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A Bem rakpart szakaszos lezárásával folyta-
tódik a budai fonódó villamoshálózat kivitele-
zése. Változások a közlekedésben.

A Vörösvári úti járóbeteg-szakrendelõ-
ben folytatódik november 15-én az in-
gyenes szûrõvizsgálat-sorozat.

Novemberben ismét kedvezményes kenyér-
bérlet, melyet a Máltai Szeretetszolgálat Zá-
por utcai pékségében lehet felhasználni. 11

Kedvezményes kenyérbérlet

6
Épül a fonódó villamoshálózat

9
Egészségkörút Óbudán

M E G J E L E N É S Ü N K .
Lapunk következõ száma
november 21-én, pén-
teken jelenik meg. Új-
ságunk korábbi számai
is olvashatók a www.
obuda.hu honlapon.

A Szabadidõ, szeretem! díjazottai 
Kisorsolták a szerencsés díjazottakat a „Sza-
badidõ, szeretem!” elnevezésû ingyenes tö-
megsportrendezvény-sorozat azon résztve-
või közül, akik az öt állomásból legalább két
eseményen részt vettek. BÕVEBBEN A 7. OLDALON

Fidesz-KDNP-s többség • Eskütétel, alpolgármester-választás

Megalakult az új képviselõ-testület

Lapzártakor érkezett: Megtartotta alakuló ülését Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának új képviselõ-testülete a Városháza tanácskozótermé-
ben november 3-án. A 16 egyéni választókerületbõl 15-ben a Fidesz-KDNP jelöltjei gyõztek, egyben pedig az MSZP jelöltje. Bús Balázst meggyõ-
zõ többséggel harmadszor választották polgármesternek az itt élõk                                                                                         FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Az elektromos autók és ta-
xik villámtöltésére alkal-

mas drosztot adtak át Óbudán
a Graphisoft Parkban október
21-én. Az egyik taxitársaság

már február óta használ elekt-
romos autókat, ezekkel eddig
3500 utast szállítottak. A beru-
házás összköltsége 15 millió
forint volt. RÉSZLETEK A 13. OLDALON

Óbudán elsõként e-taxi droszt  

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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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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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Az alakuló ülésen dr. Ba-
logh Péter, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke
ismertette a jogerõs vá-
lasztási eredményeket. Az
önkormányzati választás
43,99 százalékos részvé-
tel mellett zajlott a város-
részben október 12-én.
Kimagasló támogatást,
vagyis a voksok 53,28
százalékát kapta a kerület
harmadszor is újraválasz-
tott polgármestere, Bús
Balázs. 

Az önkormányzat kép-
viselõ-testülete a polgár-
mester mellett 22 tagú,
ebbõl egyéni választóke-
rületben 15 Fidesz-KDNP-s, 1 MSZP-s je-
löltet választottak meg a polgárok, kom-
penzációs listáról 6-an jutottak mandátum-
hoz, más pártoktól. 

A képviselõ-testület tagjai a Fidesz-
KDNP színeiben (választókerületenként):
dr. Demeter Gellért Zsolt, Csapó Harold
Gábor, Désiné Németh Éva, Farkas Ba-
lázs, Stollmayer Ákos, Dóra Csaba, Rácz
Andrea, Bulla György, Baumann Irén, Tö-
rök Ferenc, Puskás Péter, Kemény Kriszti-

na, Kelemen Viktória, dr. Pappné dr. Nagy
Judit, Laukonidesz Lilla. Az MSZP képvi-
seletében szintén egyéni mandátumot szer-
zett Czeglédy Gergõ. 

Kompenzációs listáról jutott be: dr.
Simonka Csaba (MSZP), Õri László
(MSZP), Szanyó Miklós (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom) Béres András
(Együtt-PM), Mihalik Zoltán (Együtt-PM),
Burján Ferenc (LMP). A képviselõ-testület
összetételét tekintve a Fidesz-KDNP kép-
viselõcsoportban közel 50 százalék a nõk
aránya, az ellenzék soraiban nincs nõi kép-
viselõ.

* * *
A polgármester és a képviselõk eskütéte-

lén megjelent Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, országgyûlési képviselõ és
Kiss László parlamenti képviselõ is. Varga
Mihály úgy fogalmazott: Óbuda-Békásme-
gyeren egy olyan szerves építkezési és fej-
lesztési munka veheti kezdetét, mely a kor-
mányzat támogatását is maga mögött tud-
hatja. 

Ezt követõen letette hivatali esküjét Bús
Balázs polgármester és a képviselõ-testület

tagjai, akik átvették megbízóle-
velüket. 

Bús Balázs köszönet mondott
a választás lebonyolítását segítõ
köztisztviselõknek és a hivatal
minden munkatársának. Az el-
lenzéki pártokról szólva úgy fo-
galmazott, a konstruktív és építõ
jellegû kritikáikat, javaslataikat
köszöni, azokat hasznosnak tart-
ja és munkája során figyelembe
fogja venni. Megköszönte a kor-
mányzat támogatását is, mint
mondta, az adósság átvállalás
számos kerületi fejlesztést tesz
lehetõvé, de a jövõ nagyberuhá-
zásaihoz is szükség lesz kor-
mányzati együttmûködésre. Fon-
tosnak nevezte, hogy a követke-
zõ években tovább kívánják

folytatni a közösségépítést célzó, az egész-
ségügyi szûrõ és sportprogramokat; a pa-
nelházak energetikai korszerûsítésének tá-
mogatását, új nyugdíjasklubok létrehozá-
sát. A közbiztonság további erõsítése érde-
kében új térfigyelõ-kamerákat létesítenek
a városrész több pontján. A kiemelt projek-
tek közt említette a kerület árvíz elleni vé-
delmét, és P+R parkolók létesítését. Bús
Balázs hangsúlyozta: a Fõvárosi Önkor-
mányzat közgyûlésein is lelkiismeretesen
képviseli majd Óbuda-Békásmegyert.

A továbbiakban titkos szavazással megvá-
lasztották az új alpolgármestereket: Puskás
Pétert, Kelemen Viktóriát és társadalmi meg-
bízatásúként dr. Pappné dr. Nagy Juditot. 

Néhány ponton módosították az önkor-
mányzat szervezeti és mûködési szabály-
zatát; megválasztották a bizottságok tagja-
it és elnökeit; a tanácsnokokat; valamint az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok felügyelõ-bizottsági és igazgatósági
tagjait; jóváhagyták az önkormányzat gaz-
dasági programjának és fejlesztési tervé-
nek elõkészítését.

Szeberényi Csilla

Fidesz-KDNP-s többség • Eskütétel, alpolgármester-választás

Megalakult az új képviselõ-testület

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Szakbizottságok
A képviselõ-testületi ülésen hat szakbizottság ala-
kult. Négyet Fidesz-KDNP-s elnök vezet, kettõ élén
ellenzéki képviselõ áll. A szakbizottságok:
• Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-keze-

lõ Bizottság: Czeglédy Gergõ elnök (MSZP).
• Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási

Bizottság: dr. Demeter Gellért elnök (Fidesz-
KDNP).

• Oktatási és Környezetvédelmi Bizottság: Burján
Ferenc elnök (LMP).

• Kulturális és Turisztikai Bizottság: Kemény Kriszti-
na elnök (Fidesz-KDNP).

• Civil és Nemzetiségi Bizottság: Farkas Balázs el-
nök (Fidesz-KDNP).

• Városfejlesztési Bizottság: Désiné Németh Éva el-
nök (Fidesz-KDNP).
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Önkormányzat

A Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templom mellet-
ti I. világháborús hõsi em-
lékmû elõtt emlékeztek az
1956-os forradalom és
szabadságharc hõseire
október 22-én. 

H õsök voltak. Bátor,
semmitõl vissza

nem riadó forradalmá-
rok. A jobb és élhetõbb
jövõért harcoltak, közü-
lük sokan életüket és vé-
rüket áldozták a hazáért,
a szabadságért. Küzdel-
mük nem volt hiábava-
ló, a hõsök megnyitot-
ták a szabad élet felé ve-
zetõ utat, melyen ma is
halad elõre az utókor.
Rájuk, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc
hõseire emlékeztek a
Szent Péter és Pál Fõ-
plébánia-templom mel-
lett lévõ I. világháborús
hõsi emlékmû elõtt.

Ötvennyolc év telt el a
sorsfordító esemény óta.

A kellemetlen, zord idõ
ellenére is sokan jöttek
leróni kegyeletüket, em-
lékezni a hõsökre. A ko-
szorúzással egybekötött
megemlékezésen részt
vett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter,
országgyûlési képviselõ,
Bús Balázs, Óbuda-Bé-

kásmegyer polgármeste-
re és további 23 szerve-
zet képviselõi, akik ko-
szorúkkal és mécsesek-
kel rótták le kegyeletü-
ket a hõsök emléke elõtt.

Varga Mihály beszéde
alatt a jelenlévõk átélhet-
ték a hõsies eseménye-
ket, lélekben együtt le-

hettek a bátor, semmitõl
vissza nem riadó forra-
dalmárokkal. Az emlé-
kezés pillanataiban
emelkedtek igazán nag-
gyá elõdeink tettei. A
nemzetgazdasági mi-
niszter meghatottan be-
szélt az elõdök bátorsá-
gáról, elszántságáról, a

forradalmi harcokban
való kitartásukról. Nekik
köszönhetjük a szabad-
ságot hozó gyõzelmet, a
szebb jövõbe vezetõ út
kiépítését. Ez az elszánt-
ság ma is jellemzõ a ma-
gyar népre, ezt mutatják
az utóbbi idõben elért
eredményeink. A hirte-
len jött hidegfront csak a
jelenlévõk testét volt ké-
pes lehûteni, a lelkekbõl
melegség áradt a forra-
dalom és szabadságharc
hõsei felé.

A beszéd után elsõként
Varga Mihály helyezte el
az emlékezés koszorúját,
õt követte Bús Balázs,
majd az önkormányzat, a
pártok, az intézmények,
az egyházak és a civil
szervezetek képviselõi,
összesen 25 szervezet vi-
rágokkal, koszorúkkal
hajtott fõt a hõsök emléke
elõtt. A megemlékezést
szentmise zárta a fõplébá-
nia-templomban. L. A. 

Emlékezés az 1956-os hõsökre

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Bús Balázs polgármester átveszi mandátumát, miután kerületi polgármes-
terként, a törvény rendelkezése szerint a Fõvárosi Önkormányzat Közgyû-
lésének tagjává is megválasztották a III. kerületi választópolgárok

Mandátumátadás a Fõvárosi Önkormányzatnál

Az újraválasztott Tarlós István fõpolgármester átveszi immár 5 évre szó-
ló mandátumát
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Lapzártakor érkezett: Dup-
lájára emelkedett a „Jó
tanuló, jó sportoló” ösz-
töndíjak összege. Akad
olyan tehetséges diák, aki
már harmadik éve nyeri el
az önkormányzat támoga-
tását. 

A mikor a Veres Pé-
ter Gimnázium di-

ákja voltam, és egyben
már eredményes sporto-
ló, nagyon nehezemre
esett a tanulás. Ma is há-
lás vagyok a tanáraim-
nak, akik akkor nem
hagyták, hogy lazítsak.
A sport és a tanulás, a
mûveltség összetarto-
zik, érdemes mindkettõ-
be energiát fektetni -
mondta Gyurta Dániel
olimpiai, világ- és Euró-
pa-bajnok úszó novem-
ber 4-én, a „Jó tanuló, jó
sportoló” ösztöndíjak
á tadóünnepségének
vendégeként, ahol két
sportolótársával, Gyurta
Gergely úszóval és Tóth
Tamás kétszeres olimpi-
ai ezüstérmes paraúszó-
val együtt biztatta a még
iskoláskorú fiatalokat
arra, hogy tehetségüket
semmilyen területen ne
hagyják elkallódni.

Az ünnepi eseményen
az élsportolókal együtt
Kelemen Viktória alpol-
gármester adta át az ösz-
töndíjakat és az okleve-
leket.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata megbí-
zásából az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit

Kft. a 2014/2015. tanév-
re is kiírta a „Jó tanuló,
jó sportoló” ösztöndíj
pályázatot a III. kerület-
ben lakó és tanuló, 7-12.
évfolyamra beiratkozott
tanulók számára, akik-
nek a 2013/2014-es tan-
év végén a tanulmányi
eredménye elérte vagy
meghaladta a 4-es átla-
got és a 2013. szeptem-
ber 1.-2014. augusztus
31. közötti idõszakban a
rendszeres sportolás
mellett elért sportered-
ménnyel rendelkeznek.

A kiírásra 78 pályázat
érkezett, közülük 27-en
nyertek ösztöndíjat, 21
tanuló-sportoló pedig
elismerõ oklevelet. Az
intézmények közül a
Veres Péter Gimnázium-
ban és az Árpád Gimná-
ziumban nyertek el a

legtöbben ösztöndíjat
(5-5 fõ), a sportágak
szerinti bontásban a ka-
jak-kenu és a röplabda
mûvelõi közül nyertek a
legtöbben (4-4 fõ). Ami
a nemek szerinti meg-
oszlást illeti, egyértel-
mûen a lányok szerepel-
tek idén jobban: 23-an

kaptak támogatást szem-
ben a 4 fiúval. A tehetsé-
gek közül kiemelkedik
Nagymihály Levente
(Árpád Gimnázium, ke-
nu) és Horváth Boglár-
ka (Óbudai Gimnázium,
labdarúgás), akik már
harmadszor nyerték el
az ösztöndíjat.

A támogatás összege
egyébként a duplájára
emelkedett ettõl az év-
tõl: az önkormányzat
havi 10 ezer forinttal tá-
mogatja a tehetséges ta-
nuló-sportolókat no-
vembertõl jövõ augusz-
tusig. 

(kerék)

Sport vagy tanulás? Mindkettõ!

Ösztöndíjasok
Hajdú Kata, Angelus Hanna, Nagymihály Levente, Nagy Eszter, Kövesi Júlia,
Marosi Viktória, Takácsy Lilla Kata, Koppány Szamira, Gáspár Noémi, Punk Dó-
ra, Bodó Sára Borbála, Kátai Kamilla, Berdin Laura Dóra, Berndt Krisztina,
Radvánszki Fanni, Matlag Lívia Luca, Villám Csenge, Horváth Boglárka, Hor-
váth Fruzsina Réka, Bulyáki Soma, Marosi Diána, Tanka Emese, Egervári Esz-
ter, Kézdi Fanni, Nagy Dániel, Szarvas Lili Krisztina, Kovács Gergõ.

Oklevelet kaptak
Tóth Laura, Ésik Zsófi, Ésik Blanka, Deák Dorka, Preil Nikolett Gabriella, Koz-
ma Bianka, Villám Lilla, Farkas Boróka Eszter, Simon Barbara, Kónya Krisztián,
Doktor Anna, Pataki Zsóka, Rohácsi Szimonetta, Hidegföldi-Mórocz Zsolt,
Bukovics Milán Áron, Jozaf Dániel, Krammer Krisztián Roland, Adorján Bálint,
Szûcs Veronika Eperke, Chrobot Noémi Rita, Árvai Bendegúz Attila.

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Fõvárosi hírek – Közlekedés

Az oldalt összeállította Kerékgyártó György

Újabb helyszínen, a Bem
rakparton kezdõdött meg
október 22-én a fõváros és
a Budapesti Közlekedési
Központ (BKK) kiemelt
közlekedésfejlesztési be-
ruházása, a budai fonódó
villamoshálózat építése. 

Afejlesztés eredmé-
nyeként a korábbi

17-es villamos és három
budai járat (19, 41 és 61)
vonalának összekötésével
hosszú, észak-déli irány-
ban egész Budát átszelõ
villamosvonalak jönnek
létre, és Óbudáról átszál-
lás nélkül juthatunk el a
Széll Kálmán térre, a
BAH-csomóponthoz, il-
letve Kelenföldre vagy
éppen Kamaraerdõbe. A
budai fonódó villamoshá-
lózatra új, alacsonypad-
lós, légkondicionált CAF-
villamosok is érkeznek
majd. 

Autósok 
figyelmébe

Az október 22-én elkez-
dõdött építési munkák je-
lentõs forgalomkorláto-
zásokkal járnak, amelyek-
nek részeként elõrelátha-
tóan jövõ novemberig sza-
kaszosan lezárják a Bem
rakpartot. Az elsõ építési
ütemben a Gyóni Géza tér
és a Bem tér között irá-
nyonként csak egy sáv áll
az autósok rendelkezésé-
re, míg a Bem tér és a Bat-
thyány tér közötti szakaszt

teljesen lezárják. A várha-
tóan kialakuló torlódások
enyhítésére ideiglenesen
kétirányúsítják a Fõ utcát
a Székely utca és a Bem
tér között.

Változások a 
tömegközlekedésben

A munkálatok miatt
több busz útvonala is kis
mértékben módosul. Az
esetlegesen kialakuló tor-
lódások miatt az erre köz-
lekedõ buszok menetide-
jében - elsõsorban munka-
napokon - kisebb növeke-
désre kell számítani, ezért
érdemes a kötöttpályás
közlekedési eszközöket
választani: a 19-es, a 41-
es villamost, illetve a H5-
ös HÉV-et.

A 17-es villamospótló,
valamint a 160-as, a 260-
as és a 260A autóbusz a
Batthyány teret a megszo-
kott útvonalon közelíti
meg. A városhatár irányú
végállomásaik felé azon-
ban útvonaluk módosul: a
Batthyány térrõl indulva a
teret körbejárják, majd a
Fõ utca-Bem tér-Bem rak-
part útvonalon érik el ere-
deti útvonalukat. A módo-
sított útvonalon Bem Jó-
zsef tér néven létesül ide-
iglenes megállót a Fõ ut-
cában, a Ganz utca torko-
lata elõtt.

