõket a Krúdy Gyula Irodalmi Kör és az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intézmény október 17-én a Kiskorona utca 3. szám
alatti intézménybe. Irodalmi mûsort „Én írónak készültem semmi másnak”
címmel hallhattak. Közremûködött Hegedûs Valér zongoramûvész. Kanizsa
József, az irodalmi kör titkára mondott beszédet az eseményen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A Krúdy-évrõl szóló összeállítást készítette Szeberényi Csilla és Klug Miklós
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Jóval többen kapták meg
idén a „Jó tanuló, jó spor-
toló” elnevezésû ösztöndí-
jat a kerületben, mint ta-
valy. Az önkormányzat re-
méli, hogy a támogatottak
száma tovább emelkedhet.

H atodik éve adja az
önkormányzat az

ösztöndíjat azoknak a
kerületi fiataloknak,
akik iskolai tanulmánya-
ikban és a sportban egy-
aránt kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtanak.

- Nagyon fontosnak
tartjuk e támogatás oda-
ítélését - fogalmazott Bús
Balázs polgármester az
október 25-én a városhá-
zán rendezett átadó ün-
nepségen. - Büszkék va-
gyunk arra, hogy a tavalyi
20 helyett idén 26 diák
kaphatta meg az ösztöndí-
jat. Reméljük, a követke-
zõ években még többen
részesülhetnek ebben.

Az ösztöndíjat az Óbu-
dai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft. sportszak-
mai elbíráló bizottsága
ítéli oda egy összetett
pontrendszer alapján. A
legsikeresebbnek bizo-
nyult diákok tíz hónapon
át havi 5000 forint támo-
gatásban részesülnek. A
26 díjazott közül 23-an
olimpiai sportágakban ér-
tek el kiváló eredménye-
ket. Sportágak szerinti
megoszlásban három-há-
rom diák képviselte a
gyeplabdát és a ritmikus
gimnasztikát, két-két ta-
nuló az atlétikát, röplab-
dát, úszást, kenuzást és a
labdarúgást. A többi
sportágat egy-egy fiatal
emelte a nyertesek közé,

ilyen volt a jégkorong, a
kajak, a judo, a kosárlab-
da, a párbajtõr, a kézilab-
da és az evezés. A nem
olimpiai sportágakban a
sportaerobicot, az akroba-
tikus tornát és az akroba-
tikus sporttáncot ûzõ pá-
lyázók nyertek.

A legeredményesebbek
közül nyolcan az Árpád
Gimnázium, négyen az
Óbudai Gimnázium, hár-
man az Elsõ Óbudai Álta-
lános Iskola, ketten a Ve-
res Péter Gimnázium,
ketten a Kerék utcai Álta-
lános Iskola és Gimnázi-

um, ketten Óbudai Wal-
dorf Általános Iskola és
Gimnázium tanulói. A
nyertesek közül pedig
egy-egy diák a Kõrösi
Csoma Sándor Gimnázi-
um, a Bárczi Géza Általá-
nos Iskola, az Andor Ilona
Általános Iskola, a Pais
Dezsõ Általános Iskola és
az Óbudai Nagy László
Általános Iskola tanulója. 

- A sport és a tanulás
szorosan összefügg. Saját
példámon tapasztaltam
meg, ha romlott a tanul-
mányi eredményem, rosz-
szabbul teljesítettem a
sportban is. Régi mondás:
bármire jut idõ, ha szeret-
nénk. A tanulásra a sport

mellett is érdemes rászán-
ni az idõt, jó befektetés -
mondta Gyurta Dániel
olimpiai bajnok, három-
szoros világ- és kétszeres
Európa-bajnok úszó a fia-
tal sportolókhoz intézett
köszöntõjében.

A díjátadón részt vett
Tóth Tamás paralimpikon,
dr. Csepeli Zsuzsanna, az
Óbudai Sport Nonprofit
Kft. ügyvezetõje, Tamás
Ilona, a III. kerületi tanke-
rület vezetõje, Sinkó And-
rea olimpiai helyezett rit-
mikus gimnasztikázó, az
Óbudai WDSE elnöke,
MOB tag és Gyepes La-
jos, a Római Sport Egye-
sület elnöke. (kegy)

A városházán köszöntötték az eredményes kerületi diákokat

Jól tanulnak, jól sportolnak

Az ösztöndíjban részesülõ olimpiai sportágak-
ban nyertes diákok:
Nagymihály Levente, Korompay Örs, Sztankovics
Dóra, Pálfi Bence, Rohácsi Szimonetta, Gáspár No-
émi, Marosi Diána, Horváth Zsófia, Horváth Boglár-
ka, Dobrovits Renáta, Durst Anna, Doktor Anna,
Adorján Bálint, Gönczi Lili Luca, Kónya Krisztián,
Kovács Gergõ, Fazekas Levente, Bakos Imola,
Dobrádi Eszter, Kovács Zsanett, Preil Nikolett, Tóth
Mercédesz Laura, Farsang Péter.
Az ösztöndíjban részesülõ nem olimpiai sport-
ágakban nyertes diákok:
Hencz Anita, Adorján Hanna-Lili, Regdánszki Luca.
Elismerõ oklevélben részesülõ diákok:
Harmat Borbála, Szabó Ákos, Tóth Gergõ Ádám,
Jozaf Dániel, Erõss Bernadett, Szimcsák Dina,
Lendvai Bálint, Farkas Boróka, Banyák Károly Dá-
niel, Punk Zsófia, Börcsök Dóra, Veres Dorottya,
Tóth Martin Balázs, Máté Milán, Mónus Marcell,
Selmeci Hajnalka.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányza ta

„Óbudai Sportakadémia”
címmel immár négy éve
elõadás-sorozatot szervez
a téli idõszakban havi egy
alkalommal. Idén novem-
berben ismét elkezdõdnek
az elõadások az Óbudai
Szociális Szolgáltató Intéz-
mény dísztermében. Szi-
lágyi Áron, London elsõ
olimpiai bajnoka lesz a
vendég november 14-én
19 órától. Az Óbudai
Sportakadémia ingyenes

lehetõséget biztosít a ke-
rületben tevékenykedõ ci-
vil sportszervezeteknek,
testnevelõ tanároknak,
sportvállalkozóknak,
sportolóknak és természe-
tesen az érdeklõdõ kerüle-
ti lakosoknak, szaktudá-
suk vagy laikus érdeklõ-
désük csiszolására. A
meghívott elõadók a ma-
gyar sporttudomány és
sportélet legjobbjai, kü-
lönbözõ aktuális témák-
ban tartanak 1-1,5 órás
idõtartamban elõadást. 

Ezeknek a sportfóru-
moknak egyéb hatásuk
is van, mint például kö-
zösségépítés, sportolók,
sportágak, egyesületek
hasznos és baráti egy-
másra találása. A teljes-
ség igénye nélkül az elõ-
adások korábbi vendégei
voltak: dr. Lénárt Ágota,
Monspart Sarolta, dr.
Pavlig Gábor, Szekeres
Pál, prof. Dr. Radák
Zsolt, Kovács István
Koko. (Felhívás a 36.
oldalon)

Szilágyi Áron az Óbudai Sportakadémián

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Változik az adózás rendje, új ügyvezetõ igazgatót válasz-
tottak a Szent Margit Rendelõintézet élére, szociális tá-
mogatásokról döntöttek - többek közt ezek a témák voltak
napirenden a képviselõ-testület október 24-ei ülésén.

Elismert szociális munka
A Szociális Munka Napján, minden évben átadják a Fischer Ágoston Óbudai Szo-
ciális Díjat. Az elismerést az a személy vagy csoport (szervezet vagy intézmény)
kaphatja, amely Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak, szolgáltatásainak
fejlõdéséhez, valamint a hátrányos helyzetû lakosai életminõségének javításához
kimagasló teljesítménnyel járul hozzá. Idén a nyilvánosan meghirdetett felhívásra
az Óbudai Szent Alajos Szalézi Rendházat javasolták az indítványozók. A vá-
rosrészben élõ rászoruló gyermekek és fiatalok életminõségének javítása érde-
kében végzett munkáért a szaléziak vehetik majd át a kitüntetést.

Az adóterhek igazságo-
sabb elosztása, a lakosság
adóterheinek csökkenté-
se, valamint a differenci-
ált adózás mellett tette le
voksát a képviselõ-testü-
let a jövõ évi adómértékek
meghatározásakor. 

N em változott az
építményadó, az ál-

talános adómérték külte-
rületi építmények adóté-
tele és a magánszemé-
lyek esetében. • Maga-
sabb adótétellel adóznak
viszont a 3 ezer négyzet-
métert meghaladó (a ke-
reskedelemrõl szóló tör-
vényben meghatározott)
bevásárlóközpontok, üz-
letek. Így a Római-par-
ton. (az Aranyhegyi-
patak-Nánási út-Kirá-
lyok útja-Barát-patak-
Duna folyam által hatá-
rolt területen) lévõ épü-
letek, épületrészek, vala-
mint a zenés táncos ren-
dezvények céljára hasz-
nált, legalább 250 ember
befogadására alkalmas

épületek. • Csökkent a
magánszemélyek gép-
jármû-, illetve csónaktá-
rolóinak adótétele. • A
telekadónál a megálla-
pítható maximum adó-
mérték 2014. január 1-
jétõl 331 forint/ négyzet-
méter/év. Ennél az adó-
nemnél a javasolt általá-
nos adómértéket azon-
ban évente 140 fo-
rint/négyzetméterben ha-
tározták meg, ami ki-
sebb emelést jelent, és
még így sem éri el a tör-
vény által engedélyezett
adómaximum 50 száza-
lékát. • A 3 ezer négyzet-
métert meghaladó bevá-
sárlóközpontokhoz, üz-
letekhez tartozó telkek
adótétele az emelést kö-
vetõen 300 forint/ négy-
zetméter/év lesz jövõre.
• A rendelet módosítása
nem érinti a magánsze-
mélyek kommunális
adójára, valamint az ide-
genforgalmi adóra vo-
natkozó korábbi szabá-
lyozást. 

Jövõ évi adózás

Az utcalétre kényszerült,
rossz pszicho-szociális hát-
terû fiatalok rehabilitációs
foglalkoztatását, a munka-
erõpiacon hátrányos hely-
zetû fiatalok képzését,
esélyegyenlõségük segíté-
sét, valamint a fiatalok to-
leranciaszintjének emelé-
sét, a családi életre való
felkészítését végzi évek
óta a Jövõbarát Alapítvány. 

Legismertebb prog-
ramjuk az Éjféli

Sportbajnokság, mely
már 2007 óta mûködik.
Az önkormányzat a meg-
lévõ együttmûködési
megállapodásban vállalt
célok magasabb szintû
megvalósítása érdekében
külön támogatást ítélt
oda a szervezetnek 2013-
ban a költségvetés mûkö-
dési tartalékából. 

A karácsonyi támoga-
tás keretébõl eddig is ré-
szesültek a rászorultak, il-
letve az intézmények. Az

erre a típusú segélyre jo-
gosultak száma idén vár-
hatóan 1800 lesz. Az ön-
kormányzat hosszú évek
óta támogatja karácsonyi
ünnepségek rendezését a
városrész oktatási, szociá-
lis és gyermekvédelmi in-
tézményeiben. Teszi ezt
annak ellenére, hogy idén
január 1-jétõl az iskolák
fenntartása már nem ön-
kormányzati feladat, az
intézményekbe járó, ke-

rületi tanulók támogatása
azonban továbbra is indo-
kolt, ezért erre a célra a
szociális szolgáltató fõ-
osztály kiadásai között je-
lentõs összeget különített
el. Az ünnepség szervezé-
séhez nyújtott támogatás
és az ehhez szükséges
kellékek vásárlása, aján-
dékcsomagokra és a kará-
csonyhoz kötõdõ kulturá-
lis rendezvényeken való
részvételre fordítható.

Szociálisan támogatott programok

Közterületi szabályozás
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és an-
nak nyilvántartási rendszerérõl szóló törvény lehetõsé-
get ad arra, hogy a kerület a Fõvárosi Önkormányzat
számára javaslatot fogalmazzon meg. A városvezetés
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a kerületi rendõrka-
pitányság és a közterület-felügyelet szakembereinek
egyetértésével azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a
szabálysértési törvény 179/A§ (1) bekezdésében fog-
laltakon túl nem tartja szükségesnek más közterüle-
tekre kiterjeszteni a szabályozást, ugyanakkor a
gyermekek védelme érdekében egyetért azzal, hogy a
kerületben található játszótereken az életvitelszerû
közterületi tartózkodás minõsüljön jogellenesnek.

Új tétellel csökken a rezsi 
a nyugdíjasházakban

Az önkormányzat a tulajdonában álló nyugdíjashá-
zi lakások bérlõi számára 2013. július 1-jétõl vissza-
menõleg biztosítja a rezsicsökkentések végrehajtá-
sáról szóló törvényben foglalt hulladékszállítási
szolgáltatás költségeinek csökkentésével járó 10
százalékos kedvezményt. Ennek fedezetét az ön-
kormányzati lakások lakbérbevétele adja. E döntés-
rõl és a részletekrõl az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. ad
majd tájékoztatást az érintettek számára.

Csendesebb éjszakák az üzletek körül
Változott az üzletek éjszakai nyitva tartásának
rendjérõl szóló önkormányzati rendelet. Az új sza-
bályozás szerint (a rendelet hatálybalépése után) a
bejelentést tevõ üzemeltetõk esetében az érintett
társasházak hozzájárulása nélkül nem lehet majd
szeszesitalt árulni 22 és 6 óra között. Egyúttal tiltott
zeneszolgáltatást, mûsoros elõadást nyújtani, és
bejelentés-köteles ipari tevékenységet, például au-
tójavítást, varrodai munkát végezni.

Differenciált helyi adózás,
szociális támogatás és díj

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az önkormányzat évek óta
támogatja a szociálisan
rászoruló gyermekek ét-
keztetését nyáron, tanítá-
si szünetben. Atámogatásra idén 54

napon nyílt lehetõ-
ség: 19 ezer adag ebéd
fogyott el, mely 4000-
5000-rel több, mint az
elõzõ évben, és megkö-
zelítõleg 500 gyermek ét-
kezését biztosította. A
nyári étkeztetés tapaszta-
latai alapján most kiter-
jesztették a támogatási
rendszert a III. kerületi
gyermekek reggelizteté-
sének támogatására. 

A Bosco Szent János
Ifjúsági, Nevelési és Ok-
tatási Alapítvány, illetve
az Összefogás Óbudáért
Egyesület célkitûzése,
hogy egyetlen óbudai
gyermeknek se kelljen
éhesen, korgó gyomorral
beülnie az iskolapadba.
Eddig mindkét szervezet
önkormányzati támogatás
nélkül, adományokból,
önkéntesek segítségével
reggeliztette a kerületi
gyermekeket. Most ehhez
ítélt oda támogatást a kép-
viselõ-testület. 

Több gyerek reggelizhet Henszlmann-díjas mûemlékvédõ 
Neubrandt Istvánné, a III. kerületi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, a „Braunhaxler” Óbudai Német
Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület tagja a
Henszlmann Imre születésének 200. évfordulója alkal-
mából rendezett emlékkiállításon, óbudai mûemlékvé-
dõ tevékenysége elismeréseként Henszlmann-díjat
vett át a Magyar Tudományos Akadémián.

Miniszteri díj óbudaiaknak
Óbudai vállalkozókat is kitüntetett október 23-a alkal-
mából Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.A Ma-
gyar Gazda-
ságért Díjat a
köz igazga-
tásban kima-
gasló teljesít-
ményt nyújtó
dolgozók nyer-
hették el, vala-
mint olyan vál-
lalkozók, akik
különösen so-
kat tettek a hazai gazdaság élénkítéséért. A III. kerületi-
ek közül Ormos István, a Duna Autó Zrt. vezérigazgató-
ja és Szabó Lajos, a Welltone-1991 Vendéglátó Kft. tu-
lajdonosa vehette át a magas elismerést.

Lengyel kitüntetés 
az Óbudai Egyetem rektorának 
Az Óbudai Egyetem rektora, Prof. Dr. Rudas Imre a
Wroclawi Mûszaki Egyetem Honorary Professor kitün-
tetését vette át az ünnepélyes tanévnyitón. Az Óbudai
Egyetemnek régre visszanyúló, szoros kapcsolata van
a Wroclawi Mûszaki Egyetemmel. Egyik jogelõd intéz-
ménye, a Bánki Donát Mûszaki Fõiskola már 2000 no-
vemberében tárgyalásokat folytatott a kétoldali kapcso-
latok lehetõségeirõl és együttmûködési megállapodás-
ról. A 2002 áprilisában megkötött szerzõdést 2009-ben
megújították, 2010-tõl pedig folyamatos Erasmus pá-
lyázati kapcsolatban áll a két intézmény. A tanévnyitó
ünnepség kiemelkedõ eseménye volt a kitüntetések át-
adása. Honorary Professor kitüntetõ címet vehetett át
többek között Prof. Dr. Rudas Imre.

Kortárs köztéri mun-
kák, így szobor,

szoborcsoport, térinstal-
láció létrehozására hirde-
tett nyílt pályázati felhí-
vást a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) Vizuális
Mûvészetek Kollégiuma.
Egy pályázó maximum 5

millió forint támogatást
kaphat, amely a pályázat
teljes költségvetésének
maximum 70 százaléka.
Idén júniusban elkészül-
tek a Békásmegyer-
Ófaluban, a Templom ut-
ca 11. szám alatti köz-
park és játszótér kiviteli

tervei. Helyi lakosok
kezdeményezésére ebben
a parkban a jövõre 250
éves, Munkás Szent Jó-
zsef templom közelében
a szentrõl készülõ szobor
megvalósítására nyílhat
lehetõség a pályázati tá-
mogatásból. Sz.

Új szobrok szépíthetik a városrészt

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.

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.
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Oktatás

A Nyugdíjasok Óbudai Aka-
démiáján minden csütörtö-
kön zsúfolásig telt terem
fogadja az elõadókat. Az
október 17-ei elõadáson
Bús Balázs polgármester
köszöntötte az érdeklõdõ
idõseket.

A Zsigmond Király
Fõiskola (ZsKF) a

hazai idõsoktatás, mos-
tanra úgy tûnik, egyet-
len központja. Itt az 50
év feletti hallgatók idõs-
oktató-idõsképzõ okle-
velet kapnak a tanfo-
lyamok elvégzése után.
A ZsKF és a III. kerüle-
ti önkormányzat 2011
õszén indította útjára a
Nyugdíjasok Óbudai
Akadémiáját. Az elõ-
adások minden csütörtö-
kön 14 órakor kezdõd-
nek, amelyeken minden
50 év feletti érdeklõdõ
ingyen vehet részt. Az
elõadásokra nem kell
elõre jelentkezni.

