
Tíz kisebbségi önkormányzat alakult a
III. kerületben az október 3-ai önkor-
mányzati választások eredményeként.

A budapesti biciklizés kultúrtörténetét be-
mutató kiállítás három téma köré csopor-
tosítva látható a Kiscelli Múzeumban.

Nyílt napot tartottak az Óbudai Buszga-
rázsban, melyet 1970 januárjában he-
lyeztek üzembe.26

40 éves az Óbudai Buszgarázs

XVI. évfolyam 20. szám              Megjelenik kéthetente           2010. október 20.

4
Kisebbségi önkormányzatok

20
Tárlat a kerékpár kultúrtörténetérõl

Oroszlánok a Margit hídon
Hamarosan nemcsak a Lánchídon lesznek oroszlánok,
hanem a Margit hídon is, ahol életnagyságú oroszlánfe-
jek fogják díszíteni a pilléreken újjáépülõ oszlopsort.Amíg
a szomszédos Lánchíd oroszlánjainál - a városi legenda
szerint - az volt a legnagyobb kérdés, hogy van-e nyelvük,
a Margit hídi oroszlánoknál azon lehet majd vitázni, hogy
egyformára készítették-e mind a 16-ot? BÕVEBBEN A 6. OLDALON

Lapzártakor érkezett: Megtartotta alakuló ülését Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának új képviselõ-testülete a Vá-
rosháza tanácskozótermében október 14-én. Valamennyi
egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltjei gyõztek
az október 3-ai önkormányzati választásokon a III. kerület-
ben. Bús Balázst meggyõzõ többséggel másodszor válasz-
tották polgármesternek az itt élõk. FOLYTATÁS A 3. OLDALON

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

Megalakult az új képviselõ-testület

Megjelenésünk
Lapunk következõ szá-

ma november 5-én,
pénteken jelenik meg!

Újságunk korábbi szá-

mai a www.obuda.hu
honlapon is olvashatók.

C ivil és segélyszer-
vezetek is dolgoz-

tak a vörösiszappal el-
öntött településeken,
Devecseren és Kolon-
táron. Köztük a Ma-

gyar Máltai Szeretet-
szolgálat, mely az ön-
kormányzattal közösen
adománygyûjtési prog-
ramot indított.

KÖZELKÉP A 9. OLDALON

Marsbéli krónika - Kolontárról

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Fõvárosi hírek – Önkormányzat

AFõvárosi Közgyû-
lés 33 képviselõvel

és a fõpolgármesterrel
megalakult, letették es-
küjüket. Ezt követõen
Orbán Viktor miniszter-
elnök arról beszélt,
hogy határozottan és
egységesen a változás
mellett döntöttek októ-
ber 3-án a budapestiek.
A vissza nem térõ lehe-
tõség egyúttal súlyos fe-

lelõsséget jelent. „Ha
hajót akarsz építeni, ne
azért hívd össze az em-
bereket, hogy szerszá-
mokat készítsenek, ha-
nem azért, hogy elül-
tesd bennük a távoli
végtelen iránti várako-
zást.” Ilyen várakozás-
sal vannak a budapesti-
ek is. Orbán szerint a
f õ p o l g á r m e s t e r n e k
iránytûnek kell lennie -

ez az elmúlt húsz esz-
tendõben nem így volt.

Budapestnek a magyar
nemzet fõvárosává és a
Kárpát-medence köz-
pontjává kell válnia. 

- A változtatás élén
kell állni. Meg kell mu-
tatni, hogy vége annak,
ami eddig volt, Buda-
pest nem lehet a botrá-
nyok városa. Az elszá-
moltatás, a felelõsök
megkeresése azonban
nem maradhat el - tette

hozzá Orbán Viktor. - A
magyarok büszkék akar-
nak lenni fõvárosukra.
Budapestnek a változás
élére kell állnia, példát
kell mutatnia még akkor
is, ha hatalmas károkat
okoztak az elõdök. 

A munkához a nemze-
ti ügyek kormányának
támogatásáról biztosí-
totta az új fõvárosveze-
tést Orbán Viktor. 

„Budapest legyen a nemzet fõvárosa!”

Orbán támogatja Tarlós munkáját

Komolyan gondoljuk a ren-
det, az esélyt és a szolidari-
tást - mondta Budapest új
fõpolgármestere. Tarlós
István az alakuló ülésen kö-
szönetet mondott az õt jelö-
lõknek a bizalomért, az el-
lenzéknek ígéretet tett arra,
hogy - az elõdökkel ellentét-
ben - nem szorítják ki õket a
városvezetésbõl. 

