
Az általános iskolás gyerekek biztonságos
közlekedését több helyen rendõrök, közterü-
let-felügyelõk és polgárõrök biztosítják.

Október 10-én kerület-takarítási akciót
szervez az önkormányzat az FKF Zrt.-vel
együttmûködve.

A római-parti sportélet élénkítésére ifjú-
sági sportprogramot állított össze a Ró-
mai Teniszakadémia.13 29

Egyenruhások vigyáznak a gyerekekre Ifjúsági sportprogram a Teniszakadémián

15
Indul az õszi nagytakarítás!

XV. évfolyam 18. szám             Megjelenik kéthetente              2009. szeptember 15. 

Ó budának eddig
egy egyeteme

volt, a XIV. században.
Hamarosan történelmi
pillanat tanúi lehetünk,
amikor a Budapesti
Mûszaki Fõiskola egy-
kori elõdjéhez hasonló-
an Óbudai Egyetemmé

válhat. Dr. Rudas Im-
rét, a fõiskola rektorát
többek közt arról kér-
deztük, mindehhez mi-
lyen kritériumoknak
kellett megfelelnie a
felsõoktatási intéz-
ménynek? 

INTERJÚ A 10. OLDALON

Csúszással ugyan, de
befejezték a Kunigunda
útja-Bojtár utca keresz-
tezõdésében a körfor-
galom építését. A mû-
szaki átadás szeptem-
ber 1-jén történt.

FOLYTATÁS A 4. OLDALON

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának öt intézménye - köztük a Bárczi Géza utcai óvoda - kapott HUPLE mozgáskoordinációs segédeszközt a Gé-
zengúz Alapítványtól. Dr. Schultheisz Judit gyermekorvos és Bús Balázs polgármester szeptember 4-én adta át az eszközöket.     BÕVEBBEN AZ 5. OLDALON

Egyensúly- és koordinációfejlesztés HUPLE-val

Félgömbben mozdulnak a tér minden irányába

Egyetem Óbudán Körforgalom 
a Bojtár utcában Kétszázezer forintot

nyert a polgármesteri
hivatal békásmegyeri ok-
mányirodája úgynevezett

bababarát terület kialakítá-
sára. A kisgyermekes szü-
lõk, kisbabával érkezõ
anyukák ezután nyugodt
körülmények között intéz-
hetik hivatalos ügyeiket a
barátságos, szükség szerint
szeparált környezetben. 

RÉSZLETEK A 3. OLDALON

Következõ számunk ok-
tóber 2-án,pénteken jele-
nik meg! Korábbi szá-
maink is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

Bababarát békásmegyeri okmányiroda

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Önkormányzat

L átványosan halad a
felújítás a Flórián

téri Faluházban. A 10
emeletes, 315 méter
hosszú, 15 lépcsõházas,
886 lakásos óriási tár-
sasház egyharmadán

már befejezték a hom-
lokzat színezését, ami-
rõl elmondható, egye-
dülálló hazánkban.

Az épület tetejének el-
sõ negyedében már tel-
jesen kész a szigetelés,

folyamatosan építik ki a
napkollektor-rendszert,
mely a használati me-
legvizet állítja majd elõ.
Tûzvédelmi szempont-
ból is felkészítették a
házat: oldalain minden

emelet közé olyan réte-
get tettek fel, ami nem
engedi a lángok terjedé-
sét. (A rekonstrukcióról
lapunk augusztus 4-ei
számának 3. oldalán ol-
vashatnak bõvebben.)

Színesedik a Faluház Testületi ülés
Soron következõ ülését -
a II. féléves munkaterv
szerint - szeptember 30-
án 10 órától tartja Óbu-
da-Békásmegyer Képvi-
selõ-testülete a Városhá-
za tanácskozótermében.

Facebookon 
az önkormányzat

Újabb fórumon található
meg Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata. Aki
már regisztráltatta magát
a Facebook közösségi ol-
dalon és Óbuda-Békás-
megyert „rajongóként” be-
jelölte, az az eddigieknél is
gyorsabban tájékozódhat
a városrész legfontosabb
híreirõl, eseményeirõl. Az
oldal számos szolgáltatá-
sa ahhoz is segítséget
nyújt , hogy a kerület lakói
ne csak a kerület ügyeirõl
kapjanak gyors informáci-
ókat, hanem egymást is
megismerhessék.

Ügyfélfogadás 
a hivatalban

A polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje: hét-
fõn 14-tõl 19, szerdán 8-tól
16.30, csütörtökön 8-tól
12 óráig.Kedden és pén-
teken nincs félfogadás.

Bús Balázs polgármes-
ter az ország, és ben-

ne Óbuda élhetõségének,
szerethetõségének zálo-

gát az oktatási rendszer,
és vele együtt a társada-
lom moráljának megújítá-
sában látja. 

A polgármester Széche-
nyi szavait idézve úgy fo-
galmazott: „Sokan azt
gondolják: Magyarország
- volt; én azt szeretem hin-
ni: - lesz!” Hozzátette, a
megszerezhetõ ismeretek
átadása mellett az oktatók-
nak az egyetemes emberi
értékeket is meg kell is-

mertetniük a hallgatókkal,
egyebek mellett a jó és a
rossz megkülönböztetésé-
nek képességét, valamint a
könnyen megszerezhetõ,
látszatsikerek csábításának
való ellenállás erényét. 

Feltette a kérdést: ha a
szülõk generációja nem
szolgáltat vállalható és kö-
vetendõ mintákat, vajon
mitõl válna jobbá a köz-
morál? Szavai szerint en-
nek a hosszan tartó meg-
újulási folyamatnak a kiin-
dulási pontja a helyi kis
csoportokban, közössé-
gekben keresendõ.

Örömének adott hangot,
amikor elmondta: a város-
rész a felsõoktatás terüle-
tén bíztató jövõ elé néz,
igazi campussá válhat, mi-
vel az Aquincumi Techno-
lógiai Intézet 2010-re ter-
vezett indulásával már há-
rom magas szintû felsõfo-
kú okatási intézményt is
magáénak tudhat a kerület.

A tanévnyitó elõtt dr.
Juhászné Belatiny Kata-
linnal, a Zsigmond Király
Fõiskola elnökével közö-
sen felavatták a Kelta ut-
ca 2. szám elõtti megújult
közteret. OBUDA.HU

Köztéravató tanévnyitóval a Zsigmond Király Fõiskolán

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet
a kerületben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkor-
mányzat által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül fel-
ajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elekt-
ronikus levelezõrendszerünkön keresztül a különbözõ pályáza-
ti lehetõségekrõl és a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos
információkról.Ha igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt
jelezni szíveskedjenek Tófejy Éva csoportvezetõnek, a tofe-
jy.eva@obuda.hu email címen.

Levelezõlista civil szervezeteknek

Az oktatásban a közérdek, azaz a versenyképes tudás átadása
mellett mind nagyobb teret nyert az egyetemek és fõiskolák
fenntarthatóságának anyagi szempontja. Egyebek mellett er-
rõl is szólt a városrész polgármestere a Zsigmond Király Fõis-
kola szeptember 1-jei tanévnyitó ünnepségén. 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A polgármesteri hivatal
okmányirodáját a fõváros
legnagyobb forgalmat le-
bonyolító irodájaként tart-
ják számon, országos szin-
ten a 7. helyen áll a rang-
sorban. Az önkormányzat
vezetése kiemelt figyel-
met szentel az irodának,
az elmúlt években számos
fejlesztés valósult meg az
ügyfélbarát, szolgáltató
közigazgatás jegyében. 

Agyermekbarát ügy-
intézés érdekében

kihelyezett okmányirodá-
ban a pályázatot megelõ-
zõen is biztosították a kul-
turált várakozás feltételeit.
Helyben elérhetõ nyom-
tatványokkal, szakszerû,
gyors és soron kívüli ügy-
intézéssel igyekeznek
könnyíteni a kisgyerme-
kes ügyfelek helyzetén.
Az iroda akadálymentes,
ügyfelei babakocsival is
könnyen megközelíthetik. 

A mostani fejlesztés
pályázati pénzbõl való-
sulhatott meg. Az Egész-
ségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztéri-
um által kiírt pályázaton
nyert 200 ezer forintból
úgynevezett bababarát

területet alakítottak ki,
ahol a kismamák ügyin-
tézés közben, szükség
szerint félrevonulhat-
nak, megetethetik, tisz-
tába tehetik gyermekü-
ket, a nagyobbacska
gyerekek pedig játékkal

tölthetik az idõt. A pá-
lyázaton való indulásnak
aktualitást adott, hogy
idén júniustól az ok-
mányirodák feladatköre
tovább bõvült. Ettõl az
idõponttól kezdve a 0-14
éves korosztály is kap-

hat személyazonosító
igazolványt. A fejlesz-
téssel a leendõ kis ügy-
felek fogadására is ké-
szülve, a gyermekbarát
ügyintézés színvonalá-
nak, feltételrendszeré-
nek javítását, bõvítését
tûzték ki célul. 

- Az eddigi tapasztala-
tok kedvezõek, az édes-
anyák örömmel fogad-
ták, hogy nem kellett
ügyintézés közben haza-
menniük megetetni
gyermeküket, és a síró
babákat is könnyebben
meg tudják nyugtatni a
barátságos környezet-
ben. Az önkormányzat
saját költségvetése ter-
hére bababarát területet
alakíttat ki az óbudai
okmányirodában is a
közeljövõben - jelentet-
te be Bús Balázs polgár-
mester az átalakított iro-
da szeptember 3-ai át-
adásán. 

Az anyukák nyugodt körülmények között intézhetik hivatalos ügyeiket

Bababarát békásmegyeri okmányiroda

A Lengyel Köztársaság Nagykövet-
sége, Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata és Óbuda-Békásmegyer
Lengyel Kisebbségi Önkormányza-
ta szeptember 1-jén közösen em-
lékezett meg a
II. világháború
kitörésének 70.
évfordulójáról
az Óbudai Tár-
saskörben. 

A z „Isten-
nek, hazá-

nak, felebarát-
nak” címû kiál-
lítást Joanna
Stempiñska, a
Lengyel Köz-
társaság rend-
kívüli és meg-
h a t a l m a z o t t
n a g y k ö v e t e
nyitotta meg
Szepessy Ta-
más alpolgár-
mester és Grze-
gorz Lubczyk
volt budapesti
nagykövet je-
lenlétében. A
kiállítás meg-

nyitó egyben elsõ rendezvénye
volt a lengyel nagykövetség ál-
tal szervezett „Lengyel szep-
tember” címû rendezvénysoro-
zatnak. 

A II. világháború kezdetére emlékeztek

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Beruházás – Közlekedés

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A körforgalmon áthala-
dó autósok kifogásolták,
hogy érthetetlen módon,
túl hosszú ideig kellett
kerülgetniük a futómû-
vet és a jármûvek gumi-
abroncsát sem kímélõ,
kilógó csatornafedele-
ket. 

A beruházást a helyi
önkormányzat kérésére
az MTV székház kivite-
lezõje, név szerint a
Market Építõ Zrt. saját
költségén végezte. A cég
készségesnek mutatko-
zott és mintegy 160 mil-
lió forintból alakította ki
a csomópontot. Idõköz-

ben azonban a munka
folytatásához hiányzott
egy, a Fõvárosi Csator-
názási Mûvek
Zrt. által ki-
adandó enge-
dély, melynek
hiánya miatt
n é z e t e l t é r é s
adódott a csa-
tornázási mû-
vek és a cég kö-
zött. 

Az önkormányzat ve-
zetése nem kívánt bele-
szólni a társaságok vitá-
jába, mivel azonban az
ügy közérdeket, köze-
lebbrõl a helyi lakosokat
közvetlenül érintette,

Szepessy Tamás polgár-
mester-helyettes arra
kérte a csatornázási mû-

vek illetékeseit,
hogy az elõírá-
sok betartása
mellett, konst-
ruktív hozzáál-
lásukkal segít-
sék a kivitele-
zõt a beruházás
mihamarabbi
befejezésében. 

Kérésének a csatorná-
zási mûvek eleget tett,
az ügy végére azóta pont
került. Szeptember 1-jén
új körforgalmi csomó-
ponttal gazdagodott
Óbuda. Sz. Cs.

Elkészült a körforgalom
a Bojtár utcában

AMargit híd lezárása
miatt a Fõvárosi

Önkormányzat megvál-
toztatta a forgalmi rendet
az Árpád hídi felhajtó
környékén: hogy a belsõ
kerületekbõl érkezõknek
könnyebb legyen a Lajos
utcából felhajtani a hídra,
ezért a Vörösvári út-La-
jos utca felõl két sávosra
bõvítette a felhajtást, a
Szentendrei út felõl vi-
szont egy sávosra szûkí-

tette - mondta az Info-
Rádiónak Bús Balázs, aki
kiemelte: magyarázatot
és hatástanulmányt kér-
tek a fõvárostól, de ezt
nem kapták meg. A pol-
gármester hangsúlyozta:
szeptember 2-án reggel
azt tapasztalta, hogy a
Lajos utca felõl nem je-
lent meg akkora forga-
lom, mint amire számí-
tottak, míg a Szentendrei
úton elképesztõ káoszt

okozott a forgalmirend
változása. Ezen a vona-
lon két busz is közleke-
dik, amelyek ritkán jár-
nak, így a forgalmi át-
eresztõképesség csök-
kentése miatt lassan tud-
nak haladni - tette hozzá. 

Bús Balázs szerint
kapkodva és összehan-
golatlanul végzik a fel-
újításokat a fõvárosban.
Célszerûbb lett volna,
ha a Margit híd lezárását
összehangolják a rak-
part felújításával - véle-
kedett. Ha a helyzet nem
javul, vissza kell állítani
az eredeti rendet az Ár-
pád hídi felhajtó kör-
nyékén.

INFORADIO.HU

Óbuda-Békásmegyer polgármestere szerint óriási dugót
okozott szeptember 2-án reggel a Szentendrei úton az Árpád
hídi felhajtó környéki forgalmirend változás. Bús Balázs az
InfoRádiónak elmondta, ha a helyzet nem javul, vissza kell
állítani az eredeti rendet, azaz meg kell szüntetni a
Vörösvári út-Lajos utca felõl a hídra való két sávos felhaj-
tást és a Szentendrei út felõli egy sávra való szûkítést. 

Dugók a Szentendrei úton

A Római Partért Egyesület az alábbi nyilatkoza-
tot juttatta el szerkesztõségünkhöz.
„A Fõvárosi Önkormányzat a Római-part árvízvédelmi
helyzetének javítása céljából pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez EU-források igény-
bevételére, mely utóbbi szerv is elbírálásra érdemesnek
tartotta a projektet. A Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazgatóságának munkatársai Hu-
ba Bence vezetése alatt azonban sajnos nem tartották
támogatásra érdemesnek a pályázatot, így ismételten
beláthatatlan idõre elúszik annak az esélye, hogy megol-
dás szülessen a Római-part és az annak vonzáskörzeté-
ben érintett több mint 50 ezer ember mûszakilag megbíz-
ható árvízvédelmére, illetve hogy Budapest a Duna fõvá-
rosává válhasson egy kiemelkedõ helyzettel és lehetõsé-
gekkel rendelkezõ partszakasszal.Úgy gondoljuk, hogy a
KVVM illetékesei e döntésükkel Budapestet büntetik.”

Római Partért Egyesület

Római-parti árvízvédelem: 
nem támogatták a pályázatot

A Margit híd felújításának
idejére meghosszabbította a
134-es autóbusz vonalát a
Margitszigetig, a Centenári-
umi emlékmûnél lévõ körön-
dig (szökõkút) a BKV Zrt. 

A26-os autóbusszal
közösen kialakított

ideiglenes végállomásról
hétfõtõl péntekig munka-
napokon 9.06-kor, míg
hétvégén 8.50-kor indul az
óbudai Szentlélek téren át
Békásmegyer felé az elsõ
autóbusz. Az utolsó egysé-
gesen 22.30-kor. A reggeli
idõszakban, az eddigi 134-
es útvonalán 134A jelzés-
sel közlekednek a jármû-
vek. Békásmegyer felõl a 8

óra után induló buszok
mennek a Margitszigetre. 

Felhívjuk a figyelmet,
hogy a meghosszabbított
134-es nem megy be a
Szentlélek téri végállomás-
ra, hanem az Árpád híd
hídfõjénél a 34-es és a 106-
os közös megállójában áll
meg. A 134A viszont érte-
lemszerûen továbbra is a
Szentlélek térrõl indul és
érkezik. A 134-es autóbusz
menetrendje nem válto-
zott, ami azt jelenti, hogy
nagyjából az eddigi indulá-
si idõkben közlekedik to-
vábbra is az autóbusz,
amit egy többletjármû be-
állításával old meg a BKV.

Kertész István

A Margitszigetig jár a 134-es

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Gézengúz Alapítvány a III.
kerületi gyermekek egész-
séges fejlõdése érdekében
szeptember elején több
HUPLE mozgás- és koordi-
nációfejlesztõ segédesz-
közt adományozott óbudai
óvodáknak és bölcsõdék-
nek. Az adományozás célja
a városrészben integráltan
mûködõ bölcsõdékben,
óvodákban ellátott sajátos
nevelési igényû gyermekek
közösségben való fejlesz-
tésének támogatása. 

AIII. kerületben ki-
emelten nagy lét-

számmal élnek korai fej-
lesztésre szoruló gyerme-
kek igen rossz szociális
környezetben. A szülõk
korai munkába illeszke-
dése és a gyermekek ko-
rai bölcsõdébe helyezése
nehezíti a szükséges ko-
rai fejlesztés biztosítását. 

A bölcsõde és óvoda
keretei között szükséges
a fejlesztést megoldani,
ahhoz hogy esélyük le-
hessen a normál iskolai
beilleszkedésre. A böl-
csõdék, óvodák eszköz-
tára országos szinten je-

lenleg sajnos e szakmai
feladathoz szegényes. 

A HUPLE mozgás- és
koordinációfejlesztõ esz-
köz kihelyezésével és fo-
lyamatos szakmai ta-
nácsadással segíti a Gé-
zengúz Alapítvány a kö-
zösségben nevelt gyer-
mekek fejlõdését. A Gé-
zengúz Alapítvány a
szakmai munka támoga-
tásához pályázatot nyúj-
tott be a Budapest Bank
Budapestért Alapítvány-
hoz és e pályázat elnye-
résével képes a támoga-
tást megvalósítani.

Az SNI-s gyermekek-
nél gyermekneurológiai
szakvizsgálatot, utánkö-
vetést, terápiás terv elké-
szítését és a közösségi
nevelés melletti terápia
biztosítását jelenti a csa-
ládoknak a III. kerületi
Önkormányzat hozzájá-
rulásával. 

A bölcsõdei szaksze-
mélyzet képzéséhez
szakmai napot is szervez
az alapítvány, ahol szak-
embereik bemutatják a
közösségi életbe integrál-
ható korai fejlesztés
módszereit, a HUPLE
hatékonyságát, a hozzá
kapcsolódó szakmai ta-
pasztalatokat, tanácsot és
segítséget nyújtanak. 

A Gézengúz Alapít-
ványnál már hosszú évek
óta sikeresen alkalmazott
HUPLE mozgás- és ko-

ordinációfejlesztõ eszköz
segítségével a veszélyez-
tetett fejlõdésmenetû
gyermekek is harmoni-
kusabban fejlõdhetnek,
örömteli, fejlõdésüket
elõsegítõ mozgásformák-
hoz juthatnak, érzelmi re-
aktivitásuk fejlõdik. 

Az eszköz rövid
bemutatása

A HUPLE egyensúly-
és koordinációfejlesztõ,
félgömb alakú eszköz. E
forma lehetõvé teszi,
hogy elmozdulhasson a
tér minden irányába, így
egy folyamatosan változó
ponton támaszkodva
minden pillanatban köve-
ti a benne levõ gyermek
elmozdulásait. Az eszköz
átmérõje lehetõvé teszi a
csecsemõk belefektetését
már újszülött kortól, ké-
sõbb pedig ülve és állva
egészen a kisiskolás ko-
rig tudja használni a gyer-
mek, szükség esetén
megkapaszkodva a szélé-
ben, ami sérült idegrend-
szerû gyermekek eseté-
ben nagyon lényeges. 

A HUPLE már a kora-
gyermekkortól folyama-
tos mozgásra és aktivi-
tásra késztet, játékosan
segíti az egyensúlyozó
szerven keresztül az
idegrendszer fejlõdését,
szenzomotoros érését,
mozgássorok harmoni-
zálását.  