Az október 17-ei ese-
ményre ellátogatott Bús
Balázs polgármester, aki
beszéde elején örömét
fejezte ki a sok érdeklõ-
dõ láttán.

- Nemrégiben a ke-
zembe került egy kuta-
tás néhány részlete,
amelyet a debreceni
egyetem szakemberei
végeztek, melyben azt
vizsgálták, mi volt a ki-
lencvenéves emberek
számára a legfontosabb
az életben, mi hajtotta,
mi segítette õket, ren-
delkeznek-e kivételes
képességekkel e szép
kor megéléséhez? -
kezdte köszöntõjében a
polgármester, majd így
folytatta: nagyon érde-
keseknek és megfonto-
landónak tartom a vá-
laszt, ezért most meg-
osztom önökkel is. Aho-

gyan éltek, az hosszú
életre predesztinálja
õket. Egész életükben
sokat mozogtak, mér-
tékletes életet éltek. To-
vábbá az is kiderült,
hogy érdemes a családi
életbe energiát fektetni:
egyrészt a család valódi
életcél, amely egy életen
át belsõ hajtóerõ, más-
részt a megkérdezettek
hosszú öregségükben is
folyamatosan profitál-
nak a család támogatá-
sából. A család egyéb-
ként ezeknél az embe-
reknél jellemzõen fonto-
sabb volt a megélhetés-
nél, a becsületnél vagy
az egészségnél is.

Az alkalmazkodás ké-
pességének hiánya, az
újszerû feladatok kerülé-
se már fiatalkorban
megkezdõdik, 45-50 év
után a rugalmatlanság-
gal járó folyamatok álta-
lában gyorsulnak. Az ér-
deklõdés és a gondolko-
dás beszûkülésével erõ-

södik a szokásokhoz és
az ismétlõdõ magatar-
tásformákhoz való ra-
gaszkodás, ami azután
magával hozza a meg-
gyõzõdés kialakulását -
írja egyik tanulmányá-
ban Maróti Andor. A ha-
zai felnõttoktatás egyik
szakértõje felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy „akik
már fiatalabb korukban
elkényelmesedtek, ha-
marabb veszítik el fizi-
kai erejüket, mozgé-

konyságukat, s akik le-
szoktak a szellemi mun-
káról, az olvasásról, az
intenzív gondolkodást
igénylõ problémák meg-
oldásáról, azoknak az
agysejtjei hamarabb vál-
nak képtelenné a való-
ság új jelenségeinek fel-
dolgozására” - zárta

gondolatait a kerület ve-
zetõje.

A Nyugdíjasok Óbu-
dai Akadémiája nem ke-
vesebbre vállalkozott,
mint felvenni az idõ ke-
rekével a versenyt, az új
megismertetésével meg-
állítani ezt a tendenciát.

A hallgatóság motivá-
cióját tekintve vegyes:
vannak akik még munkát
szeretnének vállalni,
vannak, akik mindig is
nyitottak voltak az új-
donságokra, vannak aki-
ket egy kreatív közös-
séghez való tartozás visz
a tanfolyamokra, vannak
akik gyermekeikhez,
unokáikhoz szeretnének
a tudás által közelebb ke-
rülni. De bármi is legyen
az ok, õk már felismer-
ték azt, hogy az egész
életen át tartó tanulás,
valamint a munkakör-,
esetleg szakmaváltás
idõs korban is természe-
tes része az életnek. Az
„örök ifjúság” titka a fi-
zikai és szellemi konst-
ruktivitásban rejlik.

Az akadémián a részt-
vevõk olyan ismereteket
szerezhetnek, melyek
azonnal hasznosíthatók
és könnyítik életük ala-
kulását. Az oktatók igye-
keztek úgy összeállítani
a programot, hogy a
képzés nem tantárgy-,
hanem felnõttcentrikus,
azaz teljes mértékben a
résztvevõk igényeihez
alkalmazkodik.

Az idei elõadások csütörtökönként
2013. október 24. 14 órakor Bajusz Klára (PTE, egyetemi docens): Az írni-ol-
vasni tudás mint társadalmi probléma.
2013. október 31. 14 órakor Dr. Kabai Imre (fõiskolai tanár): A Pán Péter-ef-
fektus és ennek társadalmi hatásai.
2013. november 7. 14 órakor Dr. Hubai László (egyetemi tanár): Emberkép és
embereszmény a különbözõ történelmi korszakokban II.
2013. november 14. 14 órakor Veresné Dr. Bálint Márta (SE, egyetemi adjunk-
tus): Zsírok és olajok az idõsek táplálkozásában.
2013. november 21. 14 órakor Dr. Bernek Ágnes (fõiskolai tanár): Kelet- és Kö-
zép-Európa a 21. század geopolitikai erõviszonyaiban.
2013. november 28. 14 órakor Dr. Soós Andrea (Gobert és Társai Ügyvédi Iro-
da, vezetõ ügyvéd): Személyes adatok védelme.
2013 december 5. 14 órakor Dr. Jászberényi József: Oral history és önkéntes-
ség, mint a gerontoedukáció új formái; Évzáró.
2013. december 12. 14 órakor Dr. Kõrösi Márta (egyetemi docens): A szeretet
gyakorlata.
(További információ a Zsigmond Király Fõiskola honlapján: www.zskf.hu)

Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája 

A boldog idõskor titka: tanulni élethosszig 

Számítógépes tanfolyam idõseknek 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braun-
haxler” Egyesület várja az érdeklõdõket a november
12-én induló, „Ismerkedés a számítógéppel és az
internettel; Idõsebbek is elkezdhetik” címû tanfo-
lyamára. (Jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-
221-4938-as telefonszámon.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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KOSZORÚZÁS A SZENTLÉLEK TÉRI KOPJAFÁNÁL. A III. kerületi oktatási intézményekben, illetve több más óbudai helyszínen is megemlékezéseket
tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc hõsei elõtt tisztelegve október 22-én. Az Óbudai Gimnázium diákjai és tanárai együtt koszo-
rúztak a Szentlélek téri kopjafánál. Az eseményen Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képviselõ, valamint Tamás Ilona tankerüle-
ti igazgató mécsessel emlékezett a hõsökre 

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hõseire em-
lékezve tartott koszorúzást
az önkormányzat a Szent Pé-
ter és Pál Fõplébánia-temp-
lomnál október 22-én. 

Az 1956-os megemlé-
kezés napja 1989.

október 23-a óta kettõs
nemzeti ünnep Magyaror-
szágon. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc
kezdetének, az 1989-es
harmadik magyar demok-
ratikus köztársaság kikiál-
tásának napja.

Menczer Erzsébet or-
szággyûlési és önkor-
mányzati képviselõ a
Szent Péter és Pál Fõplébá-
nia-templomnál található I.
világháborús hõsi emlék-
mûnél mondott beszédet. 
- … A rendszerváltás utáni
Magyarország ettõl a törté-
nelmi cselekvésponttól
származtatja önazonossá-
gát… az a kiindulópon-
tunk, hogy apáink és nagy-
szüleink a világ elõtt bebi-

zonyították, nem kérnek
abból a rendszerbõl…,
amely nemcsak katonai,
hanem polgári lakosságu-
kat is elhurcolta, amely
megteremtette a Gulag
mintájára itthoni táborait,
Recsken, Kistarcsán és
másutt…. Mai nemzeti ün-
nepünk a bátorság és a sza-
badság iránti vágy találko-
zásának ünnepe. 

Miután édes-
apám  és édes-
anyám a II. vi-
lágháborút kö-
vetõen 106 hó-
napot töltött a
Szovjetunió-
ban a Gulag
különbözõ tá-
boraiban, vagy
ahogy akkori-
ban mondták
„ tanu lmány-
úton”; magam
is megtapasz-
talhattam vala-
mit abból a fe-
szítõ érzésbõl,
amely a meg-

alázott és hallgatásra
kényszerített egyetemis-
tákat, munkásokat és
pesti srácokat október
23-án az utcára hívta.
Az 1956-os forradalom
õszinte szabadságeszmé-
nyét ma már azok sem
kérdõjelezik meg, akik-,
vagy akiknek családtag-
jai annak idején a bari-
kád túlsó oldalán álltak.

Az elmúlt négy évre te-
kintve így folytatta: - Kez-
deményezõ társaim törek-
véseit, munkáját össze-
fogva sikerült egyetlen, a
történelemmel szembené-
zõ javaslattá emelni azt a
sok évtizedig tiltott meg-
emlékezést, amely a csa-
ládokban ott élt tovább, de
a hallgatás fala miatt az
újabb generációk számára
nem volt világos, helye-
sebben, egyoldalúan volt
csak  nyilvánvaló.  Afiata-
loknak akkor adunk he-
lyes mércét a kezükbe, ha
a vörös és barnainges fa-
sizmust, a szögesdrótok
világát egyöntetûen ítél-
jük meg. Ám visszatér a
fojtogató düh érzése, ami-
kor a véreskezû szovjet
diktátor szobrának ledön-
tését, a jelen tökmag-
jankói saját handabandá-
zásukkal igyekeznek pár-
huzamba állítani. Mélysé-
gesen felháborító, de de-
mokratákként tûrjük azt
is, hogy a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen, a sza-
badságharc indulópontjá-
nak lépcsõjén szónokol az
az ember, aki 2006 õszén
saját nemzettársaira löve-
tett. Hát így él tovább a
hazaáruló Kádár gondol-
kodásmódja köpönyeg-
forgató szellemi örökösei-
ben (…), ezért azt kell
mondanom, a mai politi-
kai elit régi tartozása,
hogy megismerhetõvé te-
gye az elnyomó gépezet
legapróbb csavarjait is -
hangsúlyozta Menczer
Erzsébet. - 1956 októberé-
ben Magyarország jobbik

része fellázadt a diktatú-
rával szemben, és kísérle-
tet tett arra, hogy vissza-
emelje a politika foga-
lomtárába a bátorság, bi-
zalom, törvényesség, hit
és becsület szavakat. Ok-
tóber 23-a megteremtette
azt a csodát, hogy meg-
maradtunk elnyomva is
magyarnak,… hogy ma
is hihetünk az összetarto-
zásban, hogy helyünk
van a világban, a Kárpát-
medencében, és  itt Óbu-
dán is. Minden kudarc,
megpróbáltatás és elhall-
gattatás ellenére is dicsõ
múltunk van és ennél
fogva jövõnk is - zárta
gondolatait. 

A beszéd után Slemmer
Ádám, Kiss Dénes: Ve-
lünk, vagy ellenünk címû
versét szavalta el. AJózsef
Attila-díjas írót és költõt e
verséért 1957-ben kizár-
ták az ország összes fõis-
kolájáról és egyetemérõl,
majd internálták. 

Aszavalat után a koszo-
rúkat helyezték el. Az em-
lékezés virágait elsõként
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, majd
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata nevében Bús
Balázs polgármester és
Menczer Erzsébet ország-
gyûlési és önkormányzati
képviselõ helyezte el.
Majd sorban következtek
a III. kerületi szervezetek
és pártok képviselõi, illet-
ve a jelenlévõ magánsze-
mélyek  is, akik egy-egy
koszorúval és mécsessel
hajtottak fejet ‘56 hõseire
emlékezve. Sz.

„A bátorság és a szabadság iránti vágy találkozásának ünnepe”

Az ‘56-os hõsökre emlékeztek

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Beruházás – Parkolás

Helyiek és turisták
egyetértenek abban,

hogy Szentendre a Duna-
kanyar ékköve. Olyan pá-
ratlan mûemlékegyüttes,
amelynek védelme a
mindenkori városvezetés
kötelessége. Éppen ezért
tartott attól a helyiek egy
része, hogy a Duna-partra
tervezett mobilgát-rend-
szer kárt tesz ebben a pá-

ratlan szépségben. Az
idei nyár óta ezt már sen-
ki nem gondolja így.

Dönteni kellett
Viták pergõtüzébe ke-

rült a szentendrei önkor-
mányzat, amikor úgy
döntött, hogy elbontatja
a régi gátrendszert, és
mobilgátat építtet a he-
lyére - árulta el a Pol-

gármester címû
lapnak Kádár
Kristóf, az ön-
k o r m á n y z a t
kommunikáci-
ós referense. 

A városveze-
tés lakossági
f ó r u m o k o n ,
online felülete-
ken, levélben,
telekommuni-
kációs csator-
nákon igyeke-
zett folyamatos
kapcsolatot tar-

tani a lakossággal, ki-
kérni a véleményeket,
ezeket figyelembe venni
a tervezésnél. A nyári
áradások híre felgyorsí-
totta az eseményeket:
meg kellett hozni a vég-
leges döntést.

Védekezés hat
kilométeren
Hat és fél kilométeren

folyt árvízi védekezés a
parton. Miközben az or-
szág a Dunakanyarért
aggódott, Szentendrére
azért is odafigyelt a mé-
dia, mert mindenki tud-
ta: itt a mobilgát dunai

fõpróbája zajlik. A kom-
munikációs referens tá-
jékoztatása szerint a vá-
rosban ma már senki
nincs, aki kétségbe von-
ná a mobilgát fontossá-
gát, hiszen a rendszer
meg tudta védeni a ve-
szélyeztetett szakaszo-
kat. A mobilgát bebizo-
nyította, hogy képes el-
lenállni a folyó mind
erõsebb áradásainak, és
- ami talán a legfonto-
sabb - Szentendre szép-
ségében ma is épp úgy
gyönyörködhet bárki,
mint azelõtt.

K. Gy.

Szentendrét megvédte az áradástól az új védelmi rendszer

A Dunakanyarban a gát gyõzött

Szentendrét megvédte a mobilgát. Elsõsorban azt a tör-
ténelmi belvárost, amelyet sokan a leginkább féltettek
az új védelmi rendszertõl. Ma már nincsenek kétségek.

Felvételünk a tereprendezés elõtt készült

Az önkormányzat a fizetõ-
parkolási rendszer beve-
zetését 2014. január 1-re
ütemezte, de a rendszer
indítását két tényezõ is
hátráltatja. 

A z egyik a parkoló
automaták beszer-

zésére irányuló közbe-
szerzési pályázat kivi-
telezése, a másik pedig
egy megállapodás, me-
lyet a Fõvárosi Önkor-
mányzattal kell meg-
kötni, hiszen a kerület-
ben számos kijelölt, fi-
zetõs parkolóhely a fõ-
város tulajdonában
van. A megbízás arról
szól, hogy a III. kerüle-
ti önkormányzat által
megbízott közterület-
felügyelet üzemeltethe-

ti a fõvárosi tulajdonú
közterületeken is a par-
kolást a jogszabályok-
nak megfelelõen. Az
önkormányzat meg-
küldte a fõvárosnak ezt
a megállapodás-terve-
zetet, a végleges szer-
zõdés azonban még
nincs meg.

A parkoló automaták
beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás
szintén a januári beve-
zetéshez volt igazítva,
de a részvételi szakaszá-
ban a DBM Banktechni-
kai Kft. elõzetes vita-
rendezési kérelmet ter-
jesztett elõ, majd a ren-
delkezésére álló határ-
idõ utolsó napján jogor-
voslati kérelmet nyújtott
be a Közbeszerzési

Döntõbizottság felé. A
jogorvoslati eljárás a na-
pokban elindult, de a
döntõbizottság az eljá-
rás megindításától szá-
mítva 30 nap alatt hozza
meg a döntését, mely
határidõ egy alkalom-
mal meg is hosszabbít-
ható. Az óbudai önkor-
mányzat mást nem tehet
az így kialakult helyzet-
ben, mint várja a bizott-
ság állásfoglalását,
amelynek értelmében
elõfordulhat, hogy nem
lesz tartható a megadott,
2014. január 1-jei határ-
idõt.

A jogorvoslati eljárás
ellenére azonban az ön-
kormányzat bízik ab-
ban, hogy mégis lehet
tartani a januári beveze-

tést, ezért a parkolási
engedélyek kiadása és
az egyéb adminisztráci-
ós intézkedések egy hé-
ten belül elindulnak,
hogy mindenki idõben
hozzájusson az engedé-

lyéhez, valamint a la-
kosság tapasztalhatta,
hogy a fizetõs parkoló-
helyek felfestése és az
összes forgalomtechni-
kai beavatkozás megtör-
tént.

Jogorvoslati kérelem elõterjesztése és a fõvárosi megállapodás hiánya hátráltatja a január 1-jei indulást

Csúszhat a fizetõparkolás bevezetése

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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N agyobb területen,
több szolgáltatás-

sal várja a helyieket az
október 29-én átadott

békásmegyeri 1-es posta
a Víziorgona utcában.
Hétköznapokon 9-tõl 20
óráig tart nyitva.

Posta nyílt a Víziorgona utcában

Budapest Fõváros III. kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának pol-
gármestere felhívással fordul a kerületi
társadalmi és érdekképviseleti szervek-
hez, valamint a lakossághoz.
Budapest Fõváros III.kerület, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján megindította a III. kerület teljes
közigazgatási területére vonatkozóan az Óbu-
da-Békásmegyer Városrendezési és Építési
Szabályzata (ÓBVSZ) felülvizsgálata készítésé-
nek elõzetes véleményezési eljárását.
Az ÓBVSZ felülvizsgálat készítésérõl az
alábbi elõzetes tájékoztatást adjuk:
A rendezés alá vont terület Bp., III. kerület
teljes közigazgatási területe.
A 32/2001. (XI. 30.) rendelettel elfogadott
Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és

Építési Szabályzata (ÓBVSZ) 2001 no-
vember végi jóváhagyása óta eltelt idõ, a
megváltozott jogszabályi környezet, vala-
mint a rendelet napi alkalmazásában szer-
zett tapasztalatok és hatósági, tervezõi, la-
kossági visszajelzések rámutattak a ren-
delet idõszerû felülvizsgálatára, a norma-
szöveg átfogó pontosítására, javítására,
valamint az ÓBVSZ rajzi mellékleteinek a
szöveges korrekció szerint szükséges kor-
rigálására.
2013. január 1-jével jelentõsen megváltoz-
tak a településrendezést érintõ jogszabály-
ok (Étv, OTÉK), melyek miatt idõszerûvé
vált a teljes ÓBVSZ jogi felülvizsgálata.
A 2001-ben hatályba lépett, Budapest III.
kerület teljes közigazgatási területét lefedõ
ÓBVSZ felülvizsgálata során az eltelt mint-

egy 12 évben felmerült változásokkal, prob-
lémákkal, észrevételekkel foglalkozunk, an-
nak érdekében, hogy a szabályzat megfele-
lõ alapot jelentsen a mindennapi hatósági
munkához, a kerület fejlesztéséhez.
A rendezés várható hatása, hogy megte-
remtve az összhangot a felsõbb szintû jog-
szabályokkal, valamint az elõírások ponto-
sításával elõsegíti a kerület fejlõdését.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a
készülõ ÓBVSZ felülvizsgálattal kapcso-
latban elõzetesen észrevételük, javasla-
tuk van, úgy azt írásban Budapest fõváros
III. kerületi Polgármesteri Hivatal Fõépítészi
és Várostervezési Irodájához (Bp., III. Hídfõ
utca 18.) 2013. december 4-ig juttassák el.

