
XX. évfolyam 20. szám • Megjelenik kéthetente 40 oldalon • 2014. október 17.

Az október 12-ei önkormányzati képvise-
lõválasztáson a III. kerület 16 egyéni vá-
lasztókerületében döntöttek a polgárok. 

Nyílt pályázaton hirdetik meg a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot. Beadási határidõ: november 7. 

A szeptember végi Óbudai Teljesítménytúrá-
val zárult a Szabadidõ, szeretem! elnevezésû
programsorozat rekordszámú résztvevõvel. 33

Zöld út az egészséghez!

2
Nekik szavaztak bizalmat

9
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

1. Tarlós István (Fidesz-KDNP) 290 675 szavazat 49,06 %

2. Dr. Bokros Lajos (Modern Magyarország Mozgalom) 213 550 szavazat 36,04 %

3. Dr. Staudt Gábor (Jobbik Magyarországért Mozgalom ) 42 093 szavazat 7,10 %

4. Csárdi Antal (Lehet Más a Politika) 33 689 szavazat 5,69 %

5. Dr. Bodnár Zoltán (Magyar Liberális Párt) 12 461 szavazat 2,10 %

1. Bús Balázs (Fidesz-KDNP) 53,28 % (23 615 szavazat)
2. Béres András (Együtt-PM) 28,01 % (12 417 szavazat)
3. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 8,40 % (3 721 szavazat)
4. Gál József (Lehet Más a Politika) 6,95 % (3 080 szavazat)
5. Bõsz Anett (Magyar Liberális Párt) 1,98 % (879 szavazat)
6. Csákó Ferenc (Szociáldemokraták) 1,38 % (612 szavazat)

Tarlós István ismét Budapest fõpolgármestere 

Bús Balázs harmadszor polgármester Óbudán

A magyarországi díj
után idén az európai

díjat is elnyerte Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata a környezeti
fenntarthatóság érdeké-
ben kifejtett és ezáltal az
éghajlat védelmét is szol-
gáló tevékenységével.

BÕVEBBEN A 7. OLDALON

A z energetikai kor-
szerûsítések pro-

jektzáró momentuma-
ként a Krúdy Gyula Ál-
talános Iskola épületé-
nek felújítása is befeje-
zõdött október 10-én. A
beruházás 220 millió fo-
rint volt.     CIKK A 6. OLDALON

Felújított
Krúdy iskola

Európai Klímasztár-díj az éghajlat védelméért

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
november 7-én, pénte-
ken jelenik meg. Újsá-
gunk olvasható a www.
obuda.hu honlapon.
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Önkormányzati választás 2014

Az október 12-ei  önkormányzati képviselõ-választáson Óbuda-Békásmegyer 16 egyéni választókerületébõl és a kompenzációs listáról (6 fõ) kép-
viselõi mandátumot szereztek az elkövetkezõ öt évben, a 2014-2019 közötti ciklusban:

Nekik szavaztak bizalmat a polgárok

Kompenzációs Töredékszavazatok Megszerzett Be nem töltött
lista neve száma mandátumok mandátumok 

száma száma
Együtt-PM 6 204 2 0 
MSZP 5 274 2 0 
Jobbik 4 507 1 0 
LMP 3 153 1 0 
Római-Partért Egyesület 1 189 0 0 
Fidesz-KDNP 1 069 0 0 
Szociáldemokraták 961 0 0 

Kompenzációs listás választási eredmények

Dr. Demeter Gellért Zsolt 
(Fidesz-KDNP) az 1. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1276 szavazattal

(45,1 %)

Czeglédy Gergõ 
(MSZP) a 6. számú egyé-

ni választókerületben
1080 szavazattal 

(39,81 %)

Török Ferenc 
(Fidesz-KDNP) a 11. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1463 szavazattal

(42,02 %)

Laukonidesz Lilla 
(Fidesz-KDNP) a 16. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1016 szavazattal

(42,55 %)

Dr. Simonka Csaba 
(MSZP) 

kompenzációs listáról

Csapó Harold Gábor 
(Fidesz-KDNP) a 2. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1106 szavazattal

(40,54 %)

Dóra Csaba 
(Fidesz-KDNP) a 7. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 970 szavazattal

(38,86 %)

Puskás Péter 
(Fidesz-KDNP) a 12. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1185 szavazattal

(44,35 %)

Béres András 
(Együtt-PM) 

kompenzációs listáról  

Désiné Németh Éva 
(Fidesz-KDNP) a 3. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1248 szavazattal

(45,4 %)

Rácz Andrea 
(Fidesz-KDNP) a 8. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1439 szavazattal

(46,54 %)

Kemény Krisztina 
(Fidesz-KDNP) a 13. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1135 szavazattal

(44,7 %)

Burján Ferenc 
(Lehet Más a Politika)
kompenzációs listáról 

Farkas Balázs 
(Fidesz-KDNP) a 4. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1443 szavazattal

(46,71 %)

Bulla György 
(Fidesz-KDNP) a 9. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1180 szavazattal

(41,32 %)

Kelemen Viktória
(Fidesz-KDNP) a 14. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1011 szavazattal

(44,5 %)

Mihalik Zoltán 
(Együtt-PM) 

kompenzációs listáról 

Stollmayer Ákos 
(Fidesz-KDNP) az 5. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1126 szavazattal

(43,78 %)

Baumann Irén 
(Fidesz-KDNP) a 10. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1134 szavazattal

(36,5 %)

Dr. Pappné Dr. Nagy Judit 
(Fidesz-KDNP) a 15. szá-
mú egyéni választókerü-
letben 1176 szavazattal

(47,13 %)

Õri László 
(MSZP) 

kompenzációs listáról

Szanyó Miklós 
(Jobbik Magyarországért

Mozgalom) 
kompenzációs listáról 
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Hírösszefoglaló: Magabiztosan nyert a fõpol-
gármesteri mandátumért folytatott küzdelem-
ben Tarlós István, aki Orbán Viktor miniszter-
elnökkel együtt mondott köszönetet a szava-
zók támogatásáért.

- Megint sikerült. Együtt sikerült! - kezd-
te beszédét október 12-én éjjel, a szavaza-

tok feldolgozását követõen a Bálnában be-
rendezett sajtóközpontban Tarlós István, aki
a választók akarata szerint egy újabb ciklu-
son át dolgozhat a fõváros élén. A régi-új
fõpolgármester miután mindenkinek köszö-
netet mondott a támogatásért, hangsúlyozta,
hogy a kormány és Budapest együttmûkö-
dése a jövõben is zavartalan lesz.

- Együttmûködünk, együtt dolgozunk, egy
irányba nézünk, egy irányba dolgozunk. Ez
eddig is így volt, bár sokan igyekeztek más
benyomást kelteni, amire úgy tûnik, a buda-
pestiek többsége nem volt ma vevõ. Inkább
nekünk hittek, hiszen látták az eredménye-
ket. Látták, hogy másképp dolgozunk, más-
képp gondolkodunk. Látták, hogy ebben a
városban egy jó értelemben vett rend uralko-
dik el. Úgy látszik, lehet úgy magyar ez a vá-
ros, hogy egy nagy nemzetközi közösségbe
illeszkedve megtartja saját identitását, és
küzd érte, ahogy ezt a miniszterelnök teszi.

A siker okát a közös munkában látja Or-
bán Viktor miniszterelnök is, aki ugyancsak
a további együttmûködés mellett tette le a
voksát a Bálnában elmondott beszédében.

- Az elõzõ négy évben visszaadtuk a re-
ményt az országnak, az elõttünk álló négy
évben pedig naggyá fogjuk tenni Magyar-
országot. A gyõzelem azt jelenti, hogy jo-
got szereztünk arra, hogy még többet dol-
gozhassunk. Minden választási sikert
együtt vittünk véghez, és ezt az egységet
egy közös szenvedély tartja össze, amit
úgy hívnak: Magyarország - fogalmazott. 

(FIDESZ.HU-ÓBUDA ÚJSÁG)

Tarlós: együtt nyertünk, együtt folytatjuk

A városrészben élõk többsége harmadszor vá-
lasztotta meg Bús Balázst Óbuda-Békásmegyer
polgármesterévé. Az október 12-ei választáson
a részvételi arány 43,99 százalék volt, a régi-új
polgármesterre a 45 ezer 304 szavazat 53,28
százalékát adták le, ezzel magabiztosan nyerte
el az újabb mandátumot. Bús Balázs szerint a
kerületi polgárok alapvetõen arra a nyugodt po-
litikára és építkezésre szavaztak, amit eddig is
képviselt az önkormányzat vezetése. Így tehát
folytatódik a közösségépítõ munka.

- Mondják, hogy az elmúlt 25 év legkemé-
nyebb kampánya volt az idei. Óbudán is?

- Egyáltalán nem a megszokott módon zaj-
lott. Olyan elemek is megjelentek ebben a kam-
pányban, amik korábban nem voltak jellemzõ-
ek Óbudára. Abban bízom, hogy a kampány
végével ezek a hangok el is csendesülnek. Zaj-
lott egy nagyon negatív, durva, lejárató kam-
pány is, amely idáig nem volt jellemzõ. Tekint-
ve, hogy a korábbi hagyományok szerint ma-
gam is arra törekedtem, hogy mindig konszen-
zussal hozzunk döntéseket és minden politikai
erõ véleményét becsatoljuk, meglepõdtem
ezen a vehemencián, amit inkább annak tulaj-
donítok, hogy alapvetõen a baloldali pártok kö-
zött volt éles verseny egymással szemben. Sze-
rencsére ennek vége. Azt gondolom, hogy az
óbudaiak arra a közösségépítésre szavaztak,
amit most már nyolc éve végzünk. Alapvetõen
ezt szeretném folytatni. Olyan városvezetést,
olyan közösségépítést, amely szociálisan érzé-
keny, a kultúra iránt elkötelezett, a civil szerve-
zeteket aktívan vonja be az elõkészítésbe és a
döntéshozatalba. 

- A részvételi arányok és a választás úgy
alakult, ahogyan arra számított?

- Aidei részvételi arány nagyjából a négy év-
vel ezelõttinek felelt meg.  Talán egy picit na-

gyobb részvételre
számítottam, vi-
szont meggyõzõ
volt az a többség,
amivel engem
megválasztottak,
illetve azoknak a
képviselõknek is
bizalmat szavaz-
tak, akik támogat-
ják a politikámat.
Tizenhat körzetbõl

most tizenöt körzetet nyertek meg a Fidesz-
KDNP képviselõi. A Duna jobb partján ez a
harmadik legjobb eredmény, miközben Óbu-
dán Buda többi kerületétõl eltérõen nem lebe-
csülendõ a baloldalt támogatók aránya. Ez egy
nyugodt munkát tesz lehetõvé, de ahogy az elõ-
zõ ciklusban, az ellenzéki képviselõket ezután
is be fogjuk vonni a munkába, és a civil szerve-
zeteknek sokkal nagyobb szerepet szánok a bi-
zottsági munkában. 

- Mi gyõzhette meg a kerület polgárait
arról, hogy harmadszorra is megválasszák
polgármesternek?

- Szerintem jól látható volt az a munka, amit
végeztünk. Errõl minden évben be is számo-
lunk. Akövetkezõ öt évben Óbuda szempontjá-
ból a legfontosabb, hogy a fõvárossal és a kor-
mányzattal együttmûködve megvalósítsuk azo-
kat a fejlesztéseket, amelyeket a magunk erejé-
bõl nem tudnánk. Ilyen az árvízvédelem, a
Gázgyár, a Hajógyári-sziget és a Flórián tér
kérdése, a P+R parkolók építése, vagy a békás-
megyeri piac felújítása. Együttmûködés nélkül

nem megy. Én azt gondolom, már az elõzõ
években is bebizonyítottuk, hogy ez a kerület-
vezetés képes együttmûködni a fõvárossal és a
kormányzattal is. Ezek miatt bizakodó vagyok.
És azért is, mert több mint 4600 szavazattal töb-
bet kaptam, mint a Fideszes képviselõk, vagyis
van egy nagyfokú bizalom a baloldali választók
részérõl is irányomba. Ennek eddig is és a jövõ-
ben is meg kívánok felelni: pártpolitikától füg-
getlenül a III. kerületiek érdekét fogom képvi-
selni a fõvárosban is. 

- A városvezetés célkitûzése a közösség-
építés, aminek rengeteg jelét és eredmé-
nyét látjuk. Hogyan folytatják az elkövet-
kezõ öt évben ezt a munkát?

- Egyrészt azokat a projekteket, amiket el-
kezdtünk és pozitív a visszajelzése, azokat
folytatjuk. Átalakítjuk a megfelelõ tereket, és
azokat a közösség szolgálatára adjuk át. Emel-
lett új közösségi helyeket hozunk létre. A Pók
utcai lakótelepen új idõsek klubját alakítunk ki.
Persze a bevált közösségi, kulturális progra-
mokat tovább folytatjuk, színesítjük, lesz jég-
pálya, mint minden télen, sõt az idén szeret-
nénk Békásmegyeren is létrehozni egy ugyan-
ilyet. A fitnesz parkok és a közösségi kertek
számát tovább fogjuk bõvíteni. Közben az inf-
rastrukturális fejlesztésekrõl sem feledkezünk
el: említhetném akár a víz- és csatornaépítést,
az utak, járdák helyreállítását.  Köszönetet
mondok az óbudai szavazók támogatásáért, és
arra biztatok mindenkit, hogy panasz vagy kér-
dés esetén nyugodtan keressenek, mert közös-
séget építeni csak együtt tudunk.

Klug Miklós 

Bús Balázs harmadszor is nyert

Óbudán az építkezésre szavaztak
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Önkormányzat – Meghívó

Az óbudai kötõdésû egy-
kori szobrászmûvész, Gye-
nes Tamás mûvét a Buda-
pest Galéria öntette újra.
A szobornál virágcsokrot
helyezett el Gelléri Ág-
nes, az író lánya és Bús
Balázs polgármester októ-
ber 9-én.

A Mókus utca 2.
szám alatt lévõ An-

dor Ilona Általános Isko-
la elõtt állt az óbudai kö-
tõdésû Gelléri Andor
Endre író mellszobra,
melyet ismeretlenek
évekkel ezelõtt elloptak.
A szobor alkotója a szin-
tén óbudai kötõdésû
szobrászmûvész, Gyenes
Tamás volt. A mûvész
özvegye, Gyenes Tamás-
né férje hagyatékát átad-
ta a Nemzeti Galériának,
köztük a Gelléri-szobor
öntéséhez használt min-
tát, így lehetõvé vált,
hogy a szobor kezelõje, a
Budapest Galéria a III.
kerületi önkormányzat
és Gelléri Andor Endre

lánya, Gelléri Ágnes
kezdeményezésére újra-
öntesse a mellszobrot.
Az újra öntött szobor a
Holokauszt Emlékév
eseményeként került újra
eredeti helyére. Bús Ba-
lázs polgármester a szo-
bor elhelyezése alkalmá-
ból a család, az írót és
munkásságát tisztelõ
megemlékezõk elõtt Pi-
linszky János: Harmad-
napon címû versét sza-
valta el.

Gelléri Ágnes úgy fo-
galmazott édesapjára

emlékezve: - A szeretet,
a béke és az a fajta igazi
kultúrkincs, amely min-
denkor és mindig állan-
dó: az Pilinszky is és az
Gelléri is. Örömét fejez-
te ki, hogy a szobor el-
helyezésével mindez
együtt újra teret nyert.
Elmondta, mennyire
megdöbbent a szobor el-
lopásakor, de hálás a III.
kerületi önkormányzat
munkatársainak, a Bu-
dapest Galériának és
mindenkinek, akinek
szívügye volt, hogy a

szobor újra dísze lehes-
sen a térnek. A beszédek
után a polgármester és

Gelléri Ágnes virág-
csokrot helyezett el a
szobor talapzatánál.

Újraöntötték az ellopott Gelléri-mellszobrot

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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A nemzetiségi önkormányzatok képviselõi 
a 2014-2019-es ciklusban

Tíz nemzetiségi önkormányzat (bolgár, görög, lengyel, német, ör-
mény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák) alakulhat Óbuda-Békás-
megyeren az október 12-ei önkormányzati választásokat követõen.
1. Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
Karailieva Ivánka (MBE) 32 szavazat; Udvarev Ivanov Iván (MBE) 30 sza-
vazat; Karailiev Iván (MBE) 31 szavazat.
2. Görög Nemzetiségi Önkormányzat 
Halász Katalin (SYLLOGOS-GIE-KARIATIDÁK-HELIDONAKI) 30 szava-
zat; Abonyiné Kosztudisz Niki (SYLLOGOS-GIE-KARIATIDÁK-HELIDON-
AKI) 34 szavazat; Dimopulos Lázárosz (SYLLOGOS-GIE-KARIATIDÁK-
HELIDONAKI) 36 szavazat.
3. Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Máté Endre (Bem Egyesület) 29 szavazat; Nagy Emil Bogumil (Bem
Egyesület) 31 szavazat; Wesolowski Korinna Katalin (Bem Egyesület) 32
szavazat.
4. Német Nemzetiségi Önkormányzat
Aradi Istvánné (ÉMNÖSZ) 27 szavazat; Neubrandt István (ÉMNÖSZ) 30
szavazat; Neubrandt Istvánné (ÉMNÖSZ) 43 szavazat.
5. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Bodrogi-Ivády Orsolya (ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE) 38 szavazat; Kerekes
Csaba (ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE) 36 szavazat; Dr. Serkisian Szeván Simon
(ARMÉNIA-KILIKIA-ÖIE) 43 szavazat.
6. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Farkas Lajos (ROMA ROM ÖSSZEFOG) 168 szavazat; Szabó Zsolt Iván
(ROMA ROM ÖSSZEFOG) 164 szavazat; Sztojka István (ROMA ROM
ÖSSZEFOG) 167 szavazat.
7. Román Nemzetiségi Önkormányzat
György Ildikó (BRE) 24 szavazat; Hegedüs István (BRE) 21 szavazat;
Lázár Edit (BRE) 25 szavazat.
8. Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Baráné Erdõs Margit (HORUE) 7 szavazat; Bara Sándor (HORUE) 7 sza-
vazat; Lukács Béla Istvánné (HORUE) 6 szavazat.
9. Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Dujmov Milán (SRPSKI FORUM) 7 szavazat; Dr. Lásztity Nikola (SRPSKI
FORUM) 7 szavazat; Dr. Lásztity Radomir (SRPSKI FORUM) 8 szavazat.
10. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Balogh Istvánné (OZVENA-SZNYK) 29 szavazat; Horti Andrásné (OZVE-
NA-SZNYK) 31 szavazat; Krizsán Ferenc (OZVENA-SZNYK) 28 szavazat.
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Önkormányzat – Beruházás

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata három pályá-
zattal nyert az Új Széchényi
Terv KEOP-5.5.0/A/12 szá-
mú, „Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágí-
tás energiatakarékos át-
alakítása” elnevezésû ki-
írásán. A projekt elsõ sza-
kaszában megújulhatott a
II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, a Szél utcai böl-
csõde a Szivárvány Óvoda
és a Dr. Béres József Álta-
lános Iskola Királyok útjai
tagintézménye, a „Kiser-
dei” Általános Iskola.