Egyensúly- és koordinációfejlesztés HUPLE-val

Félgömbben mozdulnak 
a tér minden irányába

„HÉKÁS BÉKÁS”-SAL ZÁRULT AZ ÓBUDAI NYÁR. Nyárbúcsúztatóval, melyet „Hékás Bé-
kás” címmel tartottak a Csobánka téren augusztus 30-án, zárult az Óbudai Nyár 2009
elnevezésû, több hónapos kulturális programsorozat. Húsz sátorban várták Békásme-
gyer szívében a játszani, kézmûveskedni vágyó gyermekeket. Nagy sikert aratott a Fa-
bula Bábszínház két elõadása és az Alma együttes koncertje (képünkön), de azok sem
csalódtak, akik a zenék sátrát, a világzenei, vagy éppen a játék udvart keresték fel,
ahol régen elfelejtett játékokkal ismerkedhettek

A VI. Óbudai Orvosnapot és az Egészségügyi Dol-
gozók II. Tudományos Napját szeptember 26-án 9
órától rendezik az Óbudai Társaskörben, a Kiskoro-
na utca 7. szám alatt. A Szent Margit Rendelõinté-
zet Nonprofit Kft., az Óbudai Orvosklub és a San
Marco Alapítvány szervezte esemény témája ezút-
tal a betegségmegelõzés lesz. Az Óbudai Danubia
Zenekar mûsora után dr. Várszegi József, a Szent
Margit Rendelõintézet Nonprofit Kft. ügyvezetõ-
igazgatója nyitja meg a rendezvényt. Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármesterének üdvözlõ
szavai után prof. Dr. Pintér Endre, az Óbudai
Orvosklub elnöke idézi fel az 50 éves rendelõintézet
múltját. Ezt követõen szakmai elõadásokat hallhat-
nak a meghívottak.

Megelõzéssel az egészségért

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata Képviselõ-testü-
letének augusztus végi dön-
tése értelmében krízisla-
kás-keretet hoztak létre.

Ó buda-Békásmegyer
Önkormányzatának

vezetése, Bús Balázs pol-
gármester javaslatára, az
elõvásárlási jog gyakor-
lása helyett más alterna-
tívát dolgozott ki.

A képviselõ-testület
döntött egy krízislakás-
keret létrehozásáról,
melybe indulásként 10
lakást különítettek el.
Ezen új forma célja a la-
kásukat kényszerértéke-
sítés során elveszített
kerületi lakosok lakhatá-
si feltételeinek ideigle-
nes biztosítása az önkor-
mányzat tulajdonában
álló lakásállományból. 

Ezzel a megoldással
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata támo-
gatni tudja a gazdasági
válság következtében
otthonukat elveszítõ, rá-
szoruló lakosokat. 

Ebben a gazdasági
helyzetben a III. kerület,
pénzügyi helyzetét te-
kintve, kizárólag ezt a
döntést tudta meghozni,
hiszen az elõvásárlási
jog gyakorlása alapvetõ
mûködését veszélyeztet-
te volna. Ezért is tett
Bús Balázs polgármes-
ter korábban javaslatot
Bajnai Gordon minisz-
terelnöknek, hogy a
MFB a bedõlt lakáshite-
leket közvetlenül a ke-
reskedelmi bankoktól
vásárolja meg, ezzel ki-
hagyva az önkormány-
zatokat.

Önkormányzati közlemény 

10 krízislakás rászorulóknak

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerületi vál-

lalkozók részére elektronikus levelezési listát

mûködtet, melyen keresztül e-mailben értesülhet-

nek az õket érintõ aktuális országos pályázatokról.

Amennyiben szeretne rákerülni erre a listára és

értesülni a friss pályázati lehetõségekrõl, írjon a

következõ e-mail címre: kiss.nikolett@obuda.hu,

tel.: 437-8596.

Értesülés friss pályázatokról

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Gyermekszemészet
Dr. Szentkirályi Béla sze-
mész szakorvos 0-4 éves
korig fogadja a betegeket
a Csobánka téri rendelõ-
intézetben.Rendelési idõ:
szerdán 8-12 óráig. Tele-
fon: 454-7516, 454-7500.
Beutaló nem szükséges.
* Dr. Szalai Ildikó sze-
mész szakorvos 4 éves
kortól gyógyítja a gyere-
keket szintén a Csobánka
téri rendelõintézetben.
Rendelési idõ: csütörtö-
kön 14-18 óráig. Telefon:
454-7516, 454-7500.

Rendelés szünet
Dr. Hatos Emília gyer-
mekszemész szeptem-
ber 29-tõl október 29-ig
rendelését szünetelteti a
Vörösvári úti Szent Mar-
git Rendelõintézetben.

Speciális
szakrendelés

Lymphoedema speciális
szakrendelés indul októ-
ber 1-tõl a Csobánka téri
rendelõintézetben. Ren-
delési idõ: hétfõn, szer-
dán, pénteken: 8-tól 14
óráig; kedden, csütörtö-
kön 14-tõl 20 óráig. A ke-
zeléseket elõjegyzés
alapján Meszner Károly
gyógytornász végzi.A ke-
zeléseket minden eset-
ben szakorvosi vizsgálat-
nak kell megelõznie, me-
lyet dr. Varsányi László
sebész fõorvos és dr.
Ujváry Adrienne reuma-
tológus végez saját ren-
delési idejében.

Rendelés más
idõpontban

Dr. Somogyi Zoltán szak-
orvos érbetegek konzíliu-
ma rendelése megválto-
zott. Kedden 10-tõl 14
óráig rendel a Csobánka
téri szakrendelõben.

Nyugalmunk érdekében
A Bástyai Frigyes vezette
természetgyógyász fó-
rum - melyet minden hó-
nap utolsó keddjén tart a
Békásmegyeri Közössé-
gi Házban - szeptember
29-én 18 órakor kezdõdõ
összejövetelének címe:
„Nyugalmunk érdeké-
ben; A relaxáció”. (A be-
lépés ingyenes. Cím:
Csobánka tér 5.)

Az egynapos sebészet máso-
dik évének végén csupa jó
hírrõl számolhatunk be.
„Kedvelt” szolgáltatásról
van szó. Egyre több beteg ve-
szi igénybe ezt a lehetõsé-
get. Az eddig elvégzett közel
2000 mûtét során csak egy
esetben volt szükség háttér-
intézmény segítségét igény-
be venni. Minek köszönhetõ
ez a kedvezõ kép? - kérdez-
tük dr. Gulyás Miklóstól, a
Szent Margit Rendelõintézet
Nonprofit Kft. sebészeti osz-
tályvezetõ fõorvosától.

- Igen gondosan válogat-
juk meg betegeinket, akik
nagyon alapos és kiterjedt
mûtét elõtti kivizsgáláson
esnek át, természetesen
ambulánsan. De a legfon-
tosabb, hogy kiváló szak-
mai kollektíva dolgozik a
mûtõnkben. Igazi csapat-
munka folyik a gyógyítás
érdekében. Fontosnak tar-
tom az emberbarát környe-
zetet, a korszerû, magas
színvonalú betegellátást. A
gyakorlati tapasztalat kor-
szerû vizsgálati eszközök-
kel és módszerekkel páro-
sulva lehetõvé teszi, hogy a
páciens rövid idõn belül
„elégedetten távozzon.”
Úgy gondolom, egy nyi-
tott, demokratikus társada-
lomban csakis az egyenlõ

jogokon és kötelezettsége-
ken alapuló partneri vi-
szony lehet az orvos, a
szakszemélyzet és a beteg
közötti kapcsolat alapja.

- Bõvült a kezdetek óta a
szolgáltatások köre?

- Nem csak a szolgálta-
tás minõsége javult, kö-
szönhetõen az újabb kli-
matizált kórterem és ágy-
szám bõvítésnek, hanem a
szakmai mûtéti paletta is
szélesedett. Jelentõs lépés
a szemészet bekapcsolódá-
sa a mûtéti tevékenységbe.
Nagy gyakorlattal rendel-
kezõ kollégák gyógyítják a
szürkehályogot, korszerû
technikával végzett szem-
lencse beültetéssel. Érvé-
nyes biztosítással rendel-
kezõk részére a beavatko-
zás térítésmentes.

- Melyek azok a problé-
mák, amivel felkeresik a
páciensek?

- Ezek legszélesebb kö-
rével találkozunk munka-
társaimmal nap, mint nap.
Ezek az egészségügyi gon-
dok nem különböznek a
korábbi, több napos ellá-
tással kezelt esetektõl, bár
kevesebb betegséget lehet
az egynaposban ellátni,
mint kórházban. Mégis,
ami közös bennük, hogy
természetes emberi igény-
ként, a betegek minél ke-
vesebb idõt szeretnének tá-
vol lenni megszokott kör-
nyezetüktõl, szeretteiktõl.
Minden tevékenység moz-
gatórugója az otthon. Sok-
szor a szeretetteljes otthoni
légkör gyorsabb gyógyu-
láshoz vezet, mint a „kór-
házi” környezet. Hiszen
egy egészségügyi miliõ
bármennyire is higiénikus,
biztonságos, az otthon me-
legét semmi sem pótolhat-
ja. Bíztatnám betegeinket,
keressenek bizalommal, és
ha orvosilag indokolt, min-
denképpen az egynapos
sebészetet fogom javasolni
részükre.

- Elõzõ beszélgetésünk-
ben szó volt a mûtétet kö-
vetõ otthoni ápolás gondos
megszervezésérõl. Akkor
nem beszéltük meg részle-
tesen ezt a fontos témát.
Kinek a feladata a szerve-
zés, és ez hogyan valósul

meg a gyakorlatban? Mi-
lyen visszajelzések érkez-
nek az otthoni ápolás ered-
ményérõl?

- Mindig az operáló or-
vos kötelessége a beteg és
hozzátartozójának felvilá-
gosítása a mûtét utáni köz-
vetlen és távolabbi teen-
dõkrõl. A beteg és orvosa
állandó telefonkapcsolat-
ban áll egymással, így bár-
milyen probléma azonnal
megbeszélhetõ. Természe-
tesen a mûtétet követõ
kontroll vizsgálatok is a
személyes kapcsolattartás
fontos tényezõi.

Az orvos mellett a kór-
termi tartózkodás alatt az
ápoló személyzet is pon-
tos felvilágosítást ad bár-
milyen kérdés is merül fel
a betegekben. Úgy érzem,
ez a kapcsolat jól mûkö-
dik és kellõ biztonságér-
zetet ad.

- Az egészségügyre jutó
egyre szûkösebb források
hogyan hatnak ki munká-
jukra? 

- Szerencsére az egyna-
pos beavatkozások finan-
szírozása eddig még nem
szenvedett csorbát. Igaz,
nem minden beavatkozást
térítenek valós értéken, de
az egészségügyért felelõs
személyek is látják, hogy
ez a tevékenység hasznos,
költséghatékony, és per-
sze a betegnek kedvezõ.
Jól mûködõ egynapos se-
bészeti „mûhelyek” bizo-
nyos betegségek orvoslá-
sában teljesen kiválthat-
ják a kórházi ellátást, ra-
cionálisabban és gazda-
ságosabban mûködhet-
nek, ahogy ezt a tényt
más, fejlettebb egészség-
üggyel mûködõ orszá-
gokban már régen felis-
merték.

Vörös Éva
Szent Margit 

Rendelõintézet
Nonprofit Kft.

Emberbarát környezet, korszerû, magas színvonalú betegellátás 

Közel 2000 mûtét az egynapos sebészeten
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Az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyer-
mekvédelmi Központ
2009 márciusától az
Új Magyarország
Fejlesztési Terv ke-
retében, „Együtt a
család!” munkacím-
mel új kezdeménye-
zést és programsoro-
zatot indított útjára,
melynek során a
résztvevõk számára
térítésmentes, gyer-
mek- és családköz-
pontú prevenciós
foglalkozásokat, programokat biz-
tosítunk. Célunk segítséget és al-
ternatívát nyújtani a hátrányos
helyzetû, veszélyeztetett vagy csel-
lengõ gyermekek magatartási és
teljesítmény zavaraira, beilleszke-
dési, társadalmi integrációs, csalá-
di és életviteli problémáira. 

Anyári hónapokban a prog-
ramban az intézmény szak-

emberei a kerületi kamasz gyer-
mekek számára indulat- és agresz-
sziókezelési csoportfoglalkozást
bonyolítottak le, melynek során
nagy hangsúlyt fektettünk arra,
hogy a pedagógusokkal és gyer-
mektársaikkal rendszeresen konf-
liktusba kerülõ, 10-16 éves gyere-
kek a családjukban és az iskolában
bekövetkezõ változásokat megfe-
lelõen tolerálják, és  ezen helyzete-
ket kommunikációs- és konflik-
tuskezelési technikák elsajátításá-
val jól kezeljék.  

A projekt munkatársai a nyári
idõszakban a családi ünnepek kö-
ré szervezett, igen sikeres családi
napot és családi délutánt tartottak,
ahol a családok teljes létszámban
jelentek meg. Célunk volt, hogy a
családi napokon, a zenés, játékos
versenyekkel teli programokon
minél több érdeklõdõt lássunk
vendégül. Éppen ezért a rendez-
vényt május 29-én a gyermeknap,
június 19-én pedig a szünidõ kez-
dete köré szerveztük. Acsaládokat
az intézmény szakemberei mellett
egy-egy bûvész és zenész kápráz-
tatta el.  

A családi délután programsoro-
zatban célunk a családi kapcsola-
tok erõsítése és a családi struktú-
rák újraépí-
tése volt. A
programo-
kon a szülõk
és gyerme-

keik közösen játszhattak, kézmû-
veskedhettek a nyár folyamán há-
rom alkalommal.

A helyi programok mellett 40
gyermek részvételével - színes,
változatos, sportos, kirándulós
programokkal - Kemencén „öko”
tábort rendeztünk, ahol fõ célunk
a természet és a természeti értékek
gyermekekkel való megszeretteté-
se volt. 

Az õszi hétköznapok során is
folytatódik ingyenes programso-
rozatunk, melyre várjuk az érdek-
lõdõ gyermekeket és családokat.

• Következõ családi délutánja-
ink idõpontjai: szeptember 25.,
október 30., november 27.
(Helyszíne: Kelta utca 5.)

• Szeptember 4-e és november
20-a között lesz a konfliktuskeze-
lési tréningünk második csoportja,
melyre kiskamasz gyermekeket
várunk. A tréning 12 alkalomból
áll és a Szentendrei út 85. számú
alatti telephelyünkön fog megva-
lósulni.

(A programokról bõvebb tájé-
koztató Mester Szilvia szakmai
vezetõtõl kérhetõ a 06-20-576-
9601-es telefonszámon, a
cstan.info@kszki.obuda.hu e-
mail címen. A www.egyuttacsal-
ad.fw.hu program-weblapon pe-
dig megtalálhatóak a korábbi
programjaink és a jelenlegi fog-
lalkozások tájékoztatói, beszámo-
lói, fotói.) 

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósul meg.

Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ

„Együtt a család” 
az õszi hétköznapokon is

AIII. kerületi Polgárõr Egye-
sület tagjai közül heten vért

adtak a Magyar Vöröskereszt Bu-
dapest Fõvárosi Szervezete által
rendezett augusztus 26-ai véradá-
son. A vöröskeresztes dolgozók
az adategyeztetést és orvosi vizs-
gálatot követõen összesen 3,15 li-
ter vért vettek le a polgárõröktõl. 

A közelmúltban megalakult
önkéntes, elsõsorban bûnmegelõ-
zési járõrszolgálatot ellátó szerve-
zet életében ez volt az elsõ ilyen
jellegû karitatív cselekedet. Ter-
veik szerint máskor is adnak vért,
annál is inkább, mivel most töb-
ben - elfoglaltságaik miatt - nem
tudtak „adakozni”.

A Magyar Vöröskereszt III. kerületi Szervezetének szociális akció-
ján kedvezményes áron juthatnak ruhákhoz, liszt adományhoz a
rászorulók szeptember 23-án és 24-én 8-tól 17 óráig. Helyszín:
Ladik utca 2-6., a Celer Épületfenntartó és Szolgáltató Kft. terüle-
te. (Megközelíthetõ a 206-os, 86-os autóbusz Bogdáni úti végállo-
másától, gyalog körülbelül 200 méter, a HÉV Filatori-gáti megálló-
jától mintegy 100 méter. Érdeklõdni lehet a 388-8530-as telefon-
számon.) 

Ruhák kedvezményes áron, liszt adomány

Vérüket adták a polgárõrök

Kedves Szülõk!
Az új influenza az eddig ismert szezonális influenza jellegzetes tüneteivel
jár. A betegség hirtelen kezdõdik, leggyakoribb tünetei: láz, köhögés, to-
rokfájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom, fejfájás, fáradtság, hidegrá-
zás. A légúti tünetek mellett esetenként gyomor-bélrendszeri tünetek is
elõfordulhatnak, például hasmenés, hányinger, hányás.
Az esetek nagy részében szövõdmény nélkül, magától gyógyul. Az új tí-
pusú influenza megelõzése és továbbterjedésének megakadályozása
érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmüket.
A betegek ne menjenek közösségbe (munkahely, iskola, óvoda, bölcsõ-
de, rendezvény…stb.), maradjanak otthon, ha influenza-szerû tüneteik je-
lentkeznek.Vegyék fel a kapcsolatot a háziorvosukkal és a hiányzást je-
lentsék az oktatási intézmény felé. Az orvosi utasításokat tartsák be.
Jelen járványügyi helyzetben az egyes betegektõl az ellátó orvos nem vesz
mintát, igazolandó a H1N1 vírus jelenlétét, kivéve az erre kijelölt orvosok.
Nem betegítenek meg másokat, ha betartják az általános személyi higi-
énés szabályokat: köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjanak
papírzsebkendõt és azt zárt szemétkosárba dobják; * gyakran mossanak
kezet meleg vízzel és szappannal; * használjanak kézfertõtlenítõt; * tart-
sák tisztán lakókörnyezetüket és szellõztessenek gyakran;* ha beteg van
a háznál ne fogadjanak látogatókat; * kerüljék a szoros érintkezéseket, az
egyébként szokásos testi kontaktussal járó üdvözlési formákat.
Kiemelt szerepe van a védõoltásnak. Ha védõoltásban kívánnak része-
sülni, azt mielõbb jelezzék háziorvosuknál.
Az aktuális járványügyi helyzetrõl és a védõoltásról bõvebb információt a
www.oek.hu és a www.antsz.hu weboldalon találhatnak.
A járvány terjedésének megakadályozásához az Önök körültekintõ
együttmûködése nélkülözhetetlen.

Tamás Ilona, az oktatási és kulturális fõosztály vezetõje 
Dr.Végh Erzsébet  kerületi tisztifõorvos

Tájékoztató az új influenzáról nem csak szülõknek
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Nyár végén új civil szervezet
alakult, „Itt Élünk” néven,
melynek célja a helyi közös-
ségek összefogása. Borbély
Lászlót, az egyesület elnö-
két arról kérdeztük, miért
van szükség egy ilyen civil
egyesületre.

- Az a tapasztalatunk,
hogy egyre nagyobb szük-
ség van a civil kezdemé-
nyezésekre. A helyi ügyek
kezelésében, a városrészek
problémáinak megoldásá-
ban az eddiginél több sze-
repet kell kapniuk az ott
élõknek. Ez a törekvés, az
eddigi, országos pártstruk-
túrát leképezõ önkormány-
zati politikában szinte egy-
általán nem valósult meg.
Az önkormányzati képvi-
selõ-testületbe majdnem
kivétel nélkül csak pártok
juttattak be képviselõket,
akik sok esetben nincsenek
napi kapcsolatban a körze-
tükben lakó emberekkel,
sokan nem is a kerületben
élnek. Ezért gondoltuk
úgy, hogy szükség van a
lokális érdekérvényesítés
új formájára, szigorúan ci-
vil kezdeményezéssel. 

Összetartás, 
egymásra figyelés
Az országot járva ma-

gam is tapasztaltam, hogy
a kisebb közösségekben,
falvakban máig nagyobb
az összetartás, egymásra
figyelés, pedig ezeken a
helyeken gyakran rosz-
szabb gazdasági körülmé-
nyek között élnek az em-
berek. Ugyanakkor ha baj
van, mint például a Duna
áradásakor, a mi nagyváro-
sunkban, a III. kerületben
is sok önkéntest láttam,
akik a békásmegyeri gát
megerõsítésében segítet-
tek. Valami ilyet szeret-
nénk, azt hogy a hétköz-
napok során is nagyobb fe-
lelõsséget, odafigyelést ta-
núsítsunk egymás iránt.

- Kicsit szokatlan az
egyesület neve, „Itt
Élünk”, miért ezt válasz-
tották?

- Az „Itt Élünk” ponto-

san azt fejezi ki, hogy helyi
kötõdésû, a kerület város-
részeiben élõ emberek al-
kotják a szervezetet. Tagja-
ink olyanok, akik nem tar-
toznak a társadalomban
sajnos egyre nagyobb
számban tapasztalható ki-
ábrándultak, hitehagyottak
táborába. Éppen olyan em-
berek találtak egymásra,
akik ez ellen tenni akarnak.
A saját, helyi közösségük-
ben már elismerést vívtak
ki maguknak az elmúlt
években, mivel környeze-
tük helyzete miatt elége-
detlenek voltak, és a prob-
lémákkal szemben már ed-
dig is hol több, hol keve-
sebb sikerrel, de felléptek.
Van köztünk közös képvi-
selõ, orvos, mûvész és pe-
dagógus is, én például már
hosszú évek óta egy kerü-
leti sportegyesület vezeté-
sében veszek részt. Azt
érezzük, hogy az emberek
a kedvezõ személyes ta-
pasztalat miatt nagyobb bi-
zalommal fordulnak hoz-
zánk. 