Bús Balázs
polgármester

Véleményeket kérnek a városrendezési és építési szabályzat készülõ felülvizsgálatáról 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bús Balázs polgármester, Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati képvi-
selõ és Németh Emil, a Magyar Posta üzemeltetési vezérigazgató-helyettese a pos-
ta átadásán
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Beruházás – Közlekedés

A Csúcshegy és az Arany-
hegy kedvezõbb közleke-
dési kapcsolatának bizto-
sítása érdekében társa-
dalmi egyeztetést folyta-
tott a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK). Mo-
dern, úgynevezett igény-
vezérelt járatokat kíván-
nak bevezetni az említett
helyeken. A telefonhívás-
ra közlekedõ járatokkal az
a cél, hogy bekapcsolják
a két, tömegközlekedés-
sel ma nem lefedett kert-
várost a fõvárosi közössé-
gi közlekedési hálózatba. 

Új buszjárat 
az Aranyhegyre

a 219-es 
Az aranyhegyi lakóte-

rület közösségi közleke-
dési ellátásának érdeké-
ben új, 219-es jelzésû já-
ratot tervez bevezetni a
BKK. A térség úthálóza-
tának sajátosságai miatt a
vonalon csak mikrobusz
közlekedhet, mely vi-
szonylag könnyedén meg
tud fordulni az aranyhe-
gyi célpontoknál. A járat
az Óbudai temetõtõl indul
telefonhívásos igénybeje-
lentés alapján menetrend-
ben rögzített idõpontok
szerint, ahol csatlakozik a
160-as, 218-as és 260-as
járatokhoz.

A 219-es járat a tervek
szerint minden nap 6 és
22 óra között, a hétköz-
napi csúcsidõszakokban
30 percenként, azon kí-
vül pedig 60 percenként
közlekedik, egyelõre kí-
sérleti jelleggel, elõrelát-
hatóan 2013 novemberé-
tõl. A busz normál BKK-
tarifával vehetõ igénybe,
azaz a szokásos jegyek,
bérletek és kedvezmé-
nyek (pl. 65 éven felüli-
eknek ingyenes utazás)
érvényesek rá is.

A rugalmas közlekedé-
si rendszer értelmében
Aranyhegyen a 219-es
mikrobusz nem fix útvo-
nalon közlekedik, hanem
a lehetséges útszakaszok,
fel- és leszállópontok kö-
zül csak azokat érinti,
ahova vagy ahonnan az
ügyfelek az utazási szán-
dékot jelzik. Az Óbudai
temetõ és a Mészkõ utca
között Aranyhegy felé
csak felszállás céljából, az
Óbudai temetõ felé pedig
csak leszállás céljából

állna meg a busz a követ-
kezõ megállóhelyeken:
Óbudai temetõ, Óbudai
autóbuszgarázs, Aranyhe-
gyi lejtõ, Ürömhegyi lej-
tõ, Mészkõ utca.

Mivel a terepviszonyok
az Aranyhegyen nem te-
szik lehetõvé hagyomá-
nyos autóbusz megállóhe-
lyek kiépítését, úgyneve-
zett fel- és leszállási helye-
ket jelöl ki a BKK a Mész-
kõ utca-Saroglya utca út-
vonalon. A négy helyszín:
Csikóvár utca, Lepence ut-
ca, Mácsony utca és a Kõ-
por köz keresztezõdése.

A BKK javasolja to-
vábbi fel- és leszállási
pontok kijelölését a
Mészkõ utca-Saroglya ut-
ca tengely mellékutcáiban
a következõ helyeken: a
Csikóvár utcában az
Apátkút utcai keresztezõ-
désnél, a Lepence utcá-
ban az Apátkút utcai ke-
resztezõdésnél, a Cser-
szömörce utcában az
Ürömhegyi lejtõ kereszte-
zõdésénél, az Iglice utcá-
ban az Óarany utcai ke-

resztezõdésnél és a Kõpor
köz-Kõpor utca kereszte-
zõdésénél.

Meghosszabbított
buszjárat a 260-as

a Csúcshegyre
A BKK a 260-as busz

bizonyos járatait meg-
hosszabbított útvonalon
tervezi járatni a Csúcs-
hegyre. Ha egyes utasok
igénylik, a vezetõvel tör-
ténõ egyeztetést követõen,
illetve elõzetes telefonos
bejelentés után a busz to-
vábbmegy a Kocsis Sán-
dor úti végállomás után a
Harsánylejtõ Kertváros
elnevezésû autóbusz for-
dulóig, majd visszafordul.
Ezzel a járattal a csúcshe-
gyi kertes házas övezet és
a Testvérhegy északi része
lesz könnyebben megkö-
zelíthetõ busszal. Ezek a
buszok is 6 és 22 óra kö-
zött járnának, igény sze-
rint 30-40 percenként a
csúcsidõszakban, azon kí-
vül pedig 60 percenként.
Akísérleti jellegû járat no-
vembertõl indulna, nor-
mál tarifával.

A Batthyány tér és a
Bóbita utca között a meg-
állóhelyek változatlanok,
utána viszont a követke-
zõk: Harsánylejtõ Kertvá-
ros felé Kocsis Sándor út
(a Bécsi úton), Vadóc utca
(a Kocsis Sándor út és a
Vadóc utca keresztezõdé-
sénél), Harsánylejtõ Kert-
város (az autóbusz fordu-
lóban). ABatthyány tér fe-
lé a Harsánylejtõ Kertvá-
ros (az autóbusz forduló-
ban), Vadóc utca (a Ko-
csis Sándor út és a Vadóc
utca keresztezõdésénél),
Kocsis Sándor út (az autó-
busz fordulóban). 

Autóbuszok telefonhívásra

Az önkormányzat
megbízásából a Swi-

etelsky Magyarország
Kft. az Égetõ és a Tán-
csics utcában felújítási
munkálatokat kezdett ok-
tóber 24-én. A befejezés

várható dátuma novem-
ber 30-a. Az Égetõ utca
(Pusztadombi utca-Tán-
csics utca közötti szaka-
szának) valamint a Tán-
csics utca (Égetõ utca-
Ezüsthegy utca közötti

szakaszának) rekonstruk-
ciója idejére az utcákat
egyirányúsították. Kérik
az autótulajdonosokat,
hogy a kivitelezéssel érin-
tett területen november
végéig ne parkoljanak,
ezzel segítsék a munka
mielõbbi befejezését!

Egyirányúsított utcák

Új információs digitális táblákat helyeztek el a 134-es
autóbuszokon

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Dr. Puskás Emese, a Szent
Margit Rendelõintézet Tü-
dõgondozó Intézetének és
Tüdõszûrõ állomásának
szakmaiterület-vezetõ fõ-
orvosa a rendszeres tüdõ-
szûrés fontosságáról be-
szélt lapunknak.

- Nagyobb bajt elõzhe-
tünk meg, ha évente egy-
szer tüdõszûrésen veszünk
részt. Ezért annak is fontos
elmennie, akinek a tör-
vény értelmében egy mi-
nimális összeget kell fizet-
nie érte - figyelmeztetett a
tüdõgondozó vezetõje.

- Számomra a fulladás
az egyik legijesztõbb ér-
zés.  Ez az egyik oka an-
nak, hogy tüdõgyógyász-
nak tanultam - árulta el dr.
Puskás Emese, aki már a
gimnáziumi évek alatt az
orvosi pálya mellett dön-
tött. - Az egyetem alatt
gégészetbõl TDK-ztam,
meg is leptem a tanárai-
mat, amikor végül nem
azt a szakirányt választot-
tam. De a mai napig tu-
dom, hogy jól döntöttem.
A tüdõgyógyászat fontos
határterület, mivel na-
gyon sok betegségnek
van megnyilvánulása a
tüdõben. Aki tehát jól is-
meri ezt, sok emberen se-
gíthet. Tudom, hogy több
betegemet - a krónikus

betegekre gondolok -
nem gyógyíthatom meg a
szó klasszikus értelmé-
ben, de hozzájárulhatok
az életminõségük javulá-
sához, ahhoz, hogy visz-
szataláljanak az élet örö-
méhez, és ez engem is jó
érzéssel tölt el. Mint
ahogy az is, ha meggyó-
gyíthatok valakit.

Klasszikus 
és alternatív 
A doktornõ nem egye-

düli orvos a családban, ezt
a hivatást választotta nõ-
vére is, aki korábban
aneszteziológusként dol-
gozott. Õ irányította húga
figyelmét a homeopátiás
gyógyítás felé.

- Eleinte idegenkedtem
ettõl a gyógymódtól, de a

testvérem tanácsára, saját
problémám kezelésére
próbáltam ki, és meggyõ-
zött. Gyermekeim szüle-
tése után számos antibio-
tikus kezelést sikerült el-
kerülni ezzel a módszer-
rel. A Homeopata Orvosi
Egyesület szervezésében
kezdtem a tanulmányai-
mat ezen a területen, az-

óta folyamatosan tanulom
ezt a gyógymódot is. Úgy
érzem, az én munkám így
kerek: a tüdõgyógyászat,
a légzés-rehabilitáció, és a
homeopátia együttesével
- tudtuk meg a fõorvos
asszonytól.

Dr. Puskás Emese
Szentendrérõl érkezett a
kerületbe, de családi szá-
lak már korábban is kö-
tötték ide.

- Én a XII. kerületben
nõttem fel, de a családom-
ból többen az Árpád Gim-
náziumba jártak, és laknak
jelenleg is a kerületben,
így nem volt idegen szá-
momra Óbuda. Radics fõ-
orvos asszony hívott ide
még 2006-ban, és nagy
örömmel jöttem. Szeretek
itt dolgozni - mondta.

Pénzért 
is megéri

2014 januárjától lénye-
gesen változik a tüdõszû-
rés megszokott rendje,
melyek a lakosságot is

érintik, ezekre a doktornõ
fontosnak tartotta felhívni
a figyelmet.

- A tüdõszûrés eddig
nem mindenhol volt köte-
lezõ, csak az olyan terüle-
teken, ahol az ÁNTSZ ezt
elõírta. Ilyen volt például a
III. kerület is, ahol a tbc át-
fertõzöttsége meghaladta a
határértéket. Anyáron mó-
dosított jogszabály szerint
2014. január 1-jétõl meg-
szûnik a kötelezõ szûrés a
felnõtt lakosság körében.
40 év felettieknek egy év-

ben egyszer ingyenesen
kérhetõ a vizsgálat, azon-
ban a jelentkezés önkén-
tes, behívó már nem fog
érkezni. Ingyenes a szû-
rés továbbá a tbc-s beteg
környezetében élõknek,
meghatározott foglalko-
zást végzõknek, szakisko-
lák tanulóinak, de a jogo-
sultságot igazolni kell. A
negyven alattiaknak, illet-
ve a nem III. kerületi lako-
soknak fizetniük kell a
szûrõvizsgálatért a Lakta-
nya utcai rendelõben. Úgy
vélem, azoknak is fontos
az évenkénti tüdõszûrés,

akiknek nincs kötelezett-
ségük rá, hiszen számos
betegség - ilyenek például
a daganatos betegségek -
csak idõben elvégzett szû-
réssel ismerhetõek fel és
kezelhetõek. Ezért arra ké-
rem az olvasókat, hogy
vegyenek részt az ingye-
nes szûréseken, akiknek
pedig ezt a törvény nem
teszi lehetõvé, szánják rá
azt az évi 1700 forintot!
Megéri a befektetés - fi-
gyelmeztetett dr. Puskás
Emese. (kerék)Felhívás élelmiszertermelõk és forgalmazók részére

Az Óbuda-békásmegyeri Iskolabüfé Munkacsoport várja azok jelentkezését,
akik szívesen szállítanának egészséges büféételeket az I., II., III. kerületi is-
kolák büféibe.
Az Egészségesebb Iskolabüféért Óbudán Program rendezvényén iskolabüfé
üzemeltetõkkel, pedagógusokkal, diákokkal találkozhatnak, egyben lehetõsé-
gük van bemutatkozni és termékeiket bemutatni az iskolabüfék üzemeltetõinek.
Idõpont: 2013. november 13-án 13-tól 16 óráig. Helyszín: Árpád Gimnázium.
A rendezvényen lehetõség lesz bemutatkozásra, kóstoltatásra, ajánlattételre.
A jelentkezéshez kérjük, küldjön e-mailt a 03kerulet@kmr.antsz.hu címre elérhetõ-
ségeivel és részvételi
szándékával. A levélhez
csatoljon egy maximum 1
oldalas leírást a szállítani
kívánt termékrõl, írja le,
hogy az miért egészséges
az iskoláskorúaknak, illet-
ve milyen feltételekkel tud-
ja szállítani.

Óbuda-békásmegyeri 
Iskolabüfé Munkacsoport

Változások a tüdõszûrés rendjében

Dr. Petrik Róbert korábbi
orvosigazgató lett 2013. no-
vember 1-jétõl a Szent Mar-
git Rendelõintézet ügyveze-
tõ-igazgatója, miután dr.
Thomka György megbízása
október végén lejárt.

ASzent Margit Rende-
lõintézet Nonprofit

Kft. jelenlegi ügyvezetõjé-
nek, dr. Thomka György-
nek megbízása 2013. októ-
ber 31. napján lejárt. A
tisztség betöltésére kiírt pá-

lyázat eredménytelen lett,
ezért a kft. törvényes mû-
ködése érdekében Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete dr. Petrik Róbertet
bízta meg a Szent Margit
Rendelõintézet Nonprofit
Kft. ügyvezetõi feladatai-
val, aki 2013. november
1-jétõl 2 évig vezeti az in-
tézményt. Dr. Thomka
György orvosigazgatóként
folytatja munkáját a rende-
lõintézetben.

Új ügyvezetõ-igazgató a Szent
Margit Rendelõintézetben

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

Bár idén a budapesti laká-
sok 10 százalékába nem
tudtak bejutni a kémény-
seprõk, a zárt lakások szá-
ma így is jóval alacso-
nyabb, mint az elmúlt évek-
ben, amikor minden ötödik
lakás kéményét nem tud-
ták megvizsgálni. A ka-
tasztrófavédõk és a ké-
ményseprõk ismételten fel-
hívták a lakosság figyel-
mét, hogy az éves kémény-
ellenõrzés elengedhetetlen
a mérgezések kockázatá-
nak minimalizálásához.

Akötelezõ kéményel-
lenõrzéseket a jog-

szabályokba foglaltak
szerint elõre ütemezett
módon, sormunka jelleg-
gel végzi a közszolgálta-
tó. 2013 január és szep-
tember között 53 ezer la-
kásba nem engedték be a
kéményseprõket az el-
lenõrzés idején. Mindez
azt jelenti, hogy a vizsgá-

latokat a lakások 10 szá-
zalékában nem tudta el-

végezni a közszolgáltató
a két meghirdetett alka-

lommal, illetve azt 30 na-
pon belül pótlólag sem
vette igénybe az ingatlan
tulajdonosa vagy haszná-
lója. Ezen ingatlanokat a
kéményseprõknek át kell
jelenteniük a hatóságnak,
azaz az illetékes kataszt-
rófavédelmi igazgatóság-
nak.

Az év elsõ kilenc hó-
napjában ellenõrzött kö-
zel 600 ezer fõvárosi cí-
men végeztek ellenõr-
zést a kéményseprõk.
Az ellenõrzések során
1.900 címen találtak
életveszélyes kéményt.
Ezen, az égéstermék tar-
tós visszaáramlását mu-
tató, vagy tömörtelen, il-
letve állagromlott, vagy
a tûzbiztonsági elõírá-
soknak nem megfelelõ,
vagy nem tisztítható ké-
mények használata köz-
vetlen életveszélyt jelent
mind azok használóira,
mind annak környezeté-
ben élõkre. Az életve-
szélyes kémények hasz-
nálatát a katasztrófavé-
delem megtiltja a hiba
kéményseprõ-ipari nyi-
latkozattal igazolt elhá-
rításáig.

Fûtési idõszakban a
szén-monoxid mérgezé-
sek kockázatának mini-
malizálása érdekében
biztosítani kell az ingat-
lan megfelelõ levegõ-
utánpótlását. Különösen

fontos ez a fokozott záró-
dású, jól hõszigetelõ nyí-
lászáróval rendelkezõ la-
kások esetében. Komoly
veszélyforrásnak számít
emellett, ha a lakás leve-
gõjét elszívó berendezé-
sek (például konyhai
szagelszívó, nagy teljesít-
ményû ventilátor stb.)
egy idõben mûködnek a
nyílt égésterû tüzelõbe-
rendezéssel. Az ilyen
helyzetekbõl fakadó bal-
esetek elkerülése érdeké-
ben biztosítani kell, hogy
ezek az eszközök ne tud-
janak egyszerre mûködni. 

A FÕKÉTÜSZ Fõvá-
rosi Kéményseprõipari
Kft. a fûtési szezonnal
egyidõben elindította
online ügyféltájékoz-
tatási szolgáltatását. In-
gyenes regisztrációt kö-
vetõen az ügyfelek lekér-
dezhetik a címükre az
adott évben meghirdetett
kéményellenõrzések elsõ
tervezett idõpontját. A
szolgáltatás hamarosan
ingyenes sms- és e-mail-
értesítéssel egészül ki,
így a FÕKÉTÜSZ elekt-
ronikus üzenetben is ér-
tesíti a szolgáltatást
igénybevevõ ügyfeleket
az ellenõrzés idõpontjá-
ról. A szolgáltatás jelen-
tõsen megkönnyíti a köz-
szolgáltató által meg-
adott idõpontokhoz való
alkalmazkodást.

53 ezer fõvárosi lakásba nem engedték be a kéményseprõket

Elengedhetetlen a kémények ellenõrzése 
A kéménytisztítás ütemterve 

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

A munkavégzés tervezett helyszínei
November: Ezüsthegyi út, Ország út, Dózsa
György út által határolt terület.
December: egyedi kémények tisztítása (szilárd fû-
tés); Szépvölgyi út, Árpád fejdelem útja, Vörösvári
út, Bogdáni út által határolt terület.