AKrúdy Gyula Álta-
lános Iskola eseté-

ben, csakúgy, mint az
elõzõekben, elvégezték
az épület homlokzati hõ-
szigetelését, festését, a

külsõ nyílászárók cseré-
jét, a tetõ szigetelését. A
beruházás teljes költsége,
beleértve a kivitelezést és

az egyéb szolgáltatásokat
közel 220 millió forint
volt, amely mintegy 30
millió forinttal kevesebb

az eredetileg tervezett-
nél. Ebbõl 189 millió fo-
rintot az Európai Unió,
míg közel 31 millió fo-
rintot a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium
önerõ alapja szolgáltatta,
amelyre külön pályázott
az önkormányzat. A
helyhatóság költségveté-
sébõl közel 2 millió fo-
rintot nyújtott a korszerû-
sítés megvalósításához.

Bús Balázs polgármes-
ter hangsúlyozta, az ön-
kormányzat elkötelezett
abban, hogy intézményeit
megújítsa, ezzel számukra
kedvezõbb feltételeket
biztosítson, jelentõs ener-
getikai megtakarítást ér-
jen el. A polgármester
fontosnak tartja, hogy a
kerület lapostetõs közin-
tézményeit az éghajlati
változásoknak ellenál-
lóbb sátortetõs szerkezet-
tel lássák el a jövõben.
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata nagyjából

egy évtizede döntött úgy,
hogy a kerület hosszú tá-
vú érdekeit figyelembe
véve, a helyi lakosokkal,
a kormánnyal és az Euró-
pai Unióval karöltve kör-
nyezettudatos energetikai
beruházások révén meg-
újítja közintézményeit. A
megújuló város stratégiá-
ja, azaz a helyi önkor-
mányzat a környezeti
fenntarthatóság érdeké-
ben kifejtett, és ezáltal az
éghajlat védelmét is szol-
gáló tevékenysége a ma-
gyarországi elismerés
után, idén az európai Klí-
masztár-díjat is elnyerte.

Az energetikai felújí-
tásnak köszönhetõen
korszerûbb és komforto-
sabb körülmények között
tanulhatnak a gyerekek
és taníthatnak a tanárok. -
A Krúdy Gyula Általá-
nos iskola idén májusban
ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját. Az épü-
let 25 évvel ezelõtt a leg-
szebb épület volt a
Gyógyszergyár úti lakó-
telepen, mára azonban
korszerûtlenné vált - em-
lékezett vissza az iskola
igazgatónõje, Aulechla
Anna. Hozzátette: a szü-
lõk látva az iskola hom-
lokzatának megújulását,
összefogtak, 10 tanter-
met kifestettek és további
önerõs felújításokat vé-
geznek az épület belsejé-
ben. Az igazgatónõ meg-
köszönte az önkormány-
zatnak, hogy a pályázat-
ban nem szereplõ teljes
eresz- és csatornarend-
szer cseréjét is elvégez-
tette.

Energetikai felújítás a Krúdy iskolában

Megtakarítás számokban
A projekt következtében az alábbi adatok foglalják
össze, milyen mértékû energiahatékonyság-növe-
lés valósul meg, és mindez mekkora megtakarítást
jelent az intézmény számára.
• Az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkenése:

65,76 t/év
• Energiahatékonyság-növelés révén megvalósított

éves elsõdleges (primer) energiahordozó mennyi-
sége: 1 002,63 GJ/év

• Vásárolt energia becsült összköltsége projekt elõtt
(idõjárási átlagon, 2013-as árakkal számolva) 20:
249 961 Ft/év

• Vásárolt energia tervezett összköltsége projekt
után (az elõzõ oszlop bázisértékeivel számolva):
12 631 898 Ft/évFOTÓK: SÁNTA BALÁZS

obuda_2014_20.qxd  2014.10.16.  14:32  Page 6



2014/20. szám Önkormányzat – Beruházás
7

Tavaly a Magyarországi Ég-
hajlatvédelmi Szövetség Klí-
masztár 2013-díjjal ismerte
el Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzatának a környe-
zeti fenntarthatóság érde-
kében kifejtett, és ezáltal az
éghajlat védelmét is szolgá-
ló tevékenységét. A díj oda-
ítélésénél a 2013-ig megva-
lósult energiatakarékos
épület felújításait - a „Falu-
ház” projekt, a Kerék utcai
iskola, az Arató utcai böl-
csõde és a Laktanya utcai
Tüdõgondozó - értékelték
kiemelkedõnek a bírálók.

Az idei, 2014-es Eu-
rópai Klímasztár-

díjra meghirdetett pályá-
zaton 4 kategóriában pá-
lyázhattak a települések.
A beérkezett pályázatokat
a Magyarországi Éghaj-
latvédelmi Szövetség, a
Klímabarát Települések

Szövetsége és a progra-
mot támogató Vidékfej-
lesztési Minisztérium
képviselõibõl álló zsûri
bírálta el, hozta meg kon-
szenzussal döntését és ter-
jesztett fel a jelöltet az eu-
rópai díjra. Az európai
zsûri végül tizenhét tele-
pülés pályamunkáját dí-
jazta, köztük összesen két
magyar település, a 100
ezer alatti lakosságszámú
kategóriában Derekegy-
háza és a 100 ezer feletti
lakosságszámú kategóriá-
ban, Budapest III. kerüle-
tét, Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata pálya-
munkáját ismerte el Euró-
pai Klímasztár-díjjal. Bús
Balázs polgármester és a
négytagú küldöttség októ-
ber 2-án, az ausztriai
Perchtoldsdorfban ünne-
pélyes keretek között ve-
hette át a díjat.

Az ünnepségen minden
nyertes település bemutat-
kozhatott és röviden, né-
hány mondatban a pályá-
zati anyagát is vázolhatta
a jelenlévõ országok kép-
viselõinek. Bús Balázs a
díjat átvéve a következõ-
ket mondta: - A „Faluház”
projekt sikere sokak kö-

zös erõfeszítésének volt
köszönhetõ. Az Európai
Unió és a magyar kor-
mány szakemberei, az ön-
kormányzat munkatársai
és a felújított épület lakói
mind hozzátették a magu-
két, ezért ez a kitüntetés
valamennyiük érdeme és
elismerése. Óbuda-Békás-

megyer büszke erre, és
egyben megerõsítés is ez
számunkra a munka foly-
tatására, a városrész klí-
mabaráttá-tételére. Ebben
a tekintetben a kerület cél-
kitûzései ambiciózusak: a
csillagos eget vettük cél-
ba, és az elsõ csillagot
most értük el.

Európai Klímasztár-díj az éghajlat védelméért

A Mátyáshegyi úton (a Folyondár utca
- Kolostor út közötti szakaszon).

A Mátyáshegyi út felújítása során a teljes
pályaszerkezet-cseréjét elvégzik, ezért a teljes
útszakaszt lezárják két ütemben. A munkála-
tok ideje alatt az arra közlekedõ 165-ös autó-
buszok nem érintik a Kolostor utcai megállót.

A Törökkõ utcában (a Pomázi út - Csil-
laghegyi út közötti szakaszon). A Csillag-
hegyi úton (a Bojtár utca-Törökkõ utca
közötti szakaszon). A Bojtár utcában (a
Bécsi út-Huszti út közötti szakaszon).

Elkezdõdött a Csillaghegyi út és a Törökkõ
utca újjáépítése, amely várhatóan november
24-ig tart majd. A Törökkõ utca teljes pálya-
szerkezete megújul, átépítésekor a szegélyeket
is lecserélik a kapubejárók szintbe helyezésével
együtt. A Csillaghegyi út átépítendõ szakaszá-
nak teljes hosszán elbontják, a leromlott állapo-
tú burkolatokat és azt a jelenleginél nagyobb
szélességben újraaszfaltozzák. A megújuló út-
szakasz elején a már meglévõ parkolót is átala-
kítják: egyik oldalon új, párhuzamos, a másik
oldalon pedig ferde parkolókat alakítanak ki. A
munkálatok során félpályás útlezárásra
egyirányúsításra is számíthatnak az arra járók,

és a buszmegállók át-
helyezésére is szükség
lehet. A Törökkõ utca
és a Csillaghegyi út
csomópontjának lezá-
rását igénylõ munkák
során, az érintett 118-
as és 918-as autó-
buszok várhatóan elte-
relt útvonalon közle-
kednek majd.

A Bojtár utcában
nem szükséges a tel-
jes pályaszerkezet át-
építése, így a meglé-
võ kopóréteg lemarása után kiegyenlítõ- és
aszfaltréteget építenek be. Az aszfaltozási
munkák idején félpályás, szakaszos útlezá-
rásra és jelzõõrös irányításra kell számítani.

Az Ezüsthegy utcában (a Hõsök tere-
Donát utca közötti szakaszon) és a Do-
nát utcában (a Szentháromság utca-
Ezüsthegy utca közötti szakaszon). 

Várhatóan december 15-ig tart az Ezüst-
hegy utca Hõsök tere és Donát utca közötti
szakaszának, valamint a Donát utca Szenthá-

romság utca-Ezüsthegy utca közötti szakaszá-
nak átépítése. A 143-as, a 186-os és a 243-as
autóbusz menetrendje módosul. 

ATáncsics Mihály utca-Ezüsthegy utca ke-
resztezõdésében körforgalmú csomópont
épül. Az Ezüsthegy utca burkolata megújul,
az építkezés létesítenek idejére az utcát
egyirányúsítják. Az épülõ körforgalomhoz
kapcsolódóan szigetes gyalogátkelõhelyeket
létesítenek a Jendrassik György utcánál, a
Templom és a Lukács György utcánál. 

Útfelújítások 
a városrész több pontján

A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség tagja az Eu-
rópai Klímaszövetségnek (Klima-Bündnis), ami olyan he-
lyi közösségek hálózata, melyek elkötelezettek Földünk
éghajlatának megóvásában.A szövetséget 1990-ben ala-
pították látva, hogy a kiotói folyamatban vállalt kibocsátás
csökkentések nem adnak megfelelõ választ az éghajlat-
változás problémájára. Jelenleg 17 európai országból
több mint 1500 város, település, társadalmi szervezet és
közösség mûködik együtt a szövetségben.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

A Kaszásdûlõi Kulturális Központ (3K) egyéves születésnapját ünnepelték október 4-én. A
rendezvényen igazi szüreti hangulatban köszönthette a közönség a 3K-t. Musttal, borral,
táncbemutatókkal, mesével, játszóházzal, fergeteges szüreti mulatsággal, ahol táncra
perdülhetett a nagyérdemû is. A születésnapi tortát Bús Balázs polgármester vágta fel  

Egyéves a 3K

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Fõvárosi hírek – Közlekedés

A már meglévõ parkoló át-
építésével új, díjmentes
P+R és B+R parkolót, vala-
mint több helyen is kijelölt
kerékpáros átkelõhelyet lé-
tesít a Budapesti Közleke-
dési Központ (BKK) kaszás-
dûlõi HÉV-állomásnál. 

A P+R parkoló 40, a
B+R parkoló 10 fé-

rõhelyes lesz. Ezek mel-
lett 500 négyzetméteren

aszfaltozott járda épül,
valamint megfelelõ ki-
építésû gyalogos- és ke-
rékpáros-átkelõhely a
HÉV-vágányokon és az
úttesten keresztül. Az
újonnan kiépített parko-
lóhelyeken és a megálló
területén a gépjármûvek
és a kerékpárok biztonsá-
gos tárolása érdekében
hat térfigyelõ kamerát és
számos közvilágítási

lámpatestet üzemel be a
cég. Átépítik a járdaszi-
getet, és fejlesztik az át-
kelõhelyek rendszerét,
így téve biztonságosabbá
a gyalogos- és kerékpá-
ros közlekedést.

A felújítások részeként
a megálló közelében ke-
rékpártárolót is elhelyez
a BKK, ehhez az útpálya
kiemelt szegélyeit is ala-
csonyabbra veszik.

Hírösszefoglaló: Kényelme-
sek, gazdaságosak, csende-
sek és környezetkímélõk: 28
új hibrid busz áll forgalomba
novemberben a fõvárosban.

Tarlós István fõpolgár-
mester programjának

folytatásaképpen környe-
zetkímélõ hibrid buszok
kerülnek a fõváros flottá-
jába. Dr. Seszták Miklós,
nemzeti fejlesztési minisz-
ter és Vitézy Dávid, a Bu-
dapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) vezérigazga-
tója mutatta be a Rába-

Volvo vadonatúj, Euro6
normál szabvány szerinti,
hibrid, dízel-elektromos
hajtású autóbuszát, amely-
bõl novembertõl 28 érke-
zik Budapestre. A vado-
natúj autóbuszoknak kö-
szönhetõen hamarosan a
magyar fõvárosban üze-
mel az egyik legnagyobb,
Európában is egyedülálló
hibrid buszflotta.

Tarlós István világos cél-
ként tûzte ki a BKK számá-
ra, hogy rövid idõn belül fi-
atalodjon meg a fõvárosi
autóbusz-állomány. Az el-

múlt néhány évben több
mint 500 korszerû autó-
busszal lett gazdagabb a fõ-
városi közlekedés. Ahama-
rosan érkezõ új hibridflotta
Rába-Volvo autóbuszai
elektromos hajtómotorral
rendelkeznek, ennek kö-
szönhetõen jóval kisebb
mértékben terhelik a kör-
nyezetet, hiszen a megál-
lókból való indulások al-
kalmával az elektromos
meghajtásnak köszönhetõ-
en kevesebb károsanyag
kerül a levegõbe.

Mind a 28 busz aka-
dálymentesített, lehetõség
lesz a kerekesszékek elhe-
lyezésére is, ennek kö-
szönhetõen a fõvárosban
közlekedõ alacsonypadlós
buszok száma 55 száza-
lékra nõ. A BKK tervei
szerint 2018-ban már ki-
zárólag alacsonypadlós
buszok közlekednek a tel-
jes budapesti hálózaton. 

Az új hibrid jármûvek
az 5-ös, a 7-es és a 9-es
vonalakon szállítják majd
az utasokat. 

300 új jegyautomatát állít
szolgálatba a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK).
A gépekkel megsprórol-
hatjuk a sorban állást. 

A fõvárosban már mû-
ködõ 150 automatá-

nak két elõnye is van a ha-
gyományos jegypénztá-
rakhoz képest: éjjel-nap-
pal használhatóak, és
megspórolható velük a
sorban állás a forgalma-
sabb idõszakokban is. Eu-

rópa és a világ nagyváro-
saiban már jó ideje ilyen

gépek nyomtatják a me-
netjegyeket és a bérleteket
az utazóközönség számá-

ra, idõszerû volt, hogy
Budapest közlekedési vál-
lalata is átálljon a korsze-
rûbb rendszerre.

Az eddig használt auto-
maták beváltották a hoz-
zájuk fûzött reményeket,
így a BKK újabb 300 gé-
pet állít forgalomba a fõ-
város bel- és külterületein,
illetve az agglomeráció-

ban. A korszerû automa-
ták elõnye, hogy az érme
és a papírpénz mellett ha-
gyományos és érintés-
mentes bankkártyát is el-
fogadnak, így az ügyfél
gyakorlatilag bármilyen
fizetési formát választhat.
Az automatákból termé-
szetesen a jegyek mellett
bérletek is válthatók.

Díjmentes parkolók a kaszásdûlõi HÉV-állomásnál

Meghosszabbított úton, a
Szépvölgyi dûlõig jár október
1-jétõl a 65-ös busz, így
most már a Szépvölgyi út fel-
sõ szakasza is bejárható kö-
zösségi közlekedéssel.

L akossági igények fi-
gyelembevételével

kezdeményezte a Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pontnál (BKK) Láng
Zsolt, a II. kerület pol-
gármestere a 65-ös busz
vonalának meghosszab-
bítását.