A86-os busz Újbuda fe-
lé a megszokott útvonalon
halad, Óbuda, Bogdáni út
irányába ugyanakkor mó-

dosul: a Halász utcától a
Bem rakpart-Batthyány
tér-Fõ utca-Bem tér-Bem
rakpart útvonalon közle-
kedik. A terelt útvonalon a
86-os busz megáll a Bat-
thyány tér nyugati szer-
vizútján a gyalogos átjáró
elõtt, majd az ideiglenes
Bem József tér megálló-
ban, a Fõ utcában a Ganz
utca torkolata elõtt.

A 960-as busz a Mó-
ricz Zsigmond körtér
felé a szokásos útvona-
lán közlekedik, Békás-
megyer, Újmegyeri tér
felé ugyanakkor a Bem
József tér-Bem rakpart
felé közlekedik. A terelt
útvonalon a járat meg-
áll a Bem József utcá-
ban a Fõ utca torkolata
elõtt.

A 990-es busz útvonala
Rákoskeresztúr felé nem
változik, a Normafa irá-
nyába azonban módosul:
a járat a Halász utcától a
Bem rakpart-Batthyány
tér-Fõ utca-Csalogány ut-
ca módosított útvonalon
halad. A terelt útvonalon a
járat megáll a Batthyány
tér nyugati szervizútján a
gyalogos átjáró elõtt.

Épül a fonódó villamoshálózat

Újabb buszbeszerzésekkel fiatalítja a fõvá-
ros a folyamatosan megújuló flottát.

Ötszáznál több buszt vásárolt 2010
õsze óta a fõváros Tarlós István fõ-

polgármester programjának keretében a
budapesti közlekedés számára: az elmúlt
négy évben 330 vadonatúj és 200-nál

több néhány éves, jó állapotú,
alacsonypadlós busz állt for-
galomba a városban, ami je-
lentõsen járult hozzá a flotta

fiatalításához. A folyamat nem ért véget,
a fõváros újabb közbeszerzésén a Mer-
cedes bizonyult a legjobbnak, amely el-
sõ körben 15 Mercedes Concetót szállít,
és további 60-at, ha a források rendelke-
zésre állnak. Az új buszok - mint az ed-
digiek - alacsonypadlósak, tehát teljes
mértékben akadálymentesek, környezet-
védelmi besorolásuk pedig EURO 6-os.
A frissülõ autóbuszpark tehát nem csak
fiatalabb, kényelmesebb, hanem környe-
zetkímélõbb jármûvekbõl is áll.

Garanciális javítások a Kolosy térnél 
Jövõ héten ideiglenesen, tavasszal pedig véglegesen megol-
dódhat a pergõ kövek problémája.
Az Óbudai Promenád építésekor a tervezõk, a kivitelezõk és a mû-
szaki ellenõr úgy gondolták, az elhelyezett díszburkolat képes lesz
kiszolgálni az alacsony gépjármûforgalom igényeit. A 2012-es át-
adás óta kiderült, hogy - nem utolsósorban a figyelmen kívül hagyott
teherkorlátozás miatt - fokozni kell a burkolat szilárdságát, ami vi-
szont új technológiai megoldást igényel. A garanciális javítás kerete-
in belül történõ munkákat 2015 tavaszán végzik el, ám a téli haszná-
lat biztonsága érdekében idén november 10. és 13 között már sor
kerül egy ideiglenes javításra, melynek során a sérült burkolatrésze-
ket leaszfaltozzák. Az önkormányzat kéri minden érintett megértését
és türelmét a munkálatok ideje alatt.

Alacsonypadlós Mercedesek jönnek

FOTÓ: ASSAY PÉTER

Megújult a szoborcsoport környéke

A Fõvárosi Önkormányzat beruházásában, több mint 30 millió forin-
tos költséggel hozták rendbe a Szent Flórián Fogadalmi Oltár Szo-
borcsoport környékét

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Wellness Bükfürdõn, hosz-
szú hétvége Sóstón, uszo-
dabelépõk, teniszbérlet:
három fõdíj, húsz további
díj, valamennyi két fõ ré-
szére a „Szabadidõ, szere-
tem!” címû ingyenes ön-
kormányzati tömegsport-
rendezvény-sorozat záró
sorsolásának mérlege.

A polgármesteri hiva-
talban tartott sorso-

láson Bús Balázs polgár-
mester és Sinkó Andrea, a
rendezvény fõvédnöke je-
lenlétében Csepeli Zsu-
zsanna, az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. ügyvezetõ-igazgatója
elmondta: az elõzõ évek-
hez képest a Sport Kft.
szervezte, önkormányzati
támogatással megvalósu-
ló sportrendezvények
résztvevõinek száma
megduplázódott. Ugyan-
akkor jelezte, hogy készül
a következõ programso-
rozat tervezete, melyben
az egyik fõ szempont az
egyes sportágak közötti
átjárás erõsítése lesz. En-
nek célja, hogy a rendez-
vények rendszeres, ám
mindig csak egy-egy
sportágban induló részt-
vevõinek érdeklõdését
más sportterületek iránt is
sikerrel keltsék fel.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támoga-
tásával, az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. szervezésében a
2012-2013-as években
rendezett ingyenes sport-
eseményeken összesen
13 ezer embert mozgat-
tak meg a sport általi
egészségvédelem és a
rekreáció szellemében.

Sportesemények
Az év folyamán öt kü-

lönbözõ helyszínen tar-
tották eseményeiket, ahol
mindenki megtalálhatta a
számára kedves sport-
ágat. A programsorozat
fõvédnöke Sinkó Andrea,
olimpiai 6. helyezett rit-
mikus gimnasztikázó,
MOB tag volt.

A 2014. évi 5 állomá-
sos sportfesztivál esemé-
nyei: március 8-án Nõna-

pi Fitnesznap a Kerék Ál-
talános Iskola és Gimná-
zium tornacsarnokában;
április 26-án Óbudai Fu-
tófesztivál a Duna-parton;
június 1-jén Tour de Óbu-
da Kerékpáros Nap a Ró-
mai-parton; június 20-án
Óbudai Nyugdíjas Vízi
Sportnap a Csillaghegyi
strandon; szeptember 27-
én Óbudai Teljesítmény-
túra a Budai-hegyekben.

Közösségépítés
A sportesemények kie-

gészültek nyári vizes
sportnappal, ahol kiemelt
figyelmet fordítottak a kö-
zösségépítésre, a csalá-
doknak és a gyermekek-
nek szóló programokra.
A sportegyesületek be-
mutatóival (pl. tánc, judo,
aerobic, vízilabda, tánc-
ház, zumba, hastánc, ak-
robatikus torna) a rend-
szeres mozgás fontossá-
gát és a sportolás közös-
ségformáló erejét hangsú-
lyozták. Kikapcsolódás-
képpen a gyerekek úszó-
versenyen vehettek részt,
arcfestõ, lufihajtogató
szórakoztatta õket. A
sportprogramok alatt ki-
emelt figyelem övezte a
jótékonyságot, ezért
2014-ben minden állomá-
son lehetõséget kínáltak a
„Flóra” Értelmi Fogya-
tékosokért és Autistákért
Alapítvány javára történõ
adományozásra. Ebben
az évadban 116 ezer forint

támogatást gyûjtöttek
össze a programokon
résztvevõk jóvoltából.

Idén az események
népszerûsége a várako-
zásokat meghaladó volt,
a hét rendezvényen össze-
sen 8550-en vettek részt.

Díjak
Az Óbudai Sport és

Szabaidõ Nonprofit Kft. a
korábbi évhez hasonlóan
díjazta a legsportosabb
óbudai iskolát, a verseny-
ben az a III. kerületi isko-
la kapott 100.000 forint

értékû sportszerfelaján-
lást, amely az intézményi
létszámához képest a leg-
nagyobb arányban vett
részt az Óbudai Futófesz-
tiválon és a Tour de Óbu-
da kerékpáros napon ösz-
szesítve. Ebben az évben
ezt a címet, immár har-
madik alkalommal az
Óbudai Nagy László Ál-
talános Iskola Zápor ut-
cai intézménye nyerte el.

Amint azt a sportese-
mény-sorozat indulásakor
meghirdették, azok, akik
a „Szabadidõ, szeretem!”

elnevezésû rendezvény 5
állomásából legalább 2
eseményen részt vettek, a
záró sorsolás alkalmával
(október 15-én) értékes
díjakat nyerhettek:

1. díj: egy 2 fõ részé-
re szóló wellness hétvé-
ge a Greenfield Hotel
Golf & Spa Bükfürdõn
található hotelben.

2. díj: hosszú hétvége
Sóstón; 2 fõ részre 3
nap, 2 éjszakára szóló
üdülési utalvány.

3. díj: 2 fõ részére
szóló 2 alkalmas uszo-
dabelépõ, amely fel-
használható a Csillaghe-
gyi, a Dagály vagy a
Lukács fürdõben, és 2
darab 3 alkalmas tenisz-
bérlet az Óbudai Tenisz-
klubba.

Továbbá kisorsoltak
20 darab 2 fõ részére
szóló uszodabelépõt. A
nyerteseket a szervezõ a
regisztrációnál meg-
adott elérhetõségeken
értesíti.

Az eddigi sikerekre
alapozva az Óbudai
Sport és Szabadidõ Non-
profit Kft. az elkövetke-
zendõ évben is változa-
tos sportprogramokkal
színesíti a III. kerületiek
mindennapjait.

A Mészkõ utcai egyike azon négy új fitneszparknak, amelyek helyszíne kiválasztásában
- az elõzõekhez hasonlóan - a lakosság véleményét, javaslatát vette alapul az önkor-
mányzat. Köszönik a segítséget, amellyel a parkok oda kerülhetnek, ahol a legjobban
örülnek neki és a legnagyobb szükség van rájuk! A másik három helyszín a Búza utcá-
ban, a Juhász Gyula és az Õszike utcában lesz; építésük szeptemberben elkezdõdött

Újabb fitneszpark a városrészben 

A Szabadidõ, szeretem! díjazottai 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS
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Szociális – Felhívás

Két napon keresztül 7-tõl 17 óráig
osztották a kedvezményes árú
burgonyát a városrészben.

A kerület kilenc helyszínén
október 16-án és 17-én

tartotta az önkormányzat a pár-
toktól független, kedvezményes
burgonyavásárlási akcióját a
Csobánka téren, a Kelta utcá-

ban, a Mátyás király úton, a Ró-
mai téren, a Pethe Ferenc tér
mellett, a Kaszásdûlõ utca 5-11.
elõtti parkolóban, a Gyógyszer-
gyár utcánál, a Raktár utca-
Vihar utca közötti parkolóban, a
Kiskorona utca 3. számú ház
melletti parkolóban, illetve a
Óbudai Kulturális Központ San
Marco utcai épületénél. Az elsõ

napon 11 ezer zsák fogyott, a
második nap végén még 7 ezer
zsák maradt. Az akcióban (20
kilogrammos zsákokban, mely-
nek vételára 300 forint volt)
összesen 360 ezer kilogramm
krumpli állt a rászorulók rendel-

kezésére. Az önkormányzat a
vevõk által igen kedvelt Desiree
fajta burgonyát rendelte meg a
termelõtõl. A vásárlásra mások
mellett a III. kerületben élõ kis-
nyugdíjasok és a meghatározott
szociális ellátásban részesülõk
voltak jogosultak. Az átvételt
aláírással kellett igazolni.

Czimmermann Miklósné
Sidó Piroskát köszöntötte
századik születésnapján
Bús Balázs polgármester
az önkormányzat képvise-
letében október 14-én. 

P iri néni Budapesten
született az I. világ-

háború idején, 1914. ok-
tóber 11-én. Édesanyja
háztartásbeli volt, édes-
apja banktisztviselõ. A
háború alatt édesanyja
egyedül nevelte õt és fiú-
testvérét. Édesapjával
négy évesen találkozott
elõször, amikor hazatért
a háborúból. Gyermek-
korában a Rókahegyen
éltek, késõbb költöztek a

Bocskai utcába, ahol a
mai napig él. Iskoláit
Budapesten végezte, a
Szilágyi Erzsébet Gim-
náziumban érettségizett,
majd kereskedelmi vég-
zettséget is szerzett.

A templomi énekkar-
ban ismerkedett meg
Czimmermann Miklós-
sal, akivel 1932-ben há-
zasságot kötöttek. Négy
gyermekük született:
1934-ben Magdolna (9
éves korában betegség-
ben meghalt), 1936-ban
Botond, 1938-ban Szil-
via, 1946-ban Tünde. Fér-
je jogászként dolgozott az
Igazságügyi Minisztéri-
umban, Piri néni otthon

nevelte a gyerekeket. Ké-
sõbb az OTP-ben helyez-
kedett el, itt dolgozott
egészen nyugdíjazásáig.
Unokája nem született. 

Nyugdíjas éveit szíve-
sen töltötte kertészke-
déssel, szeretett fõzni,
és ha megtehette, szíve-
sen utazott. Hat évvel
ezelõtt romlott meg
egészségi állapota, az-
óta ágyhoz kötött. Lá-
nyai felváltva ápolják,
gondozzák Piri nénit,
hetente egyszer az Óbu-
dai Szociális Szolgáltató
Intézmény Házi Segít-
ségnyújtó Szolgálatának
gondozónõje is segítsé-
gére van. 

Százéves nénit köszöntöttek

18 ezer zsák burgonya kedvezményes áron 

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS

Budapest fõváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete és Varsó Bemowo kerületének képviselõ-testüle-
te 2010-ben közösen alapította meg a Bem József Díjat, mely díj odaíté-
lését és átadását rendelet szabályozza.
„A díj adományozható annak a kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ természetes
személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaságnak, aki (amely) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és Varsó
Bemowo kerülete közötti együttmûködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kima-
gasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok
és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedõ munkát végzett.”
A díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turisztika, gazdasá-
gi kezdeményezés, közélet területein végzett tevékenységért ítélhetõ oda.
A Bem József Díj évente adományozható lengyel részrõl egy és magyar
részrõl egy fõ részére.
Amagyar díjazott személyére 2014. november 30-áig írásban - a mellékelt
29/2010. (VI. 4. ) Ör. 1. számú melléklet formanyomtatványának kitölté-
sével - tehet indítványt: a polgármester, legalább 5 települési képviselõ, az
önkormányzat területén mûködõ társadalmi szervezet és az önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkezõ, legalább 50 nagykorú állampolgár.
A magyar díjazott kilétérõl a Bem József Díj Kuratóriumának javaslata
alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete dönt
2015. január 31-éig, az adományozás indokait is tartalmazó határozatban.
A díjat várhatóan Bem József születésnapján, márciusban adják át. A díj-
jal kisplasztika és oklevél jár.
A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat - azaz a kitöltött formanyom-
tatványt - zárt borítékban, a polgármesteri hivatal címére (Budapest Fõ-
város III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Polgármes-
teri Hivatala 1033 Budapest, Fõ tér 3.) postai úton kérjük benyújtani
„Javaslat Bem József Díj adományozására” megjelöléssel, 2014. no-
vember 30-áig.
(A benyújtási határidõ a postára adás dátumát jelenti. A formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról.)
Bõvebb információ az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen kérhe-
tõ: tel.: 437-8834. E-mail: borbely.rita@obuda.hu

A Bem József Díj 2015. évi adományozása
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Egészségügy

Különleges gyûjtésbe fogott
a Szent Margit Kórház: célja
a központi mûtõ teljes fel-
újítása, széles körû társa-
dalmi összefogással. 

Agyógyítás folyama-
tában lényeges az

idõtényezõ. Az adomány-

gyûjtés elsõ állomása
ezért egy olyan berende-
zés, amellyel jelentõsen
lerövidül a gyógyulás fo-
lyamata egy-egy mûtét
után. A megvásárolni kí-
vánt 80 millió forint érté-
kû laparoszkópos tor-
nyot hasüregi és mellkasi

mûtéteknél alkalmazzák.
Mivel csak kis bemetszé-
seket végeznek, amelye-
ken az operációs mûszere-
ket vezetik be a hasüreg-
be, a sebek gyorsabban
beforrnak. Ez jó a beteg-
nek és hasznos az egész
társadalomnak, hiszen a

beteg sokkal gyorsabban
felépül és munkába állhat.   

A laparoszkópos tech-
nika használatával egy
beteg 2-3 nappal hama-
rabb térhet haza egy mû-
tét után.

Naponta 8 ilyen mûtétet
tudunk elvégezni, így az

új berendezéssel több ezer
páciens felépülését gyor-
síthatjuk meg évente.

Egy új laparoszkópos
eszköz beszerzésével Ön
is hozzájárulhat a Szent
Margit Kórház betegei-
nek mielõbbi hazatérésé-
hez: 2 000 forint támo-
gatással egy otthon töl-
tött napot vásárolhat be-
tegeinknek, akiknek
minden nap számít.

Tájékozódjon részlete-
sen a kampányról és arról,
hogy hány otthon töltött
napot vásároltak meg az
adományozók az ado-
many.szentmargitkor-
haz.hu oldalon!

Mûködik telefonos ado-
mányvonal is, a 13600-as
számon, itt a 75-ös mellé-
ken juttathatók el a fel-
ajánlások, és a kórházi
alapítvány átutalás formá-
jában is fogadja a hozzájá-
rulásokat a HU37-
10102103-40824000-
01004009 számlaszámon. 

Csatlakozzon a Szent
Margit Kórház adomány-
gyûjtõ akciójához!

Kórház az emberekért, emberek a kórházért

Ismét véradást szervez no-
vember 18-án a Magyar Vö-
röskereszt Budapest Fõvá-
rosi Szervezete a Szent
Margit Kórházban. 

Kérünk mindenkit, aki
egészséges és elmúlt

18 éves, de még nem töl-
tötte be a 65. életévét (és
testsúlya meghaladja az 50
kilogrammot), vegyen
részt a véradáson, ezzel se-
gítve a kórház betegeit,
családtagját, barátját, is-
merõsét a mielõbbi gyó-
gyuláshoz.