Az idõsek biztonságos közlekedéséért
Az idõskorúak közlekedésbiztonságának javítása érdekében kampányt indított
a Budapesti Rendõr-fõkapitányság.
Kiemelt figyelmet szentelnek ebben a potenciálisan balesetveszélyt okozó 60
év felettiekre. Minderre azért van szükség, mert a baleseti statisztikák alapján
a fõvárosban jelentõs az ebbe a korosztályba tartozók aránya. Tavaly az autó-
balesetek 13, a gyalogos balesetek 18 százalékát okozták idõsebbek. A gyalo-
gosok közül sokan óvatlanul, hirtelen lépnek az úttestre, tilos jelzés mellett til-
tott helyen, vagy jármû mögül akarnak átjutni az úttesten.
Közlekedésbiztonsági szempontból önmagában véve nem lehet pontosan meg-
határozni, hogy mikortól számít valaki idõsnek. Ennek leggyakoribb jele, hogy
gyengülnek a fiziológiai, idegi mûködések. Lassulnak a reflexek, szétszórttá vá-
lik a figyelem, és csökken a koncentrációképesség. További jellemzõ a korral já-
ró egészségi állapot romlása, a mozgás korlátozottsága és az emlékezet gyen-
gülése. Romlik a látás és a hallás, elõfordul, hogy az idõsek késõn veszik ész-
re a közlekedési akadályokat, táblákat, illetve a lámpák jelzéseit. Az idõskorúak
figyelmét fel kell hívni az életkor emelkedésével járó közlekedésbiztonsági koc-
kázatokra. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a közlekedésben résztvevõk több
toleranciát és türelmet tanúsítsanak.
• Az idõskorúak által elszenvedett és okozott balesetek megelõzése érdekében,
a 60 év feletti korosztály megszólításával elõadássorozat indul. Az ingyenes, ze-
nés mûsorral kísért elõadáson elõzetes regisztrációt követõen bárki részt vehet.
Az eseményt a Békásmegyeri Közösségi Ház (Csobánka tér 5.) színháztermé-
ben tartják november 11-én 10-tõl 12 óráig. Jelentkezni a III. kerületi Rendõr-
kapitányság 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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A „Ta-
k a -

rítsuk ki
Óbudát!”

elnevezésû akció során
a lakosság térítésmente-
sen adhatta le a háztartá-
sokban keletkezett elekt-

romos és elektronikai,
valamint egyéb veszé-
lyes hulladékot. A kerü-
let kilenc pontján jelen-
tõs mennyiségû, közel
20 tonna veszélyes hul-
ladékot adtak le szep-
tember 28-án és október
12-én. 

A takarítási akcióban
szeptember 28-a és ok-
tóber 19-e között na-
gyon sokan vettek részt
a közterületek önkéntes

takarításában. A kerületi
önkormányzati intézmé-
nyek, óvodák, iskolák,
lakossági civil szerveze-
tek, lakóközösségek és
magánszemélyek  ala-
posan kivették a részü-
ket a munkából, mely-
nek köszönhetõen 370
köbméter zöldhulladé-
kot és 200 köbméter
kommunális hulladékot
szállítottak el. Az ön-
kormányzat hulladék-

gyûjtõ konténereket,
zöldhulladékgyûjtõ és
szemétgyûjtõ zsákokat,
valamint védõkesztyû-
ket biztosított a takarí-
tásban résztvevõknek.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata minden
résztvevõnek megkö-
szöni munkáját és azt,
hogy tevékenységükkel
hozzájárultak környeze-
tünk tisztábbá tételéhez
és védelméhez!

Õszi takarítás a kerületben

20 tonna veszélyes hulladékot gyûjtöttek be
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
idén õsszel is megszervezte az immár
hagyományos, õszi takarítási akciót.

A Civilek Újlakért Környezetvédelmi Egyesület az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
által idén kiírt, „Fogadj örökbe egy zöldterületet!” elnevezésû pályázatán nyert ösz-
szegbõl, valamint saját erõbõl parkosította és kitakarította október 22-én a Nagy-
szombat utca-Kecske utca keresztezõdésénél lévõ játszóteret 

Parkosítottak a játszótéren
Gyalog Nagykovácsiba

Az Összefogás Óbudáért Egyesület gyalogtúrát
szervez november 16-án. Útvonal: Nagykovácsi-
Zsíros-hegy-Máriaremete-Hûvösvölgy. Táv: 12 kilo-
méter, könnyû-közepesen nehéz túra. Szintkülönb-
ség: 150 méter. Találkozás: 9 órakor a Széll Kálmán
téren, a 61V buszmegállóban. Menetidõ: 5-6 óra.
Érkezés: 16 óra körül Hûvösvölgybe. A túrán való
részvétel ingyenes.
(Jelentkezni a +36-30-350-8359-es telefonszámon,
vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen
lehet.)

Közvilágítási hibák bejelentése
A közvilágítási hibákat jelenleg az Elektromos Mû-

vek Nyrt. TeleCentrumában a 238-3838-as, vagy ki-

zárólag munkaidõben a 289-4070-es telefonszá-

mon és a bdk@bdk.hu email címen lehet jelezni. A

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. szerelõi folya-

matosan ellenõrzik az utcák világítását, a kandelá-

berek épségét, de a hibák gyorsabb kijavítása érde-

kében a lakosság bejelentése nélkülözhetetlen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális

Közös rehabilitációs programot
indított a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat és a III. kerületi önkor-
mányzat: a hajléktalan emberek
kerítéseket, korlátokat festenek.
A program célja, visszavezetni az
utcán élõket a munka világába. 

A z önkormányzat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat-

tal idén júliusban szerzõdést
kötött 6 millió forint értékben
közterületen lévõ korlátok, ka-

puk és fedett járdák acél tartói-
nak mázolására. A munkát
olyan hajléktalan személyek
végzik, akiket korábbi szakmá-
juk és jelenlegi igyekezetük
alapján a munka világába akar-
nak visszavezetni. A festõ-má-
zoló csapat elsõsorban kültéri
munkákat, festést-mázolást vé-
gez a III. kerület különbözõ te-
rületein.

A városrész négy különbözõ
pontján végeztek eddig jó mi-

nõségû munkát a korábban is
ebben a szakmában dolgozók.
Elkészült a Bécsi úton húzódó
hangvédõ fal két kapujának, a
Laktanya utca 4. szám mögötti
sportpálya kerítése, a korlátok,
a Perc utcai üzletközpont és a
Vöröskereszt utca szolgáltató-
ház fedett járda oszlopainak
festése.

További feladataik között
van a Csobánka téren található
két szolgáltató ház elõtti fedett
járda és a békási HÉV-átjárónál
elhelyezkedõ park kerítésének
festése.

A program célja, hogy a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat

gondozásában álló hajléktalan
embereket visszavezessék a
munka világába, illetve védett
munkahelyek létrehozásával
segítsék társadalmi integráció-
jukat. 

A Szeretetszolgálat korábban
közmunkaprogramban intéz-
ményeiben foglalkoztatott haj-
léktalan embereket, majd az ott
jól teljesítõ hajléktalan embe-
rekbõl hozta létre a festõbrigá-
dot. 

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata öt hónapra való mun-
kát biztosít a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által foglal-
koztatott festõbrigádnak.

Hajléktalanokat segítõ program

Kerítéseket, korlátokat festenek

Az Óbudai Családi Tanácsadó
Szolgálat idén is folytatta nagy
sikerû „Családi Kincsestár Óbu-
dán” címû gyermek-és család-
központú projektjét. A gyermeke-
ket, szülõket és családokat térí-
tésmentes rendezvényekre invi-
tálták a Váradi utcai telephelyen. 

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv által létrejött pro-

jekt legfõbb célja a hátrányokkal
küszködõ gyermekek és család-
jaik integrációs esélyeinek növe-
lése volt. A Családi Kincsesláda
rendezvénysorozatot a III. kerü-
letben élõ családoknak, szülõk-
nek indították el a TÁMOP5.2.5.
számú pályázat révén. A prog-
ramsorozat 18 alkalomból állt,
melyet tematikus tevékenységek
köré csoportosítottak. Fõ célkitû-
zésük az volt, hogy növeljék az
együttmûködési készségeket kö-
zös élmények, játékok, foglalko-
zások megismertetésével. Emel-
lett a szülõk gyermeknevelési

kompetenciáinak megerõsítése,
egyéni és családi viselkedés-tár-
házának szélesítése, a konfliktu-
sok helyes kezelése is napiren-
den volt. Nagy figyelmet fordí-
tottak az egészséges táplálkozás-
ra védõnõk segítségével és hasz-
nos információkat kaptak az ott-
honi háztartásvezetéshez. 

AIII. kerületi Rendõrkapitány-
ság bevonásával a balesetmentes
közlekedéssel ismerkedtek, gya-
korlati tanácsokkal látták el a
résztvevõket. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a programban
résztvevõ családok együttmûkö-
dési készsége folyamatosan fej-
lõdött. A tevékenységekbe köny-
nyen bevonhatókká váltak,
örömmel vettek részt a progra-
mokon, és elmondásuk szerint az
elsajátított tevékenységeket sza-
badidejükben, családi körben is
alkalmazzák. A Családi Kincses-
láda program május végén zárult
be - tudtuk meg Kallós Tiborné
programvezetõtõl. sz

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

A családok Kincsestára 

Bezárult a kincsesláda 

Bababörze Rómaifürdõn
Használt baba- és gyermekholmik adás-vétele, ruhák, cipõk, játékok és
minden egyéb november 9-én és december 8-án 8-tól 12 óráig az Óbu-
dai Képzõmûvészeti Szakképzõ Iskolában (volt Kalászi úti Általános Is-
kola), a Kalászi utca 5-7.szám alatt. (Információ, asztalfoglalás folyama-
tosan: 06-70-409-4700. E-mail: romaibababorze@gmail.com Face-
book: Rómaifürdõi Bababörze.Vásárlóknak a belépés ingyenes.)

1 % 1 % 1 %
• Az Óbuda-Békásmegyer Mentõalapítvány a 2011. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásából az elmúlt évben
205 ezer 398 forint támogatásban részesült, melyet mentéstech-
nikai eszközök vásárlására fordított. (Adószám: 18081864-1-41.)
• A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet mond azok-
nak, akik 2010. évi adójuk 1 százalékát, összesen 99 ezer 618 fo-
rintot az alapítványnak ajánlották fel. A fenti összeget tartalékolták
késõbbi felhasználás céljából. (Adószám: 18106730-1-41.)
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ÓBUDAI GIMNÁZIUM

A Magyarországi Montessori
Egyesület szervezésében
Budapesten tartották a XIV.
Európai Montessori Konfe-
renciát október 18-tól 20-ig.
A résztvevõk célja a Mon-
tessori pedagógia elterjedé-
sének támogatása az euró-
pai szociális, politikai és
oktatási környezetben.

ACorvinus Egyetem
adott otthont a neves

pedagógiai konferenciá-
nak. A mintegy 400 részt-
vevõ Montessori pedagó-
giát alkalmazó intéz-
ményvezetõkbõl, alapít-
ványok képviselõibõl és
pedagógusokból tevõdött
össze. Miután Óbudán
több oktatási, nevelési in-
tézményük található, illet-
ve a Magyarországi Mon-
tessori Egyesületnek is a
III. kerületben van a köz-
pontja, a városrész polgár-
mesterét kérték fel, hogy
köszöntse az egybegyûlte-
ket az október 18-ai meg-
nyitón.

- Agyermeki magatartás
megismerésére és alakítá-
sára ma már számos peda-
gógiai eszköz és módszer
áll rendelkezésre. Ezek
között eligazodni azon-
ban nem egyszerû feladat
- mondta Bús Balázs pol-
gármester, hozzátéve,
hogy közülük választani
csak megalapozott ismere-
tek birtokában lehet.

Az óvodákban folyó
szakmai munkát hitelesí-
ti, amikor azt látjuk, hogy
a gyermekek készségeik
és képességeik tudatában,
egyre önállóbban vesz-
nek részt közösségük éle-
tében, késõbb pedig meg-
állják a helyüket az isko-
lában is.

Úgy fogalmazott, a
Montessori-program a
gyermek fejlõdésének kü-
lönbözõ állomásain fel-
merülõ kérdésekre ad egy
lehetséges és egyben haté-
kony választ. Az elért
eredmények kulcsa a fo-
lyamatosan változó kör-

nyezethez való alkalmaz-
kodásban keresendõ. Leg-
fontosabb elemei között
említette a gyermek tiszte-
letét, valós igényeinek
megismerését és hozzáse-
gítését ahhoz, hogy érdek-
lõdési körében sikereket
érhessen el. A tételes is-
meretátadás helyett a
hangsúlyt a képességfej-
lesztésre és a csoportos já-
tékra, mint közösségi
problémamegoldásra kell
helyezni.

A Maria Montessori ál-
tal lefektetett alaptézisek
mellett az elmúlt 80 év
számos új, ám a Mon-
tessori-program szellemé-
vel összeegyeztethetõ pe-
dagógiai felismerést ho-
zott. A polgármester en-
nek kapcsán reményének
adott hangot, hogy a kon-
ferencia megfelelõ keretet
tud biztosítani az együtt-
gondolkodáshoz és az Eu-
rópa-szerte megszületõ új,
integrálható tapasztalatok
összegzéséhez.

Nemzetközi Montessori 
konferencia a Corvinuson

Számítástechnikai 
tanfolyamok a KSZKI-ban

Novemberben öt számítástechnikai tanfolyam kez-
dõdik a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intéz-
ményben (KSZKI).
Elsõ lépések, avagy „Idõsebbek is elkezdhetik”
Alaptanfolyam kezdõk részére.
6×3 tanóra hétfõnként 8.30-tól 11.15 óráig.
Tandíj: 8 000 Ft + áfa.
Tervezett kezdés: november 18.

ECDL Start - Windows 8, Office 2013
Számítógép-kezelés, Internet, e-mail, szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés.
84 tanóra hétfõnként 14.30-tól 17.15 óráig.
Tandíj: 40 000 Ft + áfa.
Tervezett kezdés: november 18.

Harmadik „félidõ”
Képszerkesztés, weblapok készítése, szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés.
36 tanóra keddenként 14-tõl 16.30 óráig.
Tandíj: 18 000 Ft + áfa.
Tervezett kezdés: november 19.

ECDL Start - Windows 7, Office 2010
Számítógép-kezelés, Internet, e-mail, szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés
84 tanóra szerdánként 8.30-tól 11.15 óráig.
Tandíj: 40 000 Ft + áfa.
Tervezett kezdés: november 20.

Multimédia csomag
Képszerkesztés, prezentáció készítés, on-line
weblapszerkesztés.
45 tanóra szerdánként 14.30-tól 17.15 óráig.
Tandíj: 30 000 Ft + áfa.
Tervezett kezdés: november 20.
A tanfolyamok helyszíne: KSZKI 1033 Folyamõr ut-
ca 22. Jelentkezés: 437-4070, illetve ecdlvkp@
kszki. obuda.hu. Részletfizetési kedvezményt bizto-
sítanak. (További információ: www.kszkioktat.hu)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szeptember elején az Is-
kolagyümölcs-program
szakmai hátterét biztosító
FruitVeb Szervezet és a
LazyTown gyereksorozat
közös, egészségmegõr-
zést támogató versenyt
hirdetett Sportcsemegézz!
címmel. 

A versenyre általá-
nos iskolák alsó-

tagozatos osztályai je-
lentkezhettek, pedagó-
gusaik képviseletében.
A pályázat célja, hogy
játékos formában tanítsa
meg a gyerekeket arra,
hogy a zöldség-gyü-
mölcs rendszeres fo-
gyasztása és a minden-
napi mozgás egészséges
és fontos. Mindezt teszi
úgy, hogy a diákok játé-
kos körülmények közt
sajátítják el az egészsé-
ges életmód „szabálya-
it”. A kampány nagykö-
vete Sportakusz, a
LazyTown sorozat szu-
perhõs fõszereplõje és
Nagy Viktor világbajnok

vízilabda-válogatott ka-
pus.

A verseny regisztráci-
ós szakasza október 10-
én lezárult. A regisztrá-
lók között volt az Óbu-
dai Nagy László Általá-
nos Iskola alsótagozatos
osztálya is, akiknek a
szervezõk rendhagyó
osztályfõnöki órán ad-
ták át a Sportcseme-
gézz! verseny felkészü-

lési idõszakához tartozó
oktatási segédanyago-
kat, illetve a LazyTown
matricagyûjtõ plakátot
és Sportcsemege matri-
cákat. 

A tanórán Molnár Edi-
na osztályfõnök vezeté-
sével a kisdiákok megis-
merkedtek a  zöldségek
és gyümölcsök, azaz
ahogy a LazyTown soro-
zatban nevezik, „Sport-

c s e m e g e ”
egészségre
g y a k o r o l t
pozitív élet-
tani hatásai-
val, az egész-
séges élet-
módhoz tar-
tozó minden-
napi felada-
tokkal, így a
f o g m o s á s ,
kézmosás ,
napi három-
szori étkezés,
t ö b b s z ö r i
gyümölcsfo-
g y a s z t á s ,
rendszeres

táplálkozás és a nyolc óra
alvás fontosságával. Az

óra utolsó szakaszában
karokat és lábakat jól át-
mozgató tornát, úgyne-
vezett hõsképzõt tartot-
tak, bebizonyítva, hogy
az óra kellõs közepén is
lehet jót mozogni, utána
a tanulás is sokkal jobban
megy. 

Természetesen az osz-
tályfõnöki óráról nem hi-
ányozhatott a „Sportcse-
mege” sem, 15 kilo-
gramm almát kaptak a
gyerekek és majszolhat-
ták el azt, kivételesen az
óra alatt, valamint 50 ezer
forint értékben kapott az
iskola sportszereket, tá-
mogatva ezzel a minden-
napi testmozgást.

Iskolagyümölcs-program

Az egészségért csemegéztek

A magyar népi kultúra és a
néphagyomány ápolása a
népzenén, a néptáncon, a
kézmûvességen keresztül,
ez a célunk a hagyomá-
nyos szeptemberi szüreti
mulatság rendezésével -
tudtuk meg Baginé Kovács
Klárától, az Aquincum
Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola
igazgatójától.

Az iskola diákjai már
tudják, hogy a ma-

gyar nép kultúrájában a
szüret mindig jelentõs
esemény volt, hiszen a hí-
resen jó szõlõ és bor hazá-
ja vagyunk. A pedagógu-
sok és a diákok már az is-
kolakezdéstõl készülnek
erre a programra.  

Minden osztály saját
bográcsot állított, készül-
tek a finomságok, majd
következett a várva várt
szõlõpréselés. Hamaro-
san csorgott is a frissen
facsart rózsaszín nedû. A
népviseletbe öltözött
gyerekek bemutatták a

hagyományos szüreti fel-
vonulás és tánc elemeit,
felidézték azokat a dalo-
kat, amelyeket már nagy-
szüleink is énekelhettek.
Néhány szüreti dal után
együtt énekelt és táncolt
az iskola apraja-nagyja,
szülõk, nagyszülõk, pe-
dagógusok.  Ezt követõ-
en a csapatok megették
saját fõztjüket, az ese-
ményhez illõen készített
magyaros ételeket: gu-
lyást, paprikáskrumplit,

palacsintát és az otthon-
ról hozott finom házi sü-
teményeket. 