A közelmúltban lezaj-
lott társadalmi egyeztetés
eredményeként a busz a
hétköznapi csúcsidõszak-
okban fix menetrend sze-
rint, egyéb idõpontokban
pedig elõre jelzett igény
esetén Telebusz-rendszer-
ben közlekedik. Ennek
lényege, hogy a 65-ös
busz csak akkor teszi meg
a Fenyõgyöngye és a
Szépvölgyi dûlõ közötti
útvonalat, ha az utasok-
nak erre valós az igé-
nyük, tehát azt vagy a jár-
mûvezetõtõl kérik, vagy
elõzetesen bejelentik uta-

zási szándékukat (06-1-3-
255-255-ös) telefonszá-
mon. Amennyiben nincs
erre igény, a járat csak je-
lenlegi végállomásai - a
Kolosy tér és Fenyõgyön-
gye -között halad. A je-
lenlegi járatsûrûség bizto-
sítása érdekében ugyan-
akkor a jövõben ugyan-
ezen a szakaszon 65A jel-
zéssel is közlekedik autó-
busz fix menetrenddel.

A 65-ös busz útvona-
lának vonalvezetését a
Szépvölgyi úton hosz-
szabbította meg a BKK,
vagyis a busz a Szépvöl-
gyi dûlõ felé a Fenyõ-
gyöngye után a Szépvöl-
gyi köz és a Selyemakác
utca keresztezõdésénél
áll meg, mielõtt eléri új
végállomását. A járat a
Szépvölgyi dûlõtõl visz-
szafelé szintén a Szép-
völgyi úton közlekedik,
a Selyemakác utca és a
Szépvölgyi köz megálló
érintésével, majd a Fe-
nyõgyöngyétõl újra
megszokott útvonalán
halad tovább a Kolosy
tér felé. 

A 65-össel 
a Szépvölgyi dûlõig

Hibrid buszok jönnek novemberben 

Jegyet kényelmesebben: automatából

Az oldalt összeállította Kerékgyártó György

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásá-
val, az Idõsek Világnapja al-
kalmából színvonalas rendez-
vényekkel ünnepelték a III.
kerület nyugdíjas polgárait.

A z Óbudai Szoci-
ális Szolgáltató

Intézmény idõsklubja-
iban október 3. és 9.
között várták az érdek-
lõdõ nyugdíjasokat, a
nívós mûsor mellett fi-
nom ételek és italok
tették hangulatossá a
jeles ünnepet. Az el-
múlt évekhez hasonló-
an idén is népszerû
színmûvészek, éneke-
sek és elõadómûvé-
szek szórakoztatták az
intézmény tíz klubjába
látogatókat.

A rangos rendezvénye-
ken Bús Balázs polgár-
mester köszöntötte az
ünnepelteket; köszönetét
fejezte ki mindazért, amit
az idõsek az óbudai kö-
zösségért és a városrész
épüléséért tettek. Mind-
annyiuknak jó egészsé-
get és még sok nyugodt
évet kívánt, kiemelte a
közösségben betöltött

szerepük fontosságát és
biztosította az ünnepelte-
ket az önkormányzat to-
vábbi támogatásáról.

Az elmúlt évben új
idõsek klubjával bõvült
a III. kerület, év végére
tervezik egy újabb meg-
nyitását, ezzel is támo-
gatva a nyugdíjasokat a
szellemi feltöltõdésben
és az aktív idõtöltésben.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Budapest Fõváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, nyílt pályá-
zat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási hallgatók számára a
2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonat-
kozóan (BURSA-2015A), illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezde-
ni kívánó fiatalok számára (BURSA-2015B).
A pályázati benyújtásának határideje: 2014. november 7.
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 ta-
nulmányi félévre pályázható): lakóhely a pályázatot meghirdetõ te-
lepülési önkormányzat területén; hátrányos szociális helyzet; felsõok-
tatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban
részletezett feltételeknek megfelelõen).
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázat beadá-
sához 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 rend-
szerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval

kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõ-
en lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra fel kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését
követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hi-
ányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a
bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtá-
sának határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata Ügyfélszolgálati Irodáján kell benyújtani. Cím:
1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.
Nyitva tartás: hétfõn 8-tól 18 óráig; kedden 8-tól 18 óráig; szerdán 8-
tól 18 óráig; csütörtökön 8-tól 18 óráig; pénteken 8-tól 12 óráig.
További információ az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu) és
az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ honlapján (www.emet.gov.hu)
található, illetve az önkormányzat oktatási osztályán kérhetõ a 437-
8614-es telefonszámon (Szathuryné Ruszthi Nóra).

Idõsek világnapi ünnepség október 1-jén az Óbudai Kulturális Központban 

FOTÓK: ASSAY PÉTER

Ünnepi rendezvénysorozat 
az idõsek tiszteletére
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Szociális – Egészségügy

A csillaghegyi mentõállo-
más javára rendezett jóté-
konysági estet a Csillag-
hegyi Polgári Kör Egyesü-
let a Csillaghegyi Közös-
ségi Házban október 5-én.

V arga Mihály nem-
zetgazdasági mi-

niszter, országgyûlési
képviselõ a támogatói
esten méltatta a civil
összefogást, mely mind
erõsebb a városrészben.
Bús Balázs polgármester

a helyi közösségek építõ
erejét emelte ki, köztük
a Csillaghegyi Polgári
Kör Egyesület tevé-
kenységét. 

A megjelentek, köztük
helyi lakosok, óbudai
vállalkozók tombolavá-
sárlással és adományaik-
kal - összesen 330 ezer
forinttal - járultak hozzá
a mentõállomás kiadása-
ihoz, egyebek mellett
egy infúziós pumpa vá-
sárlásához. sz. cs.

Összefogás a Csillaghegyi Mentõállomásért

Infúziós pumpára gyûjtenek

Idén tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Szent Margit Rendelõintézet az Óbudai
Orvosnapot, melyhez hetedszer csatlakoztak a kerület egészségügyi szakdolgozói is.
A szakmai konferencia témája volt: „Áldott állapot!?” – interdiszciplináris fórum a vá-
randós állapot betegségeinek kivizsgálásáról és kezelésérõl a mindennapi gyakorlat
szemszögébõl. Az eseményt az Óbudai Társaskörben tartották szeptember 20-án 

Nárcisz a betegekért
A gyógyíthatatlan daganatos betegek iránt érzett
együttérzés kifejezéseképpen ültetnek nárciszt az óbu-
dai székhelyû Magyar Hospice Alapítvány munkatársai
a Hospice Világnapon, október 17-én 15 órakor a mar-
gitszigeti szökõkút elõtt. Az alapítvány 23 évvel ezelõtt
teremtette meg ezt a szép hagyományt. Mint arról tájé-
koztatnak, a nárciszhagymák elültetésével arra kívánják
felhívni a figyelmet, mekkora erõt és támaszt nyújt egy
gyógyíthatatlan betegnek, ha van szakszerû segítsége,
aki alapvetõ szenvedését enyhíteni tudja. (k.)

Egészséges Ezüstkor. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény egészségügyi ismeretterjesztõ sorozatának nyári külön-
kiadását nyugdíjasoknak szervezte a Kiskorona utcai idõs-
klubban. Dr. Balogh Erika háziorvos, belgyógyász „Idõjárási
frontok hatása a szervezetünkre” címmel tartott elõadást 

Óbudai Orvosnap

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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A Szent Margit Kórház
2013 decemberében indí-
totta útjára a Szent Margit
Kórház Egészség Akadé-
mia elõadássorozatot. 

A z idei sorozat té-
mája az „Egészsé-

gesen 50 év felett”. A
program elsõdleges cél-
ja, hogy kiváló szakem-
berek közvetítésével be-
mutassuk, 50 év felett is
lehet egészségesen, ak-
tívan, teljes életet élni.
Olyan információkat
szeretnénk eljuttatni az
érdeklõdõkhöz, melyek
segítik a mindennapi
életüket, javítva az élet-
minõségüket, hasznos
tanácsokat kínálva prob-
lémáikra. Az akadémia
nyitott, bárki részt vehet
rajta.

A kórház az elõadásso-
rozattal fontos értékeket
kíván közvetíteni mind az
óbudai lakosságnak, mind
a kórház betegeinek. 

Az elsõ est témája:
„Az idõskori tanulás
céljai, az idõsödés,
idõskori életminõség”
Idõpont: 2014. novem-
ber 3. 17.30 óra. Hely-
szín: Óbudai Kulturális
Központ, színházterem,
1032 Budapest, San
Marco utca 81.

Ízelítõ 
az elõadásból
Minden embernek vá-

gya, hogy megérje az
idõskort, azonban nem
mindegy, hogy ez milyen
életminõségben követke-
zik be. Azt hirdetjük,
hogy a „sikeres örege-
dés” lett korunk eszmé-
nye, amelynek alapvetõ
tényezõje az egészség, az
önálló életvitel megõrzé-
se, valamint az eligazo-
dás képessége a változó
környezetben. Ennek
megvalósítása függ az
egyéntõl és a társadalom-
tól. Az egyén szellemi és

fizikai aktivitásának meg-
tartásával, adott esetben
fokozásával segíti ezt
elõ, amit az idõskor be-
következése elõtt már
meg kell kezdeni. Ennek
fontos része az ismeretek
megújítása és új tudás
szerzése. Az idõsödõ em-

ber a szerzett informáci-
ók birtokában jobban tud
alkalmazkodni megvál-
tozott belsõ és külsõ vilá-
gához, ugyanakkor a ta-
nulás elõsegíti a minden-
napok örömtelibb eltölté-
sét, és a sohasem lezáru-
ló emberi kiteljesedést.

Elõadóink minderrõl
fognak beszélni, beszél-
getni és arról, hogy
mindezek hogyan is va-
lósíthatók meg a hétköz-
napokban. Kérdéseit is
felteheti a témában.
Várjuk ingyenes elõadá-
sainkon!

Szent Margit Kórház Egészség Akadémia 

Egészségesen 50 év felett 
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Civil szervezetek

- Az Óbor-kör
széleskörû tevé-
kenységet foly-
tat, az egyre
emelkedõ tag-
létszám arról
t a n ú s k o d i k ,
hogy jelenlét-
ükkel meghatá-
rozó tényezõvé
váltak a kerületben.

- Egyesületünk elsõ-
sorban a kultúra, a kör-
nyezetvédelem, a sport,
az oktatás területein
végzi tevékenységét. A
fenti célok megvalósítá-
sához az egyesület kö-
zösségeket hoz létre és
támogat. Az Óbor-kör
olyan civil szervezet,
amely politikai pártok-
tól és gazdasági csoport-
érdekektõl függetlenül
dolgozik. Az Óbor-kör-
ben pártoló tag lehet
bármely természetes
vagy jogi személy, aki
az egyesület célkitûzé-
seivel egyetért. Úgy tû-
nik, valóban fontos té-
nyezõvé váltunk a kerü-
letben, ezt bizonyítja,
hogy munkálkodásunkat

f igye lemmel
kíséri, elismeri
és támogatja az
önkormányzat -
mondta Kovács
Lajos.

- Eredménye-
ik közül melye-
ket tartja fon-
tosnak?

- A környezetvédelem
területén elért legjelen-
tõsebb eredményünk,
hogy az M0-ás körgyûrû
tervezõivel együttmû-
ködve sikerült kidolgoz-
nunk és elfogadtatnunk
egy olyan nyomvonal
változatot, ami teljes
egészében elkerüli a bé-
kásmegyeri völgykat-
lant, és így mintegy 15
ezer ember mentesül a
körgyûrû zaj és lég-
szennyezési ártalmától.
Számunkra az is igen ér-
tékes eredmény, hogy az
évente két alkalommal,
az önkormányzat támo-
gatásával megszervezett
„szemétszüretek” hatá-
sára Ófalu utcái és zöld-
területei megtisztultak.
Úgy gondoljuk, hogy a

„szép falukép” kialaku-
lásához jelentõsen hoz-
zájárult az az 500 tõ
muskátli, amit száz lá-
dában osztottunk szét
tavasszal Ófaluban. A
közeli évek legjelentõ-
sebb eredményeit a kö-
zösségépítés területén
értük el. Ilyenek a min-
den õsszel tartott faluna-
pok, a gyermeknapi és
karácsonyi rendezvé-
nyek. Sok falubeli kí-
vánságát sikerült meg-
valósítanunk a közössé-
gi mintakert létrehozá-
sával.

- Miért pont közösségi
kertet?

- Azért, mert a közös-
ségi kerteknek kapcsolat-
és közösségépítõ funkci-
ójuk van, egymás számá-
ra idegen emberek kerül-
nek a csoportba, megis-
merik egymást, gyako-
rolják a kapcsolatterem-
tõ, kommunikációs és
legfõképp demokratikus
képességeiket. Mert
nincs mindenkinek kertje
egy kertvárosban sem, és
aki tõsgyökeres városla-
kóként menekült a kert-
városba, annak már az is
komoly gondot okoz,
hogy miként óvja meg a
kerti pázsitot a gyomtól
és a kiszáradástól. A kö-
zösségi kert ösztönzi a
közösségek fejlõdését,
fejleszti a csoportok ön-
szervezõdését. Kertünk-
nek nem az a célja, hogy
minden résztvevõnek
biztosítsunk néhány
négyzetméter saját vete-
ményest, hanem az, hogy
az együtt végzett munka
során a közösség minden
tagja alkalmassá váljon
az önálló kertészkedésre.
A jól végzett munka fára-
dalmait a kertben kialakí-
tott közösségi térben pi-
henhetik ki a résztvevõk.

- Ófalu büszkesége a

Tündérkert és a felújí-
tott játszótér.

- Az õshonos gyü-
mölcsfajtákat megõrzõ
gyümölcsöskert, a Tün-
dérkert létesítési mozga-
lomba való bekapcsoló-
dás a falu egész közössé-
ge számára ígér jövõbeni
lehetõségeket. A kert épí-
tésébe fektetett mun-
kánkra büszkén vállalták
tagjaink a megõrzésre ka-
pott facsemeték örökbe-
fogadását. Az Ófalu
hegyfelõli végében lakó
kisgyermekes családok
számára nagy örömet je-
lentett az önkormányzat
által felújított játszótér
bekerítése, egy homoko-
zó és a foci pálya kialakí-
tása. A játszótér melletti
közterületen Egyesüle-
tünk munkájával egy
„Taposó ösvényt” alakí-
tottunk ki, melyen a kör-
nyék óvodásai is megta-
pasztalhatják a különbö-
zõ anyagú felületeken va-
ló mezítláb járás örömeit.

- Milyen távlati terve-
ket szeretnének még
megvalósítani?

- Az NKA pályázatán
elnyert támogatás segít-
ségével idén októberben
és novemberben minden
második vasárnapon

Bemutatjuk az Óbor-kör Egyesületet

Közösségépítés Ófaluban 
- Beszélgetés Kovács Lajossal, az Óbor-kör Kulturális és Környezetvédõ Egyesület elnökével -

„Mi, az Óbor-kör alapítói azért hoztuk létre és mûködtet-
jük egyesületünket, hogy elsõdlegesen Óbuda-Békásmegyer
élõ és épített értékeit védjük, a térség természeti és kulturá-
lis örökségén és sokféleségén, valamint annak helyreállítá-
sán alapuló, fenntartható fejlõdési modell kialakítását elõ-
segítsük. Jelmondatunk: Élõ kultúra, élhetõ világban”. 

FOLYTATÁS A 13. OLDALON
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gyermek táncházat tar-
tunk a Szent József Ház-
ban. Távlati terveink
között szerepel az 1962-
ben lerombolt Kálvária
helyreállítása. További
tervünk a falu kitelepí-
tett lakosságának való
emlékhely állítása,
melyben az Önkormány-
zat segítségére tudunk
támaszkodni. 

A fenti feladatok meg-
oldása során sikerült
olyan együttmûködõ kö-

zösséget fejlesztenünk,
amely szilárd alapja lehet
a kulturális élet fejleszté-
sének is. A 2015 nyarára
tervezett térzenei prog-
ramsorozatot egy õszi-téli
rendezvénysorozattal ter-
vezzük folytatni melyeket
NKA pályázat segítségé-
vel kívánunk megvalósí-
tani. Rendezvényeinkrõl
az www.oborkor.hu hon-
lapunkon tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk.

Kép és szöveg: 
Lovas A.

FOLYTATÁS A 12. OLDALRÓL

Évrõl évre borzolta a város-
részben élõk kedélyét, hogy
a Budapesti Gyógyfürdõi és
Hévízei (BGYH) Zrt. vesztesé-
ges mûködésre hivatkozva
be akarta záratni a Csillaghe-
gyi Uszodát. A nemrégiben
elvégzett fejlesztésnek kö-
szönhetõen remélhetõleg
egyre korszerûbb, kelleme-
sebb körülmények közt tölt-
hetik szabadidejüket az ide-
járók. 

Az uszoda történeté-
ben mérföldkõnek

számító, hosszú idõ óta
elõször végzett felújítási
munkaszakasz végén jel-
képes medenceavatóra in-
vitálta a Csillaghegyi Pol-
gári Kör Egyesület októ-
ber 4-én mindazokat, akik
szívügyüknek érzik a
strand és az uszoda jövõ-
jét. Az erõs civil és fõvá-
rosi-kerületi önkormány-
zati összefogásnak kö-
szönhetõen reménykeltõ
folyamat indult meg, így
egyre nagyobb az esély,
hogy a közeljövõben kor-
szerû, egyre kellemesebb
környezetben fogadhatják

a gyarapodó számú uszo-
davendégeket. 