Véradás elõtt étkezzen
és nagyon fontos, hogy
elegendõ folyadékot
igyon. Ha ezt nem tette

meg, akkor célszerû a vér-
adás elõtt a véradóknak
kikészített folyadékból
hozzávetõleg
fél litert elfo-
gyasztani. Ha
nem evett, ak-
kor néhány da-
rab kekszet is
célszerû enni.

A korábbi
alkalmakkor
tartott véradó
napok sikere-
sek voltak, bí-
zunk abban,
hogy ismét
eredményes
véradást tart-
hatunk az in-
tézményben.

Kérjük, hozza magá-
val személyi igazolvá-
nyát, eredeti taj- és lak-
címkártyáját! Várjuk ön-
zetlen segítségét a követ-

kezõ idõpontban és hely-
színen: november 18.,
14.30-tól 18 óráig a Bé-
csi út 132., „A” épület I.
emeletén. 

Véradás a Margitban
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Minden nyugdíjasházban
felvonó segíti majd a jövõ-
ben a közlekedést, és
szolgálja az itt lakók ké-
nyelmét. A beruházás el-
kezdõdött.

Ö sszesen hat nyug-
díjasház mûködik

a III. kerületben, ám ed-
dig csupán a Harrer Pál
utcaiban volt felvonó,
igaz kettõ is, egy külsõ
és egy belsõ. Ezek a
földszint, plusz két eme-
let miatt a házzal együtt
épültek közel 30 évvel
ezelõtt.

Az önkormányzat cél-
kitûzése szerint 2014-
ben a Víziorgona utcai
és a Hatvany Lajos utcai
házban kell elkészülnie
a lifteknek, 2015-ben
pedig a Harang, az Õszi-
ke és a Szérûskert nyug-
díjasházakban is be kell
építeni ezeket. A 8 sze-

mélyes felvonók 630 ki-
logramm teherbírásúak,
hidraulikus üzemelésû-
ek, ez pedig meglehetõ-
sen csendes mûködést
tesz lehetõvé.

A fejlesztésre döntõen
a nyugdíjasházakban
élõk kora, egészségi ál-
lapota és biztonsága mi-
att van szükség, de se-

gítségükkel a két épület-
szint közötti távolságot
is gyorsabban megtehe-
tik. A liftek által az in-
tézmények az akadály-
mentesítés követelmé-
nyének is eleget tudnak
tenni, az idõs lakók a
felvonókat kerekes
székkel is igénybe vehe-
tik majd.

Legyen lift minden nyugdíjasházban!

Adj vért, és ments meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete
novemberben a következõ idõpontokban és helyszíne-
ken szervez véradást. November 14-én 14-tõl 18 óráig:
az óbudai Auchan áruház parkolójában, a vérvételi kami-
onban (Szentendrei út 115.). * November 18-án 9.30-tól
12.30 óráig: az Árpád Gimnáziumban (Nagyszombat ut-
ca 19.) * November 18-án 14-tõl 18 óráig: a Szent Margit
Kórházban (Bécsi út 132.). Ha ön egészséges, elmúlt
már 18 éves, de még nem töltötte be a 60.életévét (rend-
szeres véradóknál 65. életév) és úgy érzi, hogy segíteni
tud a rászoruló betegeken, jöjjön el a véradásra! Szemé-
lyi igazolvány (lakcímkártya) és taj-kártya szükséges.

Kedvezményes kenyérbérlet 
Októberben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megállapo-
dása alapján kedvezményes kenyérvásárlásra jo-
gosító bérleteket osztott ki az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvédelmi Központ.
Kenyérbérletre az az óbudai lakos jogosult:
• akinek a nyugdíja nem haladja meg a 78 ezer 759
forintot, vagy
• rendszeres szociális segélyben, idõskorúak jára-
dékában részesül, vagy
• foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban része-
sül, vagy
• nyilvántartott / regisztrált álláskeresõ, vagy
• közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel ren-
delkezik és 3, vagy több gyermeket nevel.
A bérlet 45 napra szól, és 10 kilogramm kedvezmé-
nyes áru kenyérre jogosít. Lejártakor - amennyiben
a szociális rászorultság továbbra is fennáll - újabb
bérletet adnak ki.
A bérletet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Zápor utcai
pékségében lehet felhasználni fehér és félbarna kenyér
vásárlására. A bérletesek számára az 1 kilogramm ke-
nyér 100 forint, fél kilogramm kenyér ára pedig 50 forint.
Az akció elsõ három hetében 214 kilogramm kenye-
ret értékesítettek. Az igénybe vevõk leginkább a
délelõtti órákban mentek kenyérért és zömmel fél
kilós, félbarna kenyeret vásároltak.
Az akció folytatódik: az év végéig érvényes új bér-
leteket november 15-30. között osztják ki a Csalá-
di Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Váradi
utca 9-11. szám alatti telephelyén.

A Nemzetközi Újra-
élesztési Nap alkal-

mából, „Kezed életet ment-
het!” elnevezéssel ingye-
nes képzést tartott az Elsõ-
segélynyújtás Oktatásáért
Alapítvány és az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium
október 16-án. Az oktatá-
son 15 fantomon lehetett
elsajátítani az újraélesztés
alapjait. Bemutattak több-
féle defibrillátort, újra-
élesztést segítõ eszközt.

VÉGIG MÉLTÓSÁGGAL ÉLNI. Immár hagyományosan, nárciszt ültettek a Margitszigeten az
óbudai székhelyû Magyar Hospice Alapítvány szervezésében. Minden elültetett virághagy-
ma a gyógyíthatatlan daganatos betegek iránti együttérzést és szolidaritást fejezi ki 

CUKORBETEGEK KLUBJA. A Szent Margit Kórház-
ban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klubjában novem-
ber 11-én 15.30 órától tartják a soron következõ össze-
jövetelt. Dr. Halászlaki Csaba endokrinológus „A diabé-
teszes neuropátia”, Józsa Dóra deatetikus a „Helyes táp-
lálkozás” címmel tart elõadást. (Cím: Bécsi út 132.)

Újraélesztés-oktatás eszközbemutatóval

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Az EU-n belül is egyre hang-
súlyosabbá válnak az elekt-
romos hajtású jármûvek. Az
USA és több nyugat-európai
ország is komoly erõfeszíté-
seket tesz annak érdekében,
hogy népszerûsítsék az
elektromos árammal hajtott
autókat, és elõsegítsék azok
elterjedését. 

Az Európai Unió ha-
zánk számára több

olyan elvárást fogalma-
zott meg, melyek ennek
elterjedését szorgalmaz-
zák. Hazánkban ezt a
Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által meghir-
detett Jedlik Ányos Terv
fogja össze, melynek
célja az elektromos köz-
úti közlekedés elterjedé-
se, az elektromos jármû-
ipar illetve a hozzá kap-
csolódó szolgáltatások,

fejlesztések elõsegítése,
koordinálása.

A Nemzetgazdasági
Minisztérium szorosan
együttmûködõ Jedlik
Ányos Klaszter szakmai
támogatásával a különbö-
zõ iparágakhoz tartozó
gazdasági és technológia
cégek egymásra találtak,
és ehhez a szellemiséghez
próbáltak meg a maguk
módján hozzájárulni.

Elektromos
villámtöltés 
AGraphisoft Park a Bu-

dapest Taxival közösen
létrehozta Budapest elsõ
e-taxi drosztját, ahol lehe-
tõség nyílik az elektromos
autók és taxik villámtölté-
sére is. A Parkban dolgo-
zók már közvetlenül is él-
vezhetik az e-mobilitás
elõnyeit. Lehetõség nyílik

minden Parkban dolgozó
és látogató számára, hogy
ezentúl környezetbarát e-
taxival közlekedjenek a
városban és így hozzájá-
ruljon az élhetõbb fõváro-
sunkhoz. Természetesen
az e-taxiállomásra telepí-
tett villámtöltõ nem csak a
Budapest Taxi gépjármû-
veit tudja kiszolgálni, ha-
nem akár a Park dolgozói-
nak elektromos autóit is.

- Az Európai Parlament
és az EU Tanácsa ebben a
hónapban véglegesíti azt a
megállapodást, amelynek
eredményeként megszüle-
tik az alternatív közleke-

dési infrastruktúrák kiépí-
tésérõl szóló új uniós
irányelv - mondta Glatt-
felder Béla, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium gaz-
daságszabályozásért fele-
lõs államtitkára köszöntõ-
jében. Az új irányelv köte-
lezi az uniós országokat
arra, hogy a Graphisoft
Parkban átadott töltõosz-
lopokhoz hasonlóan, mi-
nél nagyobb számban ál-
lítsanak fel területükön az
elektromos autóval közle-
kedõknek - tette hozzá az
államtitkár.

Környezettudatos 
városrész 

Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere
arról tájékoztatta a jelenlé-
võket, hogy Óbuda-Békás-
megyer már 2004-ben el-
kötelezte magát a környe-
zettudatosság mellett, és
hozzáfogott a korszerûtlen
épületek megújításához.
Azóta több a környezet-
védelmi szempontokat
alapvetõen figyelembe
vevõ projekt valósult
meg, és van folyamatban,
köztük a panelrehabilitá-
ciós program, az intézmé-
nyek komplex energetikai
korszerûsítése, és a 2011-
ben zárult legnagyobb pro-

jekt, a „Faluház” (amely-
ben 886 lakás van, és mint-
egy 3 ezer ember él) ener-
getikai felújítása, amely
uniós támogatással való-
sult meg. Az önkormány-
zati törekvéseket e hónap
elején európai Klímasztár-
díjjal ismerték el - tette
hozzá a kerület vezetõje.

3500-an utaztak
eddig e-taxikkal 

Horváth Csaba, a Bu-
dapest Taxi ügyvezetõ-
igazgatója arról számolt
be, hogy a Budapest Taxi-
val utazók már kipróbál-
hatják február óta a Nis-
san elektromos autóit,
amelyek a cégnél futnak.
Ezekkel az autókkal ed-
dig már mintegy 3500
utast szállított a társaság,
az utasok véleménye az e-
taxikkal kapcsolatban tel-
jes mértékben pozitív.
Hozzátette, a cég ezért is
állt a program mögé, amit
az is jelez, hogy rövid
idõn belül újabb két töltõ-
oszlopot kíván telepíteni a
fõvárosban.

A beszédek végén a
résztvevõknek lehetõsé-
gük volt tesztvezetésen
kipróbálni az elektromos
jármûveket és azok feltöl-
tését is megismerhették.

Innovatív fejlesztés a Graphisoft Parkban

Óbudán Budapest elsõ e-taxi drosztja

Az önkormányzat ki-
emelt figyelmet for-

dít az Óbuda-Békásme-
gyer területén fellelhetõ
mûemlékek és mûemlék-
töredékek védelmére. En-
nek egyik bizonyítéka,
hogy egy koráb-
bi ülésén 8 mil-
lió forintot sza-
vazott meg a
képviselõ-tes-
tület a Kórház
utcában talál-
ható római kori
romok, az úgy-
nevezett porta
praetoria graffi-
timentesítésére.
A maradvány
egy Diocletia-
nus császár ko-
rában épült ka-

pu része, amely a helyi lé-
giós tábor Dunára nézõ
fõbejárataként szolgált,
és ma a legjelentõsebb
közterületen található
mûemléki romok között
tartják számon. Ám ép-

pen azért, mert közterü-
leten található, a rongá-
lók is könnyen hozzá-
férhetnek: graffitikkel
fújták tele. A testület
döntésének köszönhetõ-
en novembertõl végre
ismét eredeti pompájá-
ban látható.

El a graffitikkel!

FOTÓK: SÁNTA BALÁZS FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Hetedik félévét kezdte meg
szeptemberben a Zsigmond
Király Fõiskola (ZSKF) rend-
kívül sikeres sorozata, a
szenior oktatási program,
népszerûbb nevén: a Nyug-
díjas Akadémia.

S ikersorozat kezdõ-
dött el 2011-ben,

amikor a békásmegyeri
Zsigmond Király Fõis-
kola Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak támogatásával elin-
dította idõskorúakat -
zömében hatvan év fe-
lettieket - megszólító
oktatási programját. A
képzést az a felismerés
hívta éltre, hogy manap-
ság a nyugdíjas korúak,
akik az életminõség fo-
lyamatos javulásának
köszönhetõen kitûnõ
szellemi állapotban
hagyják ott a munkát,
egyre inkább szeretnék
tartalmasan eltölteni a
pihenésre szánt éveket.
A nemzetközi tapaszta-
latok szerint a hatvan fe-
lettiek szívesen tanulnak
egészen új dolgokat is.

Mindezt igazolja a
ZSKF hetedik félévébe
lépett szenior képzése
is, amelyen a kerületbõl
folyamatosan mintegy
400 hallgató vesz részt.
A sorozat elõadásokat és
tanfolyamokat foglal
magában.

- Idén tavasszal már
41 tanfolyamuk indult
el, és õsszel is ennyi
várható - mondta el
Jászberényi József, a
képzés vezetõje.

A Nyugdíjas Akadé-
mia hátralévõ elõadásai 

November 13. Bernek
Ágnes: Geopolitika je-
len idõben - ZSKF, Eu-
rópa-terem. * November
20. Tóth Péter: Idõsek
és a család - ZSKF, Eu-
rópa-terem. * November
27. Veresné Bálint Már-
ta: Fogyókúra - mire
ügyeljünk? - ZSKF, Eu-
rópa-terem. * December
4. Jászberényi József:
Az idõsoktatás új útjain
- ZSKF, Európa-terem.
(Az elõadások 14 órakor
kezdõdnek.) 

(kgy)

Nyugdíjasok, vissza az iskolapadba!

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 

T éli szünet: december
22-tõl 2015. január

2-ig. A téli szünet elõtti
utolsó tanítási nap de-
cember 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 

A z Árpád Gimnázi-
umban a 2014-

2015-ös tanévben is elin-
dították matematikából
az ingyenes tehetséggon-
dozó szakkört 5. osztá-
lyosoknak. A foglalkozá-

sokat csütörtökön 14.30-
tól 15.30-ig tartják a gim-
náziumban. (Nagyszom-
bat utca 19.) A szakkör
munkájába évközben is
be lehet kapcsolódni, elõ-
zetes jelentkezés nincs.

Óvodapedagógus felvétele
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Száz-
szorszép Óvodája (Bp., 1032 Reménység utca 6.) a
következõ álláshirdetést teszi közzé: 1 fõ óvodape-
dagógus munkakör betöltésére, 2015. január 15-tõl,
határozott idõre, 2017. augusztus 31-ig. A munka-
végzés helye: Százszorszép Óvoda, 1032 Bp., Re-
ménység utca 6. Pályázati feltétel: felsõfokú szakirá-
nyú végzettség. A pályázat benyújtásához szüksé-
ges okmányok: részletes, fényképpel ellátott önélet-
rajz; erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazo-
ló okiratok; érvényes egészségügyi alkalmasság. A
pályázat benyújtásának határideje: 2014. december
10. Az elbírálás határideje: 2014. december 31. A pá-
lyázat benyújtásának módja: e-mail-en, remeny-o
@kszki.obuda.hu, személyesen vagy postai úton,
Százszorszép Óvoda 1032 Bp., Reménység utca 6.;
minden esetben elérhetõség megjelölésével.

Tehetséggondozás
matematikából

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Népmesék a Bárcziban
A mese maga a kincs, de az út is, amelyen eljutunk
hozzá. Az iskolai hagyománynak megfelelõen ün-
nepelték meg a Magyar Népmese Napját. Felsõ ta-
gozatosok látogatták meg szeptember 30-án az al-
sós osztályokat egy-egy magyar népmesével, ame-
lyet felolvastak a kisdiákoknak. A mesei nyelv isme-
rete az összetartozás élményével ajándékozta meg
a mesét hallgatót és olvasót egyaránt. Nagy szere-
tettel várták az osztályok az érkezõ vendéget, ámul-
va hallgatták a felolvasott mesét, amelyrõl illusztrá-
ciót készíthettek a könyvtár pályázatára.

Számítógépes ismeretek idõseknek 
November 25-én kezdõdik az „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internettel. Idõsebbek is elkezd-
hetik!” címû tanfolyam következõ kurzusa. Érdeklõ-
dés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon. Mindenkit vár a Német
Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület.

Osztálytalálkozó 
Az 1946-1954 között az óbudai Vörösvári úti általá-
nos iskolában (volt Czabán Samu, Elsõ Óbudai Ál-
talános Iskola) végzett tanulók 2014 november má-
sodik felében szervezik a 60 éves találkozójukat.
Azzal a kéréssel fordulunk azokhoz a volt iskolatár-
sainkhoz, akiknek nem tudjuk a hollétét és olvassák
az Óbuda Újság ezen felhívását, hogy jelentkezze-
nek következõ telefonszámokon a találkozó szerve-
zõinél: Rádi Károly (06-30-515-2016) és Lehoczki
István (06-20- 446-8326).

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 kö-
szönetet mond mindazoknak, akik 2014-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk egy százalékának felajánlá-
sával segítették az intézmény munkáját. A befolyt
összegbõl az óvoda udvarán történt mûfû telepíté-
sének egy részét fizetik ki.
• A Csillaghegyi Csigaház Alapítvány köszönetet
mond azoknak, akik 2011. évi adójuk 1 százalékát,
összesen 99 ezer 97 forintot a civil szervezetnek
ajánlották fel. Az alapítvány a fenti összeget tartalé-
kolta. (Adószám: 18106730-1-41.)