Egyre többen gondoljuk
úgy, hogy az itt élõk prob-
lémáit az itt élõk tudják a
legjobban megoldani. Bel-
sõ-Óbuda, a Hegyvidék,
Kaszásdûlõ, Mocsáros-
dûlõ, Aquincum, Római-
fürdõ, Csillaghegy vagy
éppen Békásmegyer prob-
lémáit azok ismerik a leg-
jobban, akik reggel onnan
indulnak el és este oda ér-
keznek vissza, mivel na-
ponta szembesülnek az
utak, közterületek állapotá-
val, az egészségügyi, az
oktatási és a kulturális in-
tézmények helyzetével, és
ha megkérdezzük õket,

markáns véleményük is
van minderrõl.

- Ezek szerint az önkor-
mányzat, a polgármesteri
hivatal nem tudja megol-
dani ezeket az ügyeket?

- Azt hiszem, önkor-
mányzatunk messze az or-
szágos átlag felett teljesít,
és a képviselõket is a jó
szándék vezérli, ennek el-
lenére azt tapasztaljuk,
hogy számos helyi ügy
megoldása lassan halad.
Ezt egyébként valószínû-
leg kevesen vitatják, hi-
szen a városvezetés is „Be-
indítjuk Óbudát!” szlogen-
nel kampányol. A képvise-
lõk talán elkényelmesed-
tek; az egyik oldalon a pol-
gári koalíció biztos többsé-
ge, a másikon az ezer seb-
tõl vérzõ pártok túlélésért
folytatott belsõ harcai je-
lentik a gondot. Minde-
nekelõtt azonban abban
látjuk a problémát, hogy
sokunknak nincs igazán
helyi kapcsolata, kötõdése,
így se a problémákat nem
érzékelik, se a közösséget
nem tudják megszervezni. 

Nem lehet mindig
a hivatalokra várni

Mi mindenekelõtt a
hétköznapi emberek
összefogásában és együtt-
mûködésében hiszünk:
nem lehet mindig arra
várni, hogy különbözõ hi-
vatalok majd csak meg-
oldják a problémáinkat.

- Miért gondolja azt,
hogy egy olyan egyesület,
mint az „Itt Élünk” meg-
oldhatja azt, amit a képvi-
selõ-testület nem tud?

- Tudjuk, hogy mindez
nem könnyû, de hiszünk
magunkban. A következõ
hetekben, hónapokban
egyrészt saját magunknak,
másrészt a környezetünk-
nek kell bebizonyíta-
nunk, hogy van értelme a
munkánknak. Szeretnénk
egész apró ügyekben, akár
egy játszótéri kosárpalánk
elmaradt felszerelésében
is sikeresen felemelni a
hangunkat, de nem fogunk
megijedni akkor sem, ha a
kerületen túlmutató na-
gyobb probléma, például a
gát kérdésérõl lesz szó.
Azt szeretném leszögezni,
hogy nem az önkormány-
zat vagy a képviselõk el-
len, hanem az itt élõ embe-
rekért akarunk tevékeny-
kedni. Ezért egy-egy ügy-
ben felvesszük a kapcsola-
tot a képviselõkkel, a tes-
tülettel, hiszen szándéka-
ink csak az õ döntéseiken
keresztül érvényesíthetõk.
A jövõ évi önkormányzati
költségvetés elkészítése
elõtt, az összes frakciónak
elmondjuk javaslatainkat
és felkeressük a helyi kép-
viselõket. De azt is szeret-
ném tisztázni, ha akadály-
ba ütközünk, akkor más
úton, de mindenképpen
igyekszünk majd megol-

dani a problémákat, és ha
az ajtót becsukják elõt-
tünk, akkor az ablakon fo-
gunk próbálkozni. 

- Az eddigiekbõl nem az
következik, hogy az egye-
sület egyre több tagot akar
bevonni a munkájába?

- Elsõdleges célunk,
amiért megalapítottuk az
„Itt Élünk” Egyesületet az,
hogy segítsük azokat az
embereket, közelebbi és
távolabbi szomszédaink,
akikkel nap, mint nap talál-
kozunk. 

Haladjanak 
az ügyek!

Ha képesek leszünk
problémákat megoldani,
vagy különbözõ ügyek-
ben haladást elérni, akkor
sikeresnek fogjuk érté-
kelni a munkánkat. Emel-
lett való igaz, keressük
mindazok támogatását,
akik még nem adták fel
teljesen, hogy lehet esé-
lyük változtatni az õket
körülvevõ környezeten,
de ebbéli reményeiket
nem szélsõséges módon,
látszatmegoldásokba va-
ló belefeledkezéssel, ha-
nem szorgalmas munká-
val kívánják megvalósí-
tani. 

Elérhetnek bennünket
a 06-20-663-0501-es te-
lefonszámon és az
info@ittelunkegyesulet.hu
e-mail címen.

Wendel Zoltán

Civil kezdeményezés a helyi ügyek megoldásáért

„Itt Élünk” - új egyesület alakult Óbudán

Civil fórum
Várjuk a civil szervezetek képviselõit és munkatársait az október 2-án 10 órától a
polgármesteri hivatal tanácskozótermében (Fõ tér 3. I/21.) rendezendõ civil fórumra.
Téma az adó 1 százalékos rendszer törvényi háttere, illetve az adó 1 százalékos
kampánytervezés lesz. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (Kérjük,
hogy részvételi szándékát 2009. szeptember 30-ig írásban, telefonon, vagy faxon je-
lezni szíveskedjen Tófejy Éva csoportvezetõnél, ifjúsági és civil területért felelõs re-
ferensnél. Tel.: 437-8674, 437-8916. Fax: 437-8924. E-mail: tofejy.eva@obuda.hu)

Nyit az Álláskeresõ Klub
Állást keres? Régóta nem talál? Álláskeresõ Klub a III. kerületben. Jöjjön el Ál-
láskeresõ Klubunkba, ahol együtt keresünk megoldást és állást! Témakörök:
álláskeresési technikák, állásforrások, energiaháztartás, külföldi munkavállalás,
munkajog A témaköröket közösen alakítjuk ki (a munka világából). Helyszín:
Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Szentendrei út 85.
Idõpont: nyitó alkalom szeptember 15-én 10-tõl 12 óráig, és ezt követõen min-
den második kedden. A részvétel ingyenes. Az alkalmakhoz bármikor csatla-
kozni lehet. (További információk kérhetõk Debreceni Diána /250-3766, illetve
06-20-352-0574/ és Rudik Sándor /430-0791, 06-20-590-2425/ munkavállalási
tanácsadóknál.)
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- Engedje meg, hogy
gratuláljunk a Felsõokta-
tási Minõségoktatási Díj-
hoz, melyet a Szenátus
Jubileumi Tanévnyitó
ülésén vett át! Mit jelent
az ön számára, illetve az
iskolára nézve a magas
rangú elismerés? Milyen
célokat szeretnének meg-
valósítani a közeljövõ-
ben? - kérdeztük Dr. Ru-
das Imrétõl, a Budapesti
Mûszaki Fõiskola (BMF)
rektorától.

- Köszönöm a gratulá-
ciót. A minõség fõisko-
lánk életében nem csak
szlogen, hanem minden-
napi munkánkat, életün-
ket átható alapelv, mun-

kamódszer. A 2004-ben
folytatott minõségirányí-
tási audit alapján az ISO
9001:2000 szabvány sze-
rint tanúsított intézmény
vagyunk. Az idén folyta-
tott auditjelentés kiemeli,

a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola a felügyeleti audit
során igazolta, hogy a
szabványnak megfelelõ
menedzsment-rendszert
épített ki és mûködtet. Az
audit csoport meggyõzõ-
dött a menedzsment-
rendszer eredményes mû-
ködésérõl, eltérést nem
talált, ezért javasolja a ta-
núsítvány érvényben tar-
tását. Az elmúlt években
elnyert bronz és ezüst el-
ismerõ oklevél, az idei
Felsõoktatási Minõségi
Díj, a sikeres audit meg-
erõsít minket abban,
hogy jó úton járunk, ezt
az utat kell követnünk a
jövõben is. 12 ezer hallgató

- Az óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki Fõis-
kola idén ünnepli fennál-
lásának 130. évfordulóját,
a Bánki Donát, a Kandó
Kálmán és a Könnyûipari
Mûszaki Fõiskola integrá-
ciójának 10 éves jubileu-
mát. A pályaválasztó diá-
kok körében jelenleg
mennyire népszerû a mû-
szaki hivatás? 

- Összességében azt le-
het elmondani, hogy a mû-
szaki pálya még mindig
nem olyan vonzó, mint jó
néhány bölcsész vagy gaz-
dasági képzés, annak elle-
nére, hogy mûszaki terüle-
ten jelentõs a munkaerõpi-
ac igénye, nincsenek elhe-
lyezkedési gondok, és a
kezdõ fizetések is vonzó-
ak. Az érdeklõdést mérõ
hallgatói felvételi számok
évente változnak, még ha
nem is jelentõs mértékben.
Ez évben úgy tûnik, ki
tudtuk tölteni a mûszaki
terület keretszámát, ami
elõrelépés a korábbi évhez
képest. Fõiskolánk jól sze-
repelt ebben a „verseny-
ben”, összesen több mint 4
ezer hallgatót vettünk fel,
ily módon fõiskolánk ak-
tív hallgatói létszáma több
mint 12 ezer.

Dinamikus fejlesztés
- Óbudának eddig egy

egyeteme volt, a XIV. szá-
zadban. Hamarosan tör-
ténelmi pillanat tanúi le-

hetünk, amikor a Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola
egykori elõdjéhez hason-
lóan Óbudai Egyetemmé
válhat. Milyen kötelezett-
séget érez a névválasztás-
ban? Milyen út vezetett
idáig? Milyen kritériu-
moknak kellett megfelel-
ni? 

- A 130 éves iparoktatá-
si és 40 éves felsõoktatási
múlttal rendelkezõ fõisko-
la az elmúlt évtized során
dinamikus fejlesztési
programot hajtott végre,
melynek eredményeként -
az intézményfejlesztési
programmal összhangban
- teljesítette a felsõoktatási
törvényben az egyete-
mekkel szemben megfo-
galmazott elvárásokat. Az
ide vonatkozó törvény ér-
telmében: „egyetem az a
felsõoktatási intézmény,
amelyik legalább két kép-
zési területen jogosult
mesterképzésre, valamint
legalább egy tudományte-
rületen doktori képzésre
és doktori fokozat odaíté-
lésére, feltéve, hogy a fel-
sõoktatási intézmény
munkaviszony, illetve köz-
alkalmazotti jogviszony
keretében foglalkoztatott
oktatóinak, kutatóinak
legalább egyharmada tu-
dományos fokozattal ren-
delkezik.”

A törvényi elvárásokat
az intézmény teljesítette.
A fõiskola három képzési

Alapításának 130. évfor-
dulóját idén ünneplõ óbu-
dai székhelyû Budapesti
Mûszaki Fõiskola augusz-
tus 30-án - a hazai és kül-
földi társintézmények, a
kutató-fejlesztõ szerveze-
tek, a gazdasági élet kép-
viselõi meghívásával - nyi-
totta meg jubileumi ren-
dezvénysorozatát.

A fehérasztalos foga-
dáson a jelenlévõk

áttekintést kaptak a tör-
ténelmi múltú intéz-
ményrõl, mely már a
XIX. században rangot
vívott ki nemzetközileg

is elismert tanárai, ki-
emelkedõ képzési szín-
vonala, a gyakorlatori-
entált felkészítése révén.
E történelmi örökséget
folytatva az elmúlt
negyven év során a Bán-
ki Donát, a Kandó Kál-
mán és a Könnyûipari
Mûszaki Fõiskola ran-
got és megbecsülést ví-
vott ki a felsõoktatás pa-
lettáján. Ezen intézmé-
nyek integrációjával 10
éve létrehozott Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola
új színfoltot jelent, meg-
becsülést, elismerést ví-
vott ki a hazai és nem-

zetközi felsõoktatási és
tudományos közéletben.

Az ünnepségsorozat e
történelmi évfordulók-
nak állít emléket. Az au-
gusztus 30-ai fogadás
megnyitóját követõen a
vendégek megtekintet-
ték az intézménytörté-
neti kiállítást. A résztve-
võk meghívást kaptak
az augusztus 31-ei jubi-
leumi tanévnyitó ünnepi
szenátusi ülésére, vala-
mint a szeptember 1-jén
és 2-án rendezett „Bu-
dapest Tech Jubilee
Conference” program-
sorozatára.

Jubileum a Budapesti Mûszaki Fõiskolán

Intézménytörténeti kiállítás

FOLYTATÁS A 11. OLDALON
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Évszázadok után újra egyetem Óbudán
- Interjú Dr. Rudas Imrével, a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektorával - 
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területen jogosult mester-
képzésre, illetve egy tudo-
mányterületen doktori
képzésre és doktori foko-
zat odaítélésére, mely tel-
jesítménye meghaladja az
egyetemmel szemben
meghatározott követelmé-
nyeket. A munkaviszony,
illetve közalkalmazotti
jogviszony keretében fog-
lalkoztatott oktatóinak,
kutatóinak több mint egy-
harmada, egészen ponto-
san 38 százaléka tudomá-
nyos fokozattal rendelke-
zik, mellyel eleget tesz az
egyetemmel szemben
meghatározott követelmé-
nyeknek. 

A Bolognai folyamattal
összhangban 2002-ben a
fõiskola megkezdte a fel-
készülést az új, kétciklusú
felsõoktatási képzési
rendszerre való átállásra,
2004-ben az országban az
elsõk között elindult a
képzés a mérnök informa-
tikus alapszakon. Ezt kö-
vetõen, 2005 szeptembe-

rében elindult a gépész-
mérnöki, a villamosmér-
nöki, a had- és biztonság-
technikai mérnöki, a mec-
hatronikai mérnöki és a
könnyûipari mérnöki
alapképzési szakokon az
oktatás. A következõ tan-
évben, 2006-ban kezdõ-
dött meg a környezetmér-
nöki, a gazdálkodási és
menedzsment, valamint a
mûszaki menedzser sza-
kokon a hallgatók képzé-
se, így 2006-tól a fõiskola
a teljes képzési kínálatát
indíthatta BSc szinten. A
kínálat bõvítése érdeké-
ben 2007-ben az angol
nyelvû mechatronikai,
majd 2008-ban a német
nyelvû gépészmérnöki
képzést is meghirdettük. 

Mesterképzés
hat szakon

A fõiskola stratégiai ter-
vében megfogalmazottak-
nak megfelelõen 2007-
ben megkezdõdött az
alapszakokra épülõ mér-
nöktanár, valamint a biz-

tonságtechnikai mérnöki
mesterképzés, mely 2008-
tól kiegészült a mechatro-
nikai mérnöki, a mérnök
informatikus, a vállalko-
zásfejlesztés, valamint a
könnyûipari mérnöki
mesterszakokkal. Napja-
inkra a fõiskolán 11 ma-
gyar nyelvû és 2 idegen
nyelvû alapképzési-, vala-
mint 6 mesterképzési sza-
kon folyik magas szintû
oktatás. A kínálatot kiegé-
szíti a gépipari, mûszaki
informatikai, könnyûipari,
médiatechnológus asz-
szisztens, villamos mér-
nökasszisztens, pénzügyi
szakügyintézõ, valamint a
meghirdetett mérnökasz-
szisztens képzés. A szená-
tus által elfogadott képzé-
si program alapján hirdet-
jük meg az infokommu-
nikációs, a szolgáltatás-
fejlesztõ menedzser, a
szolgáltatás-fejlesztõ
szakközgazdász, a szol-
gáltatás-fejlesztõ szak-
mérnök, a számítógép-há-
lózati szakmérnök, a vete-

rán-gépjármû restaurátor,
a logisztika-kontrolling, a
menedzser, a világítás-
technika szakirányú to-
vábbképzési szak. 

Doktori iskola
A fõiskola akkreditált

felnõttképzési intézmény,
képzési kínálatában 65
szakmai és 13 idegen
nyelvi oktatási program
szerepel. A Magyar Fel-
sõoktatási Akkreditációs
Bizottság idén hozott ha-
tározatával támogatta a
fõiskola Alkalmazott In-
formatikai Doktori Isko-
lája létesítését az informa-
tikai tudományok besoro-
lással, és a doktori iskolát
8 évre akkreditálta. Az in-
tézmény gazdaságtudo-
mányi, mûszaki, informa-
tikai, valamint pedagó-
gusképzési területen foly-
tat oktatási tevékenységet
az alaptól a mesterképzési
szintig. 

A BMF központja
megalakulása óta Óbuda,
itt épült fel, már campus

létesítés igényével régi
épületeinkkel szerves
egységet alkotva új köz-
ponti épületünk, itt áll fel-
újítás alatt 400 fõs kollé-
giumunk. Ezer szállal kö-
tõdünk Óbudához, így a
névválasztás szinte ter-
mészetesen adódott, ter-
mészetesen nem megfe-
ledkezve a dicsõ óbudai
egyetemi múltról. 

Mint ön is említette, el-
sõ fõvárosi egyetemként,
és az ország második
egyetemeként Zsigmond
király 1395-ben alapí-
totta meg az Óbudai
Egyetemet, majd 1410-
ben újjáalapította. Cé-
lunk, hogy a hatályos fel-
sõoktatási törvény alap-
ján 2010-ben, az Óbudai
Egyetem újraalakításá-
nak 600 éves évforduló-
ján alakuljon meg az or-
szág második egyetemé-
nek szellemiségét to-
vábbvivõ, új Óbudai
Egyetem - zárta nyilatko-
zatát Dr. Rudas Imre. 

Szeberényi Csilla

FOLYTATÁS A 10. OLDALRÓL

A Budapesti Mûszaki Fõis-
kola (BMF) szenátusa au-
gusztus 31-én a Mûvésze-
tek Palotájában tartotta ju-
bileumi tanévnyitó ünnepi
ülését, melyen Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere is részt vett. 

A jubileumi rendez-
vény különlegessé-

ge volt, hogy a távollévõ
érdeklõdõk élõben követ-
hették az eseményeket a
fõiskola www.bmf.hu
weboldalán. Az online

közvetítés a Mûvészetek
Palotája által rendelke-
zésre bocsátott techniká-
jával valósult meg.

A nagyterem kamerái-
val rögzített ünnepséget,
rendezõ irányításával je-
lenítették meg. A kevert
képet és hangot a BMF
számítógépén egy Win-
dows Media Encoder
szoftver segítségével digi-
tális jellé alakították, vé-
gül a NIIF-ben egy
streaming server biztosí-
totta, hogy az interneten

az adott címre kattintók
megtekinthették az élõ
közvetítést.

Ezzel a módszerrel akár
több százan is nézhették
egyszerre a 130 éves jubi-
leumát ünneplõ fõiskola
évnyitóját. Így az internet
hozzáféréssel rendelkezõ
hallgatók családjai ottho-
nukból élõben követhet-
ték az eseményeket. Afel-
vétel a rendezvényt köve-
tõen felkerült a BMF hon-
lapjára, ahol bárki meg-
nézheti vagy letöltheti.

Tanévnyitó online a Mûvészetek Palotájából
A Felsõoktatási Minõségi
Díjról szóló 221/2006. (XI.
15.) kormányrendelet alap-
ján az oktatási és kulturá-
lis miniszter 2009-ben is-
mét meghirdette a díjra vo-
natkozó felhívást a minõ-
ségfejlesztés ösztönzése
és elismerése érdekében.

A z óbudai székhelyû
Budapesti Mûszaki

(BMF) fõiskola eredmé-
nyesen szerepelt az Okta-
tási és Kulturális Minisz-
térium által meghirdetett
2007. évi Felsõoktatási
Minõségi Díj pályázaton,
ahol az intézmény bronz
fokozatú elismerésben ré-
szesült. A 2008-as pályá-
zaton az oktatási és kultu-
rális miniszter ezüst foko-
zatú elismerõ oklevelet
adott át az országos felsõ-
oktatási tanévnyitón,
melynek házigazdája a
BMF szenátusának ünne-
pi tanévnyitó ülése volt.

A 2009. évi Felsõokta-
tási Minõségi Díj pályá-
zaton a „Felsõoktatási in-
tézmény” kategóriájában

kiemelkedõ sikert ért el az
intézmény: az augusztus
31-ei szenátusi jubileumi
tanévnyitó ülésén a leg-
magasabb elismerést, a
Felsõoktatási Minõségi
Díjat kapta. Az elismerést
dr. Manherz Károly, az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium felsõoktatási
és tudományos szakál-
lamtitkára az intézmény
tevékenységének méltatá-
sa mellett nyújtotta át Dr.
Rudas Imre rektornak. 