Végrehajtjuk progra-
munkat, mely egy

esztendeje ismert a nyil-
vánosság elõtt - mondta
Tarlós István, majd hoz-
zátette: saját értékrendjü-
ket érvényesítve kívánják
mindezt megtenni úgy,
hogy közben az ellenzé-
ket is meghallgatják. Kell
hogy legyenek közös
pontok. A fõvárosban ke-
vésbé a politika, sokkal
inkább az ügyek intézése

a fontos szempont. Elõd-
jétõl, Demszky Gábortól
átvette az iratokat Tarlós,
melyek tartalmát egyelõ-
re még csak részlegesen
ismerik. Annyi azonban
mára már biztosan lát-
szik, csõdközeli helyzet-
ben van Budapest, kérdé-
ses a 2011-es finanszíro-
zás. A BKV-nál ugyanis
közel ezermilliárdos
adósság halmozódott fel,
a 4-es metró számláit pe-
dig még nem látni, mibõl
tudják kifizetni. Mind-
ezek tisztázására az Álla-
mi Számvevõszéktõl
(ÁSZ) vizsgálatot kért a
város finanszírozhatósá-
gára vonatkozóan. 

Tarlós István (Fidesz-
KDNP) fõpolgármester
más, õszinteséget jelen-
tõ szellemiséget ígér
Budapesten úgy, hogy

közben kiszélesítik a
kultúra palettáját. Be-
szédében hangsúlyozta:
együttmûködõ, határo-
zott és gyors munkára
szánták el magukat. 

• Fõpolgármester-helyettesek: Az alakuló ülésen
megválasztották a fõállású fõpolgármester-helyet-
teseket. György Istvánhoz a városüzemeltetés,
Csomós Miklóshoz az oktatás és a kultúra, Bagdy
Gáborhoz a pénzügyek, Pesti Imréhez az egész-
ségügy és a szociális terület tartozik.
• Fõvárosi frakcióvezetõk: A Fõvárosi Közgyûlés-
ben négy frakció alakult. A többséget a Fidesz-
KDNP adja, frakcióvezetõje Németh Zoltán. Az
MSZP-frakciót Horváth Csaba, a Lehet Más a Poli-
tika (LMP) frakcióját Kaltenbach Jenõ, a Jobbik
képviselõi csoportját Szabó György vezeti.

Együttmûködõ, határozott és gyors munkát ígér Tarlós

Tiszta beszéd

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata meghívja Önt az
1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére tar-
tandó, koszorúzással egybe-
kötött megemlékezéseire: 

2010. október 22-én 17
órai kezdettel a Szent Péter
és Pál Fõplébánia-tem-
plomhoz, az I. Világhábo-
rús hõsi emlékmûhöz
(Lajos utca 168.)

Program
Beszédet mond: Dr.

Khirer Vilmos pápai prelá-
tus, a Szent Péter és Pál
Fõplébánia-templom plé-
bánosa és Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere. Koszorúzás,
majd 18 órától szentmise.

2010. november 4-én 17
órai kezdettel a Kiscelli
Múzeum fõbejáratához
(Kiscelli utca 108.)

Program
Beszédet mond: Men-

czer Erzsébet országgyûlé-
si képviselõ és Wittner
Mária országgyûlési kép-
viselõ. Koszorúzás.

A pártok, szervezetek
koszorúzási szándéku-
kat szíveskedjenek Kiss-
Ráduly Erzsébetnél ok-
tóber 20-ig jelezni a
437-8691-es telefonszá-
mon, illetve az rzso-
ka@obuda.hu e-mail cí-
men.

Megemlékezések 1956-ról

Megalakult október 15-én a Fõvárosi Közgyûlés. Tarlós
István (Fidesz-KDNP) fõpolgármester és a közgyûlés tagjai
letették esküjüket. Megválasztották a fõpolgármester-he-
lyetteseket, megalakultak a bizottságok. Az alakuló ülésen
Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: a korábbi botrá-
nyos városvezetés után Budapestnek a magyar nemzet fõvá-
rosává, a Kárpát-medence központjává kell válnia. 

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Fõvárosi összehasonlításban az átlagosnál
kissé magasabb, 43,96 százalékos részvétel
mellett zajlottak az önkormányzati választá-
sok a városrészben. Kimagasló támogatást -
25 ezer 580 szavazatot, vagyis 57,38 száza-
lékot - kapott a kerület újraválasztott polgár-
mestere, Bús Balázs. 

Az önkormányzat képviselõ-testülete a
polgármester mellett 22 tagú, ebbõl egyéni
választókerületben 16 Fidesz-KDNP-s jelöl-
tet választott meg, kompenzációs listáról 6-
an jutottak mandátumhoz, más pártoktól. 

A képviselõ-testület tagja a Fidesz-KDNP
színeiben (választókerületenként): Laczkó
Szilvia, Csapó Harold Gábor, Désiné Németh
Éva, Szepessy Tamás, Menczer Erzsébet,
Horváth László, Danis Zoltánné Havadi El-
za, Sáringer Kálmán, Bulla György, Bau-
mann Irén Erzsébet, Török Ferenc, Puskás
Péter, Kemény Krisztina, Kelemen Viktória,
Dr. Pappné dr. Nagy Judit, Laukonidesz Lilla. 