Elõkészítõ középiskolára, érettségire, 
korrepetálás általános- és középiskolásoknak

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matematikából,
magyarból. Lehetõség van maximum 3 fõs kiscso-
portos oktatásra minden délután és szombat délelõtt,
személyre szabott hiánypótlással, folyamatos bekap-
csolódási lehetõséggel. Korrepetálás, féljegyek javí-
tása matek-fizika-kémia-magyar-történelem tantár-
gyakból, középiskolásoknak is. Érettségizõk felkészí-
tése minden szinten. Idõpontfoglalás a jelentkezés
és a szabad helyek függvényében. Tel.: 06(20)946-
2027; www.obudamatek.hu                   Thalész-kör

Az Óbudai Egyetem „Az 1956-os forradalom emlékezete nyomában” címû kiállítással
emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A felsõoktatási intéz-
mény Bécsi úti központi épületének aulájában rendezett tárlaton a Magyar Emlékekért
a Világban Egyesület tagjainak fotódokumentációs gyûjteményébõl válogattak 

Fotók az 1956-os forradalomról 

Átadták a felújított Kerék utcai Máltai ját-
szóteret október 18-án. 

Afelújított játszótér avatásán Bús
Balázs polgármester, Morva Emí-

lia, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
régióvezetõje, Adányi László vészhely-
zet-kezelés, nemzetközi fejlesztés mun-
kacsoport vezetõ, Simonyi Bence, a
Regine Sixt Alapítvány képviselõje, já-
tékpedagógusok, továbbá kerületi szü-
lõk és gyermekeik vettek részt.

A polgármester elmondta, hogy a ját-
szóterek azok a helyek, amelyek a gyere-
keknek játszási lehetõséget, a szülõknek
pedig kulturált, kényelmes és biztonsá-
gos teret kínálnak a kapcsolatok építésé-
re. AMáltai játszóterek azonban még en-
nél is többet nyújtanak - tette hozzá. - Itt
életmóddal és neveléssel kapcsolatos ta-
nácsokat is kaphatnak a szülõk, és a ke-
rület összes pontján az önkormányzat
számára kiemelkedõ jelentõségû közös-
ségépítés színterévé váltak.

Morva Emília elmondta, hogy több
mint 15 éve mûködik a játszótér, a la-
kótelepen élõk számára mára már nél-
külözhetetlenné vált ez a szolgáltatás.
A közösségépítésnek fontos terepe le-
het egy ilyen helyszín, ahol a gyerekek
játékokon keresztül ismerhetnek meg
olyan normákat, szabályokat, amik a
kortárscsoportokban való elfogadásu-
kat, szocializációjukat segítik.

Kiemelte, hogy az önkormányzat 2
millió forinttal támogatta a nyári nyit-
va tartást, így a hétvégéken sem kel-
lett a gyermekeknek nélkülözniük a
játszóteret. Az adományozó Regine
Sixt Alapítványtól pedig több, mint
8000 euró támogatást kapott a Szere-
tetszolgálat a játszótér felújítására, új
játékelemek beépítésére.

A felújítás során a régi, elavult já-
tékeszközöket lecserélték, új játékele-
meket építettek be: 2 várkomplexu-
mot, 1 csúszkát, 1 libikókát, 1 mini-
csúszdát házikóval.

FOTÓ: ASSAY PÉTER

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

Kéménytûz, füst és szén-
monoxid-mérgezés - mind-
ez megelõzhetõ, vélik a
szakemberek. Mostantól
kell nagyon odafigyelni,
hiszen megkezdõdött a fû-
tési szezon.

B udapesten tavaly
október óta 131

szén-monoxid-mérge-
zéssel kapcsolatos eset-
hez kellett kivonulniuk
a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság
tûzoltóinak. Az említett
idõszakban 63-an szen-
vedtek szén-monoxid-
mérgezést. Idén csak
szeptember 1. és októ-
ber 6. között 15 alka-
lommal kellett kivonul-
niuk az egységeknek. A
katasztrófavédelem ta-
pasztalatai szerint sok
helyen már felszereltek
szén-monoxid-érzékelõ-

ket, a riasztó eszközök
több mint 50 esetben
mentették meg a lakás-
ban tartózkodók életét.

A mérgezés
tünetei

A szén-monoxid-mér-
gezés az egyik leggya-
koribb háztartási bal-
eset, amelyet legtöbb-
ször a nem megfelelõ
mûszaki állapotú, vagy
a helytelenül használt
tüzelõberendezés, ké-
mény, kályha, kandalló,
gázsütõ, gázszárító, gáz-
kazán, gáz vízmelegítõ
vagy vegyes tüzelésû
kazán okozza. A szén-
monoxid a szénvegyüle-
tek tökéletlen égése so-
rán képzõdõ színtelen,
szagtalan gáz, amely va-
lamely rendellenesség
miatt a lakótérbe kerül,
és megmérgezi az ott

tartózkodókat. A szén-
monoxid rendkívül ag-
resszív, belélegezve a
tüdõn át a vérbe kerül,
ahol kétszázötvenszer
intenzívebben kötõdik a
vér hemoglobinjához,
mint az oxigén, vagyis
megakadályozza az oxi-
génfelvételt. Ha fejfájás,
szédülés, émelygés, a lá-
tás- és hallásképesség
csökkenésének tüneteit
észleli az ember, szén-
monoxid-mérgezésre le-
het gyanakodni. Ilyen-
kor a gázkészüléket
azonnal el kell zárni, és
ki kell szellõztetni a la-

kást. Tiszta levegõn a
vérben lekötött szén-
monoxidnak mintegy fe-
le egy óra alatt távozik.
Vagyis ha a mérgezést
szenvedett ember el-
hagyja a szén-monoxid-
dal telített helyiséget,
enyhülnek a tünetek.

Megelõzés
A legfontosabb min-

den fûtési szezon elõtt
ellenõriztetni a tüzelõ-
és fûtõberendezések, il-
letve a kémények mû-
szaki állapotát; ezzel
máris fontos lépést tehe-
tünk saját biztonságunk

érdekében. Az ellenõr-
zést szakemberre kell
bízni, aki a mûszaki biz-
tonsági felülvizsgálat el-
végzésére is jogosult.
Fontos az is, hogy azo-
kat a helyiségeket, ame-
lyekben a tüzelõberen-
dezések találhatók,
rendszeresen szellõztes-
sék, így is megakadá-
lyozható a mérgezõ gá-
zok felhalmozódása. A
szellõzõ nyílásokat sem-
milyen esetben sem sza-
bad eltömni, elzárni, és
szabad keresztmetszetü-
ket idõszakonként ellen-
õrizni kell. (k.) 

Elõzzük meg a szén-monoxid-mérgezést!

Legfontosabb tanácsok
Rendszeresen ellenõriztesse a kéményeket, a ka-
zánokat, kályhákat, ezeket szakemberrel szereltes-
se be, vizsgáltassa felül! * Szerezzen be szén-mo-
noxid-érzékelõ jelzõkészüléket, amely a mérgezés
veszélyére figyelmezteti önt! * Ügyeljen arra, hogy a
szellõzõnyílások mindig szabadon maradjanak! *
Rendszeresen szellõztesse a tüzelõ- fûtõberende-
zések helyiségeit!

Elgázoltak egy 59 éves nõt
a Szentendrei úton októ-
ber 22-én este. A 35 éves
sofõr eddig tisztázatlan
körülmények között ütötte
el áldozatát, aki az autó
alá szorult. 

A III. kerületi Rend-
õrkapitányság ren-

dészeti osztályán dolgo-
zó Décsi Gábor fõtörzs-
zászlós, Mágocsi Péter
és Péterfalvi Norbert õr-
mester az Országos
Mentõszolgálat értesíté-
se után mindent megtet-
tek annak érdekében,
hogy megteremtsék az

elsõsegély nyújtás meg-
kezdéséhez szükséges
körülményeket. Ketten
rögzítették az eszmélet-
len állapotban lévõ höl-
gyet, míg harmadik tár-
suk a balesetben résztve-
võ gépkocsival tolatva
kiszabadította a gyenge
életjeleket mutató sérül-
tet. A rendõrök intézke-
désének köszönhetõen a
mentõk azonnal meg-
kezdhették a szükséges
ellátást. A sérült állapotát
stabilizálták, majd kór-
házba szállították. Álla-
potáról egyelõre nem ad-
tak információt.

Autó alá szorult 

R endõrkézre került H.
Károly budapesti la-

kos, aki még május 16-án
vásárlást színlelve be-
ment egy Bécsi úti elekt-
ronikai szaküzletbe. Ott
magához vett egy Sony
Vaio márkájú laptopot,
melynek dobozát egy ta-
pétavágó segítségével ki-
bontotta; a laptopot a tar-
tozékaival együtt a nála
lévõ táskájába rejtette,

majd fizetés nélkül kívánt
távozni az üzletbõl. A biz-
tonsági szolgálat munka-
társai azonban észrevet-
ték, és visszatartották õt a
rendõrjárõr kiérkezéséig. 

Ezt követõen a kapi-
tányság bûnügyi mun-
katársai házkutatást tar-
tottak a gyanúsított la-
kásán. A nyomozók fel-
tételezésének megfele-

lõen különféle, vadonat-
új szerszámgépek kerül-
tek elõ. Emellett az er-
kélyen több kábítószer
gyanús növénypalántát,
a lakásban ezek ter-
mesztéshez szükséges
eszközöket is találtak a
nyomozók. A gyanúsí-
tott elõzetes letartózta-
tásban várja az eljárás
befejezését.

Az oldalpárt összeállította Szeberényi Csilla

Láncfûrész a szekrényben, 
marihuána az erkélyen

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hamarosan beköszönt a
hideg téli idõ. A fagymen-
tes éjszakák után a 0 Cel-
sius-fok és az alatti hõ-
mérséklet kemény próba
elé állítja az utcán élõket
és a tüzelõ nélkül, laká-
sukban egyedül élõ, idõs
embereket.

A rendõrség is foko-
zott figyelmet for-

dít az egyedül élõ, idõs
emberek és a közterü-
leteken élõ hajléktalan
személyeket fenyegetõ
veszélyhelyzetek, a ki-
hûlés megelõzésére.
Kapcsolatot tartanak a
hajléktalan szállókkal,
a polgárõrökkel, akik
ismeretségeiket fel-
használva nagyobb fi-
gyelmet fordítanak az

egyedül élõ idõsekre,
illetve a hajléktalanok-
ra, hiszen õk azok, akik
leginkább ki vannak té-
ve a kihûlés veszélyé-
nek.

Valamennyi közterü-
leten szolgálatot ellátó
rendõr felkeresi a külte-
rületen élõ személyeket
annak érdekében, hogy
megbizonyosodjon ellá-

tottságukról, és további
fontos információkkal
lássák el õket.

A III. kerületben elér-
hetõ szálláshelyek:
Gondviselés Háza nap-
pali melegedõ, illetve a
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat éjjeli mene-

dékhelye (Miklós utca
32.  Tel.: 388-8760,
368-9299/123)

Figyeljünk egymásra!
Ha olyan személyt lát,
akit a kihûlés, a fagyha-
lál fenyeget, haladékta-
lanul hívja a 112-es se-
gélyhívószámot!

Elõzetesben a betörõk
V. Norbertre és V. Márkra október 15-én a kora délutá-
ni órákban figyeltek fel a Lajos utcában a II. kerületi
Rendõrkapitányság bûnügyi alosztályának munkatár-
sai. A két fiatal férfi beült egy autóba, majd láthatóan
idegesen távozott az utcából. A két nyomozó ezt köve-
tõen körbejárta azt a lépcsõházat, ahonnan az egyik
férfit látták távozni. Idõközben kiderült, hogy két lakás-
ba is betörtek. A rendõrök azonnal körözést adtak ki a
két elkövetõre, akiket nem sokkal késõbb elfogtak az V.
kerületi járõrök. Az eljárás során kiderült, hogy V. Márk
egy másik budapesti betöréssel is gyanúsítható. A két
férfi elõzetes letartoztatását azóta elrendelte a bíróság.

Lekapcsolt autótolvajok
Névtelen lakossági bejelentés alapján Monoron, az
ottani rendõrkapitányság beosztottai csaptak le két
elkövetõre október 20-án, akik nem sokkal azt meg-
elõzõen a III. kerületbõl tulajdonítottak el egy Ford
márkájú személygépkocsit. Az ellopott autó a hely-
színen megkerült, a gyanúsítottak elõzetes letartóz-
tatását a bíróság elrendelte. A büntetõeljárást a III.
kerületi Rendõrkapitányság folytatja le.

Repeszromboló okozott riadalmat

Egy 122 milliméteres II. világháborús szovjet gyárt-
mányú repeszromboló gránátot találtak a Nyereg út
melletti hegyoldalban október 26-án. A robbanótest
azonosításának idejére 11 házból 20 embernek kel-
lett ideiglenesen elhagynia otthonát.

Veszekedés miatt állt a HÉV
Véresre karmolta egymást két nõ, miután össze-
vesztek a szentendrei HÉV-en október 29-én. Az
utastér egy része véres lett, ezért a Budapesti Köz-
lekedési Központ Csillaghegynél tíz percre megállí-
totta a szerelvényt, hogy fertõtleníteni tudjanak.

Gázolás a Filatorigátnál 
Eddig tisztázatlan körülmények között halálra gázolt
egy gyalogost a szentendrei (H5-ös) HÉV a Filatori-
gátnál október 30-án 22 óra után. A gyalogos férfi
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a hely-
színen életét vesztette. A rendõrségi helyszínelés
miatt a HÉV egy vágányon közlekedett a Szentlélek
tér és Aquincum megálló között.

Elõzzük meg a fagyhalált, kihûlést! 

Egészségügyi termék hami-
sítása bûntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja
miatt tartóztattak le egy 45
éves férfit, aki október 21-
én a Szentendrei úton akart
kábítószert venni. 

A rendõrök a beje-
lentést követõen

érkeztek a helyszínre,
ahol L. Lajos kocsijában
több száz Rivotril felira-
tú gyógyszeres üveget
foglaltak le, amelyben
gyanújuk szerint hamis
gyógyszerek voltak. Le-
foglaltak mobiltelefono-
kat, SIM-kártyákat, il-
letve valamiféle fehér
port is.  (A Rivotril erõs
nyugtató, melyet elõsze-
retettel használ sok ká-
bítószeres.) 

A nyomozók találtak
L. Lajosnál egy kulcsot

is, amely egy Nagytété-
nyi úti pincehelyiségé
volt. Titkos ajtó rejtette a
kis gyógyszerüzemet,
ahol közel 170 ezer darab
gyógyszert és az azok
elõállításához szükséges
eszközöket találtak. A
pincébõl ipari mennyisé-
gû Rivotril 2 mg feliratú
matricát, üres üvegeket,

fel nem használt záróku-
pakot, vattát, a tabletták
készítésére, szárítására
és portalanítására alkal-
mas eszközöket, matri-
cázó készüléket, fehér
porral szennyezett szitá-
kat, edényeket, maszko-
kat, digitális mérlegeket
és védõszemüvegeket
foglaltak le.

Egész üzem állt rá a halálos bizniszre

Gyógyszerhamisítók rendõrkézen

Autó és motoros ütközött össze a Szentendrei úton, a Raktár utcánál október 16-án. A
Mozaik utcai felüljárótól egy sáv volt járható, a jármûvekkel közlekedõk sokáig csak
lépésben tudtak haladni. A motorost kórházba szállították. A baleset következtében
perceken belül „bedugult” az érintett szakasz 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Egy híres átok emléke
Különleges leletre bukkantak még 2007-ben Aquin-
cum polgárvárosának egy temetõjében a régészek:
egy 20 centiméter hosszú ólomtábla került elõ, raj-
ta latin felirattal. Barta Andrea régész, filológus
munkájának köszönhetõen lassacskán kiderült, a
lelet szenzáció, ugyanis ez az eddig fellelt leghosz-
szabb pannóniai latin nyelvû átokszöveg. Hogy mi is
az az átokszöveg, és mi a jelentõsége, arról tartott
elõadást november 2-án Dr. Lassányi Gábor „Az el-
görbült nyelv” címmel az Aquincumi Múzeum Orgo-
na termében.

Játéktörténet 
Az Óbudai Múzeum
játéktörténeti gyûjte-
ményének gyarapítá-
sára és kiállítás létre-
hozására játékokat,
játéktárgyakat és
hozzájuk fûzõdõ sze-
mélyes történeteket
keres. Elsõsorban tár-
sasjátékokat, sport-
szereket, csecsemõ-
játékokat, mese- és if-
júsági könyveket vár-
nak, de szívesen fo-
gadnak egyéb játéko-
kat is. Ezzel Ön - tár-
gyai és emlékei által - részesévé válhat a múzeum új
kiállításának. (Információ: Biró Hajnalka muzeológus,
biro.hajnalka@obudaimuzeum.hu Tel.: 250-1020.
Cím: Óbudai Múzeum 1033 Budapest, Fõ tér 1.) 

Meghosszabbított idõszaki tárlat
„A szépség és a reklám - A nõi ideál alakulása a
XX. század elsõ felében” címû idõszaki kiállítást
meghosszabbították november 16-ig a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.
Az öt évtizedet bemutató divat- és reklámtörténeti
kiállítás a nõk reklámozásban betöltött szerepét
szemlélteti a múzeum gyûjteményének kevésbé
közismert darabjaival. A tárlat 1900-tól az 1940-es
évek végéig tekinti át a változó divatirányzatokat,
egyúttal alkalmat ad a nõi szépségideál és a divat
változásának nyomon követésére a XX. században.
Az egyes korszakok hangulatát és életérzését enter-
iõrök, fotómontázsok, korabeli ruhák, cipõk és egyéb
kiegészítõk segítik felidézni. (Cím: Korona tér 1.) 

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia
világa” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat
(Isten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség
korában). Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „József nyomorúsága és szabadulása
egyiptomi számûzetése idején” címmel november
11-én; „A kivoulás Egyiptomból” címmel november
18-án hallhatnak elõadást. Elõadók: Filep György,
Kecskeméti János, Holló Péter, Stramszki István.
(Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím:
San Marco utca 81.)