A sokak számára jelen-
tõs eseményen megújulva
vehette át az úszó-közön-
ség a strand téliesített úszó-
medencéjét. Az ünnepé-
lyes átadást Varga Mihály
nemzetgazdasági minisz-
ter, országgyûlési képvise-
lõ nyitotta meg. Reményét
fejezte ki, hogy az uszodát
tovább fejleszti a BGYH. 

Szõke László, a fenntartó
zrt. vezérigazgatója meg-
erõsítette: a fõváros több
milliárd forintot szán für-
dõhelyei megújítására,

melybõl jelentõs összeg
juthat a csillaghegyire is. 

A rendezvényen mások
mellett részt vett Vaskuti
István olimpiai bajnok ke-

nus és dr. Török Ottó olim-
piai bajnok öttusázó. A
szervezõk családi sport-
nappal, sportversenyekkel
és bemutatókkal igyekez-
tek feledhetetlenné tenni
ezt a napot. Az Óbudai Fu-
tókör futóversenyre hívta a
családokat. A bemelegítés-
rõl Rátkai Zsanett gondos-
kodott. A Rómaifürdõ SE
kajak-kenusai medence-
kenuzásra csalogatták a lá-
togatókat. A vízi sport-
egyesület meghívására ér-
keztek Csillaghegyre a
KSI és az AVSE kajak pó-
lósai, hogy ízelítõt adjanak
a vizes sportból. A fedett
úszómedencében a Római
SE rendezett úszóversenyt. 

(Nyitva tartás: kedd-
péntek 8-tól 20 óráig;
szombaton 8-tól 17 óráig;
vasárnap és hétfõn zárva.)

Szeberényi Csilla 

Felújított öltözõk, megújult szauna-részleg

Biztató fejlesztés a Csillaghegyi Uszodában

Pilisi gyalogtúra
Az Összefogás Óbudáért Egyesület vár minden
túrázni vágyót októberi gyalogtúrájára. Útvonal:
Kétbükkfa-nyereg-Római út-Pálos kolostor romjai-
Pilisszentlélek-Sasfészek kulcsos th.-Öreg-szirt-
Pilis-nyereg-Fekete-kõ-Kétbükkfa-nyereg. Táv: 14
kilométer, közepesen nehéz túra. Találkozó: 7.55
órakor, a Szentlélek téri HÉV-megálló. Érkezés: 18
óra után a Szentlélek térre. A túra idõpontja: októ-
ber 25. (A túrára a +36-30-350-8359-es telefonszá-
mon, vagy az info@osszefogasobudaert.hu e-mail
címen lehet jelentkezni.)

A nagy múltú Ganz Ifjúsági
Mûhelyben (GIM) gyorsan re-
pül az idõ azoknak a gyere-
keknek, akik részt vesznek
az érdekes technikai foglal-
kozásokon. Nem volt ez más-
képpen a nyári táborban
sem, ahol szép számmal vett
részt a fiatalabb korosztály.

Tíz nap alatt 150-en ér-
deklõdtek és vettek

részt a mûhelyfoglalkozá-
sokon. A GIM nyári tábo-
rával messzemenõleg elér-
ték céljukat a szervezõk:
hasznos, érdekes, kellemes
elfoglaltságot nyújtottak a
fiataloknak, akik gyarapí-
tották mûszaki tudásukat,
fejlesztették kézügyessé-
güket, kreativitásukat, jól
képzett, sokoldalú szakem-
berek segítségével.  

Közösen tovább építet-
ték a hat méteres terep-
asztalt, apró lámpákat
szereltek a faházikókba,
motoros hajókat és vitor-
lázó repülõket, szúnyogri-
asztó áramköröket, kerék-
párra erõsíthetõ LED-
lámpát készítettek. A tá-
bor ideje alatt a résztve-

võk rendbe tették a mû-
hely melletti zöldterületet
is, melyet egy évre „örök-
be is fogadott” a GIM. 

- A gyerekek és szüleik
nevében is ezúton kö-
szönjük az önkormányzat

támogatását, hiszen e nél-
kül nem tudtuk volna
megszervezni a nyári tá-
bort - mondta Kövesdy
Csaba, a Ganz Ifjúsági
Mûhely vezetõje. 

Sz. Cs. 

Hajót, repülõt, villanyvasutat modelleztek

Hasznosan telik az idõ a Ganz mûhelyben 
• A Ganz Ifjúsági Mûhely felvételt hirdet: 7 éves kortól
modellezõ (egyebek mellett hajó, vonat, repülõ), vala-
mint 11 éves kortól elektronikai foglalkozásaira. A tanu-
lók a mûhelyben olyan technikai alapismereteket sajátít-
hatnak el, melyeket késõbb számos területen hasznosít-
hatnak. Az általuk elkészített munkákat haza is vihetik.
(Jelentkezni Kövesdy Csabánál lehet a 06-30-330-5117-
es telefonszámon, személyesen a Hímzõ utca 11-ben,
vagy a kovesdycsaba@gmail.com e-mail címen.) 
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Olvasóink írták – Pályázat

Tisztelt Szerkesztõség!

A 16. számban örömmel olvastam az
„Újrafogalmazott közterek” címû

cikket. Ebbõl kitûnik, hogy az önkor-
mányzat támogatásával közösségi terek
alakulnak, szebbé válik a környezet.

A Pók utcai lakótelepen lakom. A ház
elõtt évek óta elszáradt bokrok voltak,
gazzal benõve. Gondoltam egyet, és ne-
kiálltam csákánnyal, metszõollóval,
ásóval a rendbehozatalnak. Kiirtottam
a gyomokat, az elszáradt bokrokat, fel-
ástam a ház elõtti területet. A kert vé-
delme érdekében kerítést állítottunk fel
az egyik lakótárssal közösen. Térden
állva kúsztunk-másztunk a kert körül,
csavaroztuk, fûrészeltük a faléceket,
közben jókat nevettünk. A fa védelme
érdekében lenolaj kencével átkentem a
kerítés minden elemét. A társasház kifi-

zette a fa kerítés anyagárát, és a festé-
ket, így „csak” a munkát kellett beleten-
ni, no meg a szívemet, lelkesedésemet.

Mára gyönyörû kert áll a ház elõtt!
Rengeteg növényt vásároltam saját
pénzen, közben a lakótársak is kezdtek
hozzájárulni: tulipánhagymákat, vi-
rágmagokat kaptam, távollétemben át-
vállalják a locsolást.

Ki merem jelenteni, hogy a kertészkedés
az egyik legjobb dolog a szabadidõ hasz-
nos eltöltéséhez, továbbá közösségépítõ
szerepe is nagy. A ház elõtt a járókelõk
megszólítanak, mikor a kertben dolgozom:
gratulálnak a szép kerthez, és kicsit sajnál-
kozva mondják, hogy náluk is jó lenne
ilyen kertet kialakítani. Felajánlottam ne-
kik tapasztalataimat, és néhány tõ virágot
a kezdéshez. Hódiné Tóth Terézia

Vízimalom sétány 

Ötödik éve már, hogy az
Arany utca lakói hagyo-

mányõrzõ, közös ünnepséget szer-
veznek augusztus harmadik pénte-
kén. Mindezt azzal a szándékkal
tesszük, hogy a mindennapok mel-
lett az itt élõk egymásra figyelése,
a szomszédok megsegítése, a kö-
zösség tovább erõsödjön. Megte-
rített asztaloknál beszélgettünk, és
közösen fogyasztottuk el a bográ-
csokban készült ételeket. Termé-
szetesen az „Arany fakanál”-díj is
gazdára talált. Közösen határoz-
tuk el, hogy mi legyen a verseny
tárgya. Az idei évben az lehetett a
gyõztes és vihette el a trófeát egy
évre, aki a legjobb kovászos ubor-
kát készítette. A zsûrizést is mi vé-
geztük. Ebben az évben már nem

csak az utca lakói gyûltek össze,
hanem barátokkal is bõvült a
résztvevõk köre. Locsmándi Luca
és barátnõje, Drabik Anna Cup
Song produkcióval lepték meg az
egybegyûlteket, amivel nagy sikert
arattak. Az eseményre a szerve-
zõk, Bécs Krisztina, Locsmándi
Judit és Franyó László (aki szer-
vezi a volt BMG dolgozóinak az
összejöveteleit is) meghívta Török
Ferenc önkormányzati képviselõ
urat is, aki stílusosan uborkát
ajándékozott a lakóknak. A bõsé-
ges pörkölt után fekete erdõ tortá-
val, gyertyával és tûzijátékkal
folytatódott az ünneplés. 

„Mi, akik itt lakunk, tudjuk,
hogy jó itt lakni!”

Locsmándi

Ünnep az Arany utcában Kertészkedés – közösségépítés 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Kutyával is látogatható
augusztustól az Óbudai
Múzeum. Az intézményt
úttörõ kezdeményezéséért
a Kutyabarát.hu különdíj-
jal jutalmazta. A kedvenc-
cel érkezõktõl póráz hasz-
nálatát kérik. 

A z Óbudai Múzeum
a tradíciók és a

modernitás együttes
színtere, a helyi kultúra
õrzõje és továbbörökítõ-

je korszerû muzeológiai
eszközökkel. A nyitott
múzeum több generáció
számára kínál találkozási
pontot térben és idõben,
az élményszerû formális
és informális tanulás
helyszíne, gyûjteményén
és programjain keresztül
élõ kapcsolatot tart Óbu-
da lakosságával és az ide
látogatókkal.

Augusztus óta - a mú-
zeumok között egyedül-

álló módon - látogatói
között szívesen fogadja
a kutyákat is. Az intéz-
mény a Kutyabarát.hu
pályázatán Az év kutya-
barát munkahelye kate-
góriában is indult. A
szavazást nem az óbu-
dai intézmény nyerte
meg, megkapták azon-
ban a Kutyabarát.hu kü-
löndíját, mely ezzel ju-
talmazta az Óbudai Mú-
zeumot úttörõ kezdemé-
nyezéséért. 

A legfontosabb szem-
pont továbbra is a mû-
tárgyak védelme, így azt
kérik kutyás látogatók-
tól, hogy a szokásosnál
is nagyobb figyelemmel
járjanak el a kiállítás
megtekintése során.

Különdíj a kutyabarát Óbudai Múzeumnak

Parkoló épül 
a Csergezán Pál-kilátóhoz

Nincs többé gondjuk azoknak, akik autóval szeret-
nének kirándulni a Nagy-Kopaszon található
Csergezán Pál-kilátóhoz: a jobb megközelíthetõség
érdekében a Pilisi Parkerdõ Zrt. 25 férõhelyes par-
kolót épít oda. A területre biztonságos lesz a ki- és
a behajtás, a buszmegállót is másik helyre teszik át,
így a gyalogosok számára is egyszerûbbé és koc-
kázatmentesebbé válik a helyszíni közlekedés. A
parkoló mellett pihenõhelyet is kialakít az erdõgaz-
daság, ahol öt tûzrakóhely, kis sportpálya, játszótér,
és a tervek szerint büfé is várja majd a látogatókat.
A parkolót és az új pihenõhelyet az õszi szezonban
vehetik birtokba a kirándulók.

Új turisztikai attrakció 
a Pilis-tetõn 

A Pilisi Parkerdõ Zrt. egy másik turisztikai fejleszté-
sének köszönhetõen egy hajdani geodéziai torony
születik újjá kilátóként a Pilis-tetõn. A henger alakú
vasbeton építmény kívülrõl fa borítást kap, kilátó-
szintje mintegy 13 méter magasra nyúlik majd,
ahonnan gyönyörû panoráma nyílik a Pilisre, a Vö-
rösvári-medencére és a Budai-hegységre. Az erdõ-
gazdaság 50
millió forintos
saját és pályá-
zati forrásból
m e g va l ó s u l ó
beruházása vár-
hatóan október-
ben elkészül,
így még az idei
évben birtokba
vehetik a termé-
szetjárók a tér-
ség régóta ter-
vezett új turiszti-
kai attrakcióját.
A kilátó turista-
úton elérhetõ
lesz a nemrég
felújított Som-
hegyi Turista-
házból és a Fe-
kete-hegyi Kul-
csosházból egy-
aránt. k. gy.

Természeti ismeretek szakvezetéssel 
A természetvédelmi világszervezet, a WWF szakemberei havi rendszeresség-
gel szakvezetéseket tartanak a Budakeszi Vadasparkban. A szakvezetések ki-
váló lehetõséget nyújtanak természeti ismereteik elmélyítésére mindazok szá-
mára, akik élõben, a gyakorlatban, valós természeti körülmények között kíván-
ják gyarapítani tudásukat. Ezek a programok szombaton és vasárnap érhetõk
el, délelõtt és délután is indul csoport. (A szakvezetésekre a regisztracio@
wwf.hu oldalon lehet jelentkezni.)

A Bárczi Géza Általá-
nos Iskola tanulói

minden évben részt
vesznek a „Takarítsuk ki
Óbudát!” elnevezésû ak-
cióban. Az önkormány-
zat által biztosított esz-
közökkel takarítják ki az
iskola udvarát és környé-

két. A gyerekek idén is
örömmel gereblyéztek,
söprögettek, gyûjtötték a
szemetet. A programban
az intézmény valameny-
nyi diákja (több mint
500-an) külön beosztás
szerint tevékenykedett.
Egy héten keresztül min-

den nap takarították és
rendezgették az iskola
környékét a tanítási órák
után. Ez az akció szerve-
sen kapcsolódik az okta-
tási intézmény Ökoisko-
lai programjához, a gye-
rekek környezettudatos
neveléséhez.

Takarítsuk ki Óbudát!

A Pilisi Parkerdõ Zrt. hírei 
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ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA

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

Lebuktak a drogosok
Kábítószergyanús anyag került elõ egy fiatal felnõtt
férfi ruházatából, amikor két másik társával együtt
igazoltatták õket a III. kerületi Rendõrkapitányság jár-
õrei a Váradi és az Érc utca sarkán szeptember 20-án
délután. Mindhárman elismerték, hogy fogyasztottak
kábítószert. A férfiak ellen kábítószer birtoklása, illet-
ve kábítószer fogyasztása miatt indult büntetõeljárás.

Rablók rács mögött
Egy férfi és egy nõ rabolt ki egy idõskorú sértettet a
Jendrassik György utcában, ahol egy lépcsõházban
rátámadtak a sértettre, majd kést szorítottak a nya-
kához, így kényszerítették értékei átadására szep-
tember közepén. A gyors felderítõ munka, valamint a
térfigyelõ kamerák felvételeinek köszönhetõen az el-
követõket sikerült azonosítani, elfogni. A két gyanúsí-
tott elõzetes letartóztatását elrendelte a bíróság.

Elõzetesben a gépkocsi-feltörõk
A városrészben megnövekedett gépkocsi-feltöré-
sek miatt úgynevezett bûnügyi portya-szolgálatot
tartottak III. kerületi Rendõrkapitányság munkatár-
sai szeptember 30-án. Ennek során a Kolosy tér-
Bécsi út keresztezõdésében felfigyeltek egy gépjár-
mûre, melyben három gyanús férfi ült. Nem sokkal
ezt követõen szemtanúi lehettek annak, amint ket-
ten kiszállnak a gépjármûbõl, majd az egyik, téren
parkoló autó zárját feltörik, és abból ellopnak egy
táskát. Miután visszaszálltak jármûvükbe, elhajtot-
tak. Az autót a Flórián téren állították meg a nyomo-
zók, a tetteseket elfogták. Mindhárom elkövetõ elõ-
zetes letartóztatását elrendelte a bíróság.

DNS-vizsgálat hozta 
a döntõ bizonyítékot

A rendõrség április 22-e óta folytat büntetõeljárást
M. László ellen, aki az éjszakai órákban az ablakon
keresztül jutott be egy III. kerületi gondozóház föld-
szinti szobájába, majd a helyiségben tartózkodó
idõs hölgyet bántalmazta. Ezt követõen elmenekült
a helyszínrõl, melynek közelében azonban igazol-
tatták a gyanúsítottat. Ruházata vérrel szennyezett
volt, valamint kezén, illetve arcán felületi  sérülések
voltak. Már akkor feltételezték, hogy õ követte el a
bûncselekményt, ezért gyanúsítottként hallgatták
ki, véres ruhadarabjait lefoglalták. A feltételezett el-
követõ tagadta tettét. Az áttörést a DNS-vizsgálat
eredménye jelentette; a rendõrkapitánysághoz visz-
szaérkezett szakvélemény alapján bebizonyoso-
dott, a kabáton valóban a sértett vére található.

Tûzfal egy része omlott le 
Megdõlt, majd részben a szomszédos ház telkére
és egy autóra omlott egy bontás alatt lévõ ház tûz-
fala október 12-én az Attila utcában. A fõvárosi tûz-
oltók a katasztrófavédelem mûveleti szolgálatát is a
helyszínre kérték. A szomszédos ház bejárata ve-
szélyessé vált, de a tulajdonos másik irányból be
tud jutni, így nincs szükség további intézkedésre. A
területet egy szalaggal kerítették el.

Az oldalt összeállította Szeberényi Csilla

Egy fiatal hölgyet támadás
ért a Római térnél - errõl
értesítették a III. kerületi
Polgárõr Egyesületet,
melynek járõrei öt percen
belül a helyszínre érkeztek
szeptember 13-án este. 