A rendezvényen ás-
ványkiállítást, vásárt, népi
játékokat és sportmérkõ-
zéseket is tartottak, a leg-
többen azonban a kézmû-
ves asztalok köré gyûltek,
ahol a magyar népmûvé-
szet egyik kedvelt és a ter-
mészetben megtalálható
anyagából, csuhéból ké-
szítettek szebbnél szebb
alkotásokat. Sz.

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

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

Szüreti vigadalom
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F izikai munkásként
lépett be az Óbudai

Gázgyárba egy fiatal-
ember 1966-ban. Alig
néhány év múlva már a
helyi szellemi élet meg-
határozó alakja, majd
megszûnéséig a gyári
mûvelõdési ház igazga-
tója lett Gyimesi László,
aki költõi, írói munkás-
ságában folyamatosan
vall az Óbudáért érzett
rajongásáról.

Pezsgõ 
szellemi élet 
- Nagyon érdekes, szí-

nes és vonzó volt az a
klasszikus, szociálde-
mokrata gyökerû munkás
szellemi élet, amellyel a
hatvanas évek közepén
a gázgyárban találkoz-
tam - mondta el a költõ,
aki vegyésztechnikusi
végzettséggel, kis zalai
kerülõvel a Balaton
mellõl érkezett a III. ke-
rületbe. 

Mint elárulta, csak
egy rövid ideig kacérko-
dott a csábító ajánlattal,
amely egy ösztöndíj for-

májában az ipar terüle-
tén kínált neki finnor-
szági karriert: valójában
az elsõ pillanattól vilá-
gos volt, hogy mûvésze-
tekkel akar foglalkozni.
- Már a gimnáziumban
írtam verseket, és az it-
teni szellemi élet csak
erõsítette az irodalom-
mal szembeni elkötele-
zettségemet.

Tanulni kezdett, nép-
mûvelés szakon iratko-
zott be a fõiskolára, így
került bele a gyári köz-
mûvelõdés szervezésé-
be. Közben rendre pub-
likálta verseit, amelyek
mind ismertebbé tették a
nevét.

Költõk 
barátsága 

- Kamaszként Nagy-
kanizsán elmentem
Csoóri Sándor egy est-
jére. Bizalmába foga-
dott, levelezni kezdtünk,
és õ lett az elsõ, aki biz-
tatott. Késõbb az Írószö-
vetség mellett mûködõ
fiatal írói csoportban,
majd az Ifjúsági Maga-

zin szellemi körében is-
merkedtem meg olyan
pártfogókkal, mint
Baranyi Ferenc. Sokat
segítettek, barátságunk
pedig a mai napig tart -
emlékezett vissza.

Hamarosan összeállt
az elsõ kötet anyaga is,
amelyet a Magvetõ szer-
kesztõje kiadásra java-
solt. A kiadó vezetõje,
Kardos György azonban
úgy ítélte meg, a versek
gondolatisága nem il-
leszkedik a szocialista
irodalomkultúra trendje-
ibe, ezért messzire nyú-
ló keze nemcsak a kéz-
iratot vonta vissza a
nyomda elõl, megálljt
intett a folyóiratok szer-
kesztõinek is. Jó ideig
nem publikáltam, de a
népmûvelõi munkámat

tovább folytattam - me-
sélte.

Új élet 
A fordulatot a rend-

szerváltás utáni évek
hozták meg: a szerzõ
1993-ban friss munkái-
ból sikeres kötetet pub-
likált, azóta rendszere-
sen jönnek ki újabb és
újabb könyvei.

- Elsõsorban költõ va-
gyok, de megjelent három
regényem, három tárcakö-
tetem, esszéim, tanulmá-
nyaim. Abban a szeren-
csés helyzetben vagyok, a
fiatal szerzõk szívesen for-
dulnak hozzám bátorítá-
sért. Az õ munkáikról
rendszeresen írok külön-
bözõ felületeken - mondta.

Ha más formában is, a
népmûvelõi munkát a

mûvelõdési ház bezárá-
sa óta is folytatja Gyi-
mesi László: élõ folyó-
iratot vezet az Óbuda
Televízióban, a „Csil-
laghegyi csillag” címû
beszélgetõs sorozatban
helyi alkotókat mutat
be, és közösséget épít.

- A közeljövõre vonat-
kozóan három tervem
van. Szeretném kiadni
„Pannon szabad tér”
címmel azoknak a szín-
daraboknak a gyûjtemé-
nyét, amelyek többnyire
itt, a III. kerületben ke-
rültek színre, a kritikái-
mat kiadni és egy új ver-
seskönyvvel elkészülni.
És természetesen foly-
tatni a megkezdett kö-
zösség- és irodalmi éle-
tet építõ munkát - ava-
tott be. K. Gy.

A szabad pannon tér

65 éves Gyimesi László, Óbuda költõje

Lapzártakor érkezett: November 1-jén töltötte be
90. életévét Varga Imre. A szobrászmûvészt bará-
tai egy róla szóló könyvvel köszöntötték születés-
napja alkalmából. Szabó Magdolna fõtanácsadó
az önkormányzat nevében fejezte ki elismerését
október 28-án a Laktanya utcai Varga Imre Kiállí-
tóházban. Az õt szeretõ és tisztelõ barátok, kor-
társ mûvészek, társmûvészetek képviselõi, a szel-
lemi élet jeles képviselõi, közéleti szereplõk fo-
galmazták meg gondolataikat a mûvészrõl, ame-
lyet könyvbe szerkesztve személyesen adtak át. A
Vivát Varga! címû könyvben többek között Fekete
György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke,
Glatz Ferenc történész, a Budapest Galéria volt és
jelenlegi fõigazgatója és Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere is megszólal            Sz.

Óbuda szerelmese, és évtizedek óta a helyi szellemi élet
egyik szervezõje Gyimesi László költõ, a Magyar Írószö-
vetség tagja, aki nemrégiben ünnepelte 65. születés-
napját. Tiszteletére könyvbemutatót tartottak október
19-én a Hungarovox Kiadó székhelyén. 

Kilencvenéves az „Esernyõsök” alkotója

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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B eköltözött Szindbád Óbudára, mint egy
tönkrement vadevezõs, aki soha többé

nem mer kalandokra indulni a nagy Duna
mentén, hogy ott olyan dolgokat fedezzen
fel, mint egy új Kolumbusz Kristóf.

- Legfeljebb kocsin járok, ha járok vala-
hová - gondolta az alig magához térõ ha-
jótörött, amikor a plébániai templomban
ráeszmélt, hogy még vannak jó emberek.
Szent András, Szent Flórián és más oltár-
képek szentjei ezen a világon, akiknek tá-
mogatására lehet számítani.

Az apátúr maga is olyan jó öregember
volt, mint egy jövendõbeli szent szobor a
plébániai templomból, csak a sekrestyés
nézegetett gyanakodva a bevándoroltra tö-
vig nyírt haja alól, és magában mormo-
gott, mert megjegyzését nem hallgathatta
el, mielõtt azt elfelejtené a plébániai temp-
lomtól csak ezer lépésnyire nyitható ven-
déglõkben.

S a sekrestyésnek mindennap meg kellett
tenni az ezer lépést, mormogván könynyel-
mû fiatalsága felett, mikor még az ezer lé-
pést éppen õ mérte ki a bormérõ helyekig.

- Legfeljebb kocsin járok - ismételte az
alig magához tért hajós, mint azoknak szo-
kása, akik valami hosszú nélkülözés után
valamely égi vagy földi pártfogást éreznek
a hátuk mögött, s ezért kissé elbizakodnak.

Kisütött a nap Óbuda felett, és a pünkös-
di ünnepekre való ruhákat mind megszárí-
totta az udvarokban kifeszített köteleken:
világoszöld falombokká, rétek sárga virá-
gaivá, mennybeli angyalokká, sõt cukrász-
dák vaníliafagylaltjaivá lettek a nõk a má-
jus-ünnepi öltözetek révén, de némelyek
még a cseresznyeréteshez is (magjával)
hasonlítottak, különösen azok, akik régi di-
vat szerint rózsaszínû harisnyát húztak a
rózsaszínû ruhához, és úgy mentek mindig
a templomba, mintha a saját esküvõjükre
mennének, amely után való lakodalomból
elmaradhatatlan a rétestészta, amilyen
hosszant a boldogságnak kell nyúlni.

Óbuda az álom és a szegénység városa -
mondaná az utazó, aki manapság körülte-
kintene azon a helyen, ahol százesztendõs-
nél alig fiatalabb házakban és emberemlé-
kezet óta zárt kapuk mögött olyan egyhan-
gúan mendegél az élet, mintha elakadt vol-
na az élet forrása valahol a múlt idõkben.
Igaz, hogy kinyílnak a kapuk, amikor reg-
gelenként a szemetes csönget és ugyancsak
kinyílnak a kapuk azok elõtt is, akik ez
alvatag házikókból mindennap fölfrissül-
ve, újra éledve indulnak el a távol Pest fe-
lé a megélhetés 1930-i aranygyapjújáért, a
pengõért, villamos szekéren vagy motoros
kocsin, gyalogszerrel vagy futamodó ha-
jócskán, hogy a messziségben ködbe és
füstbe borult új Trója ellen rohamra men-
jenek. (Mi voltunk „trójaiak” és így tud-
juk, hogy nem nagyon érdemes sok moz-
gást tenni a pesti aranygyapjúért.)

- Óbuda a tánc és a fiatalság városa - ír-
ná naplójába az utazó, ha darab idõre itt
megtelepedne, mert lehetetlenség észre
nem venni azt az utcát, amelyben a táncis-
kola csoportosítja lámpásai köré az ifjúsá-
got. Ebben az utcában vándorol el a három

kilométeres és rosszul kövezett Bécsi út vé-
gérõl a kisleány, hogy a divatos táncok
mellett a régebbi, apáknak és anyáknak
tetszõ táncokból is leckét vegyen, ugyan-
csak idáig koptatja cipõtalpát a két kilo-
méteres, görbe Lajos utcából az óbudai if-
jú, hogy vágyteli fiatal életét a hölgyvilág-
ban pallérozhassa, társadalmi rutinra te-
gyen szert, megpróbálkozzon az élet isko-
lájának elsõ osztályában kitûnni, sõt eset-
leg megismerkedhessen azzal a pogány
szertartással is, amellyel az elsõ szerelem

kínja és üdve jár. Az óbudai élet e régi és
új zeneslágerektõl hangzó tánciskola nél-
kül aligha lehetne mulatságosabb. A tánc-
mester õrzõje a romantikus életfölfogás-
nak, mert kecsességre a mozdulatokban, fi-
nomkodásra a társadalmi érintkezésben és
dalosságra a szerelemben: tanítgatja nö-
vendékeit, miután azok néhány órácskára
kiszabadultak a mindennapi életbõl, a
hallgatag házikókból, a zárt kapuk mögül,
a gonddal teli atmoszférájú utcákból, ame-
lyekben világvárosi szédülettel rohan a vil-
lamos, vagy szegényes álmokról mormog-
va mesél a petróleumlámpa. A tánciskola
környékén még egy „békebeli” kisváros-
nak tûnik föl Óbuda, ahol régi regénybeli
receptek szerint lehet találni és elveszíteni
ifjú szíveket.

- Óbuda a vallás és az öregek városa -
üzenné innen az utazó, ha már megtalálta

a maga házikóját a városban, ahonnan
mindig meghallhatja a misékhez, körmene-
tekhez, zarándokláshoz vagy temetéshez
hívogató harangok üzeneteit. Itt köteles-
ségtudónak kell lenni a harangozónak,
mert a legtöbb lakó tudja a magáét, miután
a tapasztalat és életkor ráeszméltette, hogy
a vallásosságon kívül alig vannak dolgok
az életben, amelyek a szívet és a lelket ko-
molyan érdekelhetnék. Mindez elmarad út-
közben az ember mellõl, amíg vándorlása-
it befejezné, csak a vallás marad meg a

szeretet és megvigasztalódás céljaira.
Minden csalódásokon, hiábavaló próbál-
kozásokon, eredménytelen tennivalókon túl
zeng a Templom utcai ablakok alatt a bú-
csújárók lélekbõl fakadó éneke, zenélnek a
harangok, mendegélnek a „nagyságos úr”
üde tekintetû, megelégedett arculatú, el-
csendesedett lelkületû hívei.

R égente a gyakori temetésekbõl megélt
Óbudán a harangozó és a vendéglõs.

Az újbor kiforrása után az idõ már nekik
dolgozott, mert haltak az emberek a hûvö-
södõ gyalázatos idõjárás folytán és a ha-
lotti toron mindenki kocsmába várta meg a
bánat elmúlását. Most? A legöregebb em-
berek is kiülnek a napsütésbe, eszük ágá-
ban sincs meghalni. Kitartóan szívják a hi-
deg pipaszárat. Napocskát hajt aranysze-
kérben Óbudán a sikátorban is az észak-
nyugati szél.

Óbuda a múltban és jelenben

Krúdy karján kávéházba
Néhány évvel ezelõtt az Óbudai Társaskörben nagy sikert aratott az a sorozat, amely
Krúdy Gyula kalauzolásával a budai városrészek rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot.
Most hasonló kalandra hívják a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum láto-
gatóit: Krúdy karján kiskocsmákba, vendéglõkbe és kávéházakba indulnak november 14-
én 18 órakor. Megismerkedhetnek zordon kocsmárosokkal és anyáskodó kaszírnõkkel,
lúdtalpas, bölcs pincérekkel és kétes erkölcsû éjszakai tündérekkel – meg persze a ven-
dégekkel, rég eltûnt negyedekben vagy a mai Budapest újra felfedezésre váró utcáiban.
(Belépõ: 1.200 forint/fõ, mely tartalmaz egy múzeumi belépõt, egy pohár italt és egy kis
harapnivalót. Cím: Korona tér 1.)

A Krúdy novellákból összeállított mûvet Ákos olvasta fel a Szindbád-szobor avatásán, október
21-én a Fõ téren

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Kultúra – Helytörténet – Hitélet

Szalézi családi nap 

A Szalézi Rend magyarországi jelenlétének századik év-
fordulóját ünnepelték az önkormányzat támogatásával.
Koncertekkel, kézmûves foglalkozásokkal, játékokkal,
vietnami teaházzal várták a kicsiket és a nagyokat a Fõ
téren

Késõbb nyit a Fõ téri könyvtár
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula
Könyvtárának (Fõ tér 5.) felújítása  az elõre jelzett
idõpontra, novemberre nem készül el. Elõrelátható-
lag a következõ év elején nyitja meg kapuit. A mun-
kálatok elhúzódása miatt az olvasók megértését,
türelmüket kérik.

MAGYAR FESTÉSZET NAPJA. A T-Art Alapítványt támo-
gató mûvészek képeibõl láthattak kiállítást az Óbudai
Kulturális Központ San Marco Galériájában a Magyar
Festészet Napja alkalmából 

Bibliai kérdések 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Bibliai kér-
dések” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat.
Az érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Mi-
ért hagytál el engemet?”; „Jézus kérdése az Atyá-
hoz, a kereszten” címmel november 5-én; „Régóta
így vagyunk, megtartatunk-e?”; „A lélek »állóvize«,
miért veszélyes?” címmel november 12-én; „Micsoda
haszna van az igazság követésének?” címmel no-
vember 19-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Kecske-
méti János, Filep György. (Kezdés: 18.30 órakor. Be-
lépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

Száz festmény a Graphisoft Parkban 
A Magyar Festészet Napja alkalmából a Graphisoft
Park 58-as számú épületében rendezett kiállításon
közel 100 kortárs festményt láthatnak az érdeklõ-
dõk. A vendégország, Szerbia 20 mûvésszel képvi-
selteti magát. A park vezetõsége egy 2014-re terve-
zett komplett épületet adott át a mûvészeknek a tár-
lat megvalósítására. A látogatók a képek megtekin-
tése mellett megismerkedhetnek a felújított épüle-
tek mûködési céljával is.

Családi programokra invi-
tálják az érdeklõdõket a
Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumba.

• Elsõ alkalommal no-
vember 8-án 17 órai kez-
dettel egy 1910-bõl szárma-
zó desszertes doboz kap-
csán beszélgetnek a kakaó-
ról és csokoládéról, majd
trüffelbonbont készítenek,
hozzávaló díszdobozzal.

• November 15-én 17
órától a múzeum állan-
dó kiállításában találha-
tó tarkedlisütõ kapcsán
beszélgetnek a vásárok-
ról, régi mesterekrõl,
kereskedõkrõl, népi
konyháról, majd tarked-
lit sütnek a résztvevõk.

• Egy teababa kapcsán
a teakereskedelemrõl és
-fogyasztásról esik szó
november 22-én 17 óra-

kor, valamint a gyógyte-
ák elõnyeirõl. Közben
gyógyteát iszogatnak és
filterpapírokból díszeket
hajtogatnak. 

(A programok körül-
belül 120 percesek. Be-
lépõ: 800 Ft/fõ. Regiszt-
ráció szükséges: Miszné
Korenchy Anikó: 375-
6249; korenchy.aniko@
mkvm.hu Cím: Korona
tér 1.)

Mesélõ tárgyak 

Az elsõsorban családok-
nak meghirdetett prog-
ram résztvevõi a római
hódítás elõtt a mai Buda-
pest területét benépesí-
tõ, rejtélyes kelta nép
életével ismerkedhettek
meg az Aquincumi Múze-
umban. 

A romkertben kelta
hagyományõrzõ

csapat vert tábort, akik
ízelítõt adtak a kelta
mindennapokból (drót-
ékszer, agyagozás, ne-
mezelés, íjászat, testfes-
tés stb.), és harci kikép-
zésben is részesítették a
vállalkozó kedvû gyere-

keket. A jövõ titkai iránt
érdeklõdõk meglátogat-
hatták félhomályos kuc-
kójában a kelta jósnõt és
illatos kelta „varázsital-
lal” csillapíthatták szom-
jukat. A kézmûves fog-
lalkozások iránt érdek-
lõdõket is számos lehe-
tõség várta: megismer-
kedhettek a kelta díszí-
tõmotívumokkal vagy
korabeli technikákat sa-
játíthattak el. Tárlatve-
zetésen bemutatták a
múzeumban fellelhetõ
kelta tárgyakat, emléke-
ket is. (Az esemény az
Építészet Hónapja prog-
ramsorozat része volt.)