Kortárs komolyzene 
Rák Béla Gyula, kerületünkben élõ ARTISJUS-díjas
gitármûvész elõadássorozata, „Tanulja meg
szeretni a kortárs komolyzenét!” címmel Leányfalun
a Faluházban november 15-én és 29-én 17 órától
látható, hallható.

Az arany-emlékéremmel
tüntette ki a Krúdy Kör
Antalfy István költõt. Ok-
tóber közepén az irodalmi
társaság tagjai a Felvidé-
ken, a Krúdy család szülõ-
városában koszorúztak.

K rúdy Gyula egyko-
ri törzshelyén, a

Kéhli vendéglõben tar-
totta október eleji gyûlé-
sét a Krúdy Kör. 

Az irodalmi társaság
képviselõje és a vendé-
gek - Kanizsa József tit-
kár, Z. Urbán Aladár, a
Palóc Társaság elnöke,
Filip József, Szécsény-
kovácsi polgármestere,
Balogh Gábor, a Csema-
dok Nagykürtösi Testü-
leti Választmány elnöke
- koszorút helyeztek el a
Krúdy-emléktáblánál.
Kanizsa József Krúdy-
aranyemlékérmet nyúj-
tott át a 90 éves Antalfy
István költõnek. Krúdy-
bronzérmet vehetett át

Zábó Attila Király La-
jostól, a kör elnökétõl.
Ezen az eseményen ad-
ták át a tagsági könyve-
ket is. 

A Csemadok (eredeti
nevén: Csehszlovákiai
Magyar Dolgozók Kul-

túregyesülete) megala-
kulásának 65. évfordu-
lója alkalmából, a sike-
res együttmûködést
megköszönve elismerõ
oklevelet és emlékpla-
kettet adományozott a
Krúdy Körnek.

Kitüntetések a Krúdy Körtõl 

A Krúdy Kör életében fontos nap volt október 19-e, amikor a
tagok a felvidéki Szécsénykovácsiban koszorút helyeztek el
Krúdy Gyula õseinek sírjánál és a falubeli Krúdy-emléktáb-
lánál. Ezt követõen a helyi mûvelõdési házban rendeztek
irodalmi zenés mûsort, majd könyvajándékokat adtak át a
Krúdy könyvtárnak, óvodásoknak, iskolásoknak 

V arga Imre szobrai
mellett rengeteg

ember elmegy nap mint
nap. Vajon ki tudja,
hogy a Radnóti Színház
elõtt látható Radnótit, a
Móricz Zsigmond körté-
ren álló Móriczot, a
Boráros téri Borárust, a
Várban található Ko-
dályt, az Óbudán vára-
kozó Esernyõsöket Var-
ga Imre készítette? A
Varga Imre Kiállítóház a
kiváló alkotó más mun-
káit gyûjti össze, és mu-
tatja be a közönségnek:

ismert írók, költõk, mû-
vészek, zeneszerzõk,
történelmi alakok szob-
rait, valamint mitológia
és bibliai történetek
megformált szereplõit. 

Emellett alkotónapok-
kal igyekszik ismertebbé
tenni Varga munkássá-
gát. A következõ ilyet
november 9-én rende-
zik, 10 és 13 óra között.
A programra érkezõk
felfedezhetik Varga Im-
re emlékmûterveit és
makettjeit. Majd doboz-
térben emlékmûveket

tervezhetnek fontos ese-
ményeknek, akár sze-
mélyes, családi emlé-
keknek. A rajzok vagy
szobrocskák mellé írott
üzenetek is kerülhetnek.
Végül a dobozok egy
közös alkotássá válnak.
(A szervezõk kérik, hogy
amennyiben lehetséges,
az érdeklõdõk részvételi
szándékukat jelezzék
elõre e-mailben vagy te-
lefonon: muzeumpeda-
gogia@budapestgale-
ria.hu; 06-20-989-9360.
Cím: Laktanya utca 7.)

A Nagy Sportágvá-
lasztó, a Nagy

Hangszerválasztó, a
MOL és az ÚJ Európa
Alapítvány közös esszé-
pályázatot hirdetett 10-
18 éves fiataloknak. A
pályázat lehetõséget
adott arra, hogy a fiata-
lok bemutassák, milyen

segítséget kaptak, kap-
nak szüleiktõl, család-
juktól eddigi eredmé-
nyeik eléréshez a sport
vagy a mûvészet terüle-
tén. 

A 325 pályázat közül
Sárosy Patrícia, Római
Sport Egyesület úszójá-
nak munkáját az 50 ki-

emelkedõen jó írás közé
sorolták, mivel úgy vél-
ték, az esszé nagy hatás-
sal lehet az úszás sporto-
lói közösségére. A 11
éves úszólányra most
már nemcsak sportered-
ménye miatt büszkék
edzõi, Gyepes Lajos és
Gyepes Ádám. sz

Óbudai úszólány a legjobb pályázatírók közt

A családom a szponzorom

Alkotónap a Varga Imre Kiállítóházban 

Üzenet a jelenbõl
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Három magyar fiatalember
több év franciaországi tapasz-
talat után döntött úgy, hogy
biopékséget nyit Óbudán. 

Egyetemi tanulmányok
és külföldi ösztöndí-

jak után határozott úgy há-
rom fiatalember, hogy az
értelmiségi pálya helyett
egy régi, megbecsült mes-
terséggel igyekszik majd
megkeresni a kenyerét, így
nyitották meg év elején kü-
lönleges pékségüket Óbu-
dán, a Bécsi úton.

Az üzletbe közösen vág-
tak bele, de az ide vezetõ út
háromfelé ágazik. Amint azt
egy gasztroblognak nyilat-
kozva Simor Máté elmondta,
vállalkozási ismereteket ta-
nulni indult Franciaország-
ba, ahol úgy beleszeretett a
helyben sütött kenyérbe,
hogy nem sokkal késõbb hosszabb
idõre, már a pékmesterséget kita-
nulni utazott vissza Nantes-ba. So-
kat járt korábban Franciaországba
a közgazdásznak tanuló Tóth Már-
ton is, aki végül munkahelyét el-

vesztve döntött úgy, pályát módo-
sít, és megtanulja a rég csodált
szakmát. Agrár területen kutatva
ismerkedett meg Fülöp Ádám a ke-
nyérkészítés francia technikájával,
és õ is úgy döntött, megtanulja.

Amint a fiatal mesterek a
„Babramegy”címû blog kérdései-
re elmondták, amikor találkozá-

suk után úgy döntöttek, kö-
zösen vágnak bele az üz-
letbe, két cél lebegett a sze-
mük elõtt. Az egyik, hogy
ellenõrzött termelõktõl

származó alapanyagokból,
kézmûves technikával ké-
szített, teljes mértékben
biokenyeret süssenek, és
hogy azt személyesen érté-
kesítsék. Alapvetõ célkitû-
zésnek számított az ipari
technológiát kizáró, hagyo-
mányos módszer feleleve-
nítése. És a modell, úgy tû-
nik, mûködik: a Pipacs
Pékség a Bécsi úton, a Fe-
héregyházi út és a Hunor
utca sarkánál várja a vásár-
lókat kedden, csütörtökön
és pénteken 15-tõl 18 óráig
(az üzlet bejárata az iparte-
lep sorompója után van bal-
oldalt). Szállítanak néhány
bioüzletbe is, és megtalál-

hatóak az interneten, így a
Facebookon is, ahol a vásárlók le-
adhatják rendelésüket. (keg)

Franciaországból jöttek…
…mesterségük címere: pék 

Ritkán nyílik alkalom arra, hogy a
nézõ bepillanthasson Magyaror-
szág egyik legkülönlegesebb szín-
háza, az Operaház kulisszái mögé.
A Kiscelli Múzeum  új, október 9-
én megnyílt idõszaki kiállítása
ebben segít. 

A z Ybl-év apropóján össze-
állított tárlat bemutatja az

épület homlokzati vázlatait, né-
hány végleges tervet és részlet-
rajzot, illetve a színpadgépezet
egyszerûsített modelljét is. A
korra jellemzõ neoreneszánsz
stílusú építészeti tervek mellett

rendkívül érdekesek és szépek
az épületgépészeti és a színpad-
technikai berendezések tervei
is, amelyek nagyon ritkán sze-
repelnek kiállításon. A múzeum
operaházi bejárással, ismeret-
terjesztõ programokkal és csa-
ládi nappal is várja a látogató-
kat. November 8-án például
családi alkotó délelõttön vehet-
nek részt az érdeklõdõk. (A ki-
állítás 2015. január 18-ig te-
kinthetõ meg. Programidõpont-
ok, további információ: www.c
kiscellimuzeum.hu Cím: Kis-
celli utca 108.)

Bécsi tanulmányút 
Óbuda-Békásmegyer Német Nemzetiségi Önkormányzata, az
Újpesti Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler”
Egyesület adventi tanulmányutat szervez Bécsbe december 5-
én. (Érdeklõdés és jelentkezés Neubrandt Olginál a 06-30-221-
4938-as telefonszámon.)

Az Operaház a kulisszák mögött

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Koccintás Krúdy emlékére

Az Óbudai Társaskör különleges és rendhagyó meg-
emlékezést szervezett Krúdy Gyula (1878-1933)
születésének 136. évfordulója alkalmából. A megem-
lékezõk egy pohár borral és egy-egy szál rózsával a
Korona téren, az író mellszobránál tisztelegtek a ma-
gyar próza mestere elõtt október 20-án. A jeles évfor-
duló alkalmából Zoltán Áron, a Színház- és Filmmû-
vészeti Egyetem hallgatója, Krúdy Gyula az „Asz-
szony, aki szõlõfürt lett” címû kötetébõl, A taposó
lányhoz szóló ódai szépségû írását olvasta fel.

Plázavilág a Korona téren
Idõszaki kiállítás nyílt „A plázák szerepe a mindennap-
okban” címmel november 5-én a Magyar Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Múzeumban. (Megtekinthetõ
2015. február 22-ig. Cím: Korona tér 1.)

Õszi vigasságok
Márton-napi mulatságokra, õszi vigasságokra várják a
gyermekeket szüleikkel együtt november 9-én 11 órára
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba.
A program: interaktív gyerekmûsor Kilin Ildikó színmû-
vész és Mollini bûvész elõadásában. (Cím:Korona tér 1.) 

Kamarakórus koncertje
Az ingyenes hangversenyen fellép a Wesley Schola
Kamarakórus Németh Zsuzsanna vezényletével,
november 10-én 19 órától a békásmegyeri Megbé-
kélés Házában. Közremûködik: Horváth Márton Le-
vente orgonán. (Cím: Újmegyeri tér, a Hadrianus
utca-Királyok útja sarka, a 34-es, 134-es busz vég-
állomásánál.) 

Õszi beszélgetés a Fõ téri könyvtárban
A Fõ téri bibliotéka õszi beszélgetõ-sorozatának
vendége Szendi Gábor pszichológus lesz novem-
ber 11-én 18 órakor. Az est címe: Az egyes ember
és az õt körülvevõ társadalom viszonya napjaink-
ban. (A könyvtár címe: Fõ tér 5. A belépés díjtalan,
a szervezõk kérik, hogy az érdeklõdõk jelezzék elõ-
re részvételi szándékukat a fszek0307@fszek.hu
címen, vagy a 368-8476-os telefonszámon.) 

Ötven év irodalom
Éppen egy fél évszázaddal ezelõtt jelentkezett elsõ
verseivel Király Lajos író, költõ, mûfordító, a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör elnöke. Az évforduló tiszteletére
rendez irodalmi estet a költõ részvételével a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalon-
jában november 13-án 16 órától. Az esten a jubile-
um alkalmából megjelent Négy „E” címû fordításkö-
tetet, illetve a verseket és prózai írásokat tartalma-
zó „Hangok és hangulatok” címû könyvet mutatják
be. Az est moderátora Tárkányi Imre költõ. (Cím:
Mókus utca 22.) 

A Göncöl Néptáncegyüt-
tesben három év alatt ösz-
szekovácsolódott egy, a ma-
gyar népi kultúra köré kiépü-
lõ társaság. A korábban is-
meretlen emberekbõl egy
színes egyéniségekkel teli,
több nemzedéket felölelõ,
dinamikusan fejlõdõ közös-
ség született.

Repülõgépszerelõ, vá-
rostervezõ, gyógype-

dagógus, egyetemista - kü-
lönbözõ emberek, mégis
egyvalami közös bennük:
a magyar néptánc és nép-

zene szeretete. A 2012-ben
alakult Göncöl Néptánc-
együttesben táncoló több
mint száz ember néhány év
alatt közösséggé kovácso-
lódott, lehetõséget adva ez-
zel a tagoknak az egyszerû
információcserétõl, beszél-
getésektõl kezdve az üzleti
kapcsolatok, barátságok,
szerelmek kialakulásán át
mindarra, amit egy igazi
közösség tud adni az em-
bernek.

A dinamikusan fejlõdõ,
állandó csatlakozási lehe-
tõséget biztosító néptánce-
gyüttes több korosztályt
ölel fel: a Göncöl Csikók
az óvodás és kisiskolás, a

Kis Göncöl az alsó tagoza-
tos gyerekeket fogja össze,
míg a Göncölbe a középis-
kolások és egyetemisták, a
Nagy Göncölbe pedig a
felnõtt táncosok tartoznak.
A néptánc és népzene sze-
retete egy közösséggé ko-
vácsolta ezt a sokszínû,
több generációt átölelõ tár-
saságot, a kerületi és más
kerületben lakó tagokat,
családtagjaikat és ismerõ-
seiket egyaránt. 

Megalakulása óta a
Göncöl Néptáncegyüttes
számos fõvárosi és vidéki

rendezvényen, szakmai
versenyeken, valamint egy
külföldi fesztiválon is
megmutathatta magát,
emellett az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
által szervezett kulturális
programoknak is rendsze-
res résztvevõje. Elõadásaik
többek között Óbuda Nap-
ján, a Szent Mihály-napi és
az adventi rendezvénye-
ken is láthatók. Tavaly ka-
rácsonykor pedig telthá-
zas, egész estés mûsort
adott az Óbudai Kulturális
Központban.

Csiki Gergely nép-
táncpedagógus, az együt-
tes vezetõje hagyományõr-

zõ és közösségépítõ prog-
ramokkal kívánja felhívni
a figyelmet a magyar népi
kultúra ápolásának fontos-
ságára. Ennek jegyében
szervezték az óbudai Fõ té-
ren és a Szent István Bazi-
lika elõtt tartott folk flash-
mobokat. Ugyancsak ha-
gyományõrzõ kezdemé-
nyezés a Római-parton a
zöldág-járás szokásának
felelevenítése pünkösdkor,
a Csillaghegyi Közösségi
Házban rendszeresen ren-
dezett autentikus gyermek
és felnõtt táncházak, ame-

lyek számos kerületi lakos-
hoz hozzák közelebb a ma-
gyar népi kultúrát. 

Az együttes tagjai min-
den évben együtt ünneplik
a farsangot, jelmezekbe
bújva búcsúztatva a telet, il-
letve a göncölös legények
visszatérve a régi hagyo-
mányokhoz, húsvétkor
szódásüvegbõl és vödörbõl
locsolkodnak. Az együttes
Balatonszabadi-sóstói
nyári néptánc tábora is
olyan program, amely kö-
zelebb hozza az embereket
egymáshoz. Így épül lépés-
rõl lépésre a Göncöl
Néptáncegyüttes közössé-
ge, amelyhez mindenki
hozzáteszi a maga részét.

Göncöl Néptáncegyüttes

Három év – egy közösség

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Egy szeméttel teljesen be-
temetett vízmosást takarí-
tottak ki a Hármashatár-
hegyen a „Takarítsuk ki
Óbudát!” elnevezésû ak-
ció újabb résztvevõi.

Az Erdõmentõk Ala-
pítvány is csatlako-

zott az önkormányzat ál-
tal szervezett „Takarítsuk
ki Óbudát!” címû akció-
hoz. Õk azonban egy egé-
szen különleges terep, a
Hármashatár-hegy egyik
erdei szakaszának meg-
tisztítására vállalkoztak.

- Az Erdõmentõk ezút-
tal a MagNet Bank mun-
katársaitól és családjaik-
tól kaptak segítõ kezet,
így október 5-én együt-
tesen,  35 fõvel indul-
tunk egy olyan hármas-
határ-hegyi  erdei vízmo-
sás megmentésére, amit
teljesen tönkretett az em-
beri gondatlanság.

Pár hete fedezte fel
járõrszolgálatunk a bor-
zalmas látványt, amit

nem hagyhattunk azon-
nali segítségnyújtás nél-
kül. Hihetetlenül nehéz
terep volt, tekintve,
hogy a célpont járható

úton megközelíthetetlen
helyen található, ráadá-
sul igen veszélyes kiala-
kítású - mesélte Strausz
Gyõzõ mentésvezetõ.

A munkára vállalko-
zóknak a katlan szinte
függõleges oldalfalába
lépcsõfokokat kellett váj-
niuk, hogy ezeken a pon-

tokon egyensúlyozva,
csatárláncban juthassa-
nak a célig, majd a sûrû
aljnövényzeten kellett át-
jutniuk. Így tudták végül
a természeti környezetbõl
az oda nem illõ szemetet
eltávolítani. Strausz Gyõ-
zõ beszámolója szerint a
háztartási hulladékon kí-
vül szekrényeket, ülõgar-
nitúrákat, hûtõszekrényt,
több wc-t, bidét, mosdó-
kagylót, hordókat, fél au-
tókat, és sok egyebet kel-
lett összeszedniük.

- Végül mintegy 20
köbméter, két konténer-
nyi gyûlt össze a rémisz-
tõ hulladékból - árulta el
a megdöbbentõ adatot. 

A technikai feltételek
biztosításában az önkor-
mányzat, valamint a Pi-
lisi Parkerdõ Zrt. nyúj-
tott segítséget. K. Gy.