S zemtanúk segítségé-
vel (többek között egy

korábban megtámadott
sértettel) megkezdték az
elkövetõ felkutatását. A té-
ren található  épületegyüt-
test két oldalról megkerül-
ve közelítették meg a meg-
jelölt területet, ahol felis-
merték a járdán haladó fér-
fit. A polgárõrök követték
a vélt támadót, segítségük-
kel a kiérkezõ rendõrök el-
fogták a tettest. Ezalatt je-
lentkezett egy, szintén az-
nap megtámadott hölgy.
Az egyik, szolgálaton kí-
vüli polgárõr saját gépko-
csijával elszállította a sér-
tettet a rendõrkapitányság-
ra, ahol az újabb sértett is

feljelentést tett az elkövetõ
ellen. 

Az éjszaka folyamán ki-
derült, hogy az elkövetõ-
nek van egy negyedik ál-
dozata is - egy idõs hölgy -,
akit viszont nem sikerült

megtalálni. A támadások
célja egyelõre nem ismert,
a tettes õrizetben marad. A
polgárõrök ismét haté-
kony segítséget nyújtottak
az áldozatoknak és a rend-
õrségnek egyaránt.

A polgárõrök eseménynaplójából

Sikeres elfogás a Római téren

Kábítószer birtoklásának
megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást H. Kár-
oly László 44 éves buda-
pesti lakos ellen a rendõr-
ség, miután információt
kaptak arról, hogy a férfi
Kaszásdûlõ utcai lakásá-
ban kábítószert termeszt. 

Arendõrök augusztus
7-én házkutatást tar-

tottak H. Károly Lászlónál,
melynek során 76 tápkoc-
kát, 34 tõ kábítószergyanús
növényt, növénytermesztõ
ládát, fecskendõket, am-
pullákat és szellõztetõ
rendszert találtak. A férfi
egy szekrényt alakított át a
termesztéshez, és erkélyén
tárolta a növényeket. A
nyomozók a férfit elfogták,
elõállították. Kihallgatásán
elismerte a bûncselek-
mény elkövetését. 

Roncsautók után több lesz a parkoló
Roncsautók foglalják el a budapesti parkolóhelyek
egy részét - ez derül ki a Fõvárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatósága (FÖRI) tájékoztatásából.
A rendészet munkatársai ugyanis csak szeptember-
ben 400 olyan roncsautót találtak, amely értékes
parkolóhelyeket foglalt el a közlekedõ autósok elõl a
fõváros különbözõ területein. Ezeket elszállították,
és a tájékoztatás szerint a közeljövõben újabb 300
ilyen kivonását kezdik meg. Ezzel a helyek felsza-
badulnak, amelyeket a gépjármû-tulajdonosok vég-
re használni tudnak. A roncsautók felderítésében a
hatóság a lakossági bejelentésekre is számít.

Füvet termesztett a szekrényben
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Iskoláink – Oktatás – Nevelés

Közösség, szolgálat, kötelességtudat, önkéntesség, fo-
lyamatos fejlõdésre törekvés. Többek között ezen érté-
kek fontosságának hirdetésére törekszik a cserkészet,
Magyarország legnagyobb ifjúságnevelõ mozgalma,
melynek célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, el-
kötelezett, felelõs, egészséges polgárok alkossák,
akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése ál-
tal az Isten felé növekedjenek. 

AMagyar Cserkészszövetség országosan jelenleg
több mint 10 ezer tagot számlál, akik megközelí-

tõleg 300 csapatban tevékenykednek. Óbuda-Békás-
megyer területén három cserkészközösség is mûködik,
lehetõséget biztosítva a kerület fiataljainak, hogy ki-
bontakoztassák képességeik legjavát. Közülük az
egyik, az óbudai 400. számú Szent Péter és Pál Cser-
készcsapat idén ünnepli fennállásának 25. évforduló-
ját. A 2014-es év tehát jubileumi, ezért rendhagyó ese-
ményekkel, pályázatokkal vonják be a gyerekeken kí-
vül a szülõket, felnõtt cserkészeket és az érdeklõdõket
is az emlékezésbe. A fiatalok készíthetnek fotókat a vi-
lágban található 400-as számokról, rajzolhatnak plaká-
tokat arról, hogy miért is csatlakozzon valaki a cserké-
szekhez. Tavasszal az adyligeti Sztrilich Pál Cserkész-
parkban gyûltek öszsze piknikezni, novemberben pe-
dig csapatbállal koronázzák meg az emlékévet, melyet
a Kaszásdûlõi Kulturális Központban (3K) rendeznek.

Az elmúlt negyed évszázadban évi egy nyári, 10
napos tábort és több tucat 3-4 napos kiruccanást,
úgynevezett tanyázást szerveztek a csapat vezetõi az
ifjúságnak, természetesen önkéntes munkával, sza-
badidejüket rááldozva erre a szolgálatra. Az viszont
nem igaz, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül,
mert a gyerekek mosolygó arca és a szülõk hálája
megerõsítést ad, hogy az út helyes. 

A cserkészet igazi erõssége azonban - a progra-
mok mellett - az az értékrend, amit képvisel. Olyan
ifjúságnevelõ mozgalom, mely annak ellenére, hogy
a közösség erejével hat a tagjaira, mégis az egyént
helyezi a középpontba. Egy életformát nyújt, egy vi-
lágszemléletet, amivel bárki megtalálhatja a boldog-
ságot. Lord Robert Baden-Powell (Bi-Pi), a cser-
készmozgalom elindítója ezt a következõképpen fo-
galmazta meg: „Az igazi boldogságot csak a mások-
nak nyújtott boldogság által érhetitek el. Igyekezze-
tek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok
mögött hagyni, mint ahogy találtátok.”

Erre törekednek a cserkészek; aki pedig többet
szeretne megtudni róluk, az keresse õket a www.
cserkesz.hu vagy a www. 400asok.hu honlapok vala-
melyikén.

Pej András
csapatparancsnok 

Cserkészek Óbudán 

A z Óbudai Bölcsi-
sekért Alapítvány

„Népi bölcsisségek”
címmel lemezt adott ki,

ami a program népsze-
rûségét erõsíti. A visz-
szajelzések azt erõsítik,
hogy a fiatal családok

ma is szeretik a népze-
nét.

„A népdallal együtt
nevelkedett a nyelv” - ír-
ta Kodály Zoltán, ami a
bölcsõdés korosztály
beszédaktivitására külö-
nösen jó hatással van.

Élõ népzene a bölcsõdében
Újra indult az „Élõ népzene a bölcsõdében” elnevezésû
program, aminek a tavaszi hónapokban nagy sikere volt
a családok és a gyermekek körében. 

November 14-én, immáron
21. alkalommal az Óbudai
Árpád Gimnázium idén is
megrendezi népszerû, 5-6.
osztályos tanulók számára
szóló matematikaverse-
nyét, az Amfiteátrum Kupát. 

A nevezés elektroni-
kus úton történik,

november 7-ig lehet je-
lentkezni, a www.amfi-
kupa.hu weboldalon.

A versenyzõket 11.30
órára várják a gimnázi-
umba. A feladatokat a
versenyzõknek 12 órá-
tól kell megoldaniuk,
egyénileg, 75 perc alatt.
Amíg a javítás folyik,
melyet a gimnázium
magasabb évfolyamú és
volt diákjai végeznek
tanári felügyelet mel-
lett, a versenyzõk érde-
kes természettudományi

bemutatókon, játékos
foglalkozásokon vehet-
nek részt. Az eredmé-
nyeket még aznap este
kihirdetik. Ennek csúcs-
pontja az Amfi Kupa át-
adása, amely egy ván-
dorserleg, amit a leg-
eredményesebb csapat
iskolája õrizhet egy
éven át. 

(További információ:
www.amfikupa.hu)

Amfiteátrum Kupa matekból 

Dajkai állás
Bp., III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Vackor Óvodája, Buda-
pest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. az alábbi álláshirdetést teszi közzé:
1 fõ 8 órás dajka munkakör konyhai beosztással, váltott mûszakban 2014.
november 3-ai munka kezdéssel, 4 hónap próbaidõvel.
A munkavégzés helye: Vackor Óvoda, Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60.
Szükséges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önéletrajz; iskolai végzett-
séget igazoló bizonyítvány/min. 8 általános. Alkalmazás feltétele: egészségügyi
kiskönyv-tüdõszûrõ lelet; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).
Elõnyt jelent a munkakör betöltésénél óvodai gyakorlat, dajkai, szakmai vég-
zettség vagy érettségi. A jelentkezés benyújtásának határideje: a megjelenés-
tõl számított 15 nap. Bérezés: közalkalmazotti illetménytábla szerint. A pályázat
benyújtásának módjai: e-mailben, vackor-o@kszki.obuda.hu; személyesen dr.
Wéber Attiláné intézményvezetõnél; postai úton, Budapest, 1036 Árpád fejede-
lem útja 60. Minden esetben elérhetõség megjelölésével.

Õszi szünet: október
27-tõl október 31-

ig. A szünet elõtti utolsó
tanítási nap október 22-
e, a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap pedig novem-
ber 3-a. Téli szünet: de-
cember 22-tõl 2015. ja-
nuár 2-ig. A téli szünet
elõtti utolsó tanítási nap

december 19-e, a szünet
utáni elsõ tanítási nap
2015. január 5-e. Az elsõ
félév 2015. január 16-ig
tart. Tavaszi szünet:
2015. április 2-tõl április
7-ig. A szünet elõtti utol-
só tanítási nap április 1-
je, a szünet utáni elsõ ta-
nítási nap 2015. április
8-a. Utolsó tanítási nap
az utolsó évfolyamon:

2015. április 30. A kö-
zépiskolák végzõseinek
utoljára április 30-án
kell iskolába menniük.
Országos kompetencia-
mérés: 2015. május 27. 

Tavaszi érettségi idõ-
szak, írásbeli vizsgák:
2015. május 4-tõl 26-ig.
A közép- és általános is-
kolákban 2015. június
15-én ér véget a tanítás. 

Iskolanaptár 

obuda_2014_20.qxd  2014.10.16.  14:32  Page 24



2014/20. szám Iskoláink – Oktatás
25

Diákparlamenti fórum az Árpádban 

Mit gondolnak a tanulók a köznevelésben történt válto-
zásokról? Milyennek látják a továbbtanulási lehetõsé-
geket? A diákönkormányzatok végeznek-e programszer-
vezõ és érdekképviseleti munkát? - ilyen és hasonlóan
hangsúlyos témák szerepeltek napirenden azon a diák-
parlamenti tájékoztató fórumon, melyet az Emberi Erõ-
források Minisztériuma Köznevelésért Felelõs Államtit-
kársága tartott az Árpád Gimnáziumban október 3-án

Tehetséggondozás matematikából
Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben is el-
indították matematikából az ingyenes tehetséggondozó
szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozásokat csütörtö-
kön 14.30-tól 15.30-ig tartják a gimnáziumban. (Nagy-
szombat utca 19.) A szakkör munkájába évközben is be
lehet kapcsolódni, elõzetes jelentkezés nincs.

Diákszínjátszók köszöntötték az idõseket 
„Önmagát becsüli minden nemzedék, amely tudja,
hogy a világ nem vele kezdõdik.” (Sütõ András) 
A Bárczi Géza Általános Iskola színjátszó köre kö-
szöntötte az Õszike utcai idõsek otthonának lakóit az
Idõsek Világnapja alkalmából. Rövid jelenetben mutat-
ták be, milyen nagy szükség van az idõsekre, mit ad-
hat egyik nemzedék a másiknak. A tanulók rendszere-
sen adnak mûsort az itt lakóknak karácsonykor és
más ünnep alkalmából is. Szívesen készülnek az elõ-
adásra és a látogatásra, hiszen ezek új élménnyel
gazdagítják személyiségüket. Az ezt követõ beszélge-
téseken pedig megtapasztalják az adás örömét.

Számítógépes tanfolyam ingyen 
Nyugdíjasoknak ingyenes számítógépes oktatást
tart a DélUtán Alapítvány (Jelentkezés a 2015-ös
évre a 06-30-377- 9030-as telefonszámon.) 

1 % 1 % 1 %
A Mosolygó Óvodáért Alapítvány kuratóriuma köszöne-
tet mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövede-
lemadójuk egy százalékának felajánlásával segítették az
intézmény munkáját.A befolyt összegbõl az óvoda udva-
rán történt mûfû telepítésének egy részét fizetik ki.

Elõkészítõ középiskolára, érettségire, 
korrepetálás általános- és középiskolásoknak

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gyakor-
lattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos
középiskolai felvételi(k)re matematikából, magyarból. Le-
hetõség van maximum 3 fõs kiscsoportos oktatásra min-
den délután és szombat délelõtt, személyre szabott hi-
ánypótlással, folyamatos bekapcsolódási lehetõséggel.
Korrepetálás, féljegyek javítása matek-fizika-kémia-ma-
gyar-történelem tantárgyakból, középiskolásoknak is.
Érettségizõk felkészítése minden szinten. Idõpontfoglalás
a jelentkezés és a szabad helyek függvényében. Tel.:
06(20)946-2027; www.obudamatek.hu       Thalész-kör

Az Óbudai Egyetem a
Massive Open Online Cour-
ses (MOOC) rendszer min-
tájára a 2014-2015-ös tan-
évtõl létrehozta saját
online oktatási centrumát.
A MOOC-ben a „massive” a
tömegoktatási célt, az
„open” az összes oktatási
anyag szabad hozzáférhetõ-
ségét, míg az „online” a
tetszõleges böngészõvel,
tetszõleges számítógépen
vagy mobil eszközön törté-
nõ elérhetõséget jelenti. 

A2014/2015-ös tanév
I. félévében a K-

MOOC keretében négy
kredit értékel bíró kurzus
indult, melyek közül leg-
nagyobb érdeklõdés „A
jazz kulturtörténete” címût
övezte, melynek elõadója
Benkó Sándor, a legendás
Benkó Dixieland Band ve-
zetõje volt. A45 éves múl-
tú világhírû együttes a vi-

lágon elsõként vállalkozott
arra, hogy a modern Ame-
rika születésének és a jazz
születésének egybeesõ ko-
rát, majd azt követõen el-
múlt századunk történéseit
egy sokszínû zenei anyag-
gal ábrázolja. 

A sorozat felsorakoztat-
ja a magyar mûvészek
legjobbjait a könnyûzene
világától az opera mûfajá-
ig, története magában
foglalja a kultúra tágan ér-
telmezett területeitõl (ze-
ne, festészet, költészet
stb.) a sport, tudomány,
építészet és a történelem
legérdekesebb elemeit is. 

Akurzus a Benkó Dixie-
land Band szeptember 9-
ei koncertjével kezdõdött
az Óbudai Egyetem Bé-
csi úti épületének aulájá-
ban. Az eseményen be-
szédet mondott Bús Ba-
lázs polgármester. A kon-
cert az egyetem honlap-

ján online formában is
megtekinthetõ, bõvebb
információ a www.
kmooc.uni-obuda.hu ol-
dalon talál.

Meghirdették a követ-
kezõ kurzusokat: A peda-
gógia alapjai (kurzusve-
zetõ: Fûzi Beatrix); Be-
vezetés az ergonómiába
(kurzusvezetõ: Szabó
Gyula); Egyéni és cso-
portos problémamegoldó
technikák (kurzusvezetõ:
Cséfalvay Miklós).

A kurzusokra, ame-
lyek szabadon választott
tantárgyként vehetõk
fel, a Neptun-rendszeren
keresztül lehet jelent-
kezni.

A K-MOOC kurzusok
tananyagai az Óbudai
Egyetem Moodle e-learn-
ing keretrendszerében ta-
lálhatóak, aminek elérhe-
tõsége: https://elearning.
uni-obuda.hu/kmooc/.

Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum az Óbudai Egyetemen 

A jazz születésétõl napjainkig 

Fergeteges hangulatú
bográcsfesztivált tartot-
tak szeptember 20-án a
Bárczi Géza Általános Is-
kolában. 

A gyönyörû szombat
délelõttön diákok,

szülõk és pedagógusok
népesítették be az isko-
laudvart. Érdekes, több
helyszínen zajló színes
programok közül vá-
laszthattak a gyerekek:
változatos kézmûves
foglalkozások, aszfalt-
rajzverseny, mûveltségi
vetélkedõk, izgalmas
sportversenyek, logikai
játékok várták õket.

Amíg a diákok a foglal-
kozásokon tevékenyked-
tek, addig a szülõk bog-
rácsban fõzték a finom,
ízletes ételeket. Készül-
tek különféle töltött ká-
poszták, lecsóváltoza-

tok, paprikás csirke, pör-
költ, paprikás krumpli és
még sok finomság. 

A vidám hangulatról
az iskolarádió csapatán
kívül énekkórus és a
Szilágyi Gyermekotthon
dobegyüttese gondosko-
dott. 

Bográcsfesztivál 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Evangélikus
Egyházközség megválasz-
tott lelkészévé iktatták be
október 4-én Jakab Béla
evangélikus lelkészt. Az
iktatási istentiszteleten a
Budai Egyházmegye espe-
rese, Bence Imre szolgált.
A ceremónián részt vettek
az önkormányzat képvise-
lõi is.

Az óbudai evangélikus
közösség újonnan

megválasztott parókus lel-
készévé iktatott Jakab Bé-
la, ki korábban Gyulán
szolgált, az istentiszteleten
a „Fölötted ott ragyog az
Úr, dicsõsége meglátszik
rajtad” Ézs 60, 2b verse
alapján elmondta, hogy ez
az ige végigkísérte az
Óbudára történõ készülé-
sében. A gyülekezet lelké-
sze kitért arra, hogy a ha-
za, mint szó, nagyon fon-
tossá vált számára.