Séta az ókori
katonavárosban

Láng Orsolya, az
Aquincumi Múzeum ré-
gésze kalauzolta az ér-
deklõdõket Óbuda déli
területén, ahol egykoron
a római település (Aquin-
cum) katonavárosi része
volt. Az Óbuda területén
található római kori ka-
tonai város ma is látható
épület maradványait és
„láthatatlan” emlékeit
járhatták végig és megis-
merkedhettek az akkori
mindennapi élettel. (A
sétát az Építészet Hó-
napja programsorozat
részeként rendezték.)

Kelta családi nap Aquincumban

Idén az üveg került a fókuszba a Design Héten, a Szoc Deko témájú kiállításon a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. (Megtekinthetõ december 1-jéig,
a Korona tér 1. szám alatt.)

Az üveg világa

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Eddig soha be nem muta-
tott dokumentumok is lát-
hatók az Óbudai Gázgyár
100 éves történetérõl szó-
ló idõszaki kiállításon.

I tt az idõ, hogy a száz-
éves Óbudai Gázgyár

végre elfoglalja méltó
helyét Budapest legfon-
tosabb ipari mûemlékei
között - mondta Menczer
Erzsébet országgyûlési
és önkormányzati kép-
viselõ a gyár évszázados
történetét bemutató kiál-
lítás megnyitóján, októ-
ber 15-én az Óbudai
Múzeumban.

Az egykori üzem -
mint arra Gulyásné Gö-
möri Anikó, a kiállítás
kurátora is utalt - Óbuda
büszkesége, sõt egyik
ikonikus épületegyüttese.
A kiegyezés és az elsõ vi-
lágháború közötti évek a
polgári fejlõdés leginten-
zívebb korszakát jelen-
tették Magyarország szá-
mára: rohamosan fejlõ-
dött a közlekedési infrast-

ruktúra, üzemek, gyárak.
Ezekkel új lakóövezetek
jöttek létre, virágzottak a
civil egyletek, kávéhá-
zak, éttermek, kaszinók.
A fõváros egyre növekvõ
gázfogyasztása teremtet-
te meg egy Budapesthez
közeli gázelõállító létre-
hozását. A munkálatok
1910-ben kezdõdtek fõ-

városi beruházással az
óbudai Duna-parton, a
vasút közelében, és a
gázgyárat végül 1913
nyarán adták át. Évtize-
deken át szolgálta Buda-
pest energiaellátását. A
szénbõl kinyert városi
gázzal, melléktermék-
ként kokszot és az útépí-
téshez szükséges kát-

rányt gyártott. Sorsát a
földgázhasználat elterje-
dése pecsételte meg,
1984-ben bezárták.

Az ezredforduló utáni
évektõl az egykori gyár
több épületét nyilvání-
tották mûemlékké. A te-
rület egy részén iroda-
park mûködik, a többi te-
rületre további fejleszté-

seket álmodik a tulajdo-
nos fõváros, amelynek
megbízásából folyama-
tosan zajlik az épületek
felújítása. 

Az Óbudai Múzeum új
idõszaki kiállítása a gyár
100 évét mutatja be.
Különlegessége, hogy
olyan tervdokumentáció-
kat is láthatóvá tesz,
amelyek eddig nem ke-
rültek még közönség elé.
(A tárlat 2014. március
15-ig látogatható a
Zichy-kastély épületé-
ben.) K. Gy.

Idõszaki kiállítás az Óbudai Múzeumban

100 éves a gázgyár

Mint arról hírt adtunk, az Óbudai Múzeum szeptember közepén nyitotta meg teljesen megújult, modern kiállítóterét, a Goldberger Textilipari Gyûj-
teményt, és új, állandó kiállítását „A Goldberger” címmel a Lajos utcában. Képeink a látnivalókból adnak válogatást

Látnivalók a Goldberger Textilipari Gyûjteményben

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Kiscelli Múzeum
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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 ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, határidõre, ga-
ranciával! Tel.: 06(20)961-6153.
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnyösmûhelybõl reluxakészítés, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló és javítás, három
munkanap alatt. Tel.: 370-49-32
� Mûanyag ablakok-ajtók gyártása, cseré-
je, beépítése! Akár 10 nap alatt! Tel.:
06(70)218-2823
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203, Czetu Kft. Czere Zoltán Tel.: 405-4603
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Hívjon bizalommal!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� S.O.S. vízszerelés, duguláselhárítás, csa-
tornakamerázás, csõtörések javítása-beméré-
se, téli elzárók cseréje, ásással. Gabona Ró-
bert. Tel.: 06(30)200-9905
� 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
� Idõs édesanyámhoz gondozónõt keresek,
24 órás ápolásra, váltótárssal. Tel.:
06(20)334-3289

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízszerelés gyorsszolgálat. Csõtörések
mûszeres keresése, javítása, lakásban és ud-
varon ásással is. Tel.: 06(30)914-3588
� Villanyszerelés: biztosítótábla, lámpates-
tek, szerelvények cseréje, felújítások, villany-
tûzhely, tetõelszívók javítása. Tel.:
06(30)970-6257
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, 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
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885
� Bádogos-tetõfedõ munkát vállalok, javí-
tás-építés, télen is. Ha rossz a tetõje, ránk van
szüksége! Tel.: 06(20)323-3900, 06(20)332-
4660
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 23 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu,
www.befo.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Asztalos-lakatos munkák, fa-mûanyag ab-
lak cseréje, javítás, redõny-reluxa szerelés.
Tel.: 06(70)545-1869
� Óbudai könyvelõirodába nagy tapaszta-
lattal, felelõsségbiztosítással vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249
� Lakásfelújítást vállalok. Tisztasági fes-
tést, mázolást, garanciával! Tel.: 06(30)361-
2228

� Jógával az egészségért! Jógaórák a Ka-
szásdûlõi Kulturális Központban. Tel: 06(30)
563-3015, www.gusztavtornoczky.com

� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� 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
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi beteg-
ségek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgá-
lat
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)257-5197
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10/a, Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)959-0134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� 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
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546

� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Angolórák minden szinten, diplomás,
gyakorlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra.
Tel.: 367-8160, 06(20)243-9043. E-mail:
wagner.dora@freemail.hu
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Német-angol nyelvtanítást, érettségire,
nyelvvizsgára felkészítést vállal tanárnõ. Tel.:
06(20)285-0713

� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást keresünk
leinformált, megbízható ügyfeleinknek. Tel.:
06(70)521-0342
� Pomázon eladó 310 n.öl építési telek 42
nm-es faházzal, félig alápincézett, sufnival.
Összközmûves, a HÉV-állomáshoz közel
van. Ára: 22 millió Ft. Tel.: 388-1430

� Szindbád u. alatti, három részre osztott,
70m2 helyiség raktárnak vagy üzletnek kiadó.
Érdeklõdni: 06(70)338-6723

� 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
� Bizományi kereskedés Óbudán. Baba-
mama-gyerek ruha, játék, felszerelés adásvé-
tele. www.boroka.biz 1032 Bp., Váradi u. 24.
Tel.: 06(30)951-7372
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, képeket,
képeslapokat. 20 éve az óbudai közönség
szolgálatában. Tel.: 388-7332; 06(20)978-
1974

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

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

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

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

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

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

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

Egészség

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

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

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

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

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

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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� Ingatlanértékesítõket keresünk budapes-
ti irodánkba. Az elsõ 2 hónapban fix jövede-
lem, adminisztrációt és telefont biztosítunk.
Helyismeret és számítógépes alapismeret
szükséges. Jelentkezés: csic@csic.hu

� Gabi Állateledelbolt! 1032 Bp., Szõlõ ut-
ca 82. Faluházban! -5% a hirdetés felmutató-
jának!

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(20)310-8476

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

Idõsgondozás

Egyéb

� 5 éve mûködõ aquincumi szépségszalo-
nunkba vendégkörrel rendelkezõ fodrász,
kozmetikus, mûkörmös, masszõr munka-
társak jelentkezését várjuk. Tel.:
06(20)329-0736

Állás

Hirdetési méretek Árak

(oldal) (mm) fekete-fehér

1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft

1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft

1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft

1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft

1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft

1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft

1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft

Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák. Színfelár: + 25%. Hátsó borító:

+ 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár: + 20%. Tervezési díj: + 10%. Ap-

róhirdetés 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

Egyedülálló adottságokkal, új parcellázá-
sú telkek eladók Pest legszebb részén, a
XVI. kerületben közvetlenül az önkor-
mányzattól, kedvezõ fizetési feltételekkel.
Sashalom legszebb részén, a Keringõ utca,
Sasvár utca, Színjátszó utca között, telkek
550 m2-tõl, 25.600 Ft+áfa/m2 áron! Új építé-
sû övezetben, a Nógrádverõce utcában,
egyedülálló árakon szintén új telkek akár 11
millió forinttól, akár három lakásos ház épí-
tésére is alkalmasak!

obuda_2013_21.qxd  2013.10.31.  15:11  Page 29



2013/21. szám30
Pályázat

Budapest Fõváros III. Kerület Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata az Emberi
Erõforrások Minisztériumával együttmû-
ködve, nyílt pályázat keretében meghirdeti
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõokta-
tási hallgatók számára a 2013/2014. tanév
második és a 2014/2015. tanév elsõ félévé-
re vonatkozóan (BURSA-2014A), illetve a
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívá-
nó fiatalok számára. (BURSA-2014B). 
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
november 15.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj
pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre
pályázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdetõ telepü-
lési önkormányzat területén;
• hátrányos szociális helyzet;
• felsõoktatási hallgatói jogviszony igazol-
ható megléte (a pályázati kiírásban részle-
tezett feltételeknek megfelelõen).
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:
Figyelem! Változás a pályázás rendjé-
ben!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
mûködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.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 jelsza-
vukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkci-
óval kérhetnek új jelszót. Apályázói regisztrá-
ciót vagy a belépést követõen lehetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati ûrla-
pot minden évben újra fel kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenõrzését és fel-
töltését követõen a pályázati ûrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csa-
tolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely mel-

léklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pá-
lyázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2013. november 15.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott
formában), az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat 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; csütör-
tök 8-tól 18 óráig; péntek 8-tól 12 óráig.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
a) a felsõoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2013/2014.tanév elsõ félévérõl,
b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl,
c) a pályázó lakcímkártyájának fénymásolata,
d) a szociális körülmények rövid, érthetõ
igazolására alkalmas irat, nyilatkozat,
bankszámlakivonat stb.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatáro-
zott kötelezõ mellékletekkel együtt érvé-
nyes, valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minõsül.
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj
pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre
pályázható):
• lakóhely a pályázatot meghirdetõ telepü-
lési önkormányzat területén;
• hátrányos szociális helyzet;
• korábban még nem nyert felvételt felsõ-
oktatási intézménybe.
Pályázók köre:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2013/2014. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelke-
zõ, felsõoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek;
és a 2014/2015. tanévtõl kezdõdõen fel-
sõoktatási intézmény keretében teljes ide-
jû (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá-
lyázó, aki:
• középiskolai akkreditált iskolarendszerû
felsõfokú szakképzésben vesz részt 
• a Magyar Honvédség és a fegyveres szer-
vek hivatásos és szerzõdéses állományú
hallgatója
• doktori (PhD) képzésben vesz részt 
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2014-ben elõször
nyernek felvételt felsõoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:
Figyelem! Változás a pályázás rendjé-
ben!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
mûködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában léphet-
nek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követõen lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormányzat-
ok pályázói részére. A személyes és pályá-
zati adatok ellenõrzését és feltöltését köve-
tõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minõsül. A benyújtott pá-
lyázatok befogadását az önkormányzat kö-
teles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.
A nem befogadott pályázatok a bírálatban
nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzatokhoz történõ benyújtásának
határideje: 2013. november 15. 
A pályázatot papíralapon (nyomtatott
formában), az Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzat 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; csütör-
tök 8-tól 18 óráig; péntek 8-tól 12 óráig.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl.
2. A pályázó lakcímkártyájának fénymáso-
lata.
3. A szociális körülmények rövid, érthetõ
igazolására alkalmas irat, nyilatkozat,
bankszámlakivonat stb.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatáro-
zott kötelezõ mellékletekkel együtt érvé-
nyes, valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minõsül.
További információ a www.emet.gov.hu
(Bursa Hungarica) honlapon illetve az ön-
kormányzat oktatási osztályán: 437-8614
(Szathuryné Ruszthi Nóra).

Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Civil szervezetek

A Kiscelli Kálváriát 1815-
1822 között állította fel
Óbuda németajkú lakossá-
ga, az idõk folyamán azon-
ban több alkalommal meg-
rongálódott. 

A szoborcsoportot
1929-ben Sagmül-

ler József apátplébános,
1981-ben a Budapest
Galéria újította fel. A
stációk 1996 évi felújí-

tása a „Braunhaxler”
Egyesület, a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat
és Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának ösz-
szefogásával valósult
meg. Elõdeink gondos-
kodtak arról, hogy õse-
ink emléke ránk marad-
hasson, most rajtunk a
sor.

Vizi Tihamér festõmû-
vész kezdeményezésére,
Bús Balázs polgármes-
ter fõvédnöksége alatt

egyesületekbõl, mûvé-
szekbõl álló civil össze-
fogás szervezõdött. A
felújítást az Óbuda-
Hegyvidékiek Egyesü-
letének önkéntes tagjai
szervezik.

A keresztút: a felújí-
tás elsõ szakasza, a ti-
zennégy stációból álló
keresztút, a Kiscelli
Koncert támogatójegyei-
bõl, magánszemélyek,

társadalmi szervezetek
adományaiból, a Nemze-
ti Kulturális Alap jelen-
tõs támogatásával meg-
újult. Ünnepélyes átadá-
sa és felszentelése 2013
húsvétján megtörtént.

A Golgota: a felújí-
tás most induló máso-
dik szakasza az öt ala-
kos szoborcsoport res-
taurálását foglalja ma-
gában. A szoborcso-
port közepén Krisztus
a kereszten, mellette a

két lator. Elõttük Szûz
Mária és János apostol
alakja. A szobrok sé-
rültek, hiányosak, javí-
tásuk és színezésük
restaurátori gondos-
sággal történik.

Bízunk a „Mûvészek
a Golgotáért” elnevezé-
sû jótékonysági rendez-
vények sikerében, de
szükségünk van min-
denkire, aki munkájá-

val, vagy anyagi erejé-
vel támogatni tudja e
kétszáz éves mûemlék
megújulását.

Kellõ pénzügyi háttér
esetén a restaurálást
2014 húsvétjára tudnánk
befejezni, és ezzel a
Kiscelli Kálváriát a mû-
emlékek kedvelõinek, a
hívõ keresztény közös-
ségnek, Óbudai lakossá-
gának átadni. 

Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete

Civil összefogás a Golgotáért 

• Az érkezõ adományokat a Budapest-Óbuda-
Hegyvidék Szentháromság Plébánia - mint tulajdo-
nos - fogadja alapítványának számláján.
Név: Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány.
Számlaszám: 10102103-37779100-00000008.
A közlemény rovatba kérjük beírni: Kiscelli Kálvária.

A „Civilek éjszakája” elnevezésû programot
a XII. kerületi Kurfli Közhasznú Kulturális
Egyesület indította el 2010-ben. A rendez-
vény jelmondata: „Nincs kifogás. ÖSSZEFO-
GÁS!” Ezt az összefogást valósította meg az
Óbuda északnyugati területein mûködõ négy la-
kóhelyi egyesület immár másodízben. 

AHáromhegyek Közhasznú Egyesület
kezdeményezésére tavaly történt a

programba való bekapcsolódás. Aquincum-
Mocsáros, Csúcshegy, Óhegy és a Három-
hegyek lakói az éjszakai sötétségben fák-
lyákkal integettek egymásnak tavaly szep-
temberben. A program körülbelül 90 részt-
vevõje távolban imbolygó apró fényekként

fedezhette fel egymást, amint vonultak saját
utcáikon és rendezõdtek különbözõ alakza-
tokba a messzire látszó mezõkön, hogy inte-
gessenek a szomszédoknak.

A hangulatos éjszakai fénnyel, tûzzel való
kapcsolatteremtést idén az összefogásban
résztvevõ egyesületek továbbfejlesztették az-
zal, hogy közelebb merészkedtek egymáshoz:
az idén szeptember 28-án rendezett fáklyás sé-
ták közös tábortûzhöz vezettek.

Az egyesületek mûködési területeit össze-
kapcsolja a Budapest-Esztergom vasútvonal,
melyet most újítanak fel. Valamennyiük által
jól megközelíthetõ helyen új megállóhely is
létesül „Aranyvölgy” néven, a Bécsi úti vas-
úti átkelõhely közelében. Az állomás megvál-

toztatja a terület arculatát és használatát. A
most még változatlan völgyrészletben lobo-
gott a tábortûz, ahol a civilek „éjszakáztak”.

A tûz körül állva egy hegyeket-völgyeket
megjelenítõ mécsesben kis lángocskát adott
kézrõl kézre a körülbelül száz résztvevõ, ez-
zel kívánva egymásnak jó estét. A tábortûz
körül egy kis eszem-iszom közben tudtak
egymással ismerkedni, közös dolgokról be-
szélgetni a jelenlévõk. A zsíros kenyérrõl, a
rávaló zöldfélékrõl, az utána küldhetõ finom
mustról, borról az egyesületek munkameg-
osztásban gondoskodtak. A hûvösödõ éjsza-
kában a tûz melege körül csoportosulva gi-
társzó mellett énekelt a hegyvidék és a völgy
apraja-nagyja, amíg izzott a parázs.

Lakóhelyi egyesületek éjszakája tábortûznél 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Sport – Életmód – Felhívás

Sorozatunkban olyan edzõ-
ket, vezetõket, szervezõ-
ket szólaltatunk meg, akik
csendben, különösebb rek-
lám nélkül végzik munkáju-
kat. Helyettük tetteik be-
szélnek. Olyan közösséget
irányítanak, akik a sport-
ban találják meg vágyaik
beteljesülését. Ez lehet ki-
emelkedõ verseny-ered-
mény, vagy egyszerûen
csak az egészségükért, a jó
közérzetért sportolnak.

Galántai György, az
Óbudai Élményfu-

tárok edzõje, az ingyenes
óbudai futóklub vezetõje,
civilben a Coca-Cola ér-
tékesítési igazgatója.
Emellett sikeres amatõr
maratoni futó, heti átlag-
ban 80-90 kilométert fut,
versenyre készülve 130-
140 kilométert is teljesít.

- Hogyan ismerkedett
meg a sportággal?

- Fõiskolás korom
elõtt kerékpároztam, a
futással viszonylag ké-
sõn kezdtem foglalkoz-
ni. Elõször kisebb távo-
kat teljesítettem, 2005-
ben egy Coca-Cola fél-
maratonin szerzett si-

kerélmény végleg a fu-
tás rabjává tett.

- Miért éppen Óbudán
folytatja tevékenységét?