Két konténernyi hulladékot szedtek össze 

Mentõakció a Hármashatár-hegyen

A téli idõszak közeledté-
vel a Fõkert Nonprofit Zrt.
munkatársai megkezdték
a parkokban és közterüle-
teken az ivókutak, dísz- il-
letve szökõkutak elzárá-
sát, téliesítését.

K evesen tudják,
hogy a zrt. nem

csupán zöldterületek
fenntartásával és meg-
óvásával, fejlesztésével
foglalkozik, hanem szá-
mos - épített környezeti
elemként definiált - ivó-,
dísz- és szökõkút üze-
meltetéséért is felel.

A szökõ-, illetve
díszkutak esetében, a
víz leengedése után a
karbantartásra szoruló

alkatrészeket a Fõkert
munkatársai kiszedik,
majd a kút ismételt meg-
nyitásáig megtisztítják,
lefestik, megjavítják
azokat. 

Városszerte 106 ivó-
kutat, 23 darab szökõku-
tat, valamint 32 darab
díszkutat kezel a cég,
melyek május elejétõl-
október végéig üzemel-
nek.

Budapest legnagyobb
szökõkútjának, a mar-
gitszigeti szökõkútnak a
téliesítése várhatóan a
november 17-ei héten
zajlik majd, így a park-
látogatók addig zavarta-
lanul gyönyörködhetnek
a szökõkút játékában.

Téliesítés a közparkokban

Didergõtúra a Budai-hegységben
Az Összefogás Óbudáért Egyesület minden
érdeklõdõt vár a novemberi gyalogtúrára. Útvonal:
Hûvösvölgy-Kis-Hárs-hegy-Báthory-barlang-Nagy-
Hárs-hegy-(Kaán Károly-kilátó)-Szépjuhászné-Vi-
rág-völgy-Csacsi-rét-Makkosmária-Budakeszi, Fõ
út. Táv: 11,5 kilométer, szintkülönbség: 360 méter.
Találkozó: 9 órakor a Szentlélek téren, a 29-es busz
végállomásánál. Érkezés: 15-16 óra között, a Széll
Kálmán térre. Idõpont: november 15. (szombat).
(A túrára a 06-30-350-8359-es telefonszámon, vagy
az info@osszefogasobudaert.hu e-mail címen lehet
jelentkezni.)

Az Állatok Világnapja al-
kalmából a Bárczi Géza Ál-
talános Iskola másodikos
csapatai játékos próbák
teljesítésével vívták ki az
„Igazi természetbarát csa-
pat” címet.

Az október 3-ai meg-
mérettetést az iskola

közelében található Gõ-
tés-tó körüli parkban ren-
dezték. Minden osztály 2-
2 csapatot választott, a cí-

met azok nyerték el, ame-
lyeknek minden tagja va-
lamennyi próbát kiállta.
Volt: célba lövés „etetõ”
csúzlival, mocsárjárás,
„elefántlábon” járás, árok-
ugrás, célba rúgás, béka-
ügetés. Minden csapat ki-
válóan teljesített, kiérde-
melték az emléklapot. Ar-
ra is jutott idõ, hogy meg-
lessék a tónál élõ vadka-
csákat, megfigyeljék a nö-
vényeket, rovarokat,

gyûjtsenek kavicsokat,
terméseket, leveleket.

„Hatpróba” a Bárcziban
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.)
Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-
5032
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák,
szobafestés, gipszkartonozás, parkettás-
munkák, vízszerelés, villanyszerelés! A legki-
sebb munkát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-
4525
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával, kertépítés, parkfenntartás, fûka-
szálás. www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-
5948
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� 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
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javí-
tások, 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
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Vállalunk pincék, padlások lomtalanítá-
sát, sitt elhordását, akár ingyen is! Hasznos
holmikért Tel.: 06(70)588-7417
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Könyvelõiroda több éves gyakorlattal vál-
lalja egyéni vállalkozók, gazdasági társasá-
gok, alapítványok könyvelését, bérszámfej-
tését. Tel.: 06(20)936-3484
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
� Háztartási víztisztítók. Beépítés és szer-
viz. www.viztiszta.hu Tel.: 06(30)382-0935
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� 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

� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az Ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:

06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu
� Smink tetoválás akció! 18.000 Ft helyett
15.000 Ft egységesen a (Vörösvári u. 7.) Mi-
ami Sun szépségszalonban, Róth Beatrix.
Tel.: 06(70)363-5619
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-
1675

� 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)
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Euroenglish nyelviskola beszédcentrikus
angol tanfolyamokat indít a III. kerületben.
Tel.: 06(70)332-9865
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Ajándékozzon tudást karácsonyra! Angol,
olasz, orosz magánórák kedvezményesen a
Flórián térnél. Tel.: 06(30)587-8329.
liza@panakomp.hu
� Matematika-fizika-kémia tanítás önnél,
egy nagyon türelmes tanárral. Tel.:
06(70)647-2243
� Német-spanyol órák Békásmegyeren,
kezdõtõl a felsõfokig, érettségire, nyelvvizs-
gáig. Tel.: 06(20)225-3648
� 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

� 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,
legmagasabb áron készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, órákat, porcelánokat,
ezüsttárgyakat, aranyékszereket, egyebeket,
teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díj-
talan! Üzletünk: II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693,
06(30)382-7020
� Ékszer felvásárlás! Törtarany, fazon
arany: 2000-7000 Ft, ezüst: 60-200 Ft. Tel.:
06(20)590-5284, 06(1)792-1692
�Mindennemû régiséget vásárolok, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Pintér Nikoletta
Tel.: 466-8321; 06(30)973-4949
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� 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
� Óbudára konyhai kisegítõi, takarítói fel-
adatok ellátására munkatársat keresünk. Köz-
étkeztetési tapasztalat elõny. Érdeklõdni a
06(20)852-7704-es számon lehet. Azonnali
kezdéssel
� 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

� Mátyáshegynél a II., III. kerület találko-
zásánál eladó 110 nm-es ikerházrész, emele-
tes, karbantartott, 45.000.000 Ft-ért. Külön
garázs 3.200.000 Ft. Irodák kíméljenek. Tel.:
06(30)341-4394
� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. eladó
és kiadó lakásokat, házakat, telkeket keres!
Tel.: 351-9578; 06(70)383-5004

� 45 nm-es üzlethelyiség v. iroda a Kiscelli
utcában kiadó. Tel.: 06(30)742-4107

� 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

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

Üzlet

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

� Érszûkület kezelése, teljes érrendszer
tisztítása a világon egyedülálló terápia.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

�� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III.
ker. Bécsi út 217-ben (EuroCenternél).
Gyermekbõrgyógyászat is. Bõrkinövé-
sek eltávolítása. Bejelentkezés: 06(20)
543-3948

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

� Ha Ön nyugdíjas, magányos fiatal hölgy
kötne eltartási illetve életjáradéki szerzõdést
valamint vállal háztartási munkákat. Tel.:
06(20)346-7677

Eltartás-életjáradék

Gyermekfelügyelet

Üdülési
jogot 

keresek. 
Tel.: 

06-70-576-5273

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Kft. (BDK) kéri a III. kerületi la-
kosságot, hogy a hibák minél
gyorsabb javítása érdekében a
honlapjukon (www.bdk.hu), vagy
okostelefon applikációjukon je-
lezzék a meghibásodást.

Aközvilágítási szolgáltatás a mai
világban nélkülözhetetlen tevé-

kenységnek minõsül. A budapestiek
alapvetõ elvárása az esetleges üzemza-
var - szakaszhiba, hibás fényforrás
stb. - minél rövidebb idõ alatti elhá-
rítása, cseréje. Aszolgáltatás minõ-
ségének fõ mérõszáma a mûködõ
fényforrások havi rendszeresség-
gel történõ, üzemenkénti ellenõr-
zése alapján kialakuló üzemkész-
ség. Budapesten a közvilágítás
üzemkészsége évek óta meghalad-
ja a fõváros által elvárt 99,25 szá-
zalékos szintet, az elmúlt három
évben elérte a 99,5 százalékot.

Annak érdekében, hogy ezt a
magas szintet tartani tudjuk, és
javítsuk az egyedi bejelentések-
hez kapcsolódó javítások gyor-
saságát, szükségünk van a kerü-
leti önkormányzatok és a lakos-
ság támogatására.

A hibákat igyekszünk minél
gyorsabban elhárítani, a szokásos

áramszolgáltatói gyakorlattól eltérõ-
en, Budapesten a hibák 98 százalékát
a bejelentéstõl számított 8 napon be-
lül, ezen belül a 70 százalékát két na-
pon belül kijavítjuk. Ahhoz, hogy
ezen tovább javíthassunk, nagyon
fontos, hogy a hibák minél elõbb „el-
jussanak” hozzánk, hiszen közel
száznyolcvanezer lámpatest folya-
matos ellenõrzése nem kis feladat.

Annak érdekében, hogy a hibák mi-
nél elõbb „eljussanak” üzemeinkbe,

igyekszünk a modern technológia esz-
közeit is alkalmazni. Honlapunkon
önálló hibabejelentõ-rendszer mûkö-
dik, amelyen a beérkezõ hibák azonnal
az illetékes kollégákhoz kerülnek. Ha-
sonlóan új eszköz az okostelefon app-
likációnk, ami ingyenesen letölthetõ
honlapunkról, valamint a Googlestore
és Appstore felületekrõl. (Az appliká-
ció neve mindkét felületen: BDK)

Köszönettel vesszük, ha a hibák
minél gyorsabb javítása érdekében,

az önök, vagy képviselõik ál-
tal tapasztalt hibákat honla-
punkon (www.bdk.hu), vagy
okos telefon applikációnkon
keresztül jelzik számunkra -
olvasható a BDK ügyvezetõ-
je, Pap Zoltán levelében, me-
lyet Bús Balázs polgármester-
nek küldött nemrégiben. sz

Közvilágítási hibabejelentés
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A III. kerületi TVE labdarú-
gó-csapata egyéves BLSZ
kitérõ után ismét a képes-
ségeinek megfelelõ osz-
tályban szerepel. A baj-
nokság elején sokan fél-
tették az együttest, mond-
ván, a Budapest I. osztály
után túl nehéz lesz az erõs
csapatokkal teli NB III-as
mezõnnyel való versengés.
Nem lett igazuk a kételke-
dõknek, Varga László csa-
pata állja a versenyt, túl az
õszi szezon felén messze a
kiesõ helytõl, a középme-
zõnyben foglalnak helyet.

A bajnoki rajton még
nem tûnt bíztató-

nak a helyzet, az Újbuda
FC elleni idegenbeli
mérkõzésen ijedten, kel-
lõ önbizalom nélkül lép-
tek pályára a játékosok,
a 3:1-es vereség után
borús lett az ég a Hévízi
út felett.

A második fordulóban
aratott gyõzelem viszont
jelentõs fordulatot hozott,

az RKSE 3:2-es legyõzé-
se azt mutatta, több van a
csapatban, ennek a megfi-

atalított, az elõzõ évihez
képest alig változó együt-
tesnek nem kell ezután

félve pályára lépnie egyet-
len ellenfél ellen sem. 

A további fordulók
eredményei: BKV Elõre-
VE 2:2; TVE-Nagyatád
3:1; Gyõri ETO II-TVE
3:1; TVE- Veszprém 3:0;
Diósd-TVE 3:1; TVE-
Balatonfüred 2:2; Buda-
õrs-TVE 3:2; TVE-Csepel
0:0; Sárvár-TVE 0:2. Ti-
zenegy játéknap elteltével
a Kerület a táblázat köze-
pén, a 8. helyen áll. Mérle-
ge: 4 gyõzelem, 3 döntet-
len, 4 vereség, 20:19-es
gólarány, 15 pont.

A következõ forduló-
ban a bajnoki cím egyik
esélyese, a második he-
lyen álló Dorog látogat a
Hévízi útra. Egy esetle-
ges gyõzelemmel a fiúk a
nap hõsei lehetnének,
emellett nagy örömöt
szerezhetnének az egyre
bõvülõ szurkolótábornak.

Kép és szöveg: lovas

Labdarúgó NB III.

Várakozás felett szerepel a TVE csapata

A TVE (kék mezben) Dorog mérkõzésen egyenlõ ellenfélnek bizonyultak a hazaiak.
Egyetlen gól döntött, a dorogiak örülhettek a színvonalas találkozó végén: III. kerüle-
ti TVE-Dorog 0:1

Az óbudai Római Sport
Egyesület 11 növendékkel
vett részt a százhalombat-
tai rövidpályás úszóverse-
nyen október 11-én és 12-
én. A megmérettetésen az
egyesület két válogatott
versenyzõje, Könczöl Zsu-
zsanna és Kiss Lilien is-
mét tarolt.

Ö sszesen 21 egyesü-
let 396 versenyzõ-

vel képviseltette magát.
Az egyesületek közötti
pontversenyben a Ró-
mai SE a VIII. helyen
végzett, 6 arany-, 8
ezüst- és 3 bronzérem-
mel. 

- A legeredményesebb
versenyzõnk Könczöl
Zsuzsi volt, 3 aranyér-
met és 1 ezüstöt nyert.
Kiemelném még Biró Li-
lit, aki a rendkívül erõs
mezõnyben 2 arany- és 2
ezüstérmet nyert, vala-
mint Könczöl Jánost, 1
arany-, 1 ezüst- és 1
bronzérmével - mondta a
növendékek edzõje,
Gyepes Ádám, aki vala-
mennyi versenyzõjével
maximálisan elégedett,
hiszen látszott az úszók

teljesítményén a fejlõ-
dés, mindenki javítani

tudott egyéni csúcsán. A
versenyzõket elkísérte

Gyepes Lajos, az egye-
sület elnöke is. Sz. Cs.

Tovább fejlõdtek az RSE úszói

Rövid pályán 17 érem

A versenyen részt vettek: Könczöl Zsuzsanna 3 arany-, 1 ezüstérem; Biró Li-
li 2 arany-, 2 ezüstérem; Könczöl János 1 arany-, 1 ezüst-, 1 bronzérem; Kiss
Lilien 1 ezüst-, 1 bronzérem; Schramkó Levente 1 ezüst-, 1 bronzérem; Sárosy
Patrícia 1 ezüstérem; Nemes Boldizsár 1 ezüstérem; Pelyhes Vilmos IX. hely;
Novák Izsák VIII. hely; Tengler Dániel VIII. hely; Füzi Réka V. és VI. hely.

A Pilisbõl 
a Csúcshegyre
Teljesítménytúrát rendez
7.Õszi Trapp elnevezéssel
a Budapesti Természetba-
rát Szövetség (BTSZ). A
kitûzött táv a gyakorlott tú-
rázókat is próbára teheti,
hiszen 7 óra alatt 26 kilo-
métert kell teljesíteniük
1000 méter szintemelke-
déssel. A túra november
15-én Pilisszentlászlóról
indul, és a csúcshegyi ven-
dégháznál fejezõdik be. A
résztvevõk a pilisszent-
lászlói Gesztenyés sörözõ
elõtt gyülekeznek a ver-
seny napján 7.30 és 10
óra között; a célban pedig
szendvicset, zsíroske-
nyeret, üdítõt kapnak a
szervezõktõl, továbbá a
táv teljesítésének emléké-
re kitûzõt és emléklapot. A
nevezési díj 1400 forint,
BTSZ tagoknak 700 forint.
(Érdeklõdni a BTSZ Gya-
logtúra, Verseny és Ren-
dezvény Bizottságánál le-
het szerdai napokon 17-tõl
18 óráig, az V.Curia utca 3.
III. emelet 6. alatt, illetve a
266-5924-es telefonszá-
mon, vagy a btssz@
btssz.hu e-mail címen.)
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2014. december 8-
án 17 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasz-
nosítási Osztályánál (pénztári órák hétfõnként:
15-tõl 17.30, szerdánként: 8.30-tól 12 és 13-tól
16, csütörtökönként: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely letölt-
hetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlap-
ról, vagy személyesen átvehetõ az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mo-
zaik utca 7.). A pályázat részét kell képezze a pályá-
zó által benyújtott mûszaki dokumentáció, mely leg-
alább mûszaki leírást és árazott, tételes költségvetést,
alaprajzi változtatás igénye esetén ezen túl a meglé-
võ és a tervezett alaprajzot kell tartalmazzon.
Apályázónak nyilatkoznia kell abban a tekintetben,
hogy tudomásul veszi, miszerint az ingatlan bérbe
adására a nyertes pályázó számára elõírt felújítási
kötelezettséggel kerül sor. A rendeltetésszerû hasz-
nálatot lehetõvé tevõ, elvégzendõ felújítási munkák
mûszaki tartalmát és költségvonzatát a pályázati
felhívás mellékletét képezõ, Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. Mûszaki Osztálya által készített helyszíni fel-
mérési jegyzõkönyv tartalmazza, a pályázat nyerte-
se (leendõ bérlõ) köteles ezen munkálatokat teljes
körûen, I. osztályú minõségben, saját költségén az
adott helyiség birtokbavételét követõ 60 napon
belül elvégezni. Leendõ bérlõ jogosult - legfeljebb
a pályázatban meghatározott összeghatár erejéig -
költségeinek részleges, bérbeszámítás útján történõ
megtérítéséhez, a mindenkori havi bérleti díj 50
százalékának mértékéig. Abérleti díjfizetési kötele-
zettség a felújítási munkálatok mûszaki átadás-át-
vételi idõpontjától áll fenn.
A bérbeszámításra bérbeadó és leendõ bérlõ között
kötendõ külön megállapodás keretében kerül sor,
mely tartalmazni fogja, hogy a bérbeszámítás fenti
összegben történõ érvényesítése az elfogadott mû-
szaki tartalom teljes körû, I. osztályú minõségben
történt megvalósulása esetén lehetséges, mely körül-
ményt a mûszaki átadás-átvételi eljárás során jegy-
zõkönyvileg is rögzíteni kell.