- Nagyon nehéz volt
Gyuláról eljönni, a tizen-
négy éven át tartó szolgá-
latot ott befejezni és az új,
jelenleg még ismeretlen
ajtót kinyitni, de a hívás-

nak eleget téve örömmel
vállalkoztam családom-
mal az óbudai szolgálatra
- magyarázta a lelkész.

Bence Imre esperes
beszédében így fogal-

mazott: - Jakab Béla
olyan helyre érkezett,
ahol nemcsak egy kö-
zösség várja, hanem a
kerület szegényei, a la-
kótelepeken élõk és gaz-

dag villákban lakók is.
Olyan emberek közé ke-
rül az új lelkész, ahol a
templomon kívül is hir-
detni szükséges Isten
igéjét.

Horváth László ön-
kormányzati képviselõ
és dr. Gidófalvy Dénes
önkormányzati fõta-
nácsadó a beiktatást kö-
vetõen Bús Balázs pol-
gármester nevében kö-
szöntötték az új lelkészt.
Elmondták, hogy Óbuda
vallási sokszínûségében
a különbözõ felekezetek
között egy közös cél
mindig azonos volt: a
közösségépítés. Mivel
ez ma is tapasztalható a
kerület életében és a vá-
rosvezetés szemléleté-
ben, ennek hangsúlyo-
zásaként átadták az új
lelkésznek és gyüleke-
zetének Óbuda-Békás-
megyer zászlaját.

Jakab Béla az Óbudai Evangélikus 
Egyházközség megválasztott új lelkésze

A kiállítás záró ren-
dezvényén a múze-

umba látogatók egy kü-
lönleges elõadást hall-
gathatnak meg. Vendég
elõadó Verõ Tamás rabbi
lesz; elõadásának címe:
„Szakrális textilek a zsi-
dó vallásban”.

Az Óbudai Múzeum a
kiállítás utolsó rendezvé-

nyén ingyenes tárlatve-
zetéssel és meghosszab-
bított nyitva tartással
várja az érdeklõdõket.

(Bõvebb információ a
kiállításról: www.obu-
daimuzeum.hu Helyszín:
Óbudai Múzeum, Fõ tér
1. A program múzeumi
belépõjeggyel látogat-
ható.)

Kiállítás-búcsúztató 

Az Óbudai Múzeum immár hagyománnyá vált, csütörtök
esténként megrendezendõ, Macskaköves esték rendez-
vény-sorozatának következõ alkalmán, október 30-án 18
órától búcsúzik a nagyközönségtõl az „Ofen Jásán - Óbu-
da zsidóságának története” címû idõszaki kiállítás. A
nagy érdeklõdésre számot tartó kiállítást a nyitás óta
közel 3000-en látták, illetve vettek részt a kiállításhoz
kapcsolódó programokon.

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia világa”címmel folytatódik a bibliai elõ-
adássorozat (Isten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség korában).Az érdeklõ-
dõket keddenként várják az ÓKK-ba. „Sodoma és Gomorra története” címmel október
21-én; „Ábrahám áldozata” címmel október 28-án; „Jákób és Ézsaú” címmel november
4-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Filep György, Kecskeméti János, Holló Péter,
Stramszki István. (Kezdés: 18 órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím: San Marco utca 81.)

MEGHOSSZABBÍTOTT IDÕSZAKI TÁRLAT. „A szépség és a reklám - A nõi ideál
alakulása a XX. század elsõ felében” címû idõszaki kiállítást meghosszabbították no-
vember 16-ig a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Az öt évtize-
det bemutató divat- és reklámtörténeti kiállítás a nõk reklámozásban betöltött szere-
pét szemlélteti a múzeum gyûjteményének kevésbé közismert darabjaival. A tárlat
1900-tól az 1940-es évek végéig tekinti át a változó divatirányzatokat, egyúttal alkal-
mat ad a nõi szépségideál és a divat változásának nyomon követésére a XX. század-
ban. Az egyes korszakok hangulatát és életérzését enteriõrök, fotómontázsok, kora-
beli ruhák, cipõk és egyéb kiegészítõk segítik felidézni. (Cím: Korona tér 1.) 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Tenk László, Munkácsy-díjas festõmûvész „Hajnal, ta-
vasz” címû festményét az óbudai Városháza fõ lépcsõ-
házának második fordulójában helyezték el ünnepélye-
sen szeptember 30-án. Az eseményen részt vett Bús Ba-
lázs polgármester  

Magyar Festészet Napja
A T-Art Alapítvány festõmûvész támogatóinak képe-
ibõl, a Magyar Festészet Napja alkalmából rende-
zett kiállítás október 24-ig látható az Óbudai Kultu-
rális Központban. (Nyitva: hétköznapokon 9-tõl 16
óráig; a tárlat ingyenesen látogatható. Cím: San
Marco utca 81.) 

Fuvolaest a Megbékélés Házában
Matuz Gergely fuvolaestjét október 27-én 19 órától
hallhatják a békásmegyeri Megbékélés Házában.
Közremûködik: Baráth Bálint zongorán. (A belépés
díjtalan. Cím: Újmegyeri tér, a Hadriánus utca-
Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es busz végállo-
mása.) 

Beszélgetõs est a Fõ téri könyvtárban
A Fõ téri Szabó Ervin Könyvtárban tartott beszélge-
tõs estek következõ vendége Grecsó Krisztián író,
költõ lesz október 30-án 17 órától. A belépés díjta-
lan. A részvételi szándékot a helyszín befogadóké-
pessége miatt kérik elõre jelezni e-mailben
(fszek0307@fszek.hu), vagy a 368-8476-os tele-
fonszámon. (Nyitva tartás: hétfõn, szerdán és pén-
teken 13-tól 19 óráig, kedden és csütörtökön 10-tõl
16 óráig.)  

A hasznos design
Különösen nehéz feladattal kell megbirkózniuk az
ipari formatervezés (angol szakszóval: a design)
szakembereinek, hiszen munkáiknak nem csak
szépnek, mutatósnak, hanem praktikusnak, hasz-
nosnak is kell lenniük. A szellemes formatervezés
néhány érdekes példáját mutatja be a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (Korona
tér 1.) október 8-án megnyílt, „Hasznos design”
címû kiállítása, amelyre november 9-ig várják a
látogatókat.

Háborús évek a Futura barlangban
Kérem azok jelentkezését, akik 1944-1945-ben a II.
világháború végét a Futura barlangban (Mátyás-
hegy) vészelték át. (Cím: Magyar Ákos Budapest,
1222 Hordós utca 6. Tel.: 06(20)918-6539.) 

Kortárs komolyzene 
Rák Béla Gyula, kerületünkben élõ ARTISJUS-díjas
gitármûvész elõadássorozata, „Tanulja meg szeret-
ni a kortárs komolyzenét!” címmel Leányfalun a Fa-
luházban november 15-én és 29-én 17 órától látha-
tó, hallható.

Ismét együtt lépett fel
nemrégiben a Balaton és
az Európa Kiadó, méghoz-
zá egykori legendás kon-
certjük helyszíne, a Zichy-
kastély részeként mûködõ
Kobuci kertben.

B ár az Európa Kiadó
és a Balaton együt-

tes önállóan és külön-
külön is szívesen moz-
dult ki egy-egy hajón, a
Hûvösvölgyben, vala-
melyik kisebb sportcsar-
nokban rendezett kon-
cert erejéig saját igazi
közegébõl, az egyetemi
klubok világából, a kö-
zönség mégis a Zichy-

kastélyban adott közös
bulikra emlékszik a leg-
szívesebben. Kettõ is
volt, 1986-ban és 1987-
ben, az elsõ hanghordo-
zón is megjelent, és ter-
jed azóta is a nyolcvanas
évek hazai underground
- vagy ahogy ma hívják:
alternatív - zenéjéért ra-
jongók körében.

A két zenekar stílusa
egészen más: az Európa

Kiadó zenéje feszes,
többnyire tempós, szö-
vegei szürreálisak és
provokatívak. A Balaton
dalai finomak, lassúak,
halkak és melankoliku-
sak. Történetük mégis
egybeforr. A Kiadó az
URH együttes feloszlá-
sával alakult 1982-ben,
a Balaton viszont az
URH-val adta elsõ kö-
zös koncertjét. Míg az
EK afféle búvópatak-
ként hol eltûnt, hol elõ-
került az elmúlt évtize-
dekben, a Balaton több-
nyire folyamatosan ját-
szott, és repertoárjába
beépítette a Kiadó né-

hány dalát is, mint
ahogy a kor másik siker-
csapata, a Neurotic szer-
zeményeit, vagy késõbb
Cseh Tamás és a Hungá-
ria együttes nótáit. Kö-
zös koncertekre pedig
gyakran akadt példa, hi-
szen ha a stílus más is, a
szellemiség és a célzott
közönség ugyanaz. 

Erre bizonyíték az is,
hogy a két csapat (vagy

tagjai) rendre kerültek
elõ a nyolcvanas évek
sokat emlegetett mû-
vészfilmjeiben: például
a „Városbújócska”, a
„Megáll az idõ”, a
„Rocktérítõ” és az „Esz-
kimó asszony fázik” cí-
mû alkotásokban. A Ba-
latont vezetõ Víg Mihály
személyisége nélkülöz-
hetetlenné vált a nem-
zetközi sikereket elérõ
Tarr Béla filmrendezõ
munkásságában, hiszen
Víg nem csak szereplõ
érett alkotói korszaká-
nak valamennyi darab-
jában, hanem azok zene-
szerzõje is. 

A Balaton és az Euró-
pa Kiadó most ismét
együtt koncertezett,
méghozzá a Zichy-kas-
tély részeként mûködõ
Kobuci kertben. És
hogy mennyire élõ még
az egykori kastélykon-
certek emléke, jól mu-
tatja a mai közönség ér-
deklõdése, amely meg-
alapozta az augusztus
19-ei koncert hangula-
tát.

(rt)

Visszatértek: Balaton 
és Európa Kiadó a Kobuci kertben

Játéktörténet 
Az Óbudai Múzeum játéktörténeti gyûjteményének
gyarapítására és kiállítás létrehozására játékokat,
játéktárgyakat és hozzájuk fûzõdõ személyes törté-
neteket keres. Elsõsorban társasjátékokat, sport-
szereket, csecsemõjátékokat, mese- és ifjúsági
könyveket várnak, de szívesen fogadnak egyéb já-
tékokat is. Ezzel Ön - tárgyai és emlékei által - ré-
szesévé válhat a múzeum új kiállításának. (Infor-
máció: Biró Hajnalka muzeológus,
biro.hajnalka@obudaimuzeum.hu Tel.: 250-1020.
Cím: Óbudai Múzeum 1033 Budapest, Fõ tér 1.) 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor

� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást, fes-
tést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.: 06 (20)321-0601

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Vállalunk pincék, padlások lomtalanítá-
sát, sitt elhordását, akár ingyen is! Hasznos
holmikért Tel.: 06(70)588-7417

� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-
csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
�Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötéltech-
nikával, kertépítés, parkfenntartás, fûkaszálás.
www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-5948
� Háztartási víztisztítók. Beépítés és szer-
viz. www.viztiszta.hu Tel.: 06(30)382-0935
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10. , a  Kór-
ház utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Smink tetoválás akció! 18.000 forint he-
lyett 15.000 forint egységesen a (Vörösvári u
7.)  Miami Sun szépségszalonban, Róth Beat-
rix. Tel.: 06(70)363-5619
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531

� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)801-7580
� Általános iskolás gyerekek délutáni-esti
felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyug-
díjas pedagógus. Tel.: 06(20)801-7580
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� OKJ-s dajka, pedagógiai- és gyógypeda-
gógiai segítõ szakképzés, felkészítés. Telefon:
06(30)269-1061, www.kaszaszakkepzes.hu
(01006404)
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Matematika-fizika-kémia tanítás önnél,
egy nagyon türelmes tanárral. Tel.:
06(70)647-2243

� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan: obudaangol.hu Tel.:
06(20)439-6410
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Keresek régi, öreg motorkerékpárokat és
kerékpárokat és ezek alkatrészeit. Tel.:
06(70)588-7417
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
�Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� Egészségügyi termékeket forgalmazó cég
pénzügyi adminisztrátort keres. Szakmai ta-
pasztalat, valamint SAP gyakorlat elõnyt je-
lent. Jelentkezés: karrier@hungimpex.hu
� Jármûipari cég keres XIII. kerületi telephe-
lyére mechanikai vagy elektromûszerészt. Várjuk
fényképes önéletrajzát. kmgy.office@kmgy.hu e-
mail címre
� Bölcsõdés korú gyerekekhez. Testvérhe-
gyen mûködõ családi napközibe keresünk
mosolygós, gyermekszeretõ, gondozónõt és
dadust. Tel.: 06(30)640-4105
� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. mun-
katársakat keres! Érdeklõdni: 06(70)383-
5004. fényképes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
e-mail címre várjuk
� Egy embert keresek csõszerelõnek, vagy
segédnek hosszú távra. Tel.: 06(20)423-5812

� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Tulajdonostól eladó Csúcshegyen, az
Aranypatak utcában egy 1138 nm-es telek, té-
liesített faházzal. Gáz, villany bevezetve.
Irányár: 12,4 MFt. Érd.: 06(30)743-5837

� Igazi házi tepertõ, füstölt kolbász, sza-
lámi, sonka szalonna, hurka, disznósajt
kapható! Tel.:06(20)440-9742

Háztáji

� Belsõ-Óbuda csendes utcájában 51 nm-
es, 2. em. világos lakás eladó, 12,6 MFt.
Tel.: 06(30)283-1555

Ingatlan

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben (EuroCenternél). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltá-
volítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot
okozó hitrendszerek oldása. Tel:
06(30)966-9241

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

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

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

Egészség

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával. III
kerületben kedvezmény! Hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-
7726

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

�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mû-
anyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

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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� 45 nm-es üzlethelyiség v. iroda a Kiscelli
utcában kiadó. Tel.: 06(30)742-4107
� Lehel csarnok földszintjén 9 nm-es üzlet
kiadó. Tel.: 06(20)943-1500

� 61 éves özvegy, csendes, mûvelt, úszni, ki-
rándulni szeretõ, káros szenvedélyektõl men-
tes hölgy társat keres. Tel.: 06(30)811-1177

� Eladó-Kiadó ingatlanokat keresünk kp-s
ügyfeleink részére. Bakoslak Ingatlan. Tel.:
326-0618, 06(20)974-0571

� Kiadó ingatlanokat keresünk, igényes
felújított házat, lakást, diplomata ügyfeleink
részére. Bakoslak Ingatlan. Tel.: 326-0618,
06(20)974-0571

� Kiadó 1-4 szobás lakást, esetleg szobát kere-
sek. Hívjon bátran. ingatlan.lakas@gmail.com
Tel.: 06(70)521-0342

� Ó-Békáson különálló, berendezett, 1 szo-
bás, hálófülkés, ill. galériás kislakás, önálló
mérõórákkal, terasz-, kerthasználattal, esetle-
ges gépkocsibeállással 50.000 Ft + rezsiért ki-
adó. Tel.: 06(30)996-0183

� Óvónõ gyermekfelügyeletet, takarítást,
vasalást, magányoldást, ügyintézést vállal.
Tel.: 06(20)596-3394

Gyermekfelügyelet

Eladó-kiadó

��Gyulán másfél szobás, 5 fõ részére be-
rendezett üdülõ  november 29-tõl decem-
ber 12-ig kiadó. Érdeklõdni: a 06(20)547-
3851-as telefonszámon

Üdülés

Társkeresõ

Üzlet

Szennyvízcsatornázás: Kérdése
van? Forduljon a beruházás ügy-
félszolgálatához!

F eszített tempóban zajlik a
szennyvízcsatornázás je-

lenleg a kerületben. Ingatlantu-
lajdonosként, közlekedõként
pedig számos kérdés, kérés
merülhet fel a kivitelezés kap-
csán. Forduljon bizalommal a
BKISZ Projekt Ügyfélszolgála-
tához, ahol készségesen segíte-
nek a kérdésekre választ kapni,
illetve az esetlegesen felmerülõ

problémákra megoldást találni.
Az ügyfélszolgálat elérhetõsé-
gei: Ingyenesen hívható zöld-
szám: 06-80-205-412 (hétköz-
napokon 8-18 óra között sze-
mélyesen, ezen idõszakokon
kívül pedig automata rögzítõ
segítségével kezelik a beérkezõ
hívásokat). E-mail cím: info@
bpcsatornazas.hu

(A legfontosabb információk,
gyakorlati tudnivalók, hírek a
beruházás weboldalán, a
www.bpcsatornazas.hu címen
is elérhetõek.)

A közösségi közlekedési változásokról, folyamatosan frissü-
lõ naprakész információk a BKK INFO oldalán, a

www.bkkinfo.hu címen találhatók,
mobiltelefonról pedig a BKK Info al-
kalmazáson keresztül érhetõ el a Buda-
pesti Közlekedési Központ szolgálta-
tása. A járatfigyelõ funkcióra felirat-
kozva a felhasználó által tetszõlegesen
kiválasztott járattal vagy járatokkal
kapcsolatos valamennyi információt
azonnal eljuttatják e-mailben is. Így
indulás elõtt tájékozódni lehet a pilla-
natnyi közlekedési lehetõségekrõl és a
tervezett változtatásokról is.