A Felsõoktatási Minõségi Díj
2009 kitüntetettje a BMF

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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Iskoláink – Oktatás

Zenei elõképzõ
Az Aelia Sabina Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
szervezésében zenei elõ-
képzõ indul szeptember
15-én 16.30 órakor 5-7
éves gyerekeknek, a Fé-
nyes Adolf utca 10-ben ta-
lálható Péter-Pál Iskolá-
ban. A foglalkozásokat
mindig kedden és csütör-
tökön 16.30-tól 17.15 órá-
ig tartják. (Jelentkezés a
helyszínen dr. Kertészné
Bollók Teréz tanárnõnél.A
jelentkezés végsõ határ-
ideje: szeptember 24-e.)

Magoncképzõ
Ismét kinyitja kapuit szep-
tember 25-én a mesés
Magoncképzõ a Med-
gyessy Ferenc utcai Álta-
lános Iskolában. Várják
azokat a nagycsoportos
óvodásokat és szüleiket,
akik szeretik a meséket, a
kalandokat, az erõt és
ügyességet kívánó próbá-
kat. A tanítónõk segítik az
akadályok legyõzésében
a leendõ elsõ osztályoso-
kat 16.30-tól 18 óráig.
(Cím: Medgyessy Ferenc
utca 2-4.)

Középiskolába 
készülõk figyelmébe
Tájékoztatást, elõkészítõ-
re bekapcsolódási lehetõ-
séget kínál a Thalész-Kör
középiskolába készülõ 4.-
6.-8. osztályos gyerme-
keknek és szüleiknek
szeptember 17-én, 24-én
és október 1-jén 17-tõl 18
óráig. (Cím: Vörösvári út
27. I/1.)

Számítógépes 
ismeretek idõseknek
A „Braunhaxler” Egyesü-
let szeptember 29-én kez-
dõdõ, „Ismerkedés a szá-
mítógéppel és az internet-
tel; Idõsebbek is elkezd-
hetik” elnevezésû tanfo-
lyamára várják a jelentke-
zõket. (Bõvebb információ
Neubrandt Olgitól a 06-
30-2214-938-as telefon-
számon.) 

A nyári szünetben diákjaink
több táborban pihentek. 

Sokan vették igénybe a
nyári napközis hely-

színt, a „kiserdõt”, ahol
pedagógusok és gyerekek
egyaránt jól érezték magu-
kat. Ismét nagy sikere volt
a hagyományokra épülõ

vízi vándortábornak a Ti-
szán, melynek lelkes szer-
vezõje évek óta Molnár
Jánosné, Elli néni.

Amíg a gyerekek pi-
hentek, feltöltõdtek, az
iskola épületét tovább
korszerûsítették. A ma-
gasföldszinti folyosón
önkormányzati segítség-

gel kicserélték az elhasz-
nálódott ajtókat, és eszté-
tikus jó helykihasználású
öltözõszekrények készül-
tek, köszönhetõen több-
nyire a jelentõs 1 száza-
lékos szja felajánlásnak.
Ezúton is köszönjük
minden szülõnek és más
segítõnek a támogatást.

Új homokozó
Udvarunk is tovább

szépült, új, az elõírások-
nak megfelelõ játékokkal
bõvült: ügyességi játék,
többnyílásos „labdadobá-
ló”, és aminek a legna-
gyobb sikere van, a kor-
szerûen felújított lefedhe-
tõ homokozó. Ennek
anyagi fedezetét a jóté-
konysági sportszombat
bevétele teremtette meg,
amit ismét a szülõknek és
a feladatot vállaló iskolai
dolgozóknak köszönünk.

Fenntartói keretbõl meg-
újult még a négy tantermet
magába foglaló kis épüle-
tünk is, kavicsborítás került
a sáros belsõ udvarra.

Vége a nyári szünetnek,
becsengettek, diák és pe-

dagógus egyaránt izga-
lommal tekint az új tanév-
re. Összeállítottuk munka-
tervünket, mely szerint
idén is rengeteg feladat és
program várja az iskolában
a kicsiket, nagyokat, szülõ-
ket, pedagógusokat.

A tanévet néphagyo-
mányt õrzõ 3.b osztályunk
vidám, látványos mûsora
nyitotta meg Kelemenné
Wolf Gabriella tanító szer-
vezésében, melyet a ha-
gyományoknak megfele-
lõen az elsõ sorban ülve te-
kintettek meg a három elsõ
osztály tanulói.

Csillagtanoda
Itt említem meg, hogy

idén is várja iskolánk le-
endõ elsõ osztályos gyere-
keit és szüleiket a Csillag-
tanodában, elsõ alkalom-
mal október 9-én, mikor
bemutatjuk az iskolát. Ezt
követõen november 20-án
játékiskola lesz, 2010. feb-
ruár 10-én pedig „Vá-
laszthatsz, játszhatsz, tor-
názhatsz” címû program.
A foglalkozások 17 óra-
kor kezdõdnek.

Tudomány éve
Szeptemberben indul

az iskolában a diákélet a
„mazsola héttel”, ahol az
5. osztályos gyerekekre
minden nap játékos fel-
adatok várnak, melyre
Paulikné Blaha Judit di-
ákönkormányzat munká-
ját segítõ tanár irányításá-
val lelkesen és ötletektõl
gazdagon készül a diák-
közösség. Már szervezi a
gyerekekkel, kollégákkal
együtt a feladatokat, hi-
szen ez az év iskolánkban
a Tudomány éve.

Horváth Ildikó

Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen,
nagy gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat
4, 6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány
által kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál.
Érettségizõk, középiskolások tanítása bármelyik tan-
tárgyból, akár naponta is. Az általános- és középisko-
lás diákokat minden délután és szombat délelõtt 2-3
fõs kiscsoportban tanítják. (Jelentkezés a 06-20-946-
2027-es telefonszámon egész nap.)       Thalész-Kör

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás

Az idei tanév a maga nemé-
ben különleges volt a II.
Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, hiszen az intéz-
mény idén ünnepli 60.
„születésnapját”. 

6 0 év nagy idõ. Ez
alatt súlyos történel-

mi események, óriási
változások történtek. Is-
kolák épültek, melyek
közül sok már megszûnt.
De a mi iskolánk meg-
van. Sõt, meg is újult
ezen a nyáron. Köszönet
ezért Óbuda- Békásme-
gyer Önkormányzatá-
nak, az Erdõalja Alapít-
ványnak és minden szü-
lõnek. Ezért az éves
munkaterv ennek a jubi-
leumnak a jegyében ké-
szült. 

Huszonkilenc kis elsõs
kezdte meg tanulmánya-
it, az évnyitón kedves

mûsorral és aján-
dékkal köszöntöt-
ték õket a nagyob-
bak. Tanító nénijük
Lukácsné Farkas
Gabriella és nap-
közis tanító néni-
jük Wölflné Gyura-

sics Mónika a „Gólya tá-
borban” ismerkedett meg
velük. Így már ismerõs-
ként köszöntötték egy-
mást, könnyebb volt az
elsõ nap gyermeknek és
szülõnek egyaránt.

Nemcsak az elsõsök-
nek, hanem két új kollé-
ganõnek is különleges
volt ez a nap, hiszen
újonnan érkeztek isko-
lánkba az angolos Dara-
bos Eszter és az új sza-
badidõ-szervezõ, Klugné
Vincze Ildikó.

Szeptemberben meg-
rendezzük a hagyomá-
nyos tanévnyitó suli-bu-
lit, melyet az idén egy ki-
csit az õszi hagyomá-
nyokkal szeretnénk ki-
egészíteni. A hagyomá-
nyos programok mellett
lesz õszi termésekbõl és
gyümölcsökbõl készített
osztályonkénti asztalok
közötti verseny, mustké-
szítés kóstolóval, mely
reményeink szerint el-
nyeri mindenki tetszését.
Az év folyamán sok ér-
dekes program lesz,
melyrõl tudósítunk.

Klugné Vincze Ildikó

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537

Suli-buli õszi hagyományokkal 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Korszerûsítések a Csillaghegyi Általános Iskolában
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Verseny

A kerületi általános és
középiskolák tanulóinak
a felmenõ rendszerû
Katasztrófavédelmi Ifjú-
sági Versenyt szeptem-
ber 24-én 8-tól 14 óráig
rendezik a Laborc utca
2. szám alatti Barátság
Park Szabadidõ Cent-
rumban.

Lángok a kertben
és a tetõn

A Jablonka lejtõn a tu-
lajdonos kertjében gazt
égetett augusztus 27-
én. A tûz az ablak alatt
összehordott farakást
meggyújtotta, majd át-
terjedt a redõnyre, on-
nan a tetõre, mely kö-
rülbelül 40 négyzetmé-
teren leégett. A tûzoltók
kihúzós létra és több
vízsugár segítségével
oltottak.

Késsel szúrt
A Szõlõ utca-Kiscelli ut-
ca keresztezõdésében
fogták el augusztus 28-
án a BRFK akció osztá-
lyának munkatársai azt
a 42 éves férfit, aki az-
nap, 19.30 óra körül a
Flórián téri parkban
késsel szúrt meg egy
férfit. A sértettet életve-
szélyes sérülésekkel
szállították kórházba. A
gyanúsított cselekmé-
nye elkövetése után
mintegy egy órával ke-
rült rendõrkézre.

Köszönet a becsületes
megtalálóknak

Köszönetet mondok an-
nak a hölgynek vala-
mint kislányának, akik
augusztus 28-án Ka-
szásdûlõn megtalálták
a kocsim iratait, és el-
hozták a Bécsi útra.
Sajnos személyesen
nem tudtam velük talál-
kozni.

Holczer Erzsébet

Tavaly indult útjára, mond-
hatni negyedik féléve telje-
sítenek szolgálatot közte-
rület-felügyelõk a forgal-
masabb utakon megközelít-
hetõ kerületi iskolák kör-
nyékén. Berényi Attilát, a
III. kerületi Közterület-fel-
ügyelet igazgatóját a ta-
pasztalatok összegzésére
kértük.

Közvetlenül a helyi
közterület-felügye-

let megalakulását követõ-
en Bús Balázs polgár-
mester kifejezett kérésére
dolgozták ki Tamás Ilo-
nával, az oktatási és kul-
turális fõosztály vezetõjé-
vel együttmûködve azt a

tervet, melynek alapján
meghatározták, mely is-
kolák környékén lenne
szükség a fel-
ügyelõk jelen-
létére. Ennek
alapján jelöltek
ki tizenegy ok-
tatási intéz-
ményt, illetve a
csillaghegyi Dó-
zsa György Ál-
talános Iskolá-
hoz vezetõ, békásmegye-
ri Hollós Korvin Lajos
utcai igen balesetveszé-
lyes gyalogátkelõ biztosí-
tását, mely helyszínek
közül két iskolánál a he-
lyi rendõrség beosztottai
vannak jelen.

A cél elsõdlegesen a
gyerekek biztonságos is-
kolába jutása közlekedési

és bûnmegelõ-
zési szempont-
ból egyaránt.
Kezdetben né-
hány autóval ér-
kezõ szülõ nehe-
zen fogadta el a
felügyelõk kéré-
sét, hogy jármû-
vükkel biztonsá-

gos helyen álljanak meg
ott, ahol a gyerekeknek
nem a kocsik között kell
átszaladniuk az iskoláig,
azonban az ilyen jellegû
problémák mára már
megszûntek, a szülõk is
megértették, hogy a gyer-

mekeik védelme érdeké-
ben járnak el a közterület-
felügyelõk. 

- Baleset nem történt a
közterületesek jelenléte
óta és az iskolák környé-
kének felügyelete bûn-
megelõzési szempontból
is eredményesnek bizo-
nyult, hiszen ebben az
idõszakban az iskolák
környékén nem merült
fel a gyermekek sérelmé-
re elkövetett bûncselek-
mény gyanúja, illetve
drogprevenció szempont-
jából is hatékonynak bi-
zonyult a fokozott figye-
lem - tudtuk meg Berényi
Attilától. 

(sz.cs.)

Közterület-felügyelõk is segítik 
a biztonságos iskolába jutást

A szeptember 1-jei iskola-
kezdést követõen a rendõr-
ség, a helyi közterület-fel-
ügyelet és polgárõrség mun-
katársai az alábbi rend sze-
rint biztosítják az általános
iskolákba érkezõ gyerekek
biztonságos közlekedését
Óbuda-Békásmegyeren.

Rendõrség: Elsõ Óbu-
dai Általános Iskola

(Vörösvári út 93.). * Csil-
laghegyi Általános Iskola
(Dózsa György utca 42.).

Közterület-felügyelet:
Bárczi Géza Általános Is-
kola (Bárczi Géza utca
2.). * Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola (Pais Dezsõ ut-
ca 1-3.). * Dr. Szent-
Györgyi Albert Általános
Iskola (Szérûskert utca
40.). * Óbudai Nagy
László Általános Iskola
(Váradi utca 15/b.). *
Aquincum Általános Is-
kola (Arató Emil tér 1.). *
Keve-Kiserdei Általános
Iskola (Királyok útja
178/e., alsó tagozat). *
Keve-Kiserdei Általános
Iskola (Keve utca 41.). *

Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskola (Ziper-

nowsky Károly utca 1-3.).
* Csillaghegyi Általános

Iskola (Dózsa György út-
Hollós Korvin Lajos utca
keresztezõdésében gya-
logátkelõhely biztosítása.)

Egyenruhások vigyáznak a gyerekekre

Felvételünk az Elsõ Óbudai Általános Iskolánál készült,
a Vörösvári út-Körte utca keresztezõdésében

EMBERÖLÉS ÁLDOZATA ISMERÕSÉT KERESIK. A BRFK Bûnügyi Fõosztályának
Életvédelmi Osztálya nyomozást folytat emberölés gyanúja miatt. A nyomozás során
szükségessé vált beazonosítani az áldozat egyik közeli hölgy ismerõsét.A keresett sze-
mélyrõl az alábbi információk állnak rendelkezésünkre. Romániai (feltehetõen erdélyi)
származású; keresztneve Katalin; 165-170 centiméter magas, átlagos testalkatú, jelen-
leg körülbelül 30-35 év közötti; 1998-ban feltehetõen Békásmegyeren, illetve annak
környékén lakott; 1998-ban a Corvin Áruházban dolgozott egy emeleti büfében, mint
pultos. Kérjük, aki magára ismer, vagy ismerõsét véli felfedezni a fenti személyben, je-
lentkezzen a nyomozócsoportnál a 443-5263-as telefonszámon. BRFK 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Négyemeletes ház tetõte-
rében gyulladt ki egy la-
kás a Tímár utcában au-
gusztus 31-én. 

Még a tûzoltók kiér-
kezése elõtt egy

kislányt az egyik lakó ki-

mentett. A gyermek má-
sod- és harmadfokú sérü-
léseket szenvedett, õt a
mentõk kórházba szállí-
tották. A tûzoltók a lángo-
kat megfékezték, de a la-
kásban tartózkodó közép-
korú nõn már nem tudtak

segíteni. Oltás közben
egy tûzoltó a bokáján sé-
rült meg, míg kettõt füst-
mérgezés gyanújával vit-
tek kivizsgálásra kórház-
ba. A lakás lakhatatlanná
vált, a tetõ szintén súlyo-
san megrongálódott.

Halálos lakástûz a Tímár utcában
Brutális módon megkéselt
két hajléktalan férfi egy
kutyát a III. kerületben.
Bár az állat torkát hat he-
lyen kilukasztották, az ál-
latvédõk szerint életben
marad. A kutyáról jelen-
leg a Noé Állatotthon Ala-
pítvány gondoskodik. 

Az eset augusztus 25-
én este történt az

Ürömfû utcában. Az
iszonyú vonyításra a
szomszédos utcában lakó
házaspár sietett a hely-
színre, ahol azt látták,
hogy két részeg férfi pró-
bál kivégezni egy kutyát.
Egyikük a földre nyomta,
míg társa többször egy-
más után nyakonszúrta a
vergõdõ ebet. A szemta-
núk azonnal közbeléptek,
lerángatták az elkövetõ-
ket a kutyáról, ezzel
megmentették az állat
életét. Egyúttal a rendõr-
séget is értesítették, akik
kiszálltak a helyszínre és
az elkövetõk nyomába
eredtek.

Az eset egy, a hajlék-
talanok által önkényesen
elfoglalt telken történt,
ahol jó ideje többen is
élnek. A szemtanúk el-
mondása szerint mind-
két férfi erõsen alkoho-
los állapotban volt már,

amikor a kutyára tá-
madt. A hajléktalanok
egy másik ebet is tartot-
tak kikötve, aki azóta
már elszökött az állat-
kínzóktól.

A magatehetetlen,
összeszúrkált kutyát, aki
majdnem elvérzett, egy
ürömi állatorvosi rende-
lõbe vitték a szemtanúk,
ahol az állatot sokktalaní-
tották, infúzióra kötötték
és mély, szúrt sebeit ellát-
ták. Csodával határos
módon az ebnek sem a
tüdeje, sem a légcsöve
nem lukadt ki, így jó re-
mény van felépülésére.

Az egy év körüli keve-
rék kan kutyust az állat-
védõk „Akácnak” nevez-
ték el és jelenleg a Noé
Állatotthon Alapítvány
kórházában gondoskod-
nak róla. A menhelyen je-
lenleg körülbelül 600 ál-
lat él, sokan közülük
„Akáchoz” hasonlóan ál-
latkínzások egykori áldo-
zatai. Az alapítvány gon-
doskodott a karácsony-
kor gazdája által az ab-
lakból kihajított „Maya”
nevû ír szetterrõl is, aki-
nek tulajdonosát az állat-
védõk feljelentése nyo-
mán nemrég 5 hónap le-
töltendõ szabadságvesz-
tésre ítélte a bíróság.

A helyi közterület-
felügyelet fokozott

ellenõrzést tartott a Szi-
get Fesztivál idején.
Együttmûködtek az ese-
ményt szervezõ Sziget
Kft.-vel, a közterület-
fenntartókkal, a park-
fenntartókkal és a helyi
rendõri vezetéssel egy-
aránt. Megbeszéléseik
során forgalomirányítási
szempontból is konkrét
javaslatokat tettek. Ak-
cióikat azonban idén
elõször önállóan koordi-
nálták, Berényi Attila
vezetésével. 

A kaszásdûlõi lakóte-
lepen és a Reményi Ede
utca környékén élõkre
való tekintettel foko-
zottan ügyeltek a par-

kolási anomáliák fel-
számolására. Intézke-
déseik során mintegy
200 szabálytalanul par-
koló autót szállíttattak
el, a helyi lakóknak pe-
dig külön behajtási en-
gedélyeket adtak ki. Az
Óbuda-Békásmegyer
Közterület-felügyelet
közel harminc munka-
társa (közterület-fel-
ügyelõk, lakossági ügy-
intézõk) folyamatosan
járta a kiemelt területe-
ket reggel nyolc órától
éjfélig. Közcélú foglal-
koztatottakat is alkal-
maztak, munkájuknak
köszönhetõen a korábbi
évekhez képest is jóval
kevesebb eldobált sze-
metet láthattak a lako-

sok a közterületeken -
tudtuk meg Berényi At-
tilától, a helyi közterü-
let-felügyelet igazgató-
jától. Sz. Cs.

Keményen felléptek a felügyelõk a Sziget alatt

Idén maradtak a legtisztábbak a közterületek
Szemmel láthatóan idén minden eddigihez mérten tisz-
tábbak maradtak a Hajógyári-szigeten kívüli közterüle-
tek, és nem álltak úton útfélen szabálytalanul parkoló
autók a Sziget Fesztivál idején. A III. kerületi Közterület-
felügyelet mûködésével ezen a téren is beváltotta a hoz-
zá fûzött reményeket. Mindennek ékes bizonyítéka a
számos pozitív lakossági visszajelzés is. 

Szeptemberben átfogó köz-
lekedésrendészeti akció
indult a fõvárosban, mely
az iskolák környékének el-
lenõrzésén és az ott törté-
nõ forgalom segítésen túl-
menõen kiterjed a Margit
híd felújításával kapcsola-
tos közlekedésrendészeti
feladatok végrehajtására,
sebesség ellenõrzésre is. 

A BRFK feladata a
fõvárosban zajló

felújítási munkálatok,
különös tekintettel a
Margit híd felújítása nyo-
mán kialakuló közleke-
dési helyzet kapcsán el-
sõsorban a forgalomsegí-
tés, az esetlegesen kiala-

kuló dugókban a forga-
lom haladásának elõsegí-
tése. Továbbá a lezárások
nyomán az egyes utakon
megnövekedett jármû-
forgalom folyamatos ha-
ladásának biztosítása. 

Forgalomsegítõ járõrök
teljesítenek szolgálatot
több budapesti útvonalon:
az M3-as autópálya be- és
kivezetõ szakaszán, az
M5-ös autópálya be- és ki-
vezetõ szakaszán, az M1-
M7-es autópálya be- és ki-
vezetõ szakaszán, a Kis-
körúton, a Nagykörúton, a
Baross tér-Rákóczi út-Er-
zsébet híd-BAH csomó-
pont útvonalon, a Róbert
Károly körút-Hungária

körút-Könyves Kálmán
krt. útvonalon, valamint a
Flórián tér-Szentendrei
út-Rákóczi utca-Batt-
hyány utca útvonalon. 