A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadá-
sáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben foly-
tatni kívánt tevékenység pontos megnevezését vala-
mint csatolnia kell a pályázati formanyomtatványon
megjelölt okiratokat.
A pályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállalko-
zásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy
adók módjára behajtandó köztartozása van, kivé-
ve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-
ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési
könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illet-
ve közüzemi díjhátraléka van; 
• a helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy
a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben - a bér-
beadó felmondása következtében szûnt meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt
érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállal-
nia kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által meg-
ajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalánynak)
megfelelõ összegû óvadék megfizetését bérbeadó ré-
szére (a nyertes által befizetett bánatpénz összegét az
óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos- és
mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell az alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti szer-
zõdés megkötését:
• legalább 5 év, legfeljebb az értéknövelõ beruházás
megtérülésének idõpontjáig.
A nyertes pályázónak tudomásul kell vennie, hogy

amennyiben a döntésrõl szóló értesítés kézhez véte-
lét követõ 30 napon belül a bérleti szerzõdést nem
köti meg, erre vonatkozó igényét a pályázat kiírója
okafogyottnak tekinti és a pályázó a befizetett pályá-
zati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején
az elõzõ évi infláció KSH által közzétett mérté-
kével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánat-
pénzt befizetik. Abánatpénzt az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. pénztárában (1033 Budapest, Mozaik utca
7.) készpénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt
helyiségenként kell letenni. Az eredményhirdetést
követõ nyolc napon belül a nem nyertes pályázók
részére a bánatpénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget
a pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek.
Az érvényesen benyújtott pályázatokat az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósága a pályázat beadása
után a soron következõ ülésén bírálja el, annak ered-
ményérõl a pályázókat írásban értesíti. Apályázat ki-
írója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt versenytárgyalást tartson, illetve, hogy a pályá-
zatot indokolás nélkül, részben vagy egészében ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes össze-
gét az igazgatóság döntésérõl történõ írásbeli értesí-
tés kézhezvételét követõ 8 napon belül az önkor-
mányzat részére meg kell fizetnie.
A helyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség-
és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Budapest,
Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályázatokkal
kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást le-
het kérni a fenti tele-
fonszámon és cí-
men.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló,
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek - a nyertes pályázó számára felújítási kötelezettséggel történõ - bérbeadására
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Már két erõs emberekbõl
álló klub mûködik a kerü-
letben. A Gruber’s Gym
mellett 2011-ben megala-
kult az Óbudai Erõemelõk
Egyesülete, melynek ver-
senyzõi rövid idõ alatt
több Európa- és világbaj-
noki érmet szereztek.

A békásmegyeri Fit-
ness World Buda-

pestfitness központban
„albérlõként” készül a
versenyekre a fekveny-
omókból és erõemelõk-
bõl álló huszonnégy ta-
gú csapat. A súlyzókkal,
erõsítõ gépekkel zsúfolt
teremben folynak az
edzések, a különbözõ
életkorú izmos férfiak
közös jellemzõje, hogy a
nehéz vasak „mozgatá-
sa” közben érzik igazán
jól magukat. A hétköz-
napi ember nem érti, mi
lehet ebben az élvezet,
Jobbágy László egyesü-

leti elnök azonban ter-
mészetesnek tartja társai
különös hobbiját.

Tonnányi súlyok
- Ezt a sportágat azok

választják, akik szeret-
nék megismerni testüket,
teherbíró képességüket,
akik elõtt a felemelésre
váró súly nem a szenve-
dést, hanem a kihívást je-
lenti. Versenyzõink nem
irtóznak a kemény edzé-
sektõl, megszokták a
„gyûrõdést”, tudják,
hogy a sikerhez tonnányi
súlyok mozgatásán át ve-
zet az út. Nálunk nincs
nyafogás, kényeskedés, a
rideg vasak nem enge-
delmeskednek a gyen-
géknek. Egymást tiszte-
lõ, megbecsülõ, jóban-
rosszban is összetartó

csapatunk van. Figye-
lünk egymásra, a társak
sikerét a sajátunkkal egy

szinten kezeljük. Ez a ba-
ráti szellem tart össze
bennünket, teszi él-
ménnyé sportolásunkat -
mondta. 

A Gruber’s Gym-bõl
kivált csapat legidõsebb
tagja a hetvenhárom éves
Kasza László, aki mind-
két fogásnemben több-
szörös vb- és Eb-gyõztes,
emellett a fekvenyomás
világcsúcstartója. A nem-
zetközi verenybírói ké-
pesítéssel is rendelkezõ
Jobbágy László hasonló
eredménysorral büszkél-
kedhet, de Ármai Lajos,
Böjtös Vendel, Salfiti
Menhel és ifjú Kasza
László vitrinjében is van-
nak világversenyeken
szerzett érmek. A velük
közös csapatot alkotó ki-
lenctagú pomázi részleg-
bõl Hanusz László és Ko-
vács Lajos tartoznak a
világelithez, a többiektõl
ezután várják a kiugró
teljesítményeket.

Edzõ nélküli
edzések

A két klubból összeállt
gárda teljes egyetértésben
éli (sport)életét, összetar-
tozásukat a családtagok-
kal együtt rendezett bog-
rácsozások is bizonyítják.
Megfelelõ körülmények
között edzenek, verse-
nyeznek, mindezt többek
között Bulla György ön-
kormányzati képviselõ-
nek köszönhetik, akitõl

sok segítséget kaptak. Ér-
dekesség, hogy nincs hi-
vatalos edzõjük, egymást
segítve, fõleg az idõsebb
versenyzõk tapasztalatait
felhasználva végzik a
szakmai munkát. Ez a te-
vékenység a kemény, ve-
rejtékkel teli edzésekrõl
szól. A tonnányi súlyok
emelgetése számukra a
legyõzendõ akadály. Fá-
rasztó ugyan, de teljesíté-
se megnyugvást jelent és
arra is alkalmas, hogy
megismerjék magukat,
kitolják fizikai és mentá-
lis határaikat. 

Az Óbudai Erõemelõk
Egyesülete további sike-
rekre vágyik, de a jelen-
tõs versenyeken való
részvételhez nehezen
tudják elõteremteni az
anyagi forrást. Ha nincs
támogatás, kénytelenek
továbbra is saját magu-
kat finanszírozni, zseb-
bõl elõteremteni a pénzt.
Ezek a zsebek azonban
nem elég mélyek.

Kép és szöveg: 
Lovas

Aranyérmek a Hegyvidéki Fitparádén 
Az Óbudai Erõemelõk Egyesülete nyolc versenyzõvel vett részt az október 18-
án rendezett Hegyvidéki Fitparádén amely Közép-Európa egyik legnagyobb
õszi sportexpója volt. A WPC Magyar Profi Liga által szervezett nemzetközi
fekvenyomó versenyre közel 170-en neveztek. Az óbudai versenyzõk a nemzet-
közi mezõnyben ismét kiváló eredményekkel zártak.
Kasza László aranyérem; id. Kulcsár László aranyérem; Armai Lajos aranyérem;
Csáfordi István aranyérem; Radics József ezüstérem; Ifj. Kulcsár László IV. he-
lyezés. EQ kategóriában Hanusz László aranyérem, õ teljesítette a verseny leg-
nagyobb nyomását, a 280 kilogrammot. Minihoffer Zoltánnak sajnos nem volt ér-
vényes nyomása. A több egymást követõ verseny után kicsit elfáradt.
Az óbudai sportolók teljes erõbedobással a november 24-30. között Pozsony-
ban megrendezendõ WPC Világ Kupára készülnek.

Óbudai erõs emberek

Várnak minden pingpong iránt érdeklõdõ gyermeket és felnõttet (nyugdíjasokat is) a
Medgyessy és a Bárczi iskola tornatermébe asztalitenisz tanfolyamra és edzõ által fel-
ügyelt amatõr edzésekre a következõ idõpontokban. Medgyessy: hétfõn 20-tól 21 órá-
ig, szerdán 18-tól 19.30 óráig, csütörtökön 18-tól 20 óráig. Bárczi: kedden 16.30-tól,
csütörtökön 17-tõl. (Jelentkezés, teremfoglalás: Kelen Balázsnál a 06-70-314-0021-es
számon. Web: www.csillaghegysport.hu)

Asztalitenisz mindenkinek 
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Pályázat

A pályázatot zárt borítékban 2014. november 24-
én 17 óráig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonke-
zelõ Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosí-
tási Osztályánál (pénztári órák hétfõnként: 15-tõl
17.30, szerdánként: 8.30-tól 12 és 13-tól 16, csü-
törtökönként: 8.30-tól 12 óráig).
Pályázni formanyomtatványon lehet, mely le-
tölthetõ a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu
honlapról, vagy személyesen átvehetõ az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. ügyfélszolgálatán (1033
Budapest, Mozaik utca 7.).
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell a
megajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek el-
fogadásáról, ezen kívül meg kell adnia a helyiség-
ben folytatni kívánt tevékenység pontos megneve-
zését, valamint csatolnia kell a pályázati forma-
nyomtatványon megjelölt okiratokat.
Apályázó ajánlatát a pályázat benyújtásától számí-
tott 60 napig köteles tartani.
Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a vállal-
kozásnak/személynek, amelynek/akinek: 
• az állami vagy a székhely (lakóhely) szerinti ön-
kormányzati adóhatósággal szemben adó- vagy
adók módjára behajtandó köztartozása van, kivé-
ve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-
ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési
könnyítés) engedélyezett; 
• az érintett helyiség tekintetében bérleti díj, illetve
közüzemi díjhátraléka van; 
• vagy a pályázat benyújtását megelõzõ öt évben -
a bérbeadó felmondása következtében szûnt meg; 
• a helyiségben gyakorolni kívánt tevékenység
folytatására való jogosultságát nem tudja hitelt ér-
demlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell:
• az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-

szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj
megfizetését (a megszerzési díj a pályázó által
megajánlott bérleti díj három havi összege);
• 3 havi bérleti díjnak (+ esetleges közmûátalány-
nak) megfelelõ összegû óvadék megfizetését bér-
beadó részére (a nyertes által befizetett bánatpénz
összegét az óvadékba beszámítják);
• szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell az alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti
szerzõdés megkötését:
• 1 év raktár céljára történõ bérbeadás esetén; 
• 3 év minden egyéb funkcióra történõ bérbeadás
esetén; 
• 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzájárulást igénylõ,
értéknövelõ beruházást hajt végre az ingatlanon és
erre a bérleti szerzõdésben kötelezettséget vállalt.
A 1037 Budapest, Szõlõkert utca 6. szám alatti in-
gatlanban lévõ iroda/raktárterület bérbevétele kap-
csán a pályázónak az alábbiakat is vállalnia kell:
• az irodánál/raktárnál közmûátalány is fizeten-
dõ, melynek összege: 150.000 Ft/hó;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a bérle-
ti jogviszonyt az önkormányzat bármikor, indoklás
nélkül 30 napos határidõvel jogosult felmondani;
• a bérleti szerzõdésben ki kell kötni, hogy a bérlõ
köteles az általa bérelt irodarész saját költségén
történõ leválasztására. A bérleti jogviszony bármi-
lyen okból történõ megszûnése esetén bérlõ köte-
les a bérelt épületrészt ingóságaitól kiürítve, tisz-
tán, rendeltetésszerû használatra alkalmas, eredeti
állapotban bérbeadó részére - megbízott útján -
jegyzõkönyv és leltár felvétele mellett visszaadni,
a leválasztást biztosító szerkezet egyidejû, saját
költségén történõ elbontása mellett. Abérlõ köteles
a bérleti jogviszony idõtartama alatt esetlegesen

bekövetkezõ beázások
megszüntetését célzó tetõ-
javítást saját költségén el-
végezni valamint a bérle-
mény területén (amennyi-
ben szükséges) az elektro-
mos hálózatot kiépíteni il-
letve kijavítani. Az esetle-
ges beázásokkal illetve a
jelzett munkálatokkal kap-
csolatosan bérlõ a bérbe-
adóval szemben semmi-
lyen jogcímen nem tá-
maszthat követelést.
• figyelembe kell venni,
hogy a csarnok fogadó-
szerkezetének teherbírása
1.200 kg/m2.
A nyertes pályázónak tu-
domásul kell vennie, hogy
amennyiben a döntésrõl
szóló értesítés kézhez véte-
lét követõ 30 napon belül a
bérleti szerzõdést nem köti
meg, erre vonatkozó igé-
nyét a pályázat kiírója
okafogyottnak tekinti és a
pályázó a befizetett pályá-
zati biztosítékot elveszíti.
A bérbeadó a bérleti díjat

minden tárgyév elején az elõ-
zõ évi infláció KSH által közzétett mértékével emeli.
A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti díj
alapján történik a döntés. A pályázaton azon
ajánlattevõk vehetnek részt, akik a pályázat be-
nyújtásának határidejéig a bérleti jog biztosításá-
ra a bánatpénzt befizetik. A bánatpénzt az Óbu-
dai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárában (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7.) készpénzben kell letétbe
helyezni. A bánatpénzt helyiségenként kell leten-
ni. Az eredményhirdetést követõ nyolc napon
belül a nem nyertes pályázók részére a bánat-
pénzt visszafizetik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz
eleget a pályázati kiírásban elõírt valamennyi
feltételnek. Az érvényesen benyújtott pályázato-
kat az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. igazgatósága a
pályázat beadása után a soron következõ ülésén
bírálja el, annak eredményérõl a pályázókat írás-
ban értesíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogát,
hogy a legjobb ajánlatot tevõkkel a tenderbontást
követõen tovább tárgyaljon, zárt versenytárgya-
lást tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás
nélkül, részben vagy egészében eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A nyertes pályázónak a megszerzési díj teljes ösz-
szegét az igazgatóság döntésérõl történõ írásbeli
értesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül az ön-
kormányzat részére meg kell fizetnie.
Ahelyiségek megtekintéséhez idõpont egyeztethetõ
az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Értékesítési, Helyi-
ség- és Telekhasznosítási Osztályánál (1033 Buda-
pest, Mozaik utca 7., telefon: 430-3468). A pályáza-
tokkal kapcsolatban
további felvilágosí-
tást lehet kérni a
fenti telefonszámon
és címen.

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályázatot hirdet a Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában álló, 
nem lakás céljára szolgáló, üres helyiségek bérbeadására

* A Szõlõkert utcai iroda/raktárnál közmûátalány is fizetendõ, melynek összege: 150.000 Ft/hó
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A szüret mindig ünnep volt,
és a különbözõ történelmi
korokban is jóval többet je-
lentett az egyszerû munká-
nál. Nem véletlen, hiszen
egész évi munkájával ekkor
szembesült - és szembesül
napjainkban is - a szõlõmû-
velõ. Voltak olyan idõszak-
ok, amikor még a hadviselõ
vitézek is hazasiettek a
szüretre, sõt a törvényke-
zés is szünetelt. 

A múlt század köze-
péig október végén

zajlott a szõlõtermés be-
takarítása. Október 28-
a, Simon-Júda, a szõlõk
védõszentjének napja
elõtt nem kezdõdhetett
hivatalosan a szüret.
Olyan szigorúan betar-
tották ezt az idõpontot,
hogy egyes települése-
ken harangzúgás, mo-
zsárágyúk dörgése je-
lezte a munka kezdetét. 

A szüret menete
Egyszerû volt a szüret

menete. A kisebb birtoko-
soknál a rokonok, ismerõ-
sök segítettek, akiket a
gazda cserébe ebéddel kí-
nált meg. Aszüreti étkezé-

sekbõl nem hiányozhatott
a pogácsa, a lacipecsenye,
a gulyás, a töltött káposz-
ta, a bor, és persze a pálin-
ka se. A nõk, lányok, asz-
szonyok szedték a fürtö-
ket, görbe késsel, kacor-
ral, vagy metszõollóval
dolgoztak. Aférfiak putto-
nyoztak, kezükben frissen
vágott vesszõ volt, amely-
re minden puttony szõlõ
után egy-egy rovást vés-
tek. A szedõk mögött, ke-
zében kis pálcával az úgy-
nevezett pallér járt, akinek
a munka menetének irá-
nyítása volt a feladata, és
annak ellenõrzése, hogy
egy tõke se maradjon le-
szedetlen, egy sor se ma-

radjon ki. A puttonyból a
szõlõt egy nagy edénybe
öntötték, amit terhesnek
hívtak; a gyerekek, a ke-
zükben lévõ, három-négy-
ágú karókkal, a csömösz-
lõvel zúzták a szõlõt. 

A szüret befejezését a
felcsendülõ végzésnóta
jelezte, ekkor szekereken
hazavitték a terhest és az
embereket. Ezután kezdõ-
dött a szõlõ feldolgozása,
a darálás, áztatás, taposás,
préselés. A régi idõkben
szokás volt, ha a gazda ki-
vívta a puttonyosok meg-
becsülését, hogy a legé-
nyek négyágú szõlõkoro-
nát készítettek számára.
Felpántlikázva, tisztele-

tük jeléül adták át a házá-
nál, amire a gazda áldo-
mást ivott a munkásaival.
A gazdagok szürete ter-
mészetesen mind tartal-
mában, mind külsõségei-
ben eltért az egyszerûbb
kisbirtokosokétól. Meg-
bíztak egy szüretgazdát,
általában a vincellérüket,
hogy képviselje õket, és
irányítsa a munkát. Ennek
végén rendezték meg a
szüreti bált, amely alkal-
mat kínált a szórakozás
mellett rokonlátogatásra,
ismerkedésre vagy el-
jegyzésre is. 