Közlekedési változásokról mobilon is

Szennyvízcsatornázás:
ügyfélszolgálat nyílt

Õszi tábor 
a Vadasparkban 

A Budakeszi Vadaspark október
27-31. között, az õszi szünet-
ben ismét megszervezi a nyá-
ron nagy sikerrel elindult Vackor
Napközis Tábort azon általános
iskolás gyermekeknek, akik ér-
deklõdve fordulnak a termé-
szetismeret, az állatvilág, az er-
dei kalandok felé. (A részletes
programismertetõk megtalálha-
tók a Budakeszi Vadaspark
honlapján, a www. vadaspark-
budakeszi.hu címen.) 
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Kiváló eredménnyel zárta az
év utolsó versenyhétvégéjét
az óbudai székhelyû Bánkuti
MotorSport a Magyar Nyílt
Ralikrossz Bajnokságban.
Nyirádon két nap alatt két
ralikrossz- és egy autókrossz
OB futamot rendeztek; a csa-
pat versenyzõi négy dobogós
helyezésnek, két abszolút
gyõzelemnek, valamint egy
arany- és kétév végi bajnoki
ezüstéremnek örülhettek. 

Akilencszeres magyar
bajnok, Bánkuti Gá-

bor számára viszontagsá-
gosan alakult az év nagy
része, hiszen megannyi
technikai probléma és bal-
szerencse sújtotta: kiégett
motortér, két tönkrement
motor, a cél elõtt két kilo-
méterrel mûszaki hiba mi-
atti kiesés az elsõ helyrõl
stb. Ám õ és csapata a va-
laha volt legerõsebb Su-
per1600-os mezõnyben,
minden szembejövõ ne-
hézség ellenére Peugeot
206-osukkal megszerezték
az év végi második helyet.

A nyirádi idényzárón
Gábor mindkét nap az ab-
szolút dobogós helyezése-
kért volt harcban, és szom-
baton ugyan egy technikai
hiba gyanúja miatt a máso-
dik helyrõl állt félre a dön-
tõben, ám vasárnap már
semmi nem akadályozhat-
ta meg abban, hogy feláll-
jon a pódiumra. 

- Összességében rendkí-
vül pozitívan értékelem az
idén elért eredményünket,
hiszen bár rengeteg problé-

ma és balszerencse hátrál-
tatott minket, de így visz-
szatekintve, ha ezek nin-
csenek, a másodiknál jobb
helyen idén akkor sem vé-
gezhettünk volna. Ez volt a
maximum, amit elérhet-
tünk ezzel a technikával.
Ezért boldog vagyok, hogy
sikerült, és személy szerint
még talán büszkébb is va-
gyok egy picit erre a 2.
helyre, mint egy-két ko-
rábbi bajnoki címemre,
mert tudom, mennyi mun-
ka és lemondás van e mö-
gött az eredmény mögött,
mennyit dolgozott és szen-
vedett érte a csapat - emel-
te ki a pilóta.

A csapat másik óbudai
versenyzõje, az óbudai pi-
acon hentesként dolgozó
Varga Viktor a pályán sem
ismert kegyelmet. Az év
során több alkalommal is
könyörtelenül agresszív,
ám sportszerû elõzési ma-
nõverekkel utasította ma-
ga mögé riválisait. Leg-
jobban a nyirádi szezon-
záró sikerült neki, itt
szombaton a Magyar Ku-
pában megszerezte pálya-
futása második abszolút
futamgyõzelmét, vasár-
nap pedig a B-döntõ meg-
nyerése után az A-döntõ-
ben a dobogóra állt, és a
bajnokság értékelésében

géposztálya 2. helyén zár-
ta az évet.

A Bánkuti MotorSport
további két versenyzõt
indított a ralikrossz- és
egyet az autókrossz OB
idei futamain. Az elsõ tel-
jes szezonját teljesítõ
Zsipi Róbert géposztálya
4. helyén végzett a rali-
krossz SuperNational ka-
tegóriában, és hatalmas
fejlõdésen ment át az év
folyamán. A 12 éves Vas-
kó Dominik, aki második
évét teljesíti a csapat
Bánkuti Junior Team
programjában, 180 lóerõs
Peugeot-jával megnyerte
az autókrossz TAX1600

divízió futamát és ezzel
begyûjtötte élete elsõ baj-
noki címét is. Ralik-
rosszban egy baleset mi-
att szombaton nem tudta
befejezni a futamot, va-
sárnap pedig már el sem
tudott elindulni, így gép-
osztályában az év végi el-
számolásban a 7. lett.  

- Nagyon boldog va-
gyok, hogy idén is baj-
nokot ünnepelhet csapa-
tunk, és a 12 éves Domi-
nik ismét egy fontos lép-
csõfokot teljesített a
nemzetközi sikerek felé
vezetõ úton. Mellette a
két ezüstérmünk is na-
gyon értékes. Bár Gábor-
nak nem jött össze a tize-
dik bajnoki cím, de õ
volt a csapat húzóembe-
re, aki versenyzése mel-
lett a Peugeot-k szerelé-
sét is irányította, végez-
te. Viktor nagyszerû haj-
rával az utolsó hétvégén
mindkétszer legyõzte a
bajnokot, ez mindennél
többet mond. Robi 4. he-
lye is nagyszerû, jövõre
már a dobogós helyekért
harcolhat. Egyszóval si-
keres évet zártunk, és
azon dolgozunk, hogy
2015-ben még több baj-
nokot ünnepelhessen
csapatunk - értékelte az
évet a csapatvezetõ id.
Bánkuti Gábor. 

Ralikrossz, autókrossz – Tarolt a Bánkuti MotorSport

Gyõztes idényzárás

Tudósítást közöltünk „Felépült a jégcsarnok Óbudán” címmel lapunk elõzõ számában. Mint megírtuk, a beruházást a második Orbán-kormány által be-
vezetett társaságiadó-kedvezménybõl, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával valósította meg a Gepárd Jégkorong Egyesület, mely után-
pótlás-neveléssel foglalkozik. Cikkünk nyomán „égtek” a telefonok szerkesztõségünkben. Sokan kérdezték: hol található a jégcsarnok? Az Óbudai Ge-
párd Jégcsarnok címe: III. Kubik utca-Testvérhegyi lejtõ-Gölöncsér utca által határolt terület; a Bécsi úti Tesco felett. Honlap: www.gepardhoki.hu  

Népszerû jégcsarnok

www.bankutimotorsport.hu

FOTÓK: LOVAS ALBERT
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Negyedik alkalommal ren-
dezték szeptember 19-én
az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont szervezésében az
Óbudai Rehab Atlétika Ku-
pát. A Kalap utcai TVE pá-
lyán tartott sportrendez-
vény felnõtt korú, közép-
súlyos értelmi sérült em-
berek számára nyújt spor-
tolási, versenyzési lehetõ-
séget. A szervezõ intéz-
ményen kívül további ki-
lenc budapesti, fogyaté-
kosokat ellátó nappali in-
tézmény ellátottai mérték
össze tudásukat.

A már hagyomá-
nyossá vált rendez-

vénysorozat nem a fo-
gyatékosságra kívánja
felhívni a figyelmet, ha-
nem éppen ellenkezõ-
leg, arra, hogy a fogya-
tékossággal élõ emberek
is képesek magukhoz
viszonyítottan nagy tel-
jesítményekre, õk is vál-
lalják a megmérettetést
és ugyanúgy kívánják a
kiugró teljesítményért
kapott elismerést is.

Izgalmas 
versenyek

Kelemen Viktória alpol-
gármester megnyitója
után Magyarné Tóth And-
rea tartott hangulatos be-
melegítést. Már ekkor
érezni lehetett, hogy a
részvevõk számára fontos
ez a nap. Felszabadultan,
mosolygós, kipirult arccal
végezték a zenével kísért
gyakorlatokat, ami kellõ
lendületet adott a 60 mé-
teres futásból, távolugrás-

ból és kislabda dobásból
álló versenyhez. A külön-
bözõ kategóriákban indu-
ló 102 versenyzõ számára
kitûnõ alkalom adódott
ereje, ügyessége leméré-
sére, átélhette a hasonló
társakkal való vetélkedés
izgalmát. Számukra ez a
lehetõség felért egy olim-
piai fellépéssel. Úgy küz-
döttek, mintha a nagy vi-
lágverseny döntõjében in-
dultak volna. Jóllehet a
IV. Óbudai Rehab Kupán
nem születtek rekordok,
az elért eredmények a fo-
gyatékosságot ezúttal hát-
térbe szorító akaraterõ és
küzdeni tudás láttán vál-
tak értékessé. Agyõztesek
ünnepeltek, a dobogóról
lemaradottak nem kese-
regtek, megnyugtatta õket
a több helyen látható táb-
lára írt szöveg: „Hangsú-
lyozni nem gyõzöm, min-
dig csak a jó gyõzzön/ De
nem az a fontos, hidd el

tényleg, / a részvétel az,
ami a lényeg.”

A verseny zavartalan
lebonyolítását a szervezõ
intézmény dolgozói, eny-
he fogyatékossággal élõ
és pszichés betegségben
szenvedõ ellátottai, vala-
mint önkéntesek biztosí-
tották. Ebben az évben is
voltak szûrõvizsgálatok a
Szent Margit Rendelõin-
tézet munkatársainak jó-
voltából. Egészséges táp-
lálkozást propagáló játé-
kokkal érkezett a „Rák
Ellen az Emberért, a Hol-
napért Társadalmi Alapít-
vány”, és a helyes élelmi-
szertárolást bemutató ins-
tallációval Budapest Fõ-

város Kormányhivatala
Budapest II. kerületi Hi-
vatal Kerületi Népegész-
ségügyi Intézete. 

Szandi koncert,
díjátadás

A verseny után, még a
díjkiosztás elõtt Szandi
adott fergeteges hangu-
latú koncertet. A népsze-
rû énekesnõ talán még a
versenyzõk formáját is
felülmúlva, szinte extá-
zis hangulatot teremtett,
a tõle karnyújtásnyira
csápoló, vele együtt
éneklõ tömeg pedig elfe-
lejtve búját-baját. A mini
koncert után követke-
zett, a verseny díjainak

kiosztása. Az érmeket,
okleveleket és ajándék-
csomagokat Bús Balázs
polgármester, Török Fe-
renc önkormányzati
képviselõ, az oktatási és
sportbizottság tagja, En-
gelhardt Katalin és
Ráczkó Gitta úszó para-
limpikonok, Studnicz-
kyné Eszenyi Erzsébet, a
„Flóra” Értelmi Fogya-
tékosokért és Autistákért
Alapítvány képviselõje
és Sarudi Károlyné, a
Tájoló Szociális Egye-
sület elnöke adta át. A
rendezõ Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkozta-
tási Központ atlétái kö-
zül két versenyzõ állha-
tott fel a dobogóra. 60
méteres futásban Stud-
niczky Renáta, kislabda
dobásban Petõházi Ildi-
kó szerzett bronzérmet.

A jól sikerült sportnap
után Janurikné Csonka
Erika intézményvezetõ
elégedetten értékelt: 
- Örömmel tapasztaltuk,
hogy évrõl évre egyre
többen vesznek részt a
versenyen, a tavalyi 87
indulóval szemben most
már 102-re emelkedett az
indulók száma. Nekik
rendkívül fontos ez a le-
hetõség, hiszen itt kibon-
takozhatnak, megmutat-
hatják rejtett képességei-
ket, mit tudnak, milyen
tartalékaik vannak. A ver-
seny jelentõségét növeli,
hogy ezúttal nem a rész-
vevõk fogyatékossága,
hanem az általuk terem-
tett értékek válnak hang-
súlyossá. Ezért rendez-
zük meg jövõ évben is az
Óbudai Rehab Kupát.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Ez az õ olimpiájuk

IV. Óbudai Rehab Atlétika Kupa

A rendezvény támogatói: III. Kerületi TVE, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata, Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, Auchan Áruház, Kolosy téri Sütöde, Raifeissen
Bank, Honvédelmi Minisztérium, Magyar Élelmiszerbank
Egyesület, Flóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért
Alapítvány, Bringóhintó Kkt., Studniczky János vállalkozó
és a Tájoló Szociális Egyesület.

Gyönyörû õszi idõben, de a
futók számára talán már
túl erõs napsütésben  lõt-
te el a 29. SPAR Budapest
Maraton rajtját Tarlós Ist-
ván fõpolgármester és
Hosszú Katinka világ- és
Európa-bajnok úszónõ. 

A Futás Napján, ok-
tóber 11-én össze-

sen 23 ezer 450-en in-
dultak a futó fesztivál
hét különbözõ távján,

akik a nyolc kerületen
áthaladva a fõváros iga-
zi ünnepévé tették ezt a
napot.  Soha nem látott
számban érkeztek a kül-
földiek is, 71 ország
képviseletében. A nap-
sütéses idõjárás renge-
teg nézõt vonzott az út-
vonal mellé, bármerre is
tekergett a  végeláthatat-
lan futókígyó. Az óbu-

dai indulók közül (93-an
voltak) Ladányi Tímea a
legjobb, a nõk között a
harmadik helyet szerez-
te meg. Nem mellesleg,
a III. kerületbõl nevez-
tek a legtöbben a fõvá-
rosiak közül (379 futó).

Több híres személyi-
ség is nevezett a külön-
bözõ távok valamelyi-
kére. Öt olimpiai bajno-

kunk is futott váltóban,
jótékonysági egyesüle-
teket támogatva ezzel.
Miklósa Erika Kossuth-
díjas operaénekesnõ a
Magyar Állami Opera-
ház egyik csapatának
tagjaként vesz részt a
versenyen. Rippel Fe-
renc artistamûvész pe-
dig életében elõször tel-
jesítette a 42 kilométert.

Óbudai futó maratoni bronzérme 
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Nyolc arany-, 6 ezüst- és 4 bronzérmet nyertek az Óbudai WDSE aerobikosai a Magyar
Kupa III. fordulójában, Szarvason október elsõ hétvégéjén. A csapat legközelebb az
Osztrák Open versenyen, illetve a Magyar Kupa döntõben szerepel

Csilingeltek az érmek az aerobikosokon
Az Óbudai Sport Nonprofit
Kft. - együttmûködve a
Fogarasi Síiskolával - a
nyári szünetet követõen
újra indította a Nordic
Walking Klubot. 

A jánljuk klubunkat
mindazoknak, akik

már ezen sport szerel-
mesei, és azoknak, akik
még csak ismerkedni
szeretnének ezzel a va-
rázslatos, természetben
szabadon ûzhetõ sport-
ággal.

A foglalkozásokat
minden hét vasárnapján
10-tõl 11 óráig tartják.
A részvétel a klub prog-
ramjain ingyenes. A
szükséges felszerelést, a

nordic walking botokat
biztosítják.

Gyülekezõ: az Óbudai
Szabadidõpark Laborc
utcai fõbejáratánál. Hely-
szín: az Óbudai Szabad-
idõpark területe, 1037
Budapest, Laborc utca 2.

Különösen hasznos le-
het: túlsúllyal küzdõk-
nek; ülõ munkát végzõk-
nek; kismamáknak szü-
lés elõtt és szülés után;
szív és érrendszeri beteg-
ségben szenvedõknek és
cukorbetegeknek; az idõ-
sebb korosztály részére;
rehabilitáció szüksége
esetén kiváló kiegészítõ
terápia. Ajánlják min-
denkinek, aki szeret a
természetben idõzni. 

Gyalogláskedvelõk! 
Újra indult a Nordic Walking Klub 

Óbudai nyugdíjasok az országos sakk döntõben 
Az Elsõ Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságot szeptem-
ber elején rendezték Nagykanizsán. Az eseményen 60 sakkozó,
köztük nemzetközi és FIDE mesterek ültek asztalhoz. Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával a III. kerületbõl két
óbudai nyugdíjas sakkozó vett részt a versenyen. A kilencfordulós
országos döntõn az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény képvise-
letében dr.Tóth Tibor és Tényi György elõkelõ helyen végzett.

Három aranyérmet és több jó he-
lyezést ért el a Római Sport Egye-
sület a Párkányban tartott nem-
zetközi úszóversenyen még au-
gusztus végén.

A z egyesület 8 versenyzõvel
vett részt a megméretteté-

sen, ahol 58 csapat több mint 400
sportolója küzdött. Az RSE leg-
eredményesebb úszója Füzi Réka

volt, aki két aranyérmet szerzett.
Sárosy Patrícia egy aranyérem és
egy IV. helyezés birtokosává vált.
Tengler Dániel IV. lett. A csapat
további tagjai: Füzi Ádám,
Kosztadinov Péter, Novák Izsák,
Pelyhes Vilmos, Schramkó Le-
vente. Az eredményekkel rendkí-
vül elégedett Gyepes Ádám, a fia-
tal sportolók edzõje, és Gyepes
Lajos, a csapat vezetõje. sz

A budapesti 29. Wizz Air Budapest
Félmaratoni után a rendezõ Buda-
pest Sportiroda új rekordlétszá-
mot tudhat maga mögött. 

13 ezer 500-ra növekedett a ne-
vezõk száma szemben a tavalyi
12 ezer 850-el. Egyéniben soha
enynyi futó nem indult, 9 ezer
250 nevezést regisztráltak.
Óbuda 288 egyéni futóval já-
rult hozzá az új létszámcsúcs-
hoz. Közülük a 36 éves Vizsy
Péter érte el leghamarabb a célt
a hatalmas futó kígyóban, kor-
csoportjában a legjobb idõt fu-
totta (1:21.28). A nõk között
Ladányi Tímea képviselte leg-
sikeresebben a III. kerületet, a
16. nõként futotta le a 21 kilo-
méteres távot (1:26.23). A ver-
seny legidõsebbje, a 81 éves
Kenyér Imre, aki egyéniben tel-
jesítette a félmaratont. AIII. ke-
rületbõl a 70 éves Kalikin Jó-
zsef volt a korelnök, Berényi

Bertalan pedig a legfiatalabb a
maga 13 évével. 