Több forgalomsegítõ
helyet is felállítottak, ahol a
rendõrök a reggeli, vala-
mint a késõ délutáni órák-
ban segítik a közlekedést:
Váci út-Róbert Károly
körút, Flórián tér, M3-
Szerencs utca, Nyugati tér,
Margit körút-Török utca, a
Margit híd pesti és budai
hídfõjénél pedig 7-tõl 21
óráig egy járõr folyamato-
san segíti a forgalom hala-
dását. 

BRFK 
Kommunikációs Osztály 

Egy hónapos közlekedési akció Budapesten

Rendõrök segítik a forgalmat 

Hajléktalanok késeltek kutyát 
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K orábban, elsõ lé-
pésként szelektív

hulladékgyûjtõ-
szigetek létre-
hozását támo-
gatta az önkor-
mányzat. Sok
helyütt jól mû-
ködik a rend-
szer, az embe-
rek betartják a
szabá lyoka t .
Számos területrõl azon-
ban több panasz érke-
zik, hogy a konténerek
környékét gyakorlatilag
szemétlerakóként hasz-
nálják a renitens lako-
sok. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy az FKF
Zrt. mindent megtesz a
hatékony mûködtetés
érdekében: például a le-
hetõ leggyakrabban ürí-
tik a konténereket, elta-
karítják a köréjük lera-
kott szemetet, de néha
már-már képtelenség
lenne mindezt megtenni
olyan gyakorisággal,
ahogy megtelnek a
gyûjtõk.

Az önkormányzat
szakemberei felismerték,
hogy pontosan a fent em-
lített okból más úton-mó-
don is ki kellene terjesz-
teni a szelektív hulladék-

gyûjtést. A háznál történõ
szelektív hulladékgyûjtés

jó módszernek
bizonyult, a
kezdeti próba-
idõszakot köve-
tõen úgy tûnik,
beváltotta a
hozzá fûzött re-
ményeket. Bár-
melyik társas-
ház jelentkezhet

a programban való rész-
vételre, amennyiben az
elõírt feltételeknek meg-
felel. Csak június óta már
újabb 200 társasházban
helyeztetett el szelektív
gyûjtõket az önkormány-
zat. A nyár folyamán a
kerület majdnem minden
területérõl jelentkeztek a
gyûjtéshez csatlakozni
kívánó társasházak, és a
lakótelepi házak mellett a
belsõ-óbudai kisebb tár-
sasházak aktivizálódtak
leginkább. Idõközben a
két önkormányzati fenn-
tartású piac, a békásme-
gyeri és a Kolosy téri is
jelentkezett a projektben
való részvételre. A csalá-
di házas övezetekben is
lenne rá igény, azonban
ezeken a helyeken nehe-
zebben megoldható a
gyûjtõedények kihelye-

zése. A családi házaknál
akkor megoldható a helyi
gyûjtés, ha többen össze-
fognak, és megegyeznek
a tárolóedények elhelye-
zésében.

(Azok a társasházak,
amelyek csatlakozni sze-
retnének a  helyben törté-
nõ szelektív hulladékgyûj-
téshez jelezzék Szabó
Magdolna alpolgármester
titkárságán, a 437-8583-
as telefonszámon, illetve a
szabom@obuda.hu e-mail
címen.) 

Õszi nagytakarítás
októberben 

A hagyományokhoz hí-
ven, tavasszal és õsszel
szervez kerület-takarítási
akciót az önkormányzat.
Utóbbit, az elõzõ évektõl
eltérõen az FKF Zrt.- vel
együttmûködve szerve-
zik, október 10-én. Mint
minden évben, várhatóan
a lakosság és több civil
szervezet is aktívan részt
vesz az akcióban, így töb-
bek közt az Óbudai Sport-
egyesület, az Óhegy
Egyesület, a Csillaghegyi
Polgári Kör Egyesület, az
Aquincum-Mocsáros

Egyesület és az Óbor Kör.
Új résztvevõ az „Itt
Élünk” Egyesület. Októ-
ber 10-én és 17-én ingye-
nes E+E- és veszélyes
hulladék begyûjtést is tar-
tanak a városrész több
pontján. 

Komposztálással 
a környezet 
védelméért

Õsszel sok gondot
okoz, hogy sokan nin-
csenek tisztában az
avarégetés feltételeivel.
A levelek elégetése
mindemellett különösen
környezetszennyezõ, és
igen tûzveszélyes, külö-
nösen szeles, párás idõ-
járás esetén. Nem vélet-

len, hogy csak meghatá-
rozott hónapok bizo-
nyos napjain végezhetõ,
szélcsendes idõjárás
mellett. Az önkormány-
zat szakemberei éppen
ezért szorgalmazzák a
komposztálást. Kom-
posztálási programot
dolgoztak ki, amelynek
keretében a múlt évben
az oktatási intézmé-
nyekbe helyeztek ki
komposztáló kereteket
és kezdték el a zöldhul-
ladék ily módon történõ
kezelését és újrahaszno-
sítását. Szeptemberben
a családi házas öveze-
tekben lakók közül kap-
csolódik be 200 család a
komposztálási program-
ba. Az önkormányzat -
az FKF Zrt. támogatásá-
val - díjmentesen bizto-
sítja a komposztálókere-
tet, felkészítõ tanfolya-
mot szervez, és tájékoz-
tató füzetet is készített a
módszer helyes alkal-
mazása érdekében. 

- A komposztálás nép-
szerûsítésétõl és alkal-
mazásától azt várjuk,
hogy egyre többen térje-
nek át az égetésrõl a kör-
nyezetbarát és gazdasá-
gos zöldhulladék keze-
lésre - tájékoztatta lapun-
kat Szabó Magdolna. 

Szeberényi Cs. 

Egyre többen gyûjtenek szelektíven, népszerû a komposztálás 

Indul az õszi nagytakarítás! 
Úgy tûnik, az utóbbi idõben elmondható: egyre inkább
környezettudatosabbakká válnak a lakosok. Mind több
társasházi közösség kapcsolódik be a szelektív hulla-
dékgyûjtési programba, a lakosok fontosnak tartják,
hogy részt vegyenek a kerületszépítõ, takarító akciók-
ban, a családi házas övezetekben pedig sokan választ-
ják a zöldhulladék komposztálását a környezetkárosító
égetés helyett. Szabó Magdolna (MSZDP) környezetvé-
delemért felelõs alpolgármester kérdésünkre válaszolva
az elmúlt hónapok tapasztalatait összegezte. 

Veszélyes hulladék gyûjtés október 10-én 8-tól 14 óráig

Most a Fitoland Dísznö-
vénykertészet 20% ked-
vezményt biztosít minden
kültéri fagyálló virágtartó
árából.
A III. kerületi Önkormányzat és a Fitoland Kft.
kezdeményezése a kerület lakosainak.
Amennyiben a vásárlásnál bemutatja ezt a hirdetést,
úgy fenti termékekbõl további 10% kedvezményt kap!
• Az akció 2009. október 4-ig, illetve a készlet ere-
jéig érvényes.
• A kedvezmény az Óbuda Újságban megjelent hir-
detés bemutatása mellett, és
• egyszeri alkalommal történõ vásárlásnál vehetõ
igénybe.
• A kedvezmény pénzben nem váltható meg, és
más kedvezménnyel nem vonható össze.
A vásár  helyszíne:
Fitoland Dísznövénykertészet, 
Bp., III.ker. Bécsi út 387.
Nyitva: minden nap.
Hétköznap: 8.00 - 20.00.
Hétvégén: 8.00 - 18.00.
(További szezonális ajánlatainkat, kertészeti taná-
csainkat keresse a www.fitoland.hu weboldalon.)

Kültéri fagyálló virágtartó 
(kaspó + cserép) vásár

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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R öviddel megalaku-
lásunk után kezdte

az Aprók táncát Békás-
megyeren a Kolompos
együttes - emlékszik vis-
sza a kezdetekre Nagy
Zoltán. - Mivel mi és a
szülõk is elégedettek
voltunk egymással, vala-
mint a helyszínnel is, ál-
landó fellépõk voltunk
hosszú évekig. Igazán
ideális a színházterem a
gyermek táncházhoz,
mert hordoz egy olyan
hangulatot, ami ehhez a
programhoz elengedhe-
tetlen. Ezért is örülünk,
hogy pár év kihagyás
után, most úja visszatér-
hetünk ide. Nem leszünk
ismeretlenek, mert kon-
certeket azóta is tartot-
tunk itt, sõt az egyik
DVD-nk felvételei is
Békáson készültek.

Remélem újból sike-
rül majd törzsközönsé-
get kovácsolnunk a ke-
rület apróságaiból.

- Készülnek valami új-
donsággal?

- Már az együttes ösz-
szetétele is más, hiszen
a legfiatalabb tagunk,
Barna György prímás
még maga is kamasz
volt akkoriban, amikor
elõször játszottunk itt.
Minket külön szálak is
kötnek egymáshoz és
Óbudához is, mivel
Gyuri Csóri Sándor ta-
nítványa, akárcsak jó-
magam. Igaz én még
nem az Óbudai Népze-
nei Iskolába jártam hoz-
zá, mert akkor még nem
létezett.

A táncosunk is válto-
zott, most Szántai Le-
vente tanítja majd a lé-

pésekre a kicsiket, aki
viszont a VDSZ Bartók
Néptáncegyüttes tagja
ma is. Frissült repertoá-
runk, de a vidámság ma-
radt. Szeretnénk, ha
nem csak a gyerekek
mozdulnának majd a ze-
nére, hanem az õket kí-
sérõ szüleik is. Sok új
moldvai dallammal vár-
juk a nagyérdemût,
hogy együtt daloljunk,
játszunk, táncoljunk ve-
lük.

* * *
Aprók tánca - újra a

Kolompos együttessel
kicsiknek és nagyoknak
szeptember 18-án és
október 9-én 16.30 órá-
tól a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban. (Jegy-
ár: 800 forint. Cím:
Csobánka tér 5.)

V. M. 

Aprók tánca - újra a Kolompossal

Kertész Ákos Kossuth-dí-
jas író nemrég óta lakik
Békásmegyer és Csillag-
hegy határán, de már na-
gyon jól beilleszkedett,
barátokra lelt és szeret itt
élni. Örömmel fogadta a
felkérést, hogy az Irodal-
mi teadélután vendége le-
gyen. 

- Ars poeticám egy-
szerû: tilos az olvasót
untatni, tilos az olvasó-
nak hazudni. Ezen ala-
pulnak filmjeim, színda-

rabjaim is. Hiszem,
hogy a valóságot akkor
is meg kell mutatni, ha
ijesztõ, mert az igazság
mindig fölemel, meg-
tisztít. Persze komédiáz-
ni, azt szabad! Mindig
megpróbáltam hiteles
választ adni a kor kérdé-
seire, és csak akkor be-
szélni a magam fájdal-
máról, ha ugyanaz a töb-
bi embernek is fájt.

Gyimesi Lászlóval
szeptember 24-én 18
órakor a Békásmegyeri

Közösségi Házban be-
szélgetve szó esik majd
készülõ új mûveirõl, de
megcsillogtatja majd
elõadói erényeit is, hisz
köztudottan szívesen
mond verset.

Az esten Mór Tamás
festõmûvész lesz Ker-
tész Ákos partnere, aki
igazán hazai pályát él-
vez ezúttal, mivel a kö-
zösségi házban vezet
szakkört a mûvészetek
iránt nyitott, alkotó ked-
vû érdeklõdõknek.
(Cím: Csobánka tér 5.)

Vincze

Irodalmi teadélután

Októberben lesz ötven éve
annak, hogy Luzsicza La-
jos életre hívta a Képzõ-
mûvész Kört az Óbudai Ha-
jógyárban dolgozó fiatal
tehetségek számára.

Egy idõ után a Zichy-
kastély lett az új ott-

honuk, mely akkor zenei
központként mûködött,
így ott „kakukktojásnak”
számított a képzõmûvész
csoport. A kör tagjaként
került a fõiskolára, és in-
dult a hírnév felé a ma már
Munkácsy-díjas festõmû-
vész, Szentgyörgyi József
is, aki 1972 óta irányítja a
mûhely munkáját. Kõfara-
gó József 1970-ben csatla-
kozott a körhöz, mely vé-
gül a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban lelt ott-
honra 23 évvel ezelõtt.

Az utóbbi évtizedekben
afféle felkészítõ mûhely-
ként mûködnek a kerület
tehetséges fiataljai számá-
ra. A stúdiumokon ábrázo-
ló geometriát, szénrajzot,
akvarellt, portré és aktfes-
tést is tanulhatnak a fiata-
lok. Bõvült a kör, a képzõ-
mûvészet szerelmesei mel-

lett a különféle mérnöki,
tervezõi pályára készülõk-
kel is foglalkoznak. Az el-
múlt 25 évben több mint
hatvanan köszönhetik az it-
teni tehetséggondozásnak
mûvészi pályájukat, hiva-
tásukat. Mestereik Szent-
györgyi József és Kõfara-
gó József büszkék rá, hogy
tanítványaik közül - a tel-
jesség igénye nélkül - Ke-
serû Andrea Nina Ricci-
díjas divattervezõ, Kiss
Tóth Ferenc egyetemi mû-
vész-tanár, Hódos Judit
(Hollandiában) keramikus-
mûvész, Csontó Lajos fo-
tó- és grafikusmûvész lett,
Takáts Márton pedig réz-
karcaival és grafikáival
szerzett nemzetközi elis-
merést, és folytatva a körös
hagyományokat, Szent-
endrén tanít fiatalokat.
• A szeptember 17-én 18
órakor a Békásmegyeri
Közösségi Házban nyíló
jubileumi kiállítás a Kép-
zõmûvész Kör öt évtize-
det felölelõ munkájáról ad
rendhagyó keresztmetsze-
tet, színesen, formabontó
módon. 

(vincze)

50 éves Képzõmûvész Kör

Felkészítõ mûhely 
tehetséges fiataloknak

Rövid, ám annál emléke-
zetesebb és sikeresebb
turnén vendégszerepelt az
Óbudai Danubia Zenekar
két nemzetközi fesztiválon
Spanyolországban augusz-
tusban. A telt házas kon-
certeket követõen mind-
két esemény rendezõi
visszavárják a zenekart.

Az elsõ helyszín a
gyönyörû tengerpar-

ti Torroella de Montgrí
volt, ahol minden nyáron
nemzetközi színvonalú
zenei fesztivált rendeznek.
A zenekar elõbb Mozart:
Figaro házassága nyitá-
nyát játszotta, majd Ser-
gey Krilov bravúros Bee-
thoven hegedûverseny
produkciója következett.
Mindkét koncerten el-

hangzott még Eduardo
Rincón kortárs spanyol
szerzõ „A teremtés kilen-
cedik napja” címû mûve,
valamint Schumann: III.,
Rajnai szimfóniája.

Nem kevésbé volt ran-
gos a második helyszín El
Vendrell, mely város vi-
lághíres szülöttjének Pab-
lo Casalnak állít emléket a
Nemzetközi Pau Casals
Zenei Fesztivál rendezé-
sével. Itt természetesen a
cselló játssza a fõszerepet,
a zenekar szólistája a fia-
tal, nagyreményû Várdai
István volt, aki Csaj-
kovszkij Rokokó-variáci-
óit játszotta. A koncerte-
ken az Óbudai Danubia
Zenekart a fiatal spanyol
karmester, Alexis Soriano
vezényelte.

Az Óbudai Danubia Zenekar
spanyolországi sikerei
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Till Ottót 17 éves kora óta
minden a kerülethez köti.
Tanulmányai után ide tért
vissza, hogy megszerzett tu-
dását szétoszthassa a diák-
jai között. Bár hivatalosan
már 20 éve nyugdíjas, ma is
dolgozik.

- Mi a titka annak, hogy
az évek ellenére megõriz-
te vitalitását?

- Ezt fõként a zenének
köszönhetem. Ez hozta

össze és tartja életben 55
éve az Óbudai Kamaraze-
nekart is, mely változatla-
nul mûködik, most éppen
36 taggal, akik közül so-
kan már évtizedek óta ve-
lünk vannak. A fúvósok-
nál zajlik éppen a meg-
újulás, van két állandó
oboistánk, két majdnem
állandó fuvolistánk és egy
fagottosunk. Pillanatnyi-
lag a nemek és az életkor
szempontjából is ki-
egyenlített a helyzet, ami
jót tesz a zenekarnak, úgy

mûködünk, mint egy
nagy család. Nagyon sze-
retünk muzsikálni. Oly-
annyira, hogy egyetlen
fillér térítés nélkül csinál-
juk mindannyian. Sõt, a
Jubileumi Zenekar egye-
sületet alapított, ahol igaz
minimális összeget, de mi
fizetünk tagdíjat. Így vi-
szont pályázhatunk, s ha
szerencsénk van, akkor
kapunk némi támogatást.
Az idei esztergomi tábor

költségeit is jórészt ebbõl
álltuk.

Addig él az ember,
amíg tevékeny, de ma
már nem bánom, ha a
hétbõl csak három nap
fárasztó, s marad négy,
amikor mindezt kipihen-
hetem. A 80. születésna-
pomat ünneplem, meg-
öregedtem - mondja ne-
vetve.

- Pedig húsz éve még az
iskolapadba is visszaült.

- Hatvankét éves vol-
tam, amikor beiratkoztam

a Pázmány Péter Egye-
temre, ami akkor Hittudo-
mányi Akadémia volt, és
tisztességes eredménnyel
elvégeztem a három éves
teológia kurzust, mert ez
is érdekelt. 

- Most milyen terveket
dédelget?

- Tavaly jutott eszembe,
hogy gondoskodnom kel-
lene az utánpótlásról,
mert én sem leszek fiata-
labb és nem szeretném,

ha a zenekar gazdátlan
maradna. Gál Tamástól
kértem elõször segítséget,
aki a karnagyképzõ veze-
tõje, de õ lehûtött azzal,
hogy a fiatal karnagyok
világkarrierben gondol-
kodnak. Végül Rolla Já-
nos, a Liszt Ferenc Ka-
marazenekar vezetõje
ajánlotta Gazda Pétert. Õ

elvállalta a közös munkát,
és a tavalyi évad közepe
óta együtt dolgozunk, af-
féle kettõs szereposztás-
ban. Mellette változatla-
nul brácsázom az Albert
Schweitzer zenekarban,
sõt ha a rendszeresen ját-
szó timpanista nem ér rá,
akkor beülök a helyére,
mert igaz, hogy csak egy
évig, de azt is tanultam, és
nagyon szeretem.

Tavaly az évforduló ap-
ropóján sok Haydn dara-
bot játszottunk, idén Mo-
zartot szeretnék. Van egy
tehetséges hegedûsünk,
szeretném mûsorra tûzni
a G-dúr hegedûversenyt,
és esetleg a nagy G-moll
szimfóniát. Október 4-én
pedig a Budapesti Vándor
énekkórussal újra elõad-
juk a Haydn misét.

Kihagyhatatlan szív-
ügyeim, a sóstói tábor, és
az Óbudai Nyár rendez-
vényei is mindig ellátnak
feladatokkal. A Badacso-

nyi Napokon viszont már
éppen 13 éve Héja Do-
monkos dirigálja helyet-
tem az évente egyszer fel-
lépõ, Óbudai Jubileumi
Zenekart.

- Akinek a zene a hiva-
tása, mi a hobbija?

- Szeretem az irodal-
mat. József Attila költé-
szete szívügyemmé vált,
akárcsak Berzsenyi Dáni-
el, a másik szerelmem.
Akadt még pár hamvában
holt hobbim, mint például
a repülés. Annak idején
lelkesen fogtam bele, de
csupán a vitorlázó B vizs-
gáig jutottam el. Forga-
tom a szakirodalmat is,
szerencsére németül sem
okoz gondot az olvasás.
Ahhoz, hogy ezekre ma-
radjon idõm, nagyban
hozzájárul a feleségem,
aki maga is muzsikus,
zongoratanár és egész
életemben támogatott, se-
gített a munkámban. 

Vincze Mária

Till Ottó karmester, hegedû- és szolfézstanár. Bu-
dapesten született 1929. június 30-án. Tanulmánya-
it 1948-1953 között a budapesti Zenekonzervatóri-
umban végezte; 1964-ben a Zeneiskolai Tanárkép-
zõ Intézetben hegedû- és szolfézstanári diplomát
szerzett. Évtizedekig volt a kerületi Zeneiskola igaz-
gatója. 1954-ben megalapította az Óbudai Kamara-
zenekart. Tagja volt az Országos Zenepedagógiai
Szakosztály titkárságának 1981-ben elnyerte Buda-
pest Fõváros Mûvészeti díját, és több más kitünte-
tésben is részesült zenepedagógiai munkásságá-
ért. Óbuda díszpolgára.