A szüretet, mivel kö-
zösségi munka, általá-
ban a vidámság, tréfál-
kozás, az éneklés jelle-
mezte. Mikor véget ért a
szüret, levonulva a
hegyrõl, szüreti koszo-
rút vittek a vállukon,
ami fém- vagy favázra
aggatott szõlõfürtökbõl
állt, amit pántlikával,
búzával díszítettek. A
feudalizmus idején a
menet a földesúr házá-
hoz vonult, köszönteni.
Ilyenkor verses rigmu-
sokban emlékeztek meg
a gazda nagyvonalúsá-
gáról vagy fukarságáról.
Általában a földesúr
megvendégelte ekkor a

munkásait, és táncmu-
latságot is tartott. 

Szüreti bál 
és felvonulás
A szürethez kapcsoló-

dó bál és felvonulás régi
szokásokban gyökere-
dzik. Az ókori görögök
Dionüszosz-kultusza a
rómaiak Bacchus ünnep-
ségeivel folytatódott. A
kereszténység kezdetén
ezek az ünnepségek a
böjt elõtti farsang idejé-
re tolódtak. Az 1700-as
évektõl, a népi szüreti
szokások kialakulásával
az októberi, novemberi
idõszakra húzódtak át az
ünnepek. Bacchust nem
római istenként, hanem
hordón ülõ bábuként,
vagy huszárként ábrá-
zolták nálunk a felvonu-
lásokon. Baksusnak ne-
vezték, egyik kezében
lopótököt, a másikban
koccintásra kész poharat
tartott. A menet fontos
szereplõje volt a borki-
rály vagy bálkirály, õ
volt a felelõs az esti mu-
latság megrendezéséért.
A szüreti felvonulás két
állandó szereplõje volt a
tolvaj és a csõsz, akik
veszekedésükkel szóra-
koztatták a közönséget.
De számos más beöltö-
zött szereplõje is volt a
menetnek, például a tö-
rök, a szerecsen vagy a
vándorárus. A különbö-
zõ településeken más és
más szokások alakultak
ki, a lényeg azonban ha-
sonló volt: vidámsággal
zárták le a gazdaság
egyik nagy eseményét, a
szüretet. A szüret a ko-
moly szakmai munka és
a népi örömünnep keve-
réke ma is. Ismertebb,
nevesebb szõlõtermõ vi-
dékeinken a szüreti mu-
latságok ma is élnek, és
idegenforgalmi látvá-
nyosságok. 

Szüret, bor, szokások

Receptek
A hagyományos szüreti étel a töl-
tött káposzta, vagy gulyás volt.
Olyan ételek, amiket csak melegí-
teni kellett, és már lehetett is en-
ni a szõlõben, a munka szüneté-
ben. A szüreti szokások módja,
formája sokat változott az utóbbi
években, így csak annyi biztos,
hogy a szürethez hozzá tartozik
az evés-ivás, a bál, a felvonulás.
Most néhány olyan receptet aján-
lunk, amely a szõlõhöz, borhoz
kapcsolódik, és emiatt illeszke-
dik a szürethez.

Boros körteleves
Hozzávalók: 75 dkg körte, 5 dl tej,
2 evõkanál liszt, fél citrom, 5
szem szegfûszeg, 2,5 dl fehérbor.
Elkészítés: a meghámozott körtét
feldarabolva beletesszük egy fazék-
ba, majd hozzáadjuk a szegfûszeget,

és forró tejjel leöntjük.Ha a gyümölcs
megpuhult, behabarjuk a liszt és ke-
vés víz keverékével, majd összefor-
raljuk.Végül a citrom levével és a bor-
ral még forralunk rajta egyet.Hidegen
és melegen is fogyasztható.

Csirkemell 
szõlõmártásban

Hozzávalók: 80 dkg filézett csirke-
mell, fél kg fehér szõlõ, 10 dkg vaj,
1 dl fehér bor, 3 evõkanál liszt, 4 dl
tej, 1 citrom, ízlés szerint só.
Elkészítés: a húst feldaraboljuk, ke-
vés sóval megdörzsöljük, lisztben
megforgatjuk és a felforrósított vaj-
ban elõsütjük, kiszedjük, félretesz-
szük. A visszamaradt vajban megpi-
rítjuk a lisztet, felengedjük 25 dkg
szõlõ kifacsart levével, a tejjel meg a
borral, majd felforraljuk. Citromlével
ízesítjük, majd beletesszük a csirke-
mellet, és puhára pároljuk.hozzáad-

juk a maradék szõlõt, még egyszer
felforraljuk, és azonnal tálaljuk.

Muffin szõlõvel 
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg
cukor, reszelt narancshéj, fél cso-
mag sütõpor, 1 mokkáskanál szó-
dabikarbóna, fahéj, 5 dkg darált
dió, 1 csomag vaníliás cukor, 1
tojás, 1 dl tejszín, 10 dkg szõlõ.
Elkészítés: egy tálban összekeverjük
a száraz anyagokat.Egy másik tálban
az olvasztott margarint, a tojást és a
tejszínt.A két tál tartalmát egybekever-
jük, hozzáadjuk a szõlõszemeket,
majd óvatosan elkeverjük, hogy a szõ-
lõ ne törjön össze.A sütõformát kibélel-
jük muffin papírral (a szilikonos formát
nem kell kibélelni) és belekanalazzuk a
masszát. A tetejét megszórjuk egy kis
cukorból, margarinból és lisztbõl ké-
szült morzsával.Elõmelegített sütõben
20-25 perc alatt megsütjük.
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A pályázat célja:
A pályázat célja, hogy friss, elõremutató,
kortárs mûveket mutasson be, melyek a
„Római P’Art” szlogenre reflektálnak.

A benyújtható pályamû meghatározása:
A pályázatra bármilyen eljárással készített
táblakép benyújtható. (Technikai megkö-
tés 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, valamint
az érdeklõdésre való tekintettel a pályáza-
ton indulhatnak a Fiatal Képzõmûvészek
Stúdiójának a tagjai is, ha rendelkeznek a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen szer-
zett diplomával. Más mûvészek (feltétel:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen szer-
zett diploma) pályamunkáinak befogadá-
sáról egyedi elbírálás szerint dönt a zsûri.
• A pályázaton a kiírók által meghívott III.
kerületi képzõmûvészek is részt vehetnek,
amennyiben a pályázati kiírás feltételeit
elfogadják.
• A pályázaton új, kiállításon és korábbi
pályázaton még nem szerepelt képzõmû-
vészeti alkotással lehet részt venni.
• A pályázó ki-
zárólag saját,
eredeti alkotá-
sával pályázhat.
E feltétel meg-
sértése esetén a
pályázat ér-
vénytelen. A pá-
lyázó pálya-
munkájának be-
küldésével egy-
ben azt is kije-
lenti, hogy az
alkotás saját
szerzõi mûve,
azzal nem sért
más szerzõi jo-
got, valamint
tudomásul ve-
szi, és magára
nézve elfogadja
a szerzõi és fel-
használói jo-
gokról szóló tá-
jékoztatást.
• Az átvételkor
átvételi elismer-
vényen rögzítik

az alkotó adatai mellett a mû adatát. Az át-
vételkor 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 Gyûjte-
mény részét képezik, az alkotások kezelé-
sérõl 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 pá-
lyázat kiírója a pályamûrõl esetlegesen ké-
szült reprodukciót - könyv alakban, illetve
elektronikus formában -megjelentesse, és
ennek érdekében a pályázat kiírója számá-
ra kizárólagos, korlátlan idõre szóló fel-
használási jogot ad a pályázó nevének fel-
tüntetése 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 ki-
író.
• Azok a pályamunkák, amelyek nem fe-
lelnek meg a kiírásban foglalt feltételek-
nek, a pályázatból kizárják.
• A pályamûvek visszaadása: az alkotások

elszállításáról a pályázónak kell gondos-
kodnia.

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: 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 különdíjas kiosztható.
• Eredményhirdetés és díjkiosztó: 2015
májusában, az Óbuda Napja alkalmából
rendezett 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
leírtak megváltoztatásának jogát fenn-
tartja!
(Információ: Borbély Rita kulturális és turisz-
tikai referens, e-mail: borbely.rita@obuda.hu;
telefon: 437-8834.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a Fellini Római 
Kultúrbisztró képzõmûvészeti pályázatot hirdet 

„Római P’Art 14.” címmel 

FOTÓ: ASSAY PÉTER

obuda_2014_21.qxd  2014.11.05.  15:33  Page 36



2014/21. szám Szabadidõ – Hirdetés
37

Rejtvényünkben Babits Mihály: Szüret elõtt címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 2. és a
függõleges 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 2. Az idézet eleje (zárt betûk: E. K.
É. C.). 12. Felfogott. 14. Svájci folyó. 15. Ütlegel.
16. Idegen Károly. 17. S.GY! 19. Jóhiszemû. 20. Jól-
lakott. 21. Z. Y. S. 22. Cselekedete. 23. Közel-keleti
félsziget nevével kapcsolatos hely. 24. Vatikáni, spa-
nyol és belga autók jele. 25. Olaszokra mondják. 26.
Részben fodrász! 27. Vízi ragadozók. 29. Budapesti
fürdõ. 31. Börtönben van. 32. Mosásra váró, névelõ-
vel. 34. Kettõzve sárkány. 35. Távol-keleti kordéféle.
37. Ingféle angolul. 38. Belül rezget! 39. … minde-
nit, nahát. 40. Égboltja. 41. Norvég, francia és togoi
autók jele. 42. Barlangban is van. 44. K. G. H. 45. Jer.
46. Eddig érõ paszuly. 47. Fejér megyei helység for-
dítva. 48. Úriasszonyféle megfordulva. 49. Zoll-lal is
ismert. 50. Egyfajta szertartás. 51. Felém közeleg
(két szó). 
FÜGGÕLEGES: 1. Az idézet másik része (zárt be-
tûk: K. T. E. N. K. A.). 2. Étteremben adják. 3. Izom-
féle. 4. Latin kötõszó. 5. Megkevert est. 6. Békés me-
gyei helység. 7. Ropogtatni való. 8. Fordított korszak.
9. Tiltás. 10. Iktatod. 11. Korábbi üdítõital. 13. Olasz
tésztás étel. 18. Egykori vármegyénk. 19. Az etióp
császárt nevezték így, ékezet nélkül. 22. Lefolyótisztí-
tó márka. 24. Tartószerkezet. 27. Ütközés hangja. 28.
… Rider, amerikai sorozat. 30. Benczur Gyula egyik
festménye. 32. Névelõs erõs illat. 33. Ittrium és réni-
um vegyjele. 36. Szerelvényanyag. 38. Röpke, tisza-
virág életû. 41. Kamaszkorom legszebb …, korábbi
amerikai film. 43. Igazságáért harcol. 44. Hajszín. 47. … Basinger,
amerikai filmszínésznõ. 47a. Dereka egynemû betûi. 50. Máltai és
spanyol autók jele. 52. Fordított doki. Ipacs László

Az október 17-én megjelent, 
„Hazai séták” címû rejtvényünk megfejtése: 

„Katona József Múzeum; Falumúzeum; Éneklõ Kanonoki Ház”.

Szüret elõtt 
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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 tanácsadást
nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-6228-as tele-
fonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail címen lehet.)
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást
tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 órá-
ig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõze-
tes 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.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
uniós források segítségével felújítja a
Budapest Északi Vasúti Duna-híd-
Pilisvörösvár közötti vasúti vonalsza-
kaszt és a vonalon lévõ mûtárgyakat.

Jelenleg a Bécsi utat és a vasút-
vonal déli oldalán a Solymár-

völgyi utca és térsége ingatlanjait
a Solymár-köz köti össze, ami a
meglévõ Üröm megállóhely tér-
ségében biztosítja az átkelést. A
felújítás miatt a vasúti átjárót no-
vember 4-tõl lezárta a közúti for-
galom elõl az Aranyhegy Konzor-
cium. Az átjáró a vasútvonal re-
konstrukciója után csak gyalogos
és kerékpáros közlekedés lebo-
nyolítására lesz alkalmas. Az új
vasúti nyomvonal déli oldalán ta-
lálható ingatlanok autóval történõ
megközelítése a megszûnõ átjáró-
tól Budapest felé megközelítõleg
600 méterre található útátjárón és

a vasúttal párhuzamos földúton
lesz biztosítva. Az említett útátjá-
ró és földút építése folyamatban
van, várhatóan november máso-
dik felétõl lehet rajta közlekedni.
Az útátjáró és földút kialakításáig
a Solymár-köz, Solymárvölgyi út
ingatlanjai a Kocsis Sándor út-
Solymárvölgyi úton érhetõk el
gépjármûvel. Ezt az útvonalat a
vasútvonal felújítása alatt és után
is korlátozás nélkül lehet használ-
ni. Az Üröm megállóhely közelé-
ben megszûnõ útátjáró 10-es fõút
felõli oldalán P+R parkoló épül,
ami lehetõvé teszi majd a megál-
lóhely közvetlen gépjármûvel tör-
ténõ elérését.

(A projekt a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium megbízásából a
NIF Zrt. beruházásában 85 szá-
zalék európai uniós és 15 száza-
lék állami forrás felhasználásá-
val valósul meg.) sz

Lezárták az átjárót 
az Ürömi megálló közelében
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Hahota
- Mit mondanak az isko-
lában a legtöbbször?
- Nem tudom.
- Pont azt…

* * *
Barátnõk találkoznak
hosszú idõ után.
- Hallom, meghalt a fér-
jed!
- Képzeld, alig hat nap-
pal az esküvõnk után...
- Szegény! De legalább
nem szenvedett sokat!

* * *
Mit mérünk szellem/
négyzetméterben?
- A lidércnyomást.

* * *
Tûzvédelmi oktatáson
kérdi Pistikétõl az elõ-
adó:
- Na, fiam, mit csinálnál,
ha észrevetted, hogy ki-
gyulladt a ruhád?
- Egyszerû: nem ven-
ném fel! - feleli Pistike.

* * *
Egy nõ a buszon újsá-
got olvas. Rátalál egy
cikkre, ami a világ halá-
lozási statisztikájával
foglalkozik. Annyira fel-
csigázza a hír, hogy
odafordul a szomszéd-
jához:
- Hallotta már, hogy
minden pillanatban,
amikor csak levegõt ve-
szek, meghal valaki a
világon?
Erre a szomszédja re-
zignáltan:
- Akkor talán próbálkoz-
zon a fogmosással!

* * *
- Jean, már régóta fi-
gyelem, hogy egyre ke-
vesebb szivar van a do-
bozomban.
- Esküszöm, nem én
voltam! Nézze, még há-
rom kartonnal van az
elõzõ helyemrõl...

* * *
- Ugyebár a képen is lát-
hatjátok, a New York-i
Szabadságszobor egyik
kezében könyvet tart, a
másikban fáklyát. Ki tud-
ja megmondani, mit jel-
képez a fáklya? Tessék,
Móricka!
- Azt, hogy sötétben
nem lehet olvasni.

A gazdálkodás-menedzs-
ment szak végzõs hallga-
tója az Óbudai Egyetemen
Aranyi Tímea. Bizonyára
évfolyamtársai, tanárai is
meglepõdtek, amikor fel-
tûnni látták õt a Magyar-
ország Szépe Verseny dön-
tõjének televíziós közvetí-
tésén: részvételét ugyanis
sokáig titokban tartotta.

- Még a szüleim elõtt is
- árulta el. - Õk tudták,
hogy érdekel a modell pá-
lya, hiszen korábban
nyertem már elsõ díjat
Pesterzsébeten az Erzsé-
bet-bál szépségverse-
nyén, és különdíjat egy
Tõserdõn rendezett verse-
nyen, de hogy a Magyar-
ország Szépe választáson
indultam, csak akkor árul-
tam el nekik, amikor már
bejutottam a döntõbe.

Ott pedig könnyedén
került a legjobb nyolc
versenyzõ közé. Amint

Tímea elmondta, gye-
rekkora óta szerette vol-
na itt kipróbálni magát.

- Mindig néztem a szép-
ségkirálynõ-választáso-
kat, és régi vágyam volt,
hogy versenyzõként ott
szerepeljek én is. Szívesen
vállalnék a jövõben mo-
dell feladatokat. A fotózás
jobban érdekel, mint a ki-
futó, de természetesen ki-
hívásnak tekintek minden
felkérést - mondta. 

Tímea azt is eldöntöt-
te, hogy a tanulmányait
semmiképpen nem adja
fel az új lehetõségekért.

- Már kisiskolás ko-
romban kiderült, hogy
érdekel a számok világa.
Késõbb fordult az érdek-
lõdésem az üzleti terület
felé. Idén végeztem az
egyetemen, így amellett,
hogy a versenyre készül-
tem, állást is keresek. El
tudom képzelni magam
banki vagy pénzügyi-

számviteli területen, de
nagyon érdekel a logisz-
tika is. Ugyanakkor tu-
dom, hogy a tanulmánya-

imat is folytatni akarom:
szeretnék doktori foko-
zatot szerezni - beszélt a
terveirõl. (kegy)

Egyetem és kifutó 

F õvárosunk lett a vi-
lág harmadik leg-

jobb városa az amerikai
Condé Nast Traveler (az
egyik legmeghatáro-
zóbb utazási magazin)

olvasóinak szavazatai
alapján. Az elsõ helye-
zett Firenze, a második
pedig a dél-karolinai

Charleston. A magazin
listájának összeállítói
szerint Budapest kávé-
házaival és fürdõivel ér-

demelte ki az elõkelõ
helyezést. Külön kieme-
lik a New Yorkot és a
Gerbaud-t, a Király és a
Rudas fürdõt. A 2013.
évi gyõztes, a Mexikó-
ban található San
Miguel de Allende idén
csak az ötödik helyet
szerezte meg, ezt követi
Prága és Róma. Barce-
lona mindössze a nyol-
cadik legnépszerûbb vá-
ros, míg Bangkok a ti-
zenharmadik, Bécs pe-
dig csupán a tizenötödik
pozíciót szerezte meg.  

Budapest a harmadik legjobb úti cél

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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