- Egyrészt, mert Óbu-
dán lakom, másrészt, mert
itt nagyon sok futásra al-
kalmas útvonal található.

A kerületben sokan szere-
tik a futást, az edzéseken,
versenyeken jó a hangu-
lat, összetartó közösséget
sikerült kialakítani.

- Milyen értékek men-
tén, szellemiségben mû-
ködteti a futó kört?

- Az Élményfutárok
egy hivatalos forma nél-
kül szervezõdõ csoport.
Nekem ez amolyan tár-
sadalmi munka, ezt tu-
dom adni másoknak,
hogy hozzásegítsem
õket az egészséges élet-
hez. Szeretnék példát
mutatni, mert ha látják,
milyen jól érzem ma-
gam, kíváncsiak lesz-
nek, elmondom, mik az
alapok, ha kérik, edzés-
tervet is készítek.

- Mi motiválja ennyi
idõ után?

- A csapat hangulata, a
sokszínû és segítõkész
társakkal végzett közös
futás mindig feldob,
örömmel tölt el az a tudat,
hogy hozzájárulhatok a
futás, a rendszeres test-
edzés népszerûsítéséhez.

- Milyen korosztállyal
foglalkozik?

- Nálunk nincs korha-
tár. Futóink életkora ve-
gyes, 15- 65 év közötti
tagjaink vannak, a fiata-
labbak sokszor kerékpá-
ron ülve kísérik a cso-
portot.

- Mikor érdemes el-
kezdeni az adott sport-

ágat, mikor és hol tart
edzéseket?

- A futást bármikor el
lehet kezdeni. Ismert a
mondás: „A láb mindig
kéznél van”, – elszántság,
akaraterõ kérdése az
egész. Mi kedden este és
szombaton reggel edzünk
rendszeresen, néha ad
hoc is szervezünk kisebb-
nagyobb távú futásokat.

- A sport mellett mi
kapcsolja ki szabadide-
jében?

- A futás számomra
egyfajta meditáció, ilyen-
kor minden stressz kijön
belõlem, nekem ez töké-
letes kikapcsolódást biz-
tosít. Ezen kívül utazni
szeretek és ami kis sza-
badidõm marad a futás és
a munka mellett, azt a
családommal töltöm.

- Kik segítik, támogat-
ják munkáját?

- Mint mondtam, ez
egy ingyenes és önkén-
tes szervezõdés. Támo-
gatónk nincs, segítséget
leginkább a többi futótól
kapok, akik lelkesek
bármilyen kezdeménye-
zésünk megvalósításá-
ban. Lovas Albert

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata méltán hasz-
nálja a „Mozgásban a vá-
ros” logót, hiszen az olim-
piai évében, 2012-ben el-
kezdett sportprogram-so-
rozattal (Óbudai Olimpia)
több mint 5000 résztvevõt
mozgatott meg. 

A z Óbudai Olimpia
olyan sikeres volt,

hogy 2013-ban a III. ke-
rületi önkormányzat to-
vább támogatta a sza-
badidõs rendezvényeket,
így született meg a
„Mozdulj rá!” elnevezé-
sû hat ingyenes sportese-
ményt felölelõ sportren-
dezvény-sorozat, mely
közel 8000 résztvevõt
számlált idén. A rendez-
vények szervezõje és le-
bonyolítója az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. 2013 márciu-

sában tartott sajtótájé-
koztatón mutatta be
programját, olyan orszá-
gosan elismert szemé-
lyek körében, mint Si-
micskó István, Erõss
Zsolt, Gyurta Dániel és
Tóth Tamás. Bús Balázs
polgármester immár két
éve mozgásban tartja
Óbudát. A rendezvények
arca és egyben fõvédnö-
ke az óbudai Tóth Tamás
kétszeres ezüstérmes
paralimpikon úszó volt.

A szervezõk a Jövõba-
rát Alapítványt támogat-
ták az eseményeken ki-
helyezett gyûjtõláda se-
gítségével. Az így befolyt

összeg 105 ezer 365 fo-
rint, melyet a III. kerületi
csellengõ gyermekekkel
foglalkozó alapítvány
sportszerekre költött.

A programokon 170
ajándéktárgy sorsoltak
ki a résztvevõk között.
A legnagyobb résztvevõ
számú rendezvény 3000
fõs volt, de az Erõss
Zsolt Emléktúra létszá-
ma (954 fõ) is jóval
meghaladta a korábbi
évekét.

Két alkalommal a
Szent Margit Rendelõ-
intézet ingyenes szûrõ-
vizsgálatokkal csatlako-
zott a rendezvényekhez.

Megjelenési lehetõség 
Az Óbudai Sport
Kft. felhívást tesz
közzé a III. kerület-
ben mûködõ sport-
egyesületek, klubok és magánszemélyek számára.
Amennyiben 2013. december 31-ig sportrendez-
vényt, ingyenes vagy kedvezményes sportolási lehe-
tõséget szerveznek vagy versenyt rendeznek, eset-
leg sikeres sportolójukat mutatnák be széles körben
az óbudai lakosoknak, kérem, írják meg nekünk word
formátumban és mellékeljenek jpg formátumban két
képet a szakasits.adel@obudasport.hu e-mail címre.
A beérkezõ kerületi sporthíreket igyekszünk napra-
készen frissíteni a www.obudasport.hu weboldalun-
kon és cégünk facebook oldalán.
Bízunk benne, hogy így is segíthetjük a sportélet
fellendülését és élnek majd a lehetõséggel.

Óbudai Sport Nonprofit Kft.

Megmozgatták Óbudát!

Óbudai Tenisz Klub
Már áll a sátor az Óbudai Szabadidõpark négy sa-
lakos teniszpályája felett; biztosított a lehetõség a
téli szezonban történõ teniszezésre. Senki ne felejt-
se el, a téli szezonban 11-tõl 14 óráig kedvezmé-
nyes nyugdíjas- és diákbérlet kapható, mely hét-
köznapokon vehetõ igénybe.(További részletekrõl
és pályabérleti díjakról a www.obudaiteniszklub.hu
oldalon tájékozódhat.)

Hétköznapi hõsök az óbudai sportéletben
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Rejtvényünkben Babits Mihály: Szüret
elõtt címû versébõl idézünk. Megfejtés a
vízszintes 2. és a függõleges 1. sorokban.
VÍZSZINTES: 2. Az idézet eleje (zárt betûk: E.
K. É. C.). 12. Felfogott. 14. Svájci folyó. 15. Üt-
legel. 16. Idegen Károly. 17. S. GY! 19. Jóhisze-
mû. 20. Jóllakott. 21. Z. Y. S. 22. Cselekedete. 23.
Közel-keleti félsziget nevével kapcsolatos hely.
24. Vatikáni, spanyol és belga autók jele. 25. Ola-
szokra mondják. 26. Részben fodrász! 27. Vízi ra-
gadozók. 29. Budapesti fürdõ. 31. Börtönben van.
32. Mosásra váró, névelõvel. 34. Kettõzve sár-
kány. 35. Távol-keleti kordéféle. 37. Ingféle an-
golul. 38. Belül rezget! 39. … mindenit, nahát.
40. Égboltja. 41. Norvég, francia és togoi autók
jele. 42. Barlangban is van. 44. K. G. H. 45. Jer.
46. Eddig érõ paszuly. 47. Fejér megyei helység
fordítva. 48. Úriasszonyféle megfordulva. 49.
Zoll-lal is ismert. 50. Egyfajta szertartás. 51. Fe-
lém közeleg (két szó). 
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet másik része (zárt
betûk: K. T. E. N. K. A.). 2. Étteremben adják. 3.
Izomféle. 4. Latin kötõszó. 5. Megkevert est. 6.
Békés megyei helység. 7. Ropogtatni való. 8. For-
dított korszak. 9. Tiltás. 10. Iktatod. 11. Korábbi
üdítõital. 13. Olasz tésztás étel. 18. Egykori vár-
megyénk. 19. Az etióp császárt nevezték így, éke-
zet nélkül. 22. Lefolyótisztító márka. 24. Tartó-
szerkezet. 27. Ütközés hangja. 28. … Rider, ame-
rikai sorozat. 30. Benczur Gyula egyik festmé-
nye. 32. Névelõs erõs illat. 33. Ittrium és rénium
vegyjele. 36. Szerelvényanyag. 38. Röpke, tisza-
virág életû. 41. Kamaszkorom legszebb …, ko-
rábbi amerikai film. 43. Igazságáért harcol. 44. Hajszín. 47. …
Basinger, amerikai filmszínésznõ. 47a. Dereka egynemû betûi. 50.
Máltai és spanyol autók jele. 52. Fordított doki. Ipacs László

Az október 21-én megjelent, 
„Huzavona” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Egyesek azt hiszik, ha húzzák az idõt akkor több lesz belõle.”

Szüret elõtt 

Egy roppant szórakoztató játékra invitá-
lunk benneteket október 21-e és no-

vember 29-e között. Hat héten keresztül a
vállalkozó kedvûek megkereshetik Óbuda
SportKincseit, vagyis néhány olyan hely-
színt, melyek õrzik kerületünk sportban el-
ért kimagasló eredményeinek emlékét vagy

éppen jelenleg is aktív rekreációs lehetõsé-
get biztosítanak a család minden tagjának.

A játék ideje alatt minden hétfõn 10-tõl
12 óráig közzétesszük honlapunkon (www.
obudasport.hu) és facebook oldalunkon
az adott hét kincseihez vezetõ GPS koordi-
nátákat és egy szöveges segítséget is.

Nincs más dolgotok, csak megkeresni a
kincseket, egy fotót készíteni róluk, és el-
küldeni a sportszervezes@obudasport.hu
e-mail címre.

A játék november 29-én 12 órakor zá-
rul, a készített fotókat is eddig az idõ-
pontig tudjuk elfogadni. December 6-án
tartjuk az eredményhirdetést, ahol a leg-
ügyesebb résztvevõket díjazzuk! 

Az elsõ GPS koordináták 
1. számú kincs: É 47°58942 K 19°05467.
„A tanítás központjában leled meg a már-
ványt, mely a vívásnak állít ezzel táblát.”
2. számú kincs: 47.553287,19.024714.
„Piros vagyok, meg sárga is, ülhetsz is
rajtam, meg állhatsz is.”

A fotókat ide várjuk: sportszervezes@
obudasport.hu

És miért érdemes beszállni a játékba?
Mert azok között, akik a megtalálható 12
kincsbõl legalább 10-et megtaláltak há-
rom darab Erõss Zsolt dedikálta fotóal-
bumot és választás szerint, három darab,
három alkalomra szóló tenisz- vagy foci-
bérletet sorsolunk ki, melyet az Óbudai

Szabadidõpark területén található pályá-
kon lehet felhasználni. 

Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit Kft. 

Kalandjáték: találd meg Óbuda SportKincseit! 

A Ganz Ifjúsági Mûhely felvételt hirdet
7 éves kortól modellezõ (hajó, vonat,

repülõ stb.), 11 éves kortól elektronika fog-
lalkozásokra, amelyeken a tanulók elsajátít-
ják a technikai alapismereteket. A mûhely-
ben elkészült munkák a gyerekek saját tu-
lajdona lesz. Jelentkezés a helyszínen vagy
telefonon: Kövesdy Csaba, 1039 Budapest
Hímzõ utca 11. (bejárat az épület hátsó ré-
sze felõl); 06-30-330-5117.

Modellezés és elektronika 
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Az Óbudai BrickFactory
Baseball és Softball SE
történetében jeles dátum-
ként szerepel a 2013-as
esztendõ. 

E bben az évben két
csapat szerzett OB

aranyérmet, és mint ar-
ról beszámoltunk, ekkor
nyitották meg az ország
legszebb, legmodernebb
baseball arénáját az Ara-
nyos utcában. Az új léte-
sítmény már nemzetközi
szabvány szerint ké-
szült, avatásán ötszáz
nézõ - köztük sok leen-
dõ baseball barát - él-
vezte a gálamérkõzést.

Ami az eredményeket
illeti, elõször az Óbuda
Warriors a Szentendre
Sleepwalkers 3:0-ás le-
gyõzésével nyert felnõtt
bajnoki címet, majd az

új arénában, az Antonio
Morua Fielden az után-
pótlás is kitûnõre vizs-
gázott. 

A 13-17 éves korosz-
tályból álló Óbuda
Gladiátors az Érd ellen

vívott nagy csatát. A
mérkõzés irányítását vé-
gig kézben tartották a fi-
úk, inningrõl-inningre
szerezték pontjaikat, az
erõs ütések révén már a
meccs felénél érezhetõ

volt a fölényük. A remek
védekezés, valamint Ba-
logh Norbert és Miskol-
czi Máté kiemelkedõ do-
bóteljesítménye azt ered-
ményezte, hogy az érdi-
ek kevés pontot tudtak

szerezni. Végül a hazai-
ak 15:7-re gyõztek és
utána jöhetett az ünnep-
lés. 

A bajnokcsapat: Szu-
hi Levente, Miskolczi
Máté, Balogh Norbert,
Nenezic Patrick, Bötös
Dávid, Kiss Ádám, Ha-
vas Ádám, Erõs Sebes-
tyén, Erõs Márton, Hi-
degföldi M. Zsolt, Nagy
Dániel, Márton Richárd,
Márton Olivér, Tóth
Marco, Pallos Zsombor,
Kincses Domonkos, Kó-
kai András. Edzõ: Za-
labai Zsolt, Korcsogh
Árpád. Erõnléti edzõ:
Sztankó Rita.

Bajnok ifi csapattal,
erõs utánpótlással ren-
delkezik az óbudai base-
ball klub

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Két bajnokcsapatot ünnepeltek az Óbudai Baseball Arénában

A Kaszásdûlõi Kulturális
Központ (3K) avató ünnep-
ségén, szeptember 21-én
bemutatót tartott a Sei-
shokan Aikido Egyesület,
amely a gyerekek és a
szülõk közös sportolását
szeretné megvalósítani a
kerületben. A fellépésen a
klub tagjai ízelítõt adtak a
látványos sportág moz-
gásanyagából.

A családi aikido név-
re keresztelt újabb

sportolási lehetõség cél-
ja a gyerek-szülõ kap-
csolat erõsítése. Ha már
a szülõk elviszik cseme-
téjüket az edzésre, ne
csak passzív szemlélõk,
hanem tevõleges részve-
võk legyenek, mozogja-
nak együtt a gyerekek-
kel. 

Bátorság, 
önvédelem

Az aikido a tradicio-
nális japán harcmûvé-
szet egyik ága. A moz-
gás elsajátítása nem bo-
nyolult, az óvodás évek-
tõl a nyugdíjas korig ûz-
hetõ. Ügyességet, álló-
képességet fejleszt, bá-
torságra, fegyelemre, ki-
tartásra tanít, váratlan
támadás esetén pedig le-
hetõvé teszi az eredmé-
nyes önvédelmet. Az

edzések bemelegítéssel
kezdõdnek, ezt követik
a gurulások, az alapgya-
korlatok és variációk,
magasabb szinten a
fegyveres (bot, kard)
gyakorlatok egészítik ki
és teszik érdekessé a
mozgás repertoárt. A
végsõ cél a személyiség
alakítása, harmonikus
egyéniség megteremté-
se. A hangsúly a rend-
szeres gyakorláson van,
az állandó ismétlések
során sajátíthatók el tö-
kéletesen az alapmozdu-
latok, az idõzítés és a
helyes légzés. Az aikido
tanulásában elért tudás-

szintet a rendszeres öv-
vizsgákon és versenye-
ken mérhetik le a rész-
vevõk.

Több idõ 
a családra

A bemutató után Ba-
jusz Péter, a Seishokan
Aikido Egyesület elnöke
elmondta, bíztatónak lát-
ja az új klub jövõjét: - A
Dojo Óbuda a hetedik ki-
helyezett klubunk, mely-
tõl hasonló sikereket re-
mélünk. Amikor kisze-
meltük Óbudát, kimon-
dottan a családokat céloz-
tuk meg, ahol van igény
arra, hogy a gyermekkel

együtt vegyen részt az
edzésen az egyik, vagy
mindkét szülõ. Így nem
csak kísérõk, hanem ak-
tív részvevõk lehetnek,
emellett több idõt tölthet
együtt a család. Erre az
egyik megoldás lehet a
családi aikido foglalko-
zás, ahol nemcsak tartal-
masan töltik együtt az
idejüket, de megismernek
egy új szemléletmódot, a
megszokott sportágaktól
sokban különbözõ moz-
gásformát. 

A bemutatót többek
között megtekintette N.
Attila is, a hétéves Vil-
mosnak elsõ látásra
megtetszett a sportág és
gyõzködte a papát, je-
lentkezzenek a tanfo-
lyamra. A családfõ rövid
gondolkodás után bead-
ta a derekát. Az edzése-
ket a Kaszásdûlõi Kul-
turális Központ edzõter-
mében tartják. 

(Érdeklõdni lehet:
w w w. s e i s h o k a n . h u ;
www. facebook .com/
AikidoOBUDA)

Kép és szöveg: 
Lovas

Családi aikido Kaszásdûlõn

Hatodik alkalommal rendezték az Intersport Túranapot
és Terepfutást október 26-án. A résztvevõk a Csillaghe-
gyi Általános Iskolától rajtoltak
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A 2013-2014-es bajnoki
idény terveirõl sajtótájékoz-
tatót tartott a Vasas Óbuda
Nõi Röplabda Szakosztálya
október 17-én. Az elmúlt
idényben rendkívül eredmé-
nyes évet zártak a lányok,
az elsõ csapat OB és Magyar
Kupa elsõsége mellett az
utánpótlás részleg is kitett
magáért. Mind a négy kor-
osztály csapata követte a
nagyok példáját, õk is baj-
noki címet ünnepelhettek.

Atájékoztatón részt
vett Bús Balázs,

Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere, Fördõs Lász-
ló, a Vasas örökös tiszte-
letbeli elnöke, Markovits
László klubelnök, Kor-
mos Csaba, az FHB Bank
ügyvezetõ-igazgatója,
Vatai Gabriella szakosz-
tály igazgató és Jókay
Zoltán vezetõ edzõ. 