Névjegy

80 éves Till Ottó zenepedagógus, Óbuda díszpolgára

Till Ottó neve fogalom Óbudán, muzsikusok serege
nõtt fel a keze alatt. Zenei körökben országosan
becsült mester, mindenki ismeri és jókívánságokkal
gondol a 80 éves karnagyra, az egykori zeneiskolai
igazgatóra. Emlékezetes zenemûvek születtek meg
inspirációjára.
A Zene Világnapján, a Till Ottót köszöntõ hang-
versenyen a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik
régi és XX. századi remekmûveket október 1-jén
19 órától az Óbudai Társaskörben. Hangverseny-
mester: Rolla János. Közremûködik: Pap Nikoletta
(ének). Vezényel: Gazda Péter. Beszélgetõtárs:
Czigány György. (Belépõjegy: 1500 forint. Cím:
Kiskorona utca 7.)

A Zene Világnapja

Pascalau Mariana festõmûvész kiállítása szeptember 20-ig látható a Békásmegyeri
Szabó Ervin Könyvtárban. (Cím: Füst Milán utca 26.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� Tévéjavítás azonnal garanciával! (Orion,
Videoton, ITT- NOKIA, Nordmende, Vestel,
Schneider) Tel.:06(20)471-8871
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Hûtõgép szakszerviz Óbudán! Lehel,
Zanussi, külföldi hûtõgépek javítása 35 éves
gyakorlattal (ingyenes kiszállás). Várhidi Gá-
bor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
autómata mosógép szervíz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz. In-
gyenes kiszállás, helyszíni javítás. Az elvég-
zett javításra garancia, nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.: 243-2730, 06(20)997-2747
� Tv-, LCD, Plazma, távirányító szakszerviz
és diszkontüzlet. 1039 Bp., Rákóczi u. 10.
Tel.: 243-3844,ügyelet:06(20)316-0933
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: 06(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.

�Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa sze-
relése, lakásfelújítás. Tel.: 06-20-321-06-01
� Költöztetés, nehézgépszállítás, lomtalaní-
tás, nemzetközi fuvarozás 7,5 t-ig, zongora,
páncélszekrény. Tel.: 06/30-948-2206

� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-

léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 243-
3294, 06(20)9424-943

� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garan-
ciával! Szobafestés, mázolás, tapétázás, csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, parkettázás,
szõnyegpadlózás, gipszkartonozás, villany-
szerelés, vízszerelés! Tel.: 06(30)960-4525
� Lakatos mester, Sanyi bácsitól: rácsot,
rácsajtót, fémablakot, fémajtót, kaput, kerí-
tést, vasszerkezetet stb. Tel.: 06(20)921-0073
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Horváth Ákos ajtó-, ablakdoktor. Minden-
féle ajtók, ablakok illesztését, javítását, átala-
kítását (bukóról nyílóra), szigetelését, zárak
cseréjét vállalom garanciával. Felmérés díjta-
lan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-0269
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést vállal
kisiparos. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, 06(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel/f.: 06(30)272-3909
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308

� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje. Javítások, felújítások! Garan-
ciával! Tel.: 06(30)954-9554
� Tetõfedõ-ács-bádogos munkát vállalok, ja-
vítást is. Tel.: 06(20)323-3900; 06(20)332-
4660 Díjmentes kiszállás. Télen is.
� Munkavédelmi, tûzvédelmi szabályzatok,
kockázatértékelést valamint érintésvédelmi,
szabványossági felülvizsgálatot végzünk.
Nap-né Bt. 06(30)222-4349; 06(30)922-6452
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(30)253-
4175; 06(70)280-0479
� Mûbútorasztalos vállalja antik, styl búto-
rok restaurálását, készítését, kárpitos munká-
val, 38 éves gyakorlat! Tel.: 06(30)944-2206
� Lakásfelújítás: parkettázás, javítás, csi-
szolás, laminált parkettázás, festést, tapétá-
zást vállalunk. Tel.: 06(20)599-6598
� Redõny-, reluxa-, harmonikaajtó-, roletta-,
szúnyogháló-szerelés, javítás. Tel.: h-p: 261-
7298, szo-v: 06(30)318-5217
� Konténeres sitt és ömlesztett áru szállítása
4, 6, 8, 10 m3-es lenyitható konténerekkel.
Érd: 06(30)990-3400, 06(30)483-5502
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774

� Fogyasztó, alakformáló masszázs fájda-
lommentesen 0-1000 Ft/kg. Depresszió csök-
kentés, energiatöltés. Tel.: 06(30)294-1945
�Vérzik az ínye? A fogágysorvadás ma már
megelõzhetõ, jól kezelhetõ. Rendelõnk a
Nyugatinál várja önt. Tel.: 332-3782

� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a Betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565.
� Pszichiátriai és pszichoterápiás magán-
rendelés! Depresszió, szorongás, pánik zavar
kezelése életvezetési tanácsadás. Dr. Scodnik
Anikó. Tel.: 06(30)213-8052
� Végleg leszoktatja a Vadkerty
Antinikotin terápia a dohányzásról 26 perc
alatt biorezonanciás terápiával 7000 Ft-ért
(egy alkalom elég), a Vörösvári úti és a bé-

kási SZTK rendelõkben bejelentkezéssel:
06(70)271-9867
�Allergológia, homeopátia, fülakupunktúra.
Dr. Bor Márta magánrendelése. III. ker. Ta-
vasz u. 7.  Bejelentkezés: 06(20)481-4646
� 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. Fogsorkészítés
35000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675

�Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypedagógi-
ai, pedagógiai asszisztens képzés. Kasza Szak-
képzés. Tel.: 276-5918 (NY. SZ. 01-0064-04)
� Kállay  Autósiskola Családias autóstanfo-
lyamok részletfizetéssel. Kiscsoportos vagy
egyéni foglalkozások bármely idõpontban. Jogo-
sítványosoknak gyakorlóórák. www.kallayauto-
siskola.hu. Tel: 388-1533, 06-30-933-3619.
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól. Házhoz
megyek. Tel.: 06(20)959-0134
� ANGOLT TANÍTOK (üzletit is) a Toron-
tói Egyetem képesítésével és gyakorló tol-
mácsként, a beszélgetéstõl a nyelvvizsgáig
bármilyen igény szerint, az Árpád hídi metró-
megállóhoz közel. Tel.: 06 (20)482-2270,
320-1825

� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Eredményes  angol nyelvoktatás gyakor-
lott tanártól. Nyelvvizsga-felkészítés minden
szinten. Délelõtt is. Tel.: 367-0256
� Tanulta, mégsem beszéli? Angol beszélge-
tõ mûhely, vizsgafelkészítés, diplomás tanár-
ral, 1-3 fõvel. Tel.: 242-6136;06(20)483-7808
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Tel.: 06(30)285-2879
� Fejestanoda vállal matematika, fizika és
nyelvoktatást, alapoktól-szigorlatig.
www.fejestanoda.atw.hu Tel: 250-2003;
06(70)366-6445
� 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
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Angol beszédcentrikus oktatás,  korrepe-
tálás,  gyakkorlott, precíz tanárnõtõl a Vihar
utcában, egész nap. Vizsgára való felkészítés.
Tel.: 06(30)952-3691
� Német nyelvtanítás, nyelvvizsgára felké-
szítés, üzleti nyelv is Római lakótelepen.  An-
gol alapfokon ugyanitt. Tel.: 06(20)285-0713
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.:  06(30)604-1478
� Angol-német oktatás délelõtt is, nagy gya-
korlattal. Tel.: 06(20)394-8481
� Angol és német nyelvtanítás, korrepetálás
diplomás tanárnõnél. Tel.: 06(20)489-0502
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanánál. Tel.:
06(30)264-5648

� Angol magánórák, a Rómain felnõt-
teknek, gyerekeknek, délelõtt és délután,
nyelvvizsgára felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855

� Számítógép-kezelés oktatása, igény
szerinti tematika, egyeztetett idõben, a sa-
ját gépén, a saját lakásán is (a kerületben).
Tel.: 06(30)964-5331

� Fizika-kémia, matematika-magyarta-
nárok korrepetálnak, érettségi, középisko-
lai elõkészítõt tartanak minden délután és
szombat délelõtt Óbudán, a Vörösvári
úton általános és középiskolásoknak. Tel.:
06(20)946-2027

Oktatás

� Bõrgyógyászati, kozmetológiai ma-
gánrendelés. Bõrkinövések, értágulatok
eltávolítása, gyermekbõrgyógyászat. Bu-
dapest, 1027 Horvát u. 28. (Margit körút-
nál). Dr. Faragó Katalin. Bejelentkezés:
06(30)964-5436

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése a III. ker.
Bécsi út 217. (EuroCenterrel szemben).
Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat. Bõrkinö-
vések, értágulatok eltávolítása. Bejelent-
kezés: 06(20)543-3948

�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

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

� Acupinctura magánrendelés, Fájdalom
Ambulancia. Bp., 1033 Tavasz u. 7. Dr. Pol-
gár Éva Bejelentkezés: 06(30)991-0115

Egészség

� Energiatakarékos otthon! Fûtési,
szellõzési és vízellátó rendszerek korsze-
rûsítése. Pályázatírás. Tel.: 06(20)989-
4380

�Redõny, reluxa, szúnyogháló, napellen-
zõ szerelése két év garanciával. Kiszállás
ingyenes. Tel.: 06(70)341-9489

� Társasházak, Lakásfenntartó Szövet-
kezetek teljes körû képviselete, üzemelte-
tése. Kizárólag könyvelés is! Referenciák,
19 éves mûködés a III. kerületben. Tel.:
367-1373; 367-1853

�Kerti munkákra, szakértelemmel, refe-
renciával, ajánlkozik nyugdíjas a III. kerü-
letben. Elérhetõségek: 06(20)384-7397,e-
mail: kilibob@freemail.hu

�Duguláselhárítás, géppel falbontás nél-
kül, háztartási és közmû méretekben. 0-24
hétvégén is garanciával. Tel.: 321-31-74;
06-70-246-57-53

� Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: 321-31-74; 06-20-
342-55-56

� ZÁRKIRÁLY® Bt. ZÁR, LAKAT,
VASALAT. 1027 Bp., Margit krt. 54.
T/F:201-3928 1117 Bp., Fehérvári út 24.
T/F: 466-5654 + SZOLGÁLTATÁSAINK:
Kulcsmásolás: speciális is. Zárbetétek átkó-
dolása. Fõkulcsos rendszerek. Hevederzárak
szerelése. Zárak, zárbetétek, hevederzár-
betétek cseréje. Szombatonként - 10%!!!

� ÓBUDAI GÁZSZERVIZ VÍZ-GÁZ
VILLANYSZERELÉS, GÉPI DUGULÁS
ELHÁRÍTÁS, JAVÍTÁS, TELJES KÖRÛ
KIÉPÍTÉS. NON-STOP 0-24 GARANCIÁ-
VAL. Tel.: 06-1-321-31-74, 06-20-342-55-56

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (150 Ft/m)

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. Ingyenes felmérés és felszerelés !

SZÉLES BÚTORSZÖVET VÁLASZTÉK !!!

AQUINCUM LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax: 242-7157; Mobil: 06 (20) 926-3422, 

Nyitva H-P: 10-18, Sz: 9-13

E-mail: tex_ep@rubicom.hu; www.alakastextil.fw.hu
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� Német nyelv tanítását vállalom, külkeres-
kedelmi szaknyelvet is. Rómaifürdõn. Tel.:
06(30)481-6240
� Francia, angol magánórák a III. kerület-
ben, felnõtteknek, gyerekeknek délelõtt és
délután. Tel.: 06(70)342-2538
� Kezdõ és haladó bridzstanfolyamok a bel-
városban. Indulás a 2009. szeptember 21-vel
kezdõdõ héten. www.bridzsakademia.hu,
bridzs@bridzsakademia.hu, 06(30)900-0400,
209-5243
� Latintánc tanfolyam gyermek, ifjúsági és
felnõtt kezdõknek október 3-tól a Csillaghe-
gyi Közösségi Házban. Info: Juhászné
Vágvölgyi Györgyi 06(20)213-0604
� Matematikából korrepetálás, felvételi
tesztek kitöltése,  5-10. osztályos tanulóknak
aktív tanárnõtõl. Tel.: 06(20)253-5113
� Ürömi út elején, gyakorlott angoltanár, ál-
talános és középiskolások tanítását, korrepe-
tálását vállalja. Tel.: 06(20)554-9525
� Német nyelvtanítás, korrepetálás kezdõtõl
nyelvvizsgáig Csillaghegyen. Tel.:
06(20)436-9811

� Iroda olcsón kiadó a Flórián tértõl 300 m-
re, fõútvonalon. Kisméretû, kiváló közleke-
dés, ingyenes parkolás. Tel.: 06(20)943-9619
� III. Barátságos otthon a Rómain családi
fészket keresõk számára. 310 nm-es, hétszo-
bás ikerház egy rózsadombi lakás áráért: 79,9
Mft-ért. Tel: 06(20)935-0018, 316-9408
� Rómain, 40 nm-es, másfélszobás, kertes
panellakás eladó. Irányár: 10.500.000 Ft. Tel.:
06-70-531-5624
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel:
06(30)900-0963
� Eladó-kiadó, kiadó-eladó panellakásokat,
téglalakásokat keresünk. Érdeklõdõk vannak.
Tel.: 06(70)521-0342
� Óbuda lakókertben eladó 65 nm, nappali-
amerikai konyha+2 hálós lakás, 200 nm saját
kerttel, 2 kocsibeállóval, sok extrával. Iár:
36,9 MFt. Tel.: 06(20)466-7923
� Eladó! A Római-parton, csendes utcában,
600 nm-es telken, 60 nm-es, felújítandó családi
ház. Irányár: 38,8 MFt. Tel.: 06(30)393-0066
� Belsõ-Óbudán, nem lakótelepi, 4 emeletes
panelház, 3. emeletén, 4 szobás lakás, tulaj-
donostól eladó. Irányár: 19,5 MFt. Tel.:
06(70)210-8047

� Óbudai önkormányzati, 30 nm-es össz-
komfortos, tégla építésû, konvektoros laká-
som öröklakásra cserélném, ráfizetek. Tel.:
06(20)515-2919
� Tápiógyörgyén 760 nm-es telken 60 nm-
es, kétszobás, összkomfortos, garázsos csalá-
di házam óbudai öröklakásra cserélném. Tel.:
06(20)515-2919
� Eladó Óbudán a Bécsi út 88-90. I. emele-
ten 85 nm-es, 3,5 szobás, összkomfortos la-
kás, gépkocsi beállással. Érdeklõdni:
06(30)437-4764-es számon.
� III. kerületi Zápor utcában, 2. emeleti, 49
nm, 2 szoba+gardróbszobás, loggiás panella-
kás tulajdonostól eladó. Irányár: 7.800.000
Ft. Tel.: 06(20)945-7099

� 26 nm-es összkomfortos, utcára nyíló
helyiség rendelõnek vagy csendes tevékeny-
ségre kiadó Óbuda forgalmas helyén. Tel.:
06-20-250-1883

� III. ker. Bogdáni úton I. em. 36 nm-es la-
kás hosszú távra kiadó. Érdeklõdni:
06(30)459-5262 vagy 06(20)234-6225
� Bérbeadó Békásmegyeren, 51 nm-es, 1+2
félszobás, erkélyes lakás, tárolóval, garázzsal,
új 10 lakásos társasházban, hosszú távra.
Nappal: 311-4791, este 7-tõl: 242-0342
� Kiadó ház Csillaghegyen. Háromszintes,
szintenként 56 m2. Ár:150 eFt/hó  Tel:
06(30)964-5331. E-mail: lilapont@t-
online.hu
� Raktárt keresek a Huszti út vége közelé-
ben biciklik, szerszámok tárolására, kb. 8 nm-t

hosszabb távra. Tel.: 06(30)964-5331
lilapont@t-online.hu
� A Szentendrei út 34. sz. társasház föld-
szintjén kiadó egy 27 nm-es bérlemény - fod-
rászüzlet, kozmetika, iroda stb. célra - szociá-
lis helyiségekkel. Érdeklõdni lehet a 250-
1460 telefonszámon

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-
8280,205-8700; 06-20-575-74-35 
� Váltsa pénzre szabadidejét! Heti 10 órával
havi 70.000 Ft. Tel.: 06(70)555-4089;
06(30)894-5734

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Törtarany 2800 Ft-tól 3600 Ft-ig vásárol-
juk. Tekintse meg a Google-ben a Lui`s galé-
riát. E-mail: lakatos@mconet.hu. Keressen
fel a II. ker Margit krt. 51-53. Lui`s Galéria.
Tel.: 316-3651
� Dunakeszi Auchannál vízparti, 120 nm-es
telken 24 nm + 18 nm-es tetõteres, berende-
zett, téliesített faház eladó. Horgász + napozó
stég, kocsibeálló, légkondi. Ir. Ár: 12 000 000
Ft. Tel.: 06-30-391-12-53
� Szabó Antikvárium könyvet, könyvtárat,
hagyatékot díjtalan kiszállással, azonnali
készpénzfizetéssel vásárol. 1035 Bp.,
Vörösvári út 15. Tel.: 367-4126
� Vas és színesfém hulladékát és rossz aku-
mulátorát, és körpecsétes Zsolnayt, jó pénzért
megvásárolnám . Tel.: 06(30)682-1016; 242-
0335
� Könyveket (régit, újat) vásárolok. 100
könyv felett díjtalan kiszállással. Tel.:
06(20)425-6437
� Firenze szekrénysor, koloniál könyvszek-
rény, Beko hûtõgép, Energomat mosógép,
szép konyhaszekrény, sarok rekamié, natúr
asztal, két pad és falipolc eladó. Tel.:
06(70)510-5664

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

� Régi bútorokat, tárgyakat - rossz állapotút

is - vásárol tanári diplomás fiatalember és

lomtalanítást vállal.. Tel.: 06(20)924-4123

� Dr. Kovács Gizella legmagasabb áron

készpénzért vásárolok festményeket, bútoro-

kat, ezüsttárgyakat, vitrintárgyakat, szobro-

kat, perzsaszõnyegeket, órákat, mindent ami

régi, hagyatékokat, mindenféle régiséget.

Hétvégén is. Díjtalan kiszállással, értékbecs-

léssel. Tel.: 240-1635, 06(20)333-3339

� Kiadó a Szentendrei úton, Csillaghegyen,

50 nm-es  üzlet, 34 nm-es raktár, saját  parko-

lóval, kiváló reklámlehetõséggel. Tel.:

06(30)973-8206

� Üzlethelyiség bérbeadó, III. ker. Szentend-

rei út 22. Bejárat a Kerék utcai oldalon, 25 nm.

Érdeklõdni du. 14-tõl 18 óráig. Tel.: 388-4726

� 30 éve mûködõ ABC bérleti joga, teljes

berendezéssel együtt eladó. Ár megegyezés

szerint.Tel.: 06(20)450-9594

� Iskolabusz! Személyszállítás óvodások,

iskolások részére, biztonsági övvel felszerelt

24-28 fõs autóbusszal, Óbuda területén ingye-

nes kiállással. Tel.: 06(20)924-3883, 243-

6820. E-mail: gyuszili1@t-online.hu

� Pénzügyi és ellenõri tapasztalattal rendelkezõ

nyugdíjasokat keresünk minisztériumok önkéntes

átvilágítására, cél a közpénzek hatékony felhasz-

nálásának ellenõrzése. Jelentkezni lehet a Geopo-

litikai Tanács 06(20)368-7810-es telefonszámán.

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-

gan elszállítom. Nem vagyok kereskedõ. Tel.:

06(20)956-4084

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-

veleket, könyveket, dip.munkákat, költségve-

téseket, kéziratokat számítógépen írok. Tel.:

06(30)481-7821

� Találja meg társát, szabadidõpartnerét

Budapest legsikeresebb társközvetítõ irodájá-

ban! Etelka. Tel.: 269-4589

Társkeresõ

Egyéb

Üzlet

Régiség

Számítógép

Elad-vesz

� Az Óbuda Újság terjesztési ellenõrt és
hirdetésszervezõt keres. Tel.: 430-1250

Állás

� Motorosok! Békásmegyernél bizton-
ságos garázsban, télen fûtött motorbeál-
lóhely hosszú távra kiadó. Tel.: 06-30-
626-8416

� Õrzött parkolóhely kiadó a Bp., III.
ker. Nánási út 5-7. szám alatt. Tel.:
06(30)932-5523

Kiadó

�Kedves Tulajdonos! Továbbra is a leg-
jobb feltételekkel segítünk kiadni, eladni
ingatlanát. Multinacionális cégek részére
keresünk bérbeadó, luxus házakat. Start In-
gatlan Kft. T.: 316-9408; 06(20)971-3335

�Lõrincz Péter Ingatlaniroda keres eladó
és kiadó lakásokat, házakat, üzlethelyisé-
geket, telkeket. Tel.: 351-9578; 06(70)383-
5004; www.lorinczpeter.hu

� Kizárólag III. kerületi lakások, házak,
házrészek, építési telkek adás-vételével
foglalkozom.Tel.: 06(30)550-5953

� Szigetmonostor határában (Szentend-
rei-szigeten), Surány IV-ben eladó egy 80
nm-es, összkomfortos családi ház, 22 nm-
es, vadonatúj burkolatú terasszal, kilátással
a Pilisre, 1080 nm-es gondozott telken.
Tel.: 06-(30)-941-6577, 06-26-395-213

Ingatlan

A Napraforgó Mûvészeti Óvoda a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet 1 fõ dajka munka-
kör betöltésére.