Kompenzációs listáról jutott be: Béres
András (LMP), Bihary Gábor (MSZP),
Czeglédy Gergõ (MSZP), Kiss László
(MSZP), Mihalik Zoltán László (Itt Élünk
Egyesület), Szanyó Miklós (Jobbik Magyar-
országért Mozgalom). 

* * *
Az alakuló testületi ülésen Bihary Gá-

bor (MSZP) bejelentette korábbi döntését
- melyet azóta jóvá is hagytak -, hogy fõ-
városi megbízatása miatt lemondott man-
dátumáról, helyét dr. Simonka Csaba tölti
be frakciójában. 

A zsúfolásig telt tanácsteremben elõször
Schmitt Pál köztársasági elnök video-
üzenetét nézték meg a résztvevõk, majd le-
tette hivatali esküjét Bús Balázs polgármes-
ter és a képviselõ-testület tagjai. 

Bús Balázs polgármester alakuló ülésen
tartott megnyitójában fontosnak nevezte,
hogy a következõ években, a szûkülõ állami
költségvetési források mellet is meg tudják
tartani az önkormányzat intézményeinek
mûködését, a tervezett fejlesztéseket pedig
el tudják végezni. Hangsúlyt kívánnak fek-
tetni a zöld területek védelmére és a szociá-
lis ellátórendszer mûködésének megóvásá-
ra. A közbiztonság további erõsítése és az
infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt fi-
gyelmet kap a társadalmi szervezetek sze-
repvállalásának erõsítése. Bús Balázs szólt
arról is, hogy az óbudai modell szellemében
együttmûködésre törekszik az ellenzékkel,
és külön kifejezte a pártok és jelölõ szerve-
zetek felé köszönetét, amiért a választási
kampány a III. kerületben „európai keretek
között maradt”. 

A továbbiakban titkos szavazással megvá-
lasztották az új alpolgármestereket: Puskás
Pétert, Dr. Pappné dr. Nagy Juditot és Theisz
Bálintot. 

Néhány ponton módosították az önkor-
mányzat szervezeti és mûködési szabályza-

tát; megválasztották a bizottsági tagokat;
meghatározták az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok felügyelõ bizottsági
tagjainak létszámát; elfogadták a KMOP-
„Óbudai Promenád Fejlesztése” projekt pá-
lyázat 2. fordulós beadásához szükséges
döntéseket; valamint jóváhagyták a nemzet-
közi számítógép-kezelõi jogosítvány önkor-
mányzati iskolákban történõ megszerzésérõl
szóló beszámolót. 

Támogatás a vörösiszap
károsultjainak

A testület egyhangú döntéssel hagyta jóvá
Bús Balázs polgármesternek a Devecsert és
Kolontárt elöntõ vörösiszap károsultjainak
megsegítésére indított kezdeményezését.
Ennek értelmében, az önkormányzat részt
vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

közösen indított adománygyûjtési program-
ban. A helyi költségvetés általános tartaléka
terhére 2 millió forint támogatást biztosít a
Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresz-
tül az iszapkárosultak megsegítésére. Egy
Devecseren vagy Kolontáron élõ, életének
újrakezdési lehetõségét a lakóhelyén bizto-
sítottnak nem látó pedagógusnak és család-
jának felajánlanak egy 2 szobás önkor-
mányzati bérlakást, és az önkormányzat
fenntartásában mûködtetett oktatási intéz-
mények egyikében álláshelyet biztosítanak. 

Felkérik továbbá Óbuda-Békásmegyer
lakosságát, a kerületi intézményeket, civil
szervezeteket és vállalkozásokat arra,
hogy lehetõségeik szerint vegyenek részt
az összefogásban és anyagi hozzájárulá-
sukkal segítsenek a katasztrófa sújtotta tér-
ség lakosságán. Szeberényi Cs.

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

Megalakult az új képviselõ-testület

Az egyéni választókerületbõl bejutó kerületi képviselõk száma pártonként Budapesten

* Szavazatazonosság miatt egy mandátum új idõ-
közi választáson dõl el

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Önkormányzati választások 2010

A z ember élete ál-
landó küzdelem,

melyben sikerélmény és
kudarc váltakozva meg-
jelenik. Igazi esemény,
amely az ember életére
kihat, amelyet a lelké-
ben is megõriz, ritkán
adódik. Én 18 évesen,
és most 81 évesen kap-
tam a sorstól ilyen él-
ményt.

Mint érettségire ké-
szülõ diák 1947-ben -
mint a IX. kerületi Kos-
suth Lajos Diákkör kül-
dötte - részt vehettem
egy miniszterelnöknél
tett látogatáson. Az él-
ményt a miniszterelnöki
asztalon látható Biblia
adta. Az ország vezetõje
a napi munkájához erõt
onnan merít, ahonnan
egy 18 éves diák, a Bib-
liából. 

A második életre szóló
emlékem 2010. október
3-án született, mikor
Tarlós Istvánt fõpolgár-
mesterré választotta Bu-
dapest polgársága. Az
élmény jogosságát az
adta, hogy 2006-ban a
párton kívüli Tarlós Ist-
ván jelölésére én, mint a
KDNP III. kerületi Szer-
vezetének elnöke tehet-
tem javaslatot. Ennek
megalapozottságát 30
éves ismeretségünk és a
szerzett tapasztalatok
indokolták.

A ‘80-as évek elején
tanára voltam Tarlós
Istvánnak, aki akkor
második diplomája meg-
szerzésén fáradozott.

A ‘80-as évek második
felében az építõipari ki-
vitelezõ szakmában,
mint vezetõvel dolgoz-
hattam együtt és megál-
lapíthattam, hogy nem-
csak a mûszaki, de a
gazdasági mûködést be-
folyásoló tényezõket is
jól ismeri és használja
döntéseinél.

A sors úgy hozta, hogy
Óbuda-Békásmegyer
Ö n k o r m á n y z a t á b a n
1994-tõl 1998-ig képvi-
selõnek választottak, így
megismerhettem Tarlós
István polgármesteri
munkáját is. Nagy mun-

kabírású, erõs akaratú
és kitartó ember. Haté-
konysága, rendszerezõ
képessége semmit sem
változott. Volt tanára-
ként nem szégyen beval-
lanom, hogy magam is
tanultam tõle.

Ezen szakmai tapasz-
talok mellett nekem Tar-
lós István jelöléséhez a
legnagyobb biztonságot
az emberi cselekedetei
nyújtották. A család- és
gyermekszeretõ vezetõ
több évtizedes közös
munkánk során meggyõ-
zött arról, hogy döntése-
it mindig a nemzet érde-
kében és a keresztény hi-
te szerint hozta.

A Tarlós Istvánra le-
adott voksok nekem éle-
tem második legna-
gyobb sikerélményét és
a jelölés jogosságának
igazolását adták.

Mi, Óbuda-Békásme-
gyer polgárai gratulá-
lunk Tarlós Istvánnak, jó
egészséget és Isten áldá-
sát kérjük munkájához.

Dr. Szabados Pál,
a KDNP III. kerületi

Szervezetének 
volt elnöke 

Tisztelt Fõpolgármester Úr! 
Kedves István!

Tíz kisebbségi önkormányzat (bolgár, ci-
gány, görög, lengyel, német, örmény, ro-
mán, ruszin, szerb, szlovák) alakult
Óbuda-Békásmegyeren az október 3-ai
önkormányzati választásokat követõen. 

1. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Udvareva Marinova Todorka (Ma-
gyarországi Bolgárok Egyesülete) 11
szavazat. Karailiev Iván (Magyaror-
szági Bolgárok Egyesülete) 15 szava-
zat. Karailieva Ivánka (Magyarorszá-
gi Bolgárok Egyesülete) 11 szavazat.
Udvarev Ivanov Iván (Magyarországi
Bolgárok Egyesülete) 11 szavazat.

2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Sárközi Sándor (Európai Gyöngyök
Roma Egyesülete) 56 szavazat. Rafael
István (Felzárkózás a III. Évezredbe)
57 szavazat. Bodrogvölgyi Sándor
Gyula (Felzárkózás a III. Évezredbe)
55 szavazat. Farkas Lajos (Felzárkó-
zás a III. Évezredbe) 57 szavazat.

3. Görög Kisebbségi Önkormányzat
Dimopulos Lázárosz (SYLLOGOS)
25 szavazat. Bitasz Leonidasz
(SYLLOGOS) 25 szavazat. Halász
Katalin (GIE) 29 szavazat. Abonyiné
Kosztudisz Niki (GIE) 24 szavazat.

4. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Nagy Jakub József (Bem József Len-
gyel Kulturális Egyesület) 19 szava-
zat. Wesolowski Korinna Katalin

(Bem József Lengyel Kulturális Egye-
sület) 25 szavazat. Máté Endre (Bem
József Lengyel Kulturális Egyesület)
16 szavazat. Nagy Emil Bogumil
(Bem József Lengyel Kulturális Egye-
sület) 19 szavazat.

5. Német Kisebbségi Önkormányzat
Aradi Istvánné („Braunhaxler” Egye-
sület) 47 szavazat. Dr. Mercz László
András („Braunhaxler” Egyesület) 56
szavazat. Tauner Tibor László
(„Braunhaxler” Egyesület) 52 szava-
zat. Neubrandt Istvánné („Braun-
haxler” Egyesület) 66 szavazat.

6. Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Sziklay Levente (ÖKBEE) 76 szavazat.
Bodrogi-Ivády Orsolya (ÖKBEE) 71
szavazat. Horváth Lajosné (ÖKBEE)
67 szavazat. Bodrogi-Ivády Krisztián
(ÖKBEE) 70 szavazat.

7. Román Kisebbségi Önkormányzat
Lázár Edit (BRE) 9 szavazat. Lázár
István (BRE) 10 szavazat. Hegedüs
István (BRE) 8 szavazat. Lázár Zsolt
Albert (BRE) 8 szavazat.

8. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Bara Andrea (HORUE RUKE) 7 sza-
vazat. Baráné Erdõs Margit (HORUE
RUKE) 7 szavazat. Morilják Valéria
(HORUE RUKE) 11 szavazat. Bara
Sándor (HORUE RUKE) 9 szavazat.

9. Szerb Kisebbségi
Önkormányzat
Dr. Lásztity Radomir
(SRPSKI FORUM) 17
szavazat. Dr. Lásztity
Nikola (SRPSKI FO-
RUM) 12 szavazat. Duj-
mov Milán (Nemzeti Ha-
gyományõrzõ Kulturális
Egyesület) 9 szavazat. Dr.
Cicic Natália (SRPSKI
FORUM) 10 szavazat.

10. Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat
Krizsán Ferenc (Szlovák
Unió) 27 szavazat. Ba-
logh Istvánné (Szlovák
Unió) 20 szavazat. Horti
Andrásné (OZVENA
SZNYK) 29 szavazat.
Csörgöl Istvánné (Szlo-
vák Unió) 26 szavazat.

A kisebbségi önkormányzatok képviselõi 
a 2010-2014-es ciklusban

K erényi Grácia 85. szüle-
tésnapja alkalmából ko-

szorúzási ünnepséget rendezett
a közelmúltban a Fõ téren elhe-
lyezett emléktáblánál Óbuda-

Békásmegyer Önkormányzata
és a III. kerületi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat. Ezt
követõen emlékülést tartottak
„Kerényi Grácia a lengyelség

magyar ajka” címmel az Óbu-
dai Társaskörben. Az esemé-
nyen bemutatták Csisztay Gi-
zella: Szerelmem Varsó címû
könyvét.

Koszorúzás a Kerényi emléktáblánál

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Nekik szavaztak bizalmat a polgárok
Az október 3-ai önkormányzati képviselõ-választáson Óbuda-Békásmegyer 16 egyéni választókerületébõl és a kompenzációs listáról (6 fõ) képvi-
selõi mandátumot szereztek a 2010-2014 közötti ciklusban: 

Laczkó Szilvia
(Fidesz-KDNP)

az 1. számú egyéni választó-
kerületben 1455 szavazattal

(49,02%).

Csapó Harold Gábor
(Fidesz-KDNP)

a 2. számú egyéni választó-
kerületben 1272 szavazattal

(46,90%).

Désiné Németh Éva
(Fidesz-KDNP)

a 3. számú egyéni választó-
kerületben 1440 szavazattal

(51,48%).

Szepessy Tamás
(Fidesz-KDNP)

a 4. számú egyéni választó-
kerületben 1660 szavazattal

(51,47%).

Menczer Erzsébet
(Fidesz-KDNP)

az 5. számú egyéni választó-
kerületben 1467 szavazattal

(51,13%).

Horváth László
(Fidesz-KDNP)

a 6. számú egyéni választó-
kerületben 1286 szavazattal

(42,88%).

Danis Zoltánné Havadi
Elza (Fidesz-KDNP)

a 7. számú egyéni választó-
kerületben 1258 szavazattal

(45,56%).

Sáringer Kálmán
(Fidesz-KDNP)

a 8. számú egyéni választó-
kerületben 1559 szavazattal

(54,57%).

Baumann Irén Erzsébet
(Fidesz-KDNP)

a 10. számú egyéni választó-
kerületben 1270 szavazattal

(42,14%).

Török Ferenc
(Fidesz-KDNP)

a 11. számú egyéni választó-
kerületben 1656 szavazattal

(51,60%).

Puskás Péter
(Fidesz-KDNP)

a 12. számú egyéni választó-
kerületben 1309 szavazattal

(49,56%).

Bulla György
(Fidesz-KDNP)

a 9. számú egyéni választó-
kerületben 1379 szavazattal

(50,33%).

Kemény Krisztina
(Fidesz-KDNP)

a 13. számú egyéni választó-
kerületben 1307 szavazattal

(49,58%).

Dr. Pappné Dr. Nagy
Judit (Fidesz-KDNP)

a 15. számú egyéni választó-
kerületben 1197 szavazattal

(48,44%).

Kelemen Viktória
(Fidesz-KDNP)

a 14. számú egyéni választó-
kerületben 1082 szavazattal

(46,74%).

Laukonidesz Lilla
(Fidesz-KDNP)

a 16. számú egyéni választó-
kerületben 1142 szavazattal

(49,85%).

Mihalik Zoltán
(Itt Élünk Egyesület)

kompenzációs listáról.

Szanyó Miklós
(Jobbik Magyarországért

Mozgalom)
kompenzációs listáról.

Béres András
(Lehet Más a Politika)
kompenzációs listáról.

Bihary Gábor
(MSZP)

kompenzációs listáról.
(Fõvárosi megbízatása miatt le-
mondott mandátumáról, helyére

dr. Simonka Csaba került.)

Czeglédy Gergõ
(MSZP)

kompenzációs listáról.

Kiss László
(MSZP)

kompenzációs listáról.

Töredékszavazatok megoszlása és a mandátumok kiosztása
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Beruházás – Közlekedés

A Margit híd 1876-os
avatásától 16

bronzból öntött, élet-
nagyságú oroszlánfej vi-
gyázott a pillérek díszes
oszlopsorára. Azonban
amikor a második világ-
háborúban a németek a
Dunába robbantották a
hidat, a többi dísszel
együtt az oroszlánok is
elpusztultak.  A jelenlegi
mûemléki rekonstrukció
során a restaurátorok új-
ra elkészítik a megsem-
misült elemeket, így már
nem kell sokáig társakra
várniuk a Lánchíd legen-
dává lett oroszlánjainak. 

A Lánchídhoz kapcso-
lódó legenda szerint a híd-

fõket díszítõ oroszlánok-
nak nincs nyelvük, s ezért
annyit csúfolták a szob-
rászt, hogy az a Dunába
ugrott. Valójában a mester
még az 1870-es években
is élt, és azt üzente a gú-
nyolóinak: „Úgy legyen
nyelve a te feleségednek,
mint az én oroszlánjaim-
nak, akkor jaj neked!” A
lánchidi oroszlánoknak
tehát van nyelvük, csak
alulról, a járda szintjérõl
nem látszik.  

Talán éppen e legenda
miatt, a korabeli szobrá-
szok a Margit híd orosz-
lánjainak nem csupán a
fogait, de a nyelvét is
igen erõteljesen formáz-

ták meg. Azonban az
egykori öntvények mára
nem maradtak fenn, és a
tervek többsége is el-
pusztult a világháború-
ban. Az obeliszkek, lám-
pavasak, díszítõszobrok
többsége ma csak töre-
dékeken vagy archív fo-
tókon tanulmányozható.
Az oroszlánok esetében
a restaurátorok az óbu-

dai Kiscelli Múzeum-
ban fellelt egykorú állat-
szobor alapján dolgoz-
tak. Elõször gipszbõl ön-
tötték ki a mintákat,
majd a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal jóvá-
hagyása után a csepeli
öntödében készítették el
a szobrokat. A munkála-
tok a napokban fejezõd-
nek be.

Az oroszlánfejek már az
ókorban is az erõt, bátorsá-
got, s ezzel együtt a bõsé-
get és a gazdagságot szim-
bolizálták. A Margit híd
építésének idején elterjedt
historizáló stílus alkotói is
szívesen alkalmazták õket,
ezért találkozhatunk
oroszlánokkal a Lánchí-
don és a Margit hídon kí-
vül többek között az
Andrássy út több palotájá-
nak vagy épp a Parlament-
nek a fõbejáratánál is. 

A Margit híd „új”
oroszlánjait a szobrász
restaurátorok a klasszi-
kus szobrászat hagyomá-
nyát követve olyan rész-
letgazdagon dolgozták
ki, hogy akár önálló szo-
borként is megállnák a
helyüket. Ez is hozzájá-
rul ahhoz, hogy a jelen-
legi nagyszabású mûem-
léki rekonstrukció után a
Margit híd egyszerre lesz
korszerûbb, szélesebb,
jobban használható - és
olyan szép, amilyennek
utoljára sok évtizeddel
ezelõtt láthatták a buda-
pestiek.

Oroszlánok a Margit hídon
A Margit híd átépítése ma Budapest legnagyobb mûem-
léki rekonstrukciója. A munka során helyreállítják a híd
második világháború során elpusztult, illetve a késõbbi-
ekben lebontott díszítõ elemeit. A korabeli obeliszkek,
kandeláberek, lámpaoszlopok, díszes öntöttvas korlá-
tok, kõbõl faragott címerek, Zsolnay csempék és a koro-
na mellett hamarosan újra láthatjuk a Margit híd egykor
a Lánchídéhoz hasonlóan híres oroszlánjait is. 

Átadták a felújított Vörös-
vári út 13-27. számú lakó-
házat. A kivitelezési mun-
kálatok április 6-án kez-
dõdtek, s mintegy öt hó-
napig tartottak. 

E nnek során a kivite-
lezõ Polyalpan-

Hungaria Kft. kicserélte
a nyílászárókat és elvé-
gezte a homlokzat hõ-
szigetelését. (A fûtés-
korszerûsítést már ko-
rábban végrehajtotta a

ház.) A 240 lakás ener-
giatakarékos felújításá-
hoz a lakók 98 százalé-
kának hozzájárulását si-
került megszerezni, ami
szinte példátlanul magas
aránynak minõsül. A
310 millió forint össz-
költség fedezésére az
önrész mellett a tulajdo-
nosok bankhitelt vettek
fel, s igénybe vették a
33 százalékos állami tá-
mogatást is. A kivitele-
zõk szerint a beruházás-

sal mintegy 30 százalé-
kos energia-megtakarí-
tást érhetnek el, de a ta-
pasztalatok szerint ez az
arány akár 40-50 száza-
lékra is felmehet. 

A ház színtervét az
önkormányzat fõépíté-
szi irodája határoz-
ta meg annak fi-
gyelembe vételé-
vel, hogy a jövõ-
ben milyen fejlesz-
téseket hajtanak
végre a környéken.
Az önkormányzat
a jövõben ingyen
bocsátja a színter-
vet rendelkezésére
azoknak a házak-
nak, illetve tulaj-
donosaiknak, akik
hajlandók egyez-
tetni az irodával.
Ez többszázezer
forintos megtaka-
rítást jelent a beru-
házóknak, a kerü-
letnek pedig egy-
séges arculatot ad.

Domi Zs.

Energiatakarékos lakóház- 
felújítás a Vörösvári úton

Véleményezhetõ szabályozási terv
Óbuda-Békásmegyer polgármestere értesíti a lakos-
ságot, hogy 2010. október 20-a és november 22-e
között a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodá-
ján (Harrer Pál utca 2.), és ügyfélfogadási idõben a hi-
vatal épületében, a fõépítészi irodán (Fõ tér 3. II. em.
38/A.) a Budapest, III. kerület Bécsi út-Testvér-
hegyi út-Domoszló útja-Forrás utca-Szilva utca ál-
tal határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási
Terv megtekinthetõ és véleményezhetõ.

Bús Balázs
polgármester

A Pilisi Parkerdõ Zrt.
feloldotta a kerék-

pározási tilalmat a szent-
endrei Ókút (Szabadság
forrás) és a Pap rét kö-
zötti erdei aszfaltozott
úton. A tavaszi viharos
idõjárás komoly károkat
okozott ezen a szaka-
szon is, így a kezelõ
csak most tudta átadni

az utat a kerékpárosok-
nak. A bicikliseken kí-
vül a gyalogosok köré-
ben is igen közkedvelt
ez az út, így külön fel-
hívják a kétkerekûvel
közlekedõk figyelmét a
maximálisan 30 kilomé-
ter/órás sebesség betar-
tására.

Kertész István

Feloldott 
kerékpározási tilalom

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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V égéhez ért a két
éve tartó Óbudai

Egészségolimpia, mind-
ez azonban nem jelenti
az egészséges életmód
népszerûsítésének befe-

jezését. A program to-
vábbra is középpontban
marad, még ha más for-
mában is - mondta az
eseménysorozat záró
rendezvényén dr. Vár-

szegi József, a Szent
Margit Egészségügyi
Kht. igazgatója a Duna
Autó Zrt. óbudai telep-
helyén október 11-én
Egyúttal köszönetét fe-

jezte ki Óbuda-Békás-
megyer Önkormányza-
tának és Bús Balázs pol-
gármesternek a támoga-
tásért.

Bús Balázs átadta a
sorsolás útján kiválasz-
tott nyertesnek, Farkas
Enikõnek a fõdíj-autó,
Suzuki Splash kulcsát.
Az ELTE-re járó húsz-
éves diáklány számos
alkalommal vett részt
különbözõ szûréseken,

kért étkezési és mozgás-
ra vonatkozó tanácsokat
az óbudai rendelõ szak-
embereitõl. Jogosítvá-
nya ugyan még nincs,
ennek megszerzéséhez
szerencséjének köszön-
hetõen azonban minden
bizonnyal elegendõ ösz-
tönzést kapott. Az autót
édesapjával és barátjá-
val vitték haza a Zay ut-
cai Duna Autóvárosból.

Sz. Cs.

Egyetemista nyerte 
az Egészségolimpia fõdíját, 

a Suzuki Splasht

Bús Balázs polgármester adta át a Duna Autó Zrt. által felajánlott Suzuki Splash nye-
reményautó kulcsát Farkas Enikõ egyetemistának

Sportakadémia Óbudán
Nyolc elõadásból álló sorozatot indított októberben Óbu-
da-Békásmegyer Önkormányzata. Havonta egy ismert
személy beszél a sport különbözõ területeirõl és egész-
ségvédõ szerepérõl a Csillaghegyi Közösségi Házban.
„A testépítés elõnyei és veszélyei” címmel Dr. Túry Fe-
renc, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi In-
tézet vezetõje tart elõadást november 11-én 18 órai kez-
dettel. (Cím: Mátyás király út 11-13.) 

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üze-
meltet a kerületben mûködõ civil szervezetek számára.
Az önkormányzat által végzett napi pályázatfigyelés kere-
tén belül felajánljuk, hogy részükre folyamatos tájékozta-
tást nyújtunk elektronikus levelezõrendszerünkön keresz-
tül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és a civil szerve-
zeteket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha igénylik
az önkormányzat szolgáltatását, szíveskedjenek jelezni
Zsuppánné Tófejy Éva ifjúsági, civil és esélyegyenlõségi
referensnél a tofejy.eva@obuda.hu e-mail címen!

Az óvodák, bölcsõdék zöme egy-
idõs a békásmegyeri lakóteleppel,
így aztán több intézményben is ke-
rek évfordulót ünnepeltek nemré-
giben. Elõször a Bárcziban, majd a
Víziorgona utcai óvodában fújtak
el 30 gyertyát.

A Bárczi Óvoda udvarán ha-
talmas, fából és textilbõl

készült tortát állítottak. A gyere-
keket és szüleiket közös kézmû-

ves foglalkozások, ugrálóvár,
táncház, akkumulátoros autók
versenye várta a jubileumon. 

A Víziorgona utcai óvodába
érkezõ vendégek egészséges fi-
nomságokból csemegézhettek,
tablókkal, fényképekkel idézték
fel az elmúlt évtizedeket, vala-
mint megtekinthették a most át-
adott sószobát is, ahol a gyere-
kek légúti megbetegedését kú-
rálják ezentúl.

Harmincéves óvodák Békásmegyeren

Torta fából, textilbõl

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Szociális

Az Óbudai Gondozási Központon belül, 1997-
ben alakult meg az OEP által finanszírozott Ott-
honi Szakápolási Szolgálat, mely lehetõvé te-
szi a III. kerületben élõ, rászoruló lakosok
alapszükségleteinek kielégítése mellett a
szakszerû egészségügyi ellátást is.

A z otthoni szakápolás célja, hogy a be-
teg otthoni környezetben, személyre

szabottan, humánus és szakszerû ápolásban
részesüljön. Ezzel az ellátási formával a
kórházi kezelések száma csökkenthetõ,
vagy idõtartama lerövidíthetõ, illetve a be-
teg gyógyulási folyamata javítható.

A szolgáltatás keretében nyújtható ellá-
tások akkor vehetõk igénybe térítésmente-
sen, ha a biztosított egészségi állapota mi-
att a kezelõ orvosa - a kórházba utalás,
vagy a további ott tartózkodás helyett - az
otthoni szakápolást az arra rendszeresített
nyomtatványon elrendelte.

A biztosított otthonában végezhetõ - állan-
dó orvosi felügyeletet nem igénylõ - gyógyí-
tó tevékenységeket elrendelheti: háziorvos
saját kezdeményezésre, vagy intézeti záróje-
lentés alapján; járóbeteg és fekvõbeteg szak-
ellátást nyújtó intézmény szakorvosa.

További feltétel, hogy a beteg lakóhelye
vagy tartózkodási helye a III. kerületben
legyen. Szolgálatunk a finanszírozási szer-
zõdésekben rögzített keret mértékéig tudja
ellátni a rászoruló betegeket. Várakozási idõ
a gyógytorna terén jelentkezik, miután az
igény meghaladja a kapacitási lehetõséget.

A kezelõorvos a szolgáltatás elrendelése-
kor határozza meg a nyújtandó ellátási tevé-
kenységeket, illetve azok gyakoriságát. Az
elrendelt tevékenységek összetételét és gya-
koriságát csak a kezelõorvos jogosult meg-
változtatni. Az otthoni szakápolás keretében
a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta
egy vizit, melynek idõtartama a három órát
nem haladhatja meg. A biztosított azonos
idõszak alatt más szolgáltatótól otthoni
szakápolási ellátást nem vehet igénybe.

Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vi-
zitre rendelhetõ el, mely ismételt orvosi
vizsgálat alapján - új elrendelõ lap kitölté-
sével - további három alkalommal megis-
mételhetõ (gyógytorna esetén kettõ alka-
lommal), ami 2 hónap alatt teljesítendõ, ab-
ban az esetben, ha a beteg állapotában fej-
lõdés látható.

Az otthoni szakápolás keretében ellát-
ható feladatok az otthoni szakápolási te-
vékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.)
NM rendelet alapján.

1. Szondán át történõ tápláláshoz és fo-
lyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási
tevékenységek végzése és megtanítása.

2. A gége kanül tisztítása, betét cseréje, a
tevékenység tanítása.

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rend-
szeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez
kapcsolódó szakápolói feladatok.

4. Az intravénás folyadék- és
elektrolitpótláshoz parenterális
gyógyszer beadáshoz kapcsolódó
szakápolási feladatok. Kórházat ki-
váltva, kórházi szakorvos elrende-
lése alapján.

5. Baleseti és egyéb mûtétek utá-
ni szakápolási feladatok és az önel-
látás korlátozottsága esetén a testi
higiéné biztosítása, valamint a
mozgás segítése.

6. Mûtéti területek (nyitott és zárt
sebek) ellátása, sztomaterápia és
különbözõ célt szolgáló drének ke-
zelésének szakápolási feladatai,
szakmaspecifikus szájápolási tevé-
kenységek mûtét után.

7. Dekubitálódott (felfekvés) te-
rületek, fekélyek szakápolási fel-
adatai.

8. Betegség következményeként