Hármas dózis
Az új szezonban az elsõ

csapattal szembeni elvá-
rások nem csökkentek, az
átugrandó léc ezúttal kis-
sé magasabbra került.
Hogy sikerül-e a nagy ug-
rás? Jókay Zoltán vezetõ
edzõ bizakodó: - A sike-
res évad utánra nagy fába
vágtuk fejszénket, októ-
ber közepétõl erõltetett
menet vár csapatunkra. A
lányok hármas dózisban
kapják a terhelést, hiszen
ezúttal is több fronton
méretjük meg magunkat:
a hazai bajnokság mellett
indulunk a Challenge Ku-
pában és a Közép-európai
Ligában. Szerencsére a
tavaly duplázó csapatunk
együtt maradt és még job-
ban összecsiszolódott. Ha
nem lesznek sérültjeink
és egyéb gondok sem
gyötörnek, lehet keresni-
valónk nemzetközi szin-
ten is. A két amerikai lány
közül csak Sareea Free-
manra számíthatunk, vele
erõsödött, ütõképesebb
lett a csapat. Nem féltem
a lányokat, összetartó,
motivált társaság, bírni
fogják a gyûrõdést. A
nemzetközi szerepléssel

évrõl évre tapasztaltabbak
lesznek, testközelbõl lát-
ják, merre fejlõdik a röp-
labda sport és lemérhetik,
mennyire tudják tartani a
lépést a környezõ orszá-
gok legjobbjaival.

Stabil anyagi
háttér

Ajó eredmények elérése
lehetetlen megfelelõ tárgyi
és személyi feltételek nél-
kül. Aszínvonalas szakmai
munkához a Vasasban
adott a szakmai stáb, az
anyagi háttérrõl Markovits
László festett bíztató ké-
pet: - Szerencsések va-
gyunk, mert ezen a téren is
sokat javult a helyzetünk.
Külön köszönet jár a Bús
Balázs polgármester által
vezetett III. kerületi önkor-
mányzatnak, melynek tá-
mogatása nagyban hozzá-
járult, hogy a szakosztály
biztos alapon mûködjön és
kiemelkedõ eredményeket
érjen el. De köszönet illeti
kiemelt szponzorainkat,
pénzügyi partnereinket, az
FHB Bankot, a Graphi-
softot és a Linartech Kft.-t,
valamint mindazokat, akik
a gazdasági válság ellenére
támogatják szakosztályun-
kat. 

Vatai Gabriella ezt köve-
tõen bemutatta a csapatot,
és rövid jellemzést adott a
teremben helyet foglaló já-
tékosokról. Örömmel be-

szélt a szakosztály iránt
megnyilvánuló fokozott
érdeklõdésrõl, az egyre
emelkedõ létszámról és ar-
ról a kellemes gondról,
hogy a sok csapat miatt
már kinõtték a Folyondár
utcai csarnokot. Az után-
pótlás egy része iskolai tor-
natermekben megfelelõ
körülmények között edz, a
„kihelyezett” státusz nem
befolyásolja a szakmai
munka színvonalát.

Példaképek 
lehetnek

AVasas Óbuda csapata-
inak nagy menetelése a tá-

mogatókban tovább erõsí-
tette a szakosztály iránti
bizalmat, melyet Bús Ba-
lázs polgármester szavai
is alátámasztanak. - Az
önkormányzati testület
teljes egyetértéssel állt a
szakosztály mögé, mert
bízott abban, hogy nemes

ügyet támogat. A lányok
teljesítették küldetésüket,
remek sporteredményeik-
kel dicsõséget szereztek a
kerületnek és a fõváros-
nak egyaránt. Sikerük,
népszerûségük nagyban
hozzájárulhat ahhoz, hogy
a fiatalok példaképei le-
gyenek. A példaképek pe-
dig mutatják a követendõ
utat, várhatóan egyre több
óbudai gyerek kap majd
kedvet a sportoláshoz.
Annak már nincs nagy je-
lentõsége, hogy a ver-
senysportot választják,
vagy csak az egészségük
megõrzéséért mozognak.

Közben a csapat már
több mérkõzést játszott,
az NB I-es találkozókat
megnyerte, a Közép-eu-
rópai Bajnokságban
(MEL) azonban szoros
küzdelemben 3:2-re ki-
kapott a Doprastav
Bratislava rutinosabb
együttesétõl.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Vasas röplabda mérkõzések 
NBI: 2013. november 8. 18 óra Veszprém ESC-Vasas. *
MEL: 2013. november 9. 18 óra Vasas-Maribor (SLO). *
NBI: 2013. november 10. 17 óra Vasas-Szombathely. *
MEL: 2013. november 15. 17 óra Slavia EU Bratislava
(SVK)-Vasas. * NBI: 2013. november 17. 16 óra Vasas-
TF.* CHC:2013.november 20.18 óra Vasas-Kangasala
(FIN, Tampere). • (NBI: magyar bajnokság. CHC:
Chellenge bajnokság. MEL: Közép-európai Kupa.)

Rendkívül sikeres évet zártak a röplabdázók 

Ismét duplázna a Vasas Óbuda csapata

Az új összetételû játékoskeretre nehéz menetelés vár

JÉGHOKI GYERMEKEKNEK. A Gepárd Jégkorong Egyesület felvételt hirdet 5 éves kortól fiúk
és lányok részére az október végén nyíló új óbudai Gepárd Jégpályára. Az edzések helyszí-
ne: III. Kubik utca (Bécsi úti Tesco fölött). Érdeklõdni az info@gepardhoki.hu e-mail címen,
vagy a következõ telefonszámok egyikén lehet: +36-20-913-8417; +36-30-942-2967
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A Bánkuti MotorSport ver-
senyzõje, Bánkuti Gábor
2013. szeptember 8-ától a
magyar rallycross szakág
történetének valaha volt
legeredményesebb verseny-
zõjének mondhatja magát.
Az óbudai csapat óbudai pi-
lótája ezen a napon, a ka-
kucsRingi gyõzelmével sze-
rezte meg pályafutása kilen-
cedik magyar bajnoki címét,
amibõl ennyije elõtte soha
senkinek nem volt.

Gábor az országos baj-
nokság utolsó elõtti,

kakucsRingi futamán sem
talált legyõzõre. A rendkí-
vül izgalmas döntõben óri-
ási versenytapasztalatának
köszönhetõen, az utolsó
kör, utolsó kanyarjában
egy szenzációs manõver-
rel a maga javára fordítot-
ta a már vesztésre álló fu-
tamot, ezzel úgy nyerte
meg az idei bajnokságot,
hogy magyar versenyzõ
egyetlen egyszer sem vég-
zett elõtte. 

A 36 éves pilótának az
idei a 18. éve a Magyar

Országos Rallycross Baj-
nokság mezõnyében, és
átlagban minden második

évben bajnok lett. Mindezt
nem akárhogyan vitte vég-
be, hanem tõsgyökeres

óbudaiként. Gábor ebben
a kerületben született, itt
nõtt fel, itt járt iskolába, itt
szerzett barátokat, itt nyi-
tott mûhelyt, itt alapította
meg édesapjával, a csapat-
fõnök id. Bánkuti Gábor-
ral együtt a Bánkuti Mo-
torSportot, amely azóta is
Óbudán van. A csapat tá-
mogatói, partnerei is nagy-
részt földijei, kerületbeli-
ek, így büszkén merik ki-
jelenteni, hogy ez a siker
közös, az övék is, minden-
kié! 

Ebben az eredményben
rengeteg munkája van a
csapatnak, hiszen egyik
bajnoki címet sem adták
ingyen. Ezért a kilencedi-
kért épp úgy meg kellett
izzadni, mint anno 1996-
ban az elsõért. De a tuda-
tos munka, az alázat és a
tehetség újból, sokadszor-
ra is eredményre vezetett.
Gábor és a Peugeot 206-os
megállíthatatlan volt egész
évben, és nagyon maga-
biztosan, egy futammal a
bajnokság vége elõtt sike-
rült bebiztosítani a hõn

áhított kilencediket, amire
immár három éve vágyott
a csapat. 

A csapat köszöni támo-
gatóinak, szurkolóinak,
mindenkinek, aki akár
csak egy jó szóval is segí-
tette õket eddigi útjuk so-
rán. Megvan a kilencedik
OB-cím, most már papí-
ron is a Bánkuti Motor-
Sport a legeredménye-
sebb csapat, de nem ter-
vezik, hogy ezen a pon-
ton megállnak. A 10 ke-
rek szám, mostantól arra
hajtanak. Jövõre pedig
már vb-t rendeznek rally-
cross-ban, szeretnék és
szeretnénk, ha ott is mél-
tóképpen képviselnék
Óbudát.

A csapatvezetõ, id.
Bánkuti errõl biztosított
bennünket, de mint el-
mondta, ez már egy telje-
sen más dimenzió. A csa-
patnak további támoga-
tókra van szüksége, mert
nélkülük már megoldha-
tatlan ez a feladat.
(www.bankutimotor-
sport.hu) 

Rallycross • Bánkuti megcsinálta a Peugeot-tal

Óbudaiként kilenc autós magyar bajnoki címig

Az ország legnagyobb lét-
számú kosárlabda klubja, az
Óbudai Kaszások Kosárlab-
da Akadémia ebben a bajno-
ki idényben is rangjához
méltóan kívánja folytatni a
munkát. Továbbra is az
utánpótlás korú játékosok
képzése és nevelése a fõ
célkitûzés, ezzel párhuza-
mosan zajlik a legtehetsé-
gesebb kosarasok folyama-
tos beépítése az NBI B-s fel-
nõtt csapatba. 

ASalgótarján elleni
idénynyitón már a

megfiatalított csapatot
szerepeltette Farkas Lász-
ló, a korábbi neves mes-
tert, Varga Mátyást váltó
új szakedzõ (Varga Má-
tyás az egész Akadémia
vezetõje marad). A mér-
kõzés nem volt ideális al-
kalom a bemutatkozásra,

hiszen az osztály egyik
legerõsebb csapata, a fel-
jutásra esélyes Salgótarján
látogatott a Kaszások
csarnokba. Amérkõzés el-
sõ két negyedében a ven-
dégek érvényesítették na-
gyobb tudásukat, és 28
pontos elõnnyel tértek pi-
henõre. A harmadik ne-
gyedben felcsillant a re-
mény, a hazaiak és egy
csodás 13-0-ás rohammal
reményt ébresztettek a
szépszámú szurkoló se-
regben. Sajnos, a lendület
nem tartott ki a mérkõzés
végéig, az utolsó negyed-
ben ismét rákapcsolt a
Salgótarján és végül fölé-
nyesen gyõzött.

A fiúk ennek ellenére
nem okoztak csalódást,
hiszen a vezetõk ebben az
idényben nem tették ma-
gasra a lécet, a középme-

zõnybe várják a csapatot.
A fõ célkitûzés az NBI
légkörének megszokása, a
rutinszerzés és a saját ne-
velésû fiatalok beépítése.
Ebbõl a jó szellemû, igé-
nyes szakmai munkával
felkészített keretbõl ala-
kulhat ki rövid idõn belül
egy eredményesen sze-
replõ csapat.

Farkas László mérkõ-
zés utáni értékelése: -
Mindenképpen dicséret il-
leti a csapatot, mert az el-
sõ félidei összeesés után a
semmibõl elõvettük job-
bik arcunkat és nagyszerû
harmadik negyedet pro-
dukálva többeknek kelle-
mes meglepetést szerez-
tünk. Ezt a mentalitást, ezt
a teljesítményt kell állan-
dósítanunk a jövõben.

Jegyzõkönyv: Óbudai
Kaszások-Salgótarján

83:108. A legtöbb kosa-
rat dobták: Dankó Tamás
20 (dupla-dupla), Angyal
Tamás 16, Petrucsik
Bence 13/3.

* * *
A második fordulóban

sem sikerült a jobb telje-

sítmény állandósítása.
Egerben még nagyobb
különbségû vereséget
szenvedett a csapat. Jegy-
zõkönyv: Eger-Óbudai
Kaszások 98:66.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

Kosárlabda • Idénynyitó mérkõzés a Salgótarján ellen

Kaszások: saját utánpótlásra építik a jövõ csapatát

Az idény elsõ mérkõzésén a vereség ellenére jó néhány
szép támadást vezettek a sárga mezes hazaiak
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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 út 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 Magyarország-
ért Mozgalom) országgyûlési
képviselõ fogadóóráját min-
den hónap elsõ péntekén 16
órától tartja a Kabar utca
11. szám alatti Jobbik irodá-
ban, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

FOGADÓÓRA. Dr.
Oláh Lajos ország-
gyûlési képviselõ fo-
gadóórát tart. Az ér-
deklõdõk a +36-20-
770-6593-as telefon-
számon vagy a lajos.
olah@parlament.hu
e-mail címen jelent-
kezhetnek idõpont-
egyeztetés céljából.

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

A hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt október 1-jétõl már új
helyszínen, a Központi Ok-
mányirodában lehet szemé-
lyesen igényelni - közölte a
Közigazgatási és Elektroni-
kus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala (KEKKH).

AIX. kerületi Vaska-
pu utcai ügyfélszol-

gálat átköltözött a XIII.
kerületi Visegrádi utca
110. szám alatti épület
földszintjén található
ügyfélszolgálatra, így a
KEKKH valamennyi sze-

mélyes ügyfélszolgálata
egy helyszínen érhetõ el
a jövõben. Az ügyfelek
hétfõtõl csütörtökig 8-tól
16.30 óráig, pénteken 8-
tól 14 óráig igényelhet-
nek hatósági erkölcsi bi-
zonyítványt. Az okirat
iránti kérelem benyújt-
ható postai és elektroni-
kus úton is a webes ügy-
segéd rendszerén keresz-
tül, melyet az ügyfélka-
pu-azonosítóval rendel-
kezõ ügyfelek vehetnek
igénybe a KEKKH-en
keresztül.

Kereszténydemokrata Fórum 
Harrach Péter, a KDNP alelnöke, országgyûlési képvi-
selõ, frakcióvezetõ lesz a Kereszténydemokrata Fórum
következõ vendége november 5-én 18 órától. Az elõ-
adás helyszíne: a Selyemgombolyító (Miklós tér 1.).

FELVÉTEL A POLITIKUSKÉPZÕBE. A SISZA
Kommunikációs Intézet Politikusképzõ Iskolája fel-
vételt hirdet a politika, a választási kampányok és a
médiakommunikáció iránt érdeklõdõknek. Oktatás
szombatonként 9 órától az Óbudai Kulturális Köz-
pontban. (Bõvebb információ: www.sisza.hu, tel.:
06-70-250-5840. Cím: San Marco utca 81.)

Új helyen igényelhetõ 
az erkölcsi bizonyítvány
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 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: Zrínyi Nyomda Zrt.,1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179.
Igazgatósági tag: Borbás Gábor

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

Adj vért és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete novem-

berben az alábbi idõpontokban és helyszíneken szervez vér-

adást.

November 4-én 10-tõl 13 óráig: Óbuda Gate (irodaház; Árpád

fejedelem útja 26-28.) * November 13-án 13.30-tól 17 óráig: a

Szent Margit Kórházban (Bécsi út 132.) * November 28-án 11-tõl

19 óráig: a Csobánka téri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.) *

November 29-én 14-tõl 17.30 óráig: a Dr. Szent-Györgyi Albert

Általános Iskolában (Szérûskert utca 40.).

Ha ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a

60. életévét (rendszeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy

segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Szemé-

lyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.
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Hahota
- Érdekes, azelõtt gyak-
ran futottak utánam a
nõk! - mondja egy férfi a
barátjának.
- És már nem?
- Amióta nem lopok reti-
külöket, azóta nem!

* * *
- Nem iszom, nem do-
hányzom, minden reggel
hatkor kelek, este pedig
pontban tízkor lefekszem
aludni. A feleségemet
nem csalom meg. Csak
kerüljek ki a börtönbõl,
minden másképp lesz! 

* * *
- Hát te mit olvasol? -
kérdezi az egyik zseb-
metszõ a „kollegájától”.
- Szakmai folyóiratot.
- Hiszen ez divatlap!
- Igen. Szeretném tudni,
a következõ szezonban
hol lesznek a nadrágon
a zsebek!

* * *
Látogató érkezik a bör-
tönbe. Megkérdezi az
egyik rabtól: - Maga mi-
ért van itt!
- Mert nem akarnak ki-
engedni.

* * *
- Ne haragudjon, uram!
- szólít meg a skót egy
járókelõt az utcán. -
Szokott ön inni?
- Nem, soha!
- Akkor legyen szíves,
fogja meg ezt a whis-
kysüveget, amíg bekö-
töm a cipõfûzõmet!

* * *
- Apa, hány egér fér el
egy húsztonnás kamio-
non? - kérdezi Pistike.
- Szerintem két tízton-
nás - feleli az apa némi
gondolkodás után.

Vihar utca

„TIÉD A LEKVÁR!” címmel családi napot rendeztek lekvárvásárral a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum-
ban, ahol õstermelõk kínálták saját lekvárjaikat. Elõadás hangzott el az élelmiszertartósítás történetérõl, a konzerv-
ipar fejlõdésérõl, a lekvárkészítésrõl. • Folytatódott a Pici maci kuckója elnevezésû sorozat a gyermekeknek: õszi cse-
megékkel rukkolt elõ Kilin Ildikó színmûvész és Mollini bûvész a kicsik nagy örömére

Az utóbbi években bekövetkezett tragikus tûzesetek
megelõzéséért az alábbi tanácsok betartását javasolja
az állampolgárok részére a Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, különös tekintettel a fûtési szezonra.

Biztonsági tanácsok: Nagyon fontos a kémények
rendszeres, kéményseprõ által elvégzett felülvizsgá-

lata, tisztítása és a koromgyûjtõ aknák (koromzsák) kiürí-
tése. • Ismerni kell saját fûtési rendszereink tökéletes
mûködését. • Akályhák körül ne tároljunk tüzelõanyagot!
• Aszén-, fa-, vagy vegyes tüzelésû kályhánkat csak aprí-
tott fával, papírral, illetve a kereskedelemben kapható alá-
gyújtóssal gyújtsuk be. Soha ne használjunk éghetõ folya-
dékokat (például petróleum, gázolaj, benzin) a tûz élesz-

tésére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet a végered-
mény. • Lakásban csak 60 liter éghetõ folyadék tárolható
fémkannában. • Háztartási fogyasztónak abban a helyisé-
gében, amelyben a gázfogyasztó berendezés van csak 1
darab, egy lakásban legfeljebb 2 darab, összesen legfel-
jebb 35 kilogramm töltetsúlynak megfelelõ palackot sza-
bad tartani. • Panel szerkezetû épületben gázpalack nem
tartható! • A vezetékes gázt szagosítani szokták, hogy jól
érezhetõ legyen az elégés nélkül kiszivárgó vagy kiömlõ
gáz. Hiba esetén zárjuk el még a gáz fõcsapját is és azon-
nal értesítsük a gázszolgáltatót, mert a hibát nekik kell el-
hárítani! • Gyufával soha ne vizsgáljunk gázszivárgást! •
Ne szárítsunk a fûtõkészülékek tetején!• A szobai, kony-
hai függönyök legyenek távol a tûzhelyektõl! • Vastag hõ-
szigetelõ kesztyûvel dolgozzunk, amikor forró tárgyakat
kell megfogni!

Hogyan fûtsünk biztonságosan?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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