Aközalkalmazotti jogviszony idõtartama: ha-
tározatlan idõre. Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidõ. Munkavégzés helye: Hétszín-
virág Mûvészeti Tagóvoda - Budapest, Med-
gyessy Ferenc utca 1. Ellátandó feladatok: taka-

rítás, esetlegesen pedagógiai feladatok segítése.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései alapján. A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai végzett-
séget igazoló oklevél másolata /érettségi bizo-
nyítvány; erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem
régebbi). A munkakör legkorábban 2009. októ-
ber 1-jén tölthetõ be. Pályázati feltétel: egész-
ségügyi alkalmasság. A pályázat elbírálása során
elõnyt jelent a munkakör betöltésénél az óvodai
gyakorlat, dajkai, szakmai végzettség. A pályázat
benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésé-
tõl számított 15 nap, postán vagy személyesen az
óvoda tit-
kárságán.
A pályá-
zat elbírá-
l á sának
határide-
je: 2009.
szeptem-
ber 30.

PROFI TÁRSASHÁZKEZELÉS, 
KÖZÖS KÉPVISELET!

Megbízható, minõségi szolgáltatás,
precíz elszámolás.

1994 óta Óbuda-Békásmegyeren!
Katona Ingatlan Kft. 
Tel.: 06/20-49-79-959

www.katonaingatlan.atw.hu 

Dajka felvétele

Polgárõr Egyesület: hol érdeklõdhetnek
a belépni szándékozók?
A Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület-
be belépni szándékozók a 06-30-203-
8442-es számon, illetve a bp3keruletipol-
garoregyesulet@citromail.hu elektroni-
kus címen érdeklõdhetnek. Ezeken az el-
érhetõségeken várják a kerületi lakosok ja-
vaslatait és észrevételeit is.
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-
testületének 36/2009. (VIII. 27.) rendelete1 az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásá-
nak feltételeirõl szóló 46/2001. (2002. I. 2.) rende-
let módosításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a további-
akban: Ltv.) lakásbérletre irányadó rendelkezéseire
figyelemmel az önkormányzat tulajdonában álló la-
kások bérbeadásának feltételeirõl szóló 46/2001.
(2002. I. 2.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítá-
sáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Ör. preambuluma a „lakások” szövegrészt
megelõzõen kiegészül a „a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva” szövegrésszel.

2. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése az alábbi k) ponttal
egészül ki:

[A lakásokat az alábbi jogcímen lehet bérbe adni:]
„k) lakóingatlan kényszerértékesítése miatti elhe-

lyezés a 23/B. §-ban meghatározott feltételek szerint”
3. § Az Ör. 5. § (1) bekezdés a) pontja az alábbiak

szerint módosul:
[A szociális alapon és költség elven történõ bérbe-

adásra vonatkozó  pályázaton (a továbbiakban: pá-
lyázat) részt vehet]

„a) akinek, illetve a vele együttlakó vagy együtt-
költözõ hozzátartozójának másik beköltözhetõ laká-
son tulajdonjoga vagy haszonélvezeti joga, illetve ön-
kormányzati tulajdonban lévõ lakáson bérleti joga
nem áll fenn”

4. § Az Ör. az alábbi 23/B. §-sal, valamint az azt
megelõzõ alcímmel egészül ki, és ezzel egyidejûleg
az eredeti 23/B. § számozása 23/C. §-ra változik:

„Lakóingatlan kényszerértékesítése 
miatti elhelyezés

23/B. § (1) A Ltv. 85/F. § (1) és (2) bekezdésében
megjelölt adós, zálogkötelezett ideiglenes lakhatási fel-
tételeinek biztosítása érdekében krízislakás-keretet kell
létrehozni. A krízislakás-keret címjegyzékét a CELER
Kft. javaslata alapján a Szociális és Lakásgazdálkodási
Bizottság (a továbbiakban: SZLB) hagyja jóvá.

(2) A krízislakás-keretbõl lakást az alábbi feltéte-
lek együttes fennállása esetén lehet bérbe adni az (1)
bekezdésben meghatározott természetes személy ré-
szére:

a) a kényszerértékesítéssel érintett lakóingatlan la-
káscélú kölcsön fedezetéül szolgált és megfelel a bí-
rósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Vht.) 147. § (3)-(4) bekezdésben meg-
határozott szempontoknak,

b) az adós, zálogkötelezett munkaviszonya vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya a foglal-
koztató érdekkörében felmerült okból 2008. szeptem-
ber 30-át követõen szûnt meg vagy hitelt érdemlõen
igazolja, hogy a háztartás vagyoni, jövedelmi helyze-
te, illetõleg teherviselõ képessége a megváltozott kö-
rülmények következtében nem tette lehetõvé a lakás-
célú kölcsön szerzõdés szerinti törlesztését.

(3) Krízislakás-keretbõl lakást pályázaton kívül,
legfeljebb három év határozott idõre lehet bérbe adni.

(4) A krízislakás lakbérét szociális helyzet alapján
kell megállapítani.

(5) Ha a zálogjoggal terhelt lakóingatlan vonatko-
zásában mind az adós, mind a zálogkötelezett kéri a
bérbeadást, a bérleti jog a zálogkötelezettet illeti meg.

(6) A Polgármesteri Hivatal az árverési, illetõleg
pályázati hirdetmény kézhezvételét követõen hala-
déktalanul írásban értesíti a természetes személyt a
krízislakás bérbeadásának lehetõségérõl és annak fel-
tételeirõl.

(7) Krízislakás bérbeadására irányuló kérelmet az
erre rendszeresített formanyomtatványon (e rendelet
melléklete) eredményes árverés esetén a Vht. 154/A.
(1) és (5) bekezdésében, valamint 204/G. § (1) bekez-
désében meghatározott idõponttól számított 15 napon
belül lehet benyújtani.

(8) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az adós, zálogkötelezett és vele egy háztartásban

élõ hozzátartozója (együtt költözõ hozzátartozói) jö-
vedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó igazoláso-
kat és okiratokat,

b) a kényszerértékesítéssel érintett ingatlanra vo-
natkozó igazolásokat és okiratokat (különösen a la-
káscélú kölcsönszerzõdést)

c) a kényszerértékesítés lefolytatásáról szóló okira-
tokat (különösen a Vht. 152. § (1) bekezdése szerinti
árverési jegyzõkönyvet, a Vht. 171. §-a szerinti fel-
osztási tervet)

(9) A krízislakás bérbeadásáról az Óbudai Családi
Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegí-
tõ Szolgálata - környezettanulmány készítését köve-
tõen tett - véleményének figyelembevételével a Pol-
gármesteri Hivatal elõterjesztése alapján az SZLB
dönt.

(10) Az SZLB döntését követõen a Polgármesteri
Hivatal haladéktalanul intézkedik a bérleti szerzõdés
megkötése érdekében.

(11) A határozott idejû bérleti jogviszony leteltét
megelõzõ 30 napon belül meg kell vizsgálni a bérlõ
jövedelmi, vagyoni viszonyait, és amennyiben a szo-
ciális helyzet alapján történõ bérbeadás feltételei
fennállnak, akkor a bérlõ kérelmére az SZLB a bérle-
ti jogviszony idõtartamát további legfeljebb 3 évvel
meghosszabbíthatja.”

5. § Az Ör. 26. § (3) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:

„(3) Határozott idejû bérbeadás esetén a bérleti
szerzõdés idõtartama: 

a) lakóingatlan kényszerértékesítésével érintett
személy részére történõ bérbeadás esetén legfeljebb 3
év, amely indokolt esetben meghosszabbítható, 

b) egyéb határozott idejû bérbeadás esetén legfel-
jebb 5 év,

c) helyreállítási kötelezettséggel terhelt, valamint
térítés ellenében átadott bérlõkijelölési jog esetén leg-
feljebb 10 év.” 

6. § Az Ör. 29. §-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak,

berendezéseinek karbantartásával, felújításával, pót-
lásával, cseréjével összefüggõ költségek - a (2) be-
kezdésben foglalt kivétellel - a bérlõt terhelik.

(2) Költségelven megállapított lakbér esetén a la-
kás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak, berendezése-
inek pótlásával és cseréjével összefüggõ költségek vi-
selésére a bérbeadó köteles.

(3) A felek a bérleti szerzõdésben az (1)-(2) bekez-
désben foglaltaktól eltérõen nem állapodhatnak
meg.”

7. § Jelen rendelet 2009. szeptember 1-jén lép ha-
tályba. Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos
módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján való
kifüggesztéssel történik. Jelen rendeletet az Óbuda
Újságban közzé kell tenni.
Sárádi Kálmánné dr. Bús Balázs
jegyzõ polgármester

A rendelet értelmében a díj ado-
mányozható mindazoknak a

kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ
természetes személyeknek, csopor-
toknak (szervezeteknek vagy intéz-
ményeknek), akik Óbuda-Békás-
megyer szociális ellátásainak, szol-
gáltatásainak fejlõdéséhez, vala-
mint a hátrányos helyzetû lakosai
életminõségének javításához kima-
gasló teljesítménnyel vagy életmû-
vükkel hozzájárultak. A díj éven-

ként, a „Szociális Munka Napján”,
ünnepélyes keretek között, egy fõ
vagy egy csoport (szervezet vagy
intézmény) részére adható.

Adíj adományozásáról a beérkezett
indítványok alapján a szociális és la-
kásgazdálkodási bizottság javaslatára -
az odaítélés indokait is tartalmazó ha-
tározatban - a képviselõ-testület dönt.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére nyilvános

felhívás alapján, a felhívásban

megjelölt határidõ alatt bárki te-
het indítványt. Az indítványban
minimum egy oldal terjedelem-
ben be kell mutatni az érintett
személy vagy szervezet Óbuda-
Békásmegyer érdekében kifej-
tett tevékenységét, illetve részle-
tezni kell a javaslat indokait.

Személy, illetve szervezet ön-
maga díjazására nem tehet indít-
ványt. Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata fenntartásában mû-
ködõ intézmények csak indítvá-
nyozóként vehetnek részt az eljá-
rásban, az ezen intézményekre tett
indítvány érvénytelen. Nem része-
sülhet a díjban olyan személy, il-
letve szervezet, amely mûködési
engedélyhez kötött tevékenységet

a szükséges mûködési engedély hi-
ányában végez.

Az indítvány 
benyújtásának módja

Az indítványt a szociális szol-
gáltató fõosztályon (1033 Buda-
pest, Fõ tér 2.) dr. Gallóné Nagy
Judit fõosztályvezetõ részére, illet-
ve postai úton (levelezési cím:
1300 Bp., Pf.: 102) lehet benyújta-
ni. 

Felvilágosítás dr. Andráczi-Tóth
Veronikától, az intézményi hatósá-
gi osztály vezetõjétõl kérhetõ a
437-8660-as telefonszámon.

Benyújtási határidõ: 2009. októ-
ber 5.

Bús Balázs
polgármester

Felhívás a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozására
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a Fischer
Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjérõl
szóló 32/2005. (IX.6.) rendelete alapján idén is kiosztásra kerül a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj, melyhez önkormányzatunk várja a
lakosság, és a kerületünkben, a szociális ágazatban tevékenykedõ sze-
mélyek és szervezetek indítványait.

1 ELFOGADVA: 2009. AUGUSZTUS 26.
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Békásmegyeren 340 aláírással küld-
tek kérelmet az önkormányzathoz
azzal a kéréssel: a helyhatóság ad-
jon területet bolhapiac létesítésé-
hez. A több mint 50 ezer lakosú la-
kótelepen azonban jóval többen el-
lenzik az elképzelést, mint ahányan
támogatnák. Mindemellett számta-
lan problémát okozna egy újabb el-
árusítóhely létesítése. 

Abolhapiac létesítésének öt-
letgazdái arra hivatkozva

kértek területbérlési jogot, hogy
a lakótelepen sok a kisnyugdí-
jas, akik nélkülözhetõ tárgyaik
eladásával szeretnének plusz-
pénzre szert tenni. Bús Balázs
polgármester egy hetilapnak
adott válaszában kifejtette: meg-
vizsgálták, van-e olyan zárt tér a
környéken, ahol egy ilyen piac
nem okozna problémát, de nem
találtak a célnak megfelelõ he-

lyet. Mindemellett számtalan la-
kossági problémát vonna maga
után egy ilyen típusú elárusító-
hely, hiszen komoly elõírások-
nak kell megfelelni. 

Berényi Attila, a III. kerületi
Közterület-felügyelet igazgatója
a felvetésre válaszolva kifejtette:
az elmúlt években a Pünkösdfür-
dõ utcai parkolóban szombaton-
ként megtartott piac környékén
alakult ki illegálisan bolhapiac,
ahol a tavalyi évben az alkalmi
árusoknál megjelentek a bizony-
talan eredetû alkoholok, gyógy-
szerkészítmények, a hajléktala-
nok kukázásból, mások bûncse-
lekményekbõl szerzett holmijai.
Folyamatos ellenõrzéseiknek, je-
lenlétüknek köszönhetõen ott si-
került a piac környékén elfogad-
ható körülményeket teremteni, a
negatív tendenciákat, az illegális
árusokat kiszorítani.

Nem lehet bolhapiac

A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR EGYESÜLET. „Csillaghegyi találkozó”
címmel Bogár László közgazdász elõadása, szeptember 16-án 18 órá-
tól. * A CSIPKE Mûhely kézmûves foglalkozása (agyagozás) gyerekek-
nek, szeptember 20-án 10 órától. * Emlékmise dr. Zsámboki Pál tisztele-
tére szeptember 27-én 9 órakor a Lehel utcai katolikus templomban. A
mise után gyertyagyújtás a keresztnél. (A rendezvények ingyenesek.
Helyszín: Mátyás király út 13-15., Csillaghegyi Közösségi Ház.)
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Õszi reggel járok
Rejtvényünkben Petõfi Sándor: Õszi reggel járok cí-
mû versébõl idézünk. Beküldendõ a vízszintes 1. és a
függõleges 16. sorok megfejtése.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet elsõ sora (zárt betûk: S. D.
O. N. J.). 14. Sertéshús fajta. 15. Eléhullottál. 16.
Woody …, amerikai színész-rendezõ. 17. Lob betûi ke-
verve. 18. Fordítva álmos. 19. Helyesel. 21. Elfogyasz-
tott. 22. Véd. 24. Kiejtett mássalhangzó. 25. Névelõs lé-
tezési forma. 26. Kicsinyítõ képzõ. 27. … Charlies,
amerikai dzsessz-zongorista volt. 29. Azonos. 31. For-
ma. 33. Vas megyei helység. 36. Észak-atlanti Szerzõdés
Szervezete röviden. 37. Európai folyó. 38. Megkevert
FTC. 39. Az ittrium és a kén vegyjele. 40. Indonéziai és
egyiptomi autók jele. 42. Kiejtett mássalhangzó. 44.
Egál egynemû betûi. 45. Máltai, török és norvég autók
jele. 46. Hozzá nem értõ. 49. Éktelen árnyéka. 51. A hét
vezér egyike. 52. Már nem érvényes. 54. Leszedte a lep-
let. 56. Tévés személyiség névelõvel.
FÜGGÕLEGES: 2. Û. K. L. 3. Fonetikus rally. 4. Nyúlfaj-
ta. 5. Kambodzsai, osztrák, norvég és spanyol autók jele. 6.
Visszajõ! 7. Telefonos feltaláló volt. 8. Electric Light
Orchestra. 9. Asszonyképzõ. 10. Mázolja régiesen. 11.
Földben kimélyítve. 12. T. T. M. E. 13. Részben henyél! 16.
Az idézet második sora (zárt betûk: T. N. L. K. T.). 17. Beivottra
is mondják. 20. Tíz egyik többszöröse. 21. Megelõzve. 23. Fõvárosi
focicsapat. 25. Ilyen díszes ing is van, névelõvel. 26. Idegen kávé. 28.
Hosszú hármasbetû fordítva. 29. Spanyol és francia autók jele. 30.
Napszak. 32. L. Y. C. 34. Fölhördül. 35. Róka egynemû betûi. 41. Irán
szomszédjába való. 43. Rácsap. 45. Néma menetet! 46. Becézett Ka-
talin. 47. Rakva. 48. Tavaszi növényi jelenség eredménye. 50. Össze-
vissza írá. 51. Török és svéd autók jele. 53. L. O. É. 55. Maci belse-
je! 56. Irodalmi indulatszó. Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon szeptember 24-ig várjuk. A helyes megfejtést bekül-
dõk között könyvjutalmat sorsolunk ki, melyet szerkesztõségünk-
ben vehetnek át. A szeptember 2-án megjelent, „Elsõosztályosok”
címû rejtvényünk helyes megfejtése: „Mikor elõször mennek isko-
lába szívükben bûvös áhítat terem”.
Könyvet nyertek: Szolnokiné Kuszbel Mária, Bécsi út 98.; Kun
Barnabásné, Szentendrei út 2/b.; Fülöpné Török Tünde, Silvanus
sétány 53.

curves-magyarorszag.hu
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Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pályázó ada-
tait, a vételárat, a fizetés módját és idejét. A pályá-
zó ajánlatát a pályázat benyújtásától számított 60
napig köteles tartani. A pályázaton azon ajánlat-
tevõk vehetnek részt, akik a pályázati biztosíté-
kot befizetik az önkormányzat letéti számlájá-
ra. Számlaszám: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-
00140645-00100001. A pályázati biztosíték befi-
zetését igazoló bizonylatot 2009. október 21-én
12 óráig, a pályázatokat zárt borítékban 2009.

október 26-án 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III.
kerületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási Osztá-
lyán. (Cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).
A pályázat bontása 2009. október 26-án 12
órakor közjegyzõ jelenlétében a Bp., III. ke-
rület, Fõ tér 1. szám alatt, az I. emelet 19-es
szobában, a vagyonhasznosítási osztály hivata-
los helyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a pá-
lyázat eredményérõl. A pályázat kiírója fenn-

tartja jogát, hogy a legjobb ajánlattevõkkel a
tenderbontást követõen tovább tárgyaljon, zárt-
körû licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot in-
doklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatokkal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni a Bp., III. kerületi Önkor-
mányzat Vagyonhasznosítási Osztályán, a 437-
8646-os és a 437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

A Budapest, III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Újabb választékkal bõvül a
kerület sportolási lehetõsé-
ge. Az eddig jobbára csak a
teniszrõl ismert Római Te-
niszakadémia figyelemre
méltó ötlettel állt elõ: Óbuda
fiataljainak egy ifjúsági
sportprogramot készített,
melynek megvalósításával a
Római-parton még élénkebb
lehet a sportélet. Márky Je-
nõ, a Nánási úti létesítmény
tulajdonosa sokat vár a meg-
álmodott ötlettõl.

- Az ifjúsági program-
mal a kerületi fiataloknak,
a közelben lévõ iskoláknak
és óvodáknak szeretnénk
mozgáslehetõséget biztosí-
tani. Jól felszerelt bázisun-
kon lehetõség nyílik test-
nevelési órák tartására, tan-
folyamokon való részvé-
telre, vagy pályabérlésre.
Ennek az lenne az elõnye,
hogy a sportolni, mozogni
vágyó fiataloknak ne kell-
jen sok idõt tölteniük más
kerületekbe való utazással,
nálunk ideális körülmé-

nyek között, kedvezõ áron
vehetnék igénybe szolgál-
tatásainkat. Az iskolák, il-
letve az óvodák és a sport-
telep között három pontos
biztonsági övekkel ellátott
kis buszok szállítják a gye-
rekeket oda-vissza, ezzel a
szülõk válláról is levesz-
szük a terheket. Kínála-
tunkban úszás, tollaslabda,
tenisz, fallabda, lábtenisz,
asztalitenisz és újdonság-

ként íjászat szerepel. Jelen-
leg legnépszerûbb tanfo-
lyamunk az úszás. Az
Ecker Edit vezetésével zaj-
ló foglalkozásokhoz már
kicsinek tûnik a medence,
ezért hamarosan elkezdjük
építeni az új tanmedencét.
A felnõtteknek rugalmas
órabeosztást készítettünk,
hogy mindenki megtalálja
a neki legjobban tetszõ
idõpontot. 

Atenisze-
zõk Molnár
Á r p á d t ó l
v e h e t n e k
leckéket. A
kezdõ és ha-
ladó tanfo-
lyamokon,
ha szüksé-
ges ütõt is
biztosítunk
a gyerekek-
nek. Arra
törekszünk,
hogy jó fel-
tételek mel-
lett, enged-
m é n y e s

áron minél nagyobb tö-
meg vehesse igénybe tan-
folyamainkat. Erre rá va-
gyunk kényszerítve, hi-
szen csak így tudjuk bizto-
sítani a sporttelep egész
éves fenntartási költségét.
Az ifjúsági programunk
megvalósításának sikeré-
ben döntõ szerep jut az is-
kolák és óvodák vezetõi-
nek, akik reményeink sze-
rint a jövõben támogatják

a gyerekek hozzánk való
kötõdését.

Való igaz, hogy a Ró-
mai Teniszakadémia a Bu-
dapest Grand Prix éven-
kénti megrendezésével
vált világszerte ismertté,
hiszen ezt a magasan jegy-
zett (Top 40) nõi tornát
idén 28 tv-állomás közve-
títette, a telt házas helyszí-
nen 3 ezren szurkoltak és
az internetes adásokban
több millióan látták a mér-
kõzéseket. 

Márky Jenõ azonban a
sport mellett kulturális cé-
lokra is szeretné használni
birodalmát. A centerpá-
lyán, az Asbóth József sta-
dionban szabadtéri kon-
certeket, hangversenyeket,
színházi elõadásokat ter-
vez. Ha ez az ötlete is
megvalósul, itt jegyzik
majd a fõváros egyik leg-
szebb környezetben lévõ
sport és kulturális köz-
pontját.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Tömegsport • Íjászat is szerepel a kínálatban

Ifjúsági sportprogram a Római Teniszakadémián

A tenisz fellegvárban népszerûek az úszótanfolyamok

Közeleg a bajnoki rajt, az
óbudai Kaszások kosarasai
igyekeznek minél jobban fel-
készülni a várható nagy csa-
tákra. Edzõtáborokban, tor-
nateremben és az atlétikai
pályán gyakorol a közel
négyszáz tagú sereg, a csa-
patok már az elsõ mérkõzé-
sen csúcsformában szeret-
nék kezdeni a hosszú bajnoki
sorozatot

Ajól sikerült 2007/
2008. évi verseny-

szezon után az egyesület
vezetõi magasra tették a
mércét. Az ország legna-
gyobb utánpótlás-nevelõ
klubjában semmit nem
bíznak a véletlenre, csak a
gondosan megtervezett,
alapos munkában hisznek.
Ezért tartják fontosnak a
csapatok sokoldalú felké-
szítését. Augusztusban
kezdõdött az erõgyûjtés, a

bajnokságban induló csa-
patok a Kaszás csarnokban
és vidéki edzõtáborokban
gyakoroltak. Dr. Neszmélyi
Ernõ utánpótlás vezetõ
elégedett volt a felkészü-
léssel. 

- Az volt a célunk, hogy
minden versenyzõ csapa-
tunknak azonos feltétele-
ket biztosítsunk az au-
gusztusban kezdõdött fel-
készüléshez. Ez azért volt
fontos, mert így magas
szinten tudtuk elvégezni a
szakmai munkát és a tábo-
rozás költségei azonos ter-
het jelentettek a gyerekek
családjainak. A balaton-
szemesi tábor ideális hely-
színnek bizonyult, ahol
minden tárgyi feltétel és
szervezettségi követel-
mény magas szinten ren-
delkezésünkre állt. 

Mivel a tervezettnél na-
gyobb számban akartak

csapataink vidéken edzõtá-
borozni, két együttes már
„nem fért el” a szemesi
programban, ezért a szin-
tén jó feltételeket biztosító
dömsödi helyszínt is be-
kapcsoltuk. Ide Peremiczki
István két csapata, a serdü-
lõ ‘97 és a Kadett I. került,
így az NB 1 B-s felnõtt
csapatunk új vezetõ edzõje
Dömsöd közelsége miatt
valamennyi
csapat edzését
meg tudta tar-
tani. A felké-
szülés eddigi
tapasztalatai
alapján úgy
gondo lom,
ígéretes sze-
zon elõtt ál-
lunk mind
utánpótlás,
mind pedig
NB 1-es szin-
ten.

AKaszás csapatok tehát
alaposan felkészülve vár-
ják a bajnokság kezdetét.
A tornatermi foglalkozá-
sok mellett a szomszédos
Kerület pályán végzik az
utolsó simításokat, a játé-
kosok nem igen rajonga-
nak a labda nélküli gya-
korlásért, bár tudják, hogy
kell az atlétikus képzés,
megfelelõ erõ és állóké-
pesség nélkül ma már
nem lehet nyerni fontos
mérkõzéseket. 

A saját házibajnok-
ságban induló mini gár-

dák ugyancsak szorgal-
masan edzenek, szá-
mukra késõbb kezdõdik
az Óbuda Mini Kupa
mérkõzéssorozat. 

Jó hír az elsõ csapatról:
kétéves németországi légi-
óskodásból visszatért Dre-
venka Dávid, aki komoly
erõsítést jelent hátvéd
poszton. A játékos keret-
ben nem volt egyéb válto-
zás, így a már jól összeszo-
kott csapat lép pályára a
bajnoki idényben.

Kép és szöveg: 
L. A.

Kosárlabda

Ígéretes szezon elõtt a Kaszások

Fárasztó futóedzések a jó erõnlét megszerzéséért

obuda_18.qxd  9/11/2009  1:01 PM  Page 29



2009/18. szám30
Hírforgó – Információk

Polgármesteri
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester fogadóórájának
idõpontja: szerdánként
14-tõl 16.30 óráig.
Helyszíne: polgármes-
teri hivatal I. emelet 23-
as szoba. (Bejelentke-
zés telefonon Stoll-
mayerné Fazekas Eri-
kánál a 437-8696-os te-
lefonszámon.)

Alpolgármesteri 
fogadóórák

• Szepessy Tamás (Fi-
desz) polgármester-he-
lyettes fogadóórája:
minden hónap elsõ hét-
fõjén 14-tõl 18 óráig
elõzetes bejelentkezés
alapján (tel.: 437-8693)
a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3. I/23.).
• Puskás Péter (Fidesz)
alpolgármester elõze-
tes bejelentkezés alap-
ján tartja fogadóóráját
(tel.: 437-8688) a pol-
gármesteri hivatalban
(Fõ tér 3. I/34.).
• Szabó Magdolna
(MSZDP) alpolgármes-
ter minden hónap elsõ
hétfõjén 15-tõl 18 óráig
tartja fogadóóráját a
polgármesteri hivatal II.
emeletén, a 37-es szo-
bában. (Elõzetes beje-
lentkezés a 437-8583-
as telefonszámon.) 
• Szegner László
(MDF) alpolgármester
minden csütörtökön
15-tõl 16 óráig a pol-
gármesteri hivatalban
fogadja a polgárokat.
(Cím: Fõ tér 3. II/46.
Tel.: 437-8509.)

Fõvárosi képviselõ
fogadóórája

Szikora Linda, az óbu-
dai Fidesz fõvárosi kép-
viselõje minden hónap
elsõ keddjén 18-tól 19
óráig fogadóórát tart a
Hímzõ utca 1. szám
alatti Fidesz irodában.
Észrevételeivel e-mail-
en is megkeresheti a
képviselõt:
szikoral@bp.hu

Donáth László, a 4.

számú választókerület

(Békásmegyer-Csillag-

hegy) országgyûlési

képviselõje, minden hó-

nap elsõ szerdáján, 17-

tõl 19 óráig várja foga-

dóórájára a lakosokat a

Békásmegyeri Közös-

ségi Házba (Csobánka

tér 5.).

Dr. Orosz Sándor, az

óbudaiak országgyûlési

képviselõje, az ország-

gyûlés ülésezésének

idõszakában, minden

héten csütörtökön, 17-

tõl 19 óráig fogadóórát

tart. Helyszín: Magyar

Szocialista Párt III. ke-

rületi irodája, a Mókus

utca 1-3. szám alatt.

MSZP-s országgyûlési
képviselõk fogadóórája• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából a 3-as

parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdáján (leg-
közelebb október 7-én) ingyenes jogi tanácsadást tart a Fidesz kerületi irodájá-
ban. * Minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb szeptember 16-án) adó-
tanácsadás van. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7. Tel.: 367-8791.)
• Havonta kétszer ingyenes jogsegélyszolgálat dr. id. Vég Tibor és dr. ifj. Vég Ti-
bor ügyvédek közremûködésével. A pontos idõpontok mindig az Óbuda Újság-
ban jelennek meg. A legközelebbi alkalom szeptember 17-én, majd október
8-án 18.30 órától lesz. Helyszín az SZDSZ-székház: Tímár utca 2. (Telefonos
bejelentkezés hétköznap 16-tól 19 óráig a 388-8113-as telefonszámon.)
• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-
véd minden hónap harmadik csütörtökén (legközelebb szeptember 17-én) in-
gyenes jogi tanácsadást tart 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban
(Csobánka tér 5.). Bejelentkezés nem szükséges. (Érdeklõdni lehet a Fidesz 4-
es választókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. szám alatt, a 06-20-483-
3547-es telefonszámon.)
• Az MDF ingyenes tanácsadást tart a Budapest, II. kerület Bimbó út 63. szám
alatti irodájában, csütörtökönként 16-tól 18 óráig. (Elõzetes idõpont-egyeztetés
munkanapokon 8-tól 16 óráig a 353-0624-es számon.) 
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között telefonon feltehetik társas-
házakkal és ingatlanokkal kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingyenes tanácsadásra. Tanács-
adás személyesen: a hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-8639.
• Ingyenes jogi tanácsadás minden hónap elsõ csütörtökén (legközelebb
október 1-jén), 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus ut-
ca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 
• Ingyenes lakásszövetkezeti és társasházi tanácsadás szeptembertõl minden
páros hét csütörtökén, 17-tõl 19 óráig az MSZP III. kerületi székházában, a Mókus
utca 1-3. szám alatt. (Elõzetes bejelentkezés a 368-9464-es telefonszámon.) 

Ingyenes tanácsadások

Közeledünk a választások
évéhez, amikor több politi-
kus, polgármester és önkor-
mányzati képviselõ ismét
megméretteti magát, sokan
pedig akkor szállnak be elõ-
ször a voksokért folytatott
versenybe. A siker egyik fel-
tétele a megfelelõ szakmai
felkészültség, amit iskolájá-
ban a SISZA PKI kínál. 

A SISZA Politikus-
képzõ Iskola (PKI)

október 3-án indul az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban (www.sisza.hu).
Második éve mûködõ is-
kolánkban kifejezetten
gyakorlatorientált képzést
folytatunk. Várjuk mind-
azok jelentkezését, akik
már politikusok, vagy
azok szeretnének lenni.
Polgármesterek, önkor-
mányzati képviselõk, poli-
tikai tanácsadók, kam-
pányszakemberek, média
munkások és leendõ poli-
tikusok tanulhatnak vá-
lasztási technikákat, kam-
pányszervezést, pártépí-
tést, politikai marketinget,
politikai kommunikációt,
közszereplést, retorikát és

beszédtechnikát, közvéle-
mény-kutatást, önkor-
mányzati vezetési ismere-
teket, szóvivõi ismerete-
ket, stílusgyakorlatokat és
pályázatírási ismereteket. 

Az egyénre szabott gya-
korlatokat országosan is-
mert szakemberek és egye-
temi oktatók vezetik:
Csath Magdolna, Borókai
Gábor, Fricz Tamás, Ha-
lász Zsuzsa, Kubatov Gá-
bor, Németh Miklós Attila,
Pesty László, Schöpflin
György, Simon János, Sza-
bó Krisztina Mária, Tóth
Gy. László, Zárug Péter
Farkas, Wermer András. 

A hetente, szombaton-
ként 20-25 fõs csoportok-
ban folyó gyakorlati fog-
lalkozások során a résztve-
võk képessé válnak önál-
lóan politikai kampányok
szervezésére, pártépítési
feladatok elvégzésére, po-
litikai kommunikációs és
médiaszereplésekre. 

(A féléves képzés helye:
1032 Budapest, San
Marco utca 81. További
info: www.sisza.hu, vagy
06-70-250-5840.)

SISZA PKI

Politikusképzés
„Mentsük meg Ma-

gyarországot” címmel ke-
rekasztal-beszélgetést
rendeznek szeptember 23-
án 18 órától a Békásme-
gyeri Polgári Esték elne-
vezésû sorozatban, a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban. Vezeti: Ober-

sowszky Péter újságíró, az
ECHO TV munkatársa.
Vendégek: Tõkéczki Lász-
ló történész, Balogh Zol-
tán (Fidesz) országgyûlé-
si képviselõ, dr. Bencze
Izabella jogász. 

(A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.)

A Felzárkózás a III.Évezredbe Közhasznú Egyesület pá-
lyázatírói, pénzügyi és jogi képzés indít civil szervezetek-
nek. Helyszín: 1081 Budapest, Szilágyi út 5. (Köztársa-
ság tér sarok). Idõpont: szeptember 19-én 9 óra. A kép-
zés összesen 90 óra, hetente egy alkalom, 10 képzési
óra.Jelentkezni lehet az Óbuda-Békásmegyer Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzata és a Felzárkózás a III. Évez-
redbe Közhasznú Egyesület elnökénél, a 06-30-597-
1772-es, 439-0622-es, vagy postmaster@felzarkozas.
t-online.hu email címen. (A képzés ingyenes. Egy civil
szervezetbõl maximum két fõ vehet részt.)

AMagyar Vöröske-
reszt a következõ

idõpontokban és helyszí-
neken szervez nyilvános
véradást. Szeptember 17-
én 14-tõl 17 óráig: a Szent
Margit Kórházban (Bécsi
út 132.).* Szeptember 25-
én 14.30-tól 18 óráig: az
Auchan Aquincumnál

(Szentendrei út 115.), a
véradó kamionban. Ha ön
egészséges, elmúlt már 18
éves, de még nem töltötte
be a 60. életévét (rendsze-
res véradóknál 65. életév)
és úgy érzi, hogy segíteni
tud a rászoruló betegeken,
jöjjön el a véradásra! Sze-
mélyi igazolvány (lakcím-
kártya) és taj-kártya szük-
séges.

Békásmegyeri Polgári Esték

Pályázatírói, pénzügyi, jogi képzés 

Véradás
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ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 68.000 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József
Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Lapszerkesztõ-helyettes: 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. I. em. Tel./fax: 411-0266, 235-0417, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@ecom.hu

Nyomás: Zrínyi Nyomda Zrt. 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-179.

Felelõs vezetõ: Balogh Ádám

www.trofeagrill.eu

Ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, 

évforduló, keresztelõ, ballagás…)

TORTÁT ADUNK AJÁNDÉKBA

NAGY CSALÁDI AKCIÓ!

Hétvégén (szombat, vasárnap) 

gyermekeknek 12 éves korig ingyenes *

1027 Budapest, Margit krt. 2. (Margit híd budai hídfõ)

Asztalfoglalás: 061-438-9090, 06-20-999-7708

*1 felnõttel 2 gyermeknek, 2 felnõttel max. 3 gyermeknek ingyenes

A Lakóközösségek Életminõsége Ja-
vításáért Óbuda-Békásmegyer Egye-
sület (LÉJÓBE) folytatja közérdekû ta-
nácsadási szolgáltatását.

Ön társasház vagy lakásszövetke-
zet lakóközösségében tulajdo-

nosként illetve bérlõként él és érdeksé-
relem érte? Vitája támadt a közös kép-
viselõvel, vagy a lakóközösséggel?
Kérdései vannak a fûtéskorszerûsítés-
sel, az ÖKO-plusz program tényszerû
tapasztalataival kapcsolatban, a pá-
lyázható támogatások lehetõségeirõl

érdeklõdne? Kérdései vannak, me-
lyekre nem kap választ? Nem ismeri
jogait, lehetõségeit, segítséget szeret-
ne? Ingyenes tanácsadást biztosí-
tunk, ahol gyakorló társasházi és la-
kásszövetkezeti tisztségviselõk vála-
szolnak kérdéseire.

Idõpont és helyszín 
1. Békásmegyer, szeptember 21-én

17-tõl 19 óráig: Csobánka tér 5., kö-
zösségi ház.

2. Belsõ-Óbuda, szeptember 22-én
17-tõl 19 óráig: Vörösvári út 17., la-
kásszövetkezet iroda. (Elõzetes beje-
lentkezés: 367-8689.) 

LÉJÓBE

Közérdekû tanácsadás

ZENETANODA. A Leányfalui Szabadegyetem Alapítvány keretében a
2009/2010-es tanévtõl a felújított Faluházban a gyermekeknek lehetõsé-
gük nyílik zongora, furulya, népi hegedû, klasszikus-, jazz-, rock-gitár;né-
pi- és jazz-ének;valamint klasszikus-, jazz-szaxofon, tárogató, klarinét és
különbözõ furulyák tanulására. A népi hegedût Ökrös Csaba, a gitárt
Rák Béla, a zongorát Hámori Angelika, az éneket Szalóki Ági, a fúvós
hangszereket pedig Borbély Mihály tanítja. (Tel.: 06-30-313-9117.)
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A Csillaghegyi Mozgás és Szabadidõsport SE (CSMSZ SE) a
2009/2010-es idényben folytatja munkáját a szabadidõ és a ver-
senysport területén. Várják az 1996-2004 között született, labdarú-
gást, teniszt és asztaliteniszt szeretõ gyerekek jelentkezését. Heti
2-3 edzés korosztálytól, igénytõl függõen, egész szezonban. Óvo-
dás csoport is indul a labdaszeretõ gyerekeknek. Hatékony edzés-
módszerek, jó hangulat és a mozgás öröme. (Helyszín: CSMSZ SE
szabadidõpálya, Római-part Királyok útja 178.; Békásmegyer, Pais
Dezsõ Általános Iskola. Érdeklõdni lehet Kelen Balazsnál a
06(70)314-0021-es számon. Weblap: csillaghegysport.hu)

A nyári vizes idény vége felé is gaz-
dag programkínálattal várja az ér-
deklõdõket az Óbudai Sportegyesület
Vízitúra Szakosztálya. 

Legközelebb, szeptember 27-
én 1848-as emléktúrára invi-

tálják a vizek szerelmeseit a Velen-
cei-tóhoz. A résztvevõknek 12 fo-
lyamkilométert kell megtenniük.
(A részvételi díj 4 ezer forint.)

Évadzárót rendeznek szabad
sportnappal október 4-én a
szakosztály vízitelepén (Roz-
gonyi Piroska utca 28.). A spor-
tolásra vállalkozóknak 10 fo-
lyamkilométert kell leevezniük.

(A részvétel ingyenes.) Jelentke-
zés Horváth „Indián” Pálnál,
az egyesület elnökénél. Tel.:
240-3353, 06-20-968-3685.
www.ose.hu

Kétórás nonstop bemutatón adott
ízelítõt a Rubik kocka trükkjeibõl
Kuti Mátyás 17 éves világbajnok
az FBI virginiai akadémiáján.

L eyrer Richárd rendõr õr-
nagy, az Europol Nemzeti

Iroda vezetõje, az est „magyar
asztalának” szervezõje el-
mondta: olyan ötleten gondol-
kozott, mely a gulyás, puli, hu-
szár sztereotípián túllépve is-
merteti meg hazánkat és a ma-
gyar gondolkodást az amerika-
iakkal.

Mindenki ismeri az amerikai
mondást: a magyar mögötted lép
be a forgóajtón, de elõtted lép ki
rajta. Hasonló magyar lelemény
a bûvös kocka. Feltalálója,
Rubik Ernõ is magyar, ahogy
Kuti Mátyás, az óbudai Veres
Péter Gimnázium diákja is. 

Az FBI mintegy 250 tisztjét
nyûgözte le a bemutató -
mondta Leyrer, aki Bencze Jó-
zsef országos rendõrfõkapitány
és Robert Mueller FBI igazga-

tó megállapodása nyomán tíz-
hetes képzésen vesz részt az
akadémián. Minden évben egy
magyar tiszt jöhet el a szigorú-
an õrzött, és az USA egyetlen
tengerészgyalogos-tisztképzõ-
jének is otthont adó quanticói
bázisra, hogy bõvítse szakmai
ismereteit.
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Katalizátorok felszerelése 
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FBI ügynököket bûvölt el az óbudai diák

Emléktúra, majd évadzáró a vízitelepen

Foci, tenisz, asztalitenisz Csillaghegyen

A 260-as autóbusz végállo-
másának neve Gábor Dé-

nes Fõiskola helyett Harsány
lejtõ lett. Ugyanígy hívják
ezentúl a 218-as autóbusznak
kifelé irányban, a vasúti so-
rompó elõtt lévõ megállóját is.

Megváltozott a
végállomás neve

Jól látható sárga csíkokkal festették fel sok helyütt Óbudán a forgalmas ke-
resztezõdéseket, hogy hosszú kocsisor esetén, a jelzõlámpa pirosra váltása-
kor valamennyi autós tisztában legyen vele, tilos a felfestésre hajtani, ott vá-
rakozni, amíg elindulnak az elõttük állók
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