A félmaratonon indult a város-
részben élõ Kovács Koko István
olimpiai bajnok is, aki a Suhanj!
Alapítványt támogatva futotta le
a távot, végig maga elõtt tolva a
kerekes székes Gál Lillát. 

Nemzetközi versenyen remekelt az RSE

Rekordlétszám a 29. Wizz Air
Budapest Félmaratonon
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Rejtvényünkben hazánk három városának egy-
egy nevezetességét olvashatja. Megfejtés a vízszin-
tes 8. és 30., valamint a függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 1. Öregszem. 8. Kecskeméti kultu-
rális intézmény (zárt betûk: T. A. E.). 12. Szélfajta.
13. San marinói és osztrák autók jele. 15. Duplázva
mulatozás. 16. Kis Eszter. 17. Régi, nagyméretû du-
nai hal. 18. Vizet fröccsentõ szoborfej. 19. Ékez egy-
nemû betûi. 20. Süteményféle. 21. Méh teszi. 22.
Lyuk tájszóval. 24. Földhöz lapulva halad. 25. Lu-
xemburgi és svéd autók jele. 26. Személyes névmás
tárgyesete. 28. Titán vegyjele. 29. Fanyarkás gyü-
mölcs. 30. Zalaegerszegen található. 34. Alfa köze-
pe! 35. Módosult nõi név. 37. Arzén vegyjele. 38.
Rajtakaptam. 40. Tiltás. 41. Taníts. 43. Meseróka ne-
ve keverve. 44. Védtek. 46. Kártyafajta. 48. Névelõ.
49. Fénycsõben van. 50. A jobbik része. 51. …-
Dame, párizsi templom. 53. Ama helyen. 54. Kis Mó-
nika. 55. Gombafajta. 56. Gyorsan csöpögtetem.
FÜGGÕLEGES: 1. Veszprémi nevezetesség (zárt
betûk: K. K. Á.). 2. Szereplõ a Pál utcai fiúkban. 3.
Mez betûi keverve. 4. …morfózis. 5. Becézett Erika.
6. Azonban. 7. Növényfajtánk. 8. Kambodzsai, mál-
tai és osztrák autók jele. 9. Két amper! 10. Illat. 11.
Halaszt. 14. Zalai patak. 17. Fele Fe. 18. Tehén nyak-
bavalója. 20. Bagoly mondja. 23. Tisztítóeszköz. 27.
Amerikai adóember. 29. Volt szovjetunióbeli, spa-
nyol és svéd autók jele. 31. A lantán vegyjele. 32.
Majdnem makrancos! Belül felsír! 34. Leöltõ. 36.
Lehajítja. 39. Étek egynemû betûi. 42. Az régiesen.
45. Gyakori magyar családnév. 47.  … Lisa, a világ
egyik leghíresebb festménye. 50. Igen megfelelõ. 51. Nigéria rö-
vidítve. 52. Amerigo …, magyar származású olasz mûvész volt.
54. Motorkerékpár típus. 55. Török autók jele. Ipacs László

A szeptember 19-én megjelent, 
„Tanára válogatja” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Valóban professzor úr, de neki Arisztotelész volt a tanára”.

Hazai séták

M indenkinek mást
jelent az iskola.

A diákok számára szin-
te a „második otthon”,

mivel sok idõt töltenek
el itt, a különbözõ tan-
órákon, sokféle ismere-
tet elsajátítva. A szülõ-

nek az a hely, ahová
nap, mint nap elengedi
a gyermekét, hogy
megtanulja mindazt,

ami az életben való bol-
doguláshoz szükséges
lehet. A tanároknak pe-
dig ismételt kihívás,

hogy az új tanévben mi-
ként adják át a gyere-
keknek tudásukat. Iga-
zán akkor tölti be az is-
kola a szerepét, ha min-
denki, diák és tanár jól
érzi magát benne, a ta-
nulás közös, izgalmas
felfedezés és élmény.
Persze, azért ez nem
ilyen egyszerû, de ez
lenne az ideális. A szü-
lõk azzal is segíthetik
gyermekük évkezdését,
ha a szokásos szendvics
helyett valami izgalma-
sabb kerül a tízórais ta-
sakba. Ehhez ajánlunk
néhány ötletet és kívá-
nunk mindenkinek jó
tanévet!

Szendvicskrémet a tízórais tasakba!

Sajtkrém 
Hozzávalók: 2 tojás, 2 dl tej, 2,5
dkg liszt, 6 dkg reszelt sajt, 5 dkg
vaj vagy margarin, só, csipetnyi
szerecsendió.
Elkészítés: a tojások sárgáját a tej-
jel, a sajt felével, meg a liszttel kike-
verjük, és gõz felett, habverõvel ál-
landóan kevergetve sûrûre fõzzük.A
tûzrõl levéve beledobjuk a vajat és a
maradék sajtot, sóval, szerecsendi-
óval ízesítjük, majd jól kikeverjük.
Reszelhetünk még sajtot a tetejére,
úgy szebbek lesznek a szendvicsek.

Kolbászkrém
Hozzávalók: 20 dkg kolbász, 10
dkg kenõmájas, 10 dkg reszelt
sajt, 15 dkg vaj.

Elkészítés: a kolbászt meghá-
mozzuk, ledaráljuk. A vajat elke-
verjük a kenõmájassal, majd a
darált kolbásszal, végül beleszór-
juk a sajtot, és simára keverjük.
Nem kell sózni, mert a kolbász
elég fûszeres.

Tojásos cukkinikrém
Hozzávalók: 30 dkg cukkini, 1 fej
hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2
evõkanál olaj, 2 db fõtt tojás, 2-3
evõkanál tejföl, só, bors, pirospap-
rika, kiskanál mustár, 1 evõkanál
apróra vágott petrezselyem.
Elkészítés: a cukkinit meghámoz-
zuk, megmossuk, végeit levágjuk,
nagylyukú reszelõn lereszeljük. A
hagymát és fokhagymát megpu-

coljuk, apróra vágjuk. Egy serpe-
nyõben megforrósítjuk az olajat,
és elõbb a hagymát, fokhagymát,
majd a cukkinit dinszteljük meg.
Addig sütjük, míg a leve el nem
párolog, ízesítjük, hûlni hagyjuk. A
tojásokat meghámozzuk, kislyukú
reszelõn lereszeljük. Egy kisebb
tálban elkeverjük a reszelt tojást
és a fûszeres cukkinit annyi tejföl-
lel, hogy krémszerû állaga legyen.
Hozzákeverjük az aprított petre-
zselymet, kevés mustárt, ha szük-
séges, utána ízesítjük. Bármilyen
péksüteményre felhasználhatjuk.
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A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy friss, elõremutató,
kortárs mûveket mutasson be, melyek a
„Római P’Art” szlogenre reflektálnak.
Benyújtható pályamû meghatározása:
A pályázatra bármilyen eljárással készített táb-
lakép benyújtható. (Technikai megkötés nincs.)
Beadható pályamû: 1 darab, 1 m2-nél nem
nagyobb, kiállítás kész állapotú alkotás.
Az alkotás hátoldalán jól láthatóan, olvas-
hatóan kell feltüntetni a mû címét, méretét,
technikáját és az alkotó nevét.
A pályázat követelményei:
• A pályázaton minden magyar állampol-
gárságú képzõmûvész indulhat, aki a Ma-
gyar Alkotómûvészek Országos Egyesüle-
tének (18. életévét betöltött, magyar adó-
azonosító jellel rendelkezõ) tagja, és a pá-
lyázati kiírás feltételeit elfogadja.
• A pályázaton a kiírók által meghívott III. ke-
rületi képzõmûvészek is részt vehetnek,
amennyiben a pályázati kiírás feltételeit elfo-
gadják.
• A pályázaton új, kiállításon és korábbi
pályázaton még nem szerepelt képzõmû-
vészeti alkotással lehet részt venni.
• A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásá-
val pályázhat. E feltétel megsértése esetén a
pályázat érvénytelen. A pályázó pályamunká-
jának beküldésével egyben azt is kijelenti,
hogy az alkotás saját szerzõi mûve, azzal nem
sért más szerzõi jogot, valamint tudomásul
veszi, és magára nézve elfogadja a szerzõi és
felhasználói jogokról szóló tájékoztatást.
• Az átvételkor átvételi elismervényen rög-
zítik az alkotó adatai mellett a mû adatát.
Az átvételkor a benyújtó a jelentkezési
lapját is beadja.
• A pályázó tudomásul veszi, hogy pálya-
mûve díjazás esetén Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata tulajdonába kerül. A díja-
zott mûvek az Óbudai Kortárs Gyûjtemény
részét képezik, az alkotások kezelésérõl az
Óbudai Múzeum gondoskodik.
• A pályázó hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a kiíró díjmentesen jogosult a mû
(akár több alkalommal is) kiállítására, fel-
használására - minden esetben a pályázó

nevének feltüntetése mellett -, továbbá a
kiíró jogosult díjmentesen használni az al-
kotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok
offline és online megjelenéseihez.
• A pályázó hozzájárul ahhoz is, hogy a pályá-
zat kiírója a pályamûrõl esetlegesen készült
reprodukciót - könyv alakban, illetve elektro-
nikus formában - megjelentesse, és ennek ér-
dekében a pályázat kiírója számára kizáróla-
gos, korlátlan idõre szóló felhasználási jogot
ad a pályázó nevének feltüntetése mellett.
A pályázat értékelése:
• A kiállításra kerülõ mûvekrõl és a díjak
odaítélésérõl szakmai zsûri dönt.
• A pályamunkák értékelését követõen a
zsûri döntésérõl minden résztvevõt írásban
(postai úton vagy e-mailben) értesít a kiíró.
• Azokat a pályamunkákat, amelyek nem
felelnek meg a kiírásban foglalt feltételek-
nek, a pályázatból kizárják.
• A pályamûvek visszaadása: az alkotások el-
szállításáról a pályázónak kell gondoskodnia.
A pályázat díjazása:
• A zsûri által legjobbnak ítélt, arra érde-
mes alkotásokból Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata kiállítást rendez.
• Elsõ díj: 500.000 forint; második díj:

400.000 forint; harmadik díj: 300.000 fo-
rint, melynek költségviselõje Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata (a díjak adó-
köteles jövedelemnek minõsülnek).
• Különdíj: a Fellini Római Kultúrbisztró
Díja.
• A pályázat kiírója a zsûri szakmai javas-
lata alapján a díjak esetleges megosztásá-
nak jogát magának fenntartja. A zsûri ja-
vaslata alapján különdíj is kiosztható.
• Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2015
májusában, Óbuda Napja alkalmából ren-
dezett központi ünnepségen.
A pályázat benyújtásának helye és ideje:
- A pályamûvet csak személyesen lehet be-
nyújtani a jelentkezési lappal együtt az
alábbi helyszínen: Óbudai Kulturális Köz-
pont (Budapest, III. San Marco utca 81.)
- A pályamû benyújtásának idõpontja:
2015. március 23. (hétfõ), 8-tól 18 óráig.
- A határidõ után beérkezett pályamunkát
nem áll módunkban elfogadni.
A pályázat kiírója a pályázati kiírásban le-
írtak megváltoztatásának jogát fenntartja!
(Információ: Borbély Rita kulturális és tu-
risztikai referens, e-mail: borbely.rita@
obuda.hu; telefon: 437 8834.)

Képzõmûvészeti pályázat 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római Kultúrbisztró 
képzõmûvészeti pályázatot hirdet „Római P’Art 14.” címmel

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Hahota
A skót kisfiú megkérde-
zi az apjától:
- Apa, mi lesz kará-
csonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

* * *
A törpék azon vitatkoz-
nak, melyikük õse volt
kisebb.
- Az én apám elfért a
hokedli alatt.
- Az én apám át tudott
bújni a sámli alatt is.
Mire a harmadik:
- Az én apám úgy halt
meg, hogy földiepret
szüretelt, és eldõlt vele
a létra.

* * *
Kedélybeteg páciensé-
nek tanácsokat ad a ke-
zelõorvosa:
- Igyekezzék vidám dol-
gokra gondolni! Próbál-
jon például munka köz-
ben énekelni!
- Ez lehetetlen, doktor úr!
- Miért?
- Mert klarinétos va-
gyok.

* * *
- Elsejével felmondok -
jelenti be a takarítónõ a
bankfiók igazgatójának.
- Nem tudom elviselni a
bizalmatlanságukat!
- Mi az, hogy bizalmat-
lanság? Még a páncél-
szekrény kulcsát is min-
dig itt hagyom az író-
asztalon!
- Az igaz, de a kulcs
nem illik a zárba!

* * *
- Képzelje, már 15 éve
házasember vagyok, és
még mindig ugyanabba a
nõbe vagyok szerelmes!
Hát nem csodálatos?
- Dehogynem! Csak a
kedves felesége meg
ne tudja!

Jó hír az óbudai borkedve-
lõknek: újabb kiváló minõ-
ségû borokkal bõvült az
eddig is gazdag italválasz-
ték az Auchan áruházban. 

D r. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi

miniszter nyitotta meg
október 9-én az áruház-
lánc borvásárát, mely-
nek kínálatában több tu-
cat „Borkiválóságok”
matricával jelölt finom
nedû található. A Föld-
mûvelésügyi Minisztéri-
um által 2013-ban elin-
dított Nemzeti Borkivá-
lóság program egyik cél-
kitûzése a magyar borok
piacra juttatásának segí-
tése, a magas színvonalú
kereskedelmi megjele-
nés támogatása. 

Dominique Ducoux,
az Auchan Magyaror-
szág Kft. vezérigazgató-
ja kiemelte: - Vásárló-

ink szeretik, értékelik a
kiváló hazai minõségi
borokat, áruházainkban
az értékesített borok 96
százaléka magyar bor,
erre büszkék vagyunk.
Kereskedelmi stratégi-
ánkban törekszünk a
közvetlen beszállítói
kapcsolatok kialakításá-
ra, így a borok esetében
a kisebb-nagyobb pincé-

szetekkel is elõszeretet-
tel állunk kapcsolatban,
ezzel is a magyar borá-
szokat segítve.

Az Auchannál a saját-
márkás válogatásba ke-
rülõ borok is kizárólag
minõségi borok lehet-
nek. Fabók Mihály há-
romszoros országos baj-
nok sommelier szemé-
lyesen választja ki az

áruház polcaira kerülõ
borokat, melyek mind-
egyikére korábban már
„áldását adta” egy szi-
gorú szakmai zsûri. 

A megnyitón a szak-
mát Gere Attila villányi
borász képviselte, aki
örömmel fogadta, hogy
az ismert borász mûhe-
lyek mellett kisebb, fel-
törekvõ pincészetek is
bekerülhettek a Földmû-
velésügyi Minisztérium
által készített „Borkivá-
lóságok Könyve” címû
kiadványba, így a nagy-
közönség is megismer-
heti õket. 

Az eseményen Bús
Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere is
részt vett, aki a megnyi-
tó zárásaként a házigaz-
dákkal és a többi ven-
déggel együtt az akció
sikerére emelte poharát.

Kép és szöveg: lovas

Borvásár az Auchanban

A nimfák tisztelete
A görög-latin mitológia legtöbbször ábrázolt alakjai
között szerepelnek a nimfák, akik a természet szép-
ségeit testesítették meg az ókori gondolkodásban.
Örök párjaik a szépségekkel kacérkodó, vaskosan
tréfálkozó faunok, akik ugyancsak gyakran tûnnek fel
a klasszikus és a klasszicizáló festményeken, szob-
rokon. Az Aquincumi Múzeum Nimfaünnepet rende-
zett szeptember 6-án, itt koncertek, színi elõadások,
kiállítások, kézmûves foglalkozások és sok-sok meg-
lepetés segítségével idézõdött meg a nimfák és fau-
nok különös világa.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont egyeztetésére is mód van.

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

Ingyenes tanácsadások
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca
80. szám alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-
tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanács-
adást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-
6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-
men lehet.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanács-
adást tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl
17 óráig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda.
Elõzetes bejelentkezés ajánlott a 06-30-546-2202-es számon.)
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a
Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól
18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-
törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.

Gyászhír
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy özv. Pál-
mai Istvánné (Gizi néni) 2014. augusztus 26-án 89. évében el-
hunyt. Nyugodjon békében. * Életének majd 70 évét Óbudán töl-
tötte, és az óbudai gyermekek nevelésének szentelte. Munkája
elismeréseként megkapta a Vasdiplomát.

TERMÉSZETFOTÓK. „Ellen-
fény” címmel Bágya Ferenc
természetfotóiból nyílt idõszaki
kiállítás a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múze-
umban. Megtekinthetõ: októ-
ber 26-ig. (Cím: Korona tér 1.)

Felhívás egy 100 évvel ezelõtti bûnüggyel kapcsolatban
A Kiscelli Múzeum 2014 novemberében idõszaki kiállítást rendez,
„Holttest az utazókosárban - A Mágnás Elza-rejtély” címmel, amely
az 1914-es Mágnás Elza-gyilkosság történetét mutatja be. Az eset
számos ponton kapcsolódik Óbuda és a kiscelli kastély történeté-
hez, ezért a múzeum felhívást intéz minden olyan egykori és mai
budapesti-óbudai lakoshoz, aki ismer ilyen történetet, vagy birtoká-
ban van bármilyen fotó, tárgy, amely az esethez kötõdik, hogy je-
lentkezzen a perenyi.roland@kiscellimuzeum.hu e-mail címen
vagy a 430-1076-os telefonszámon keresztül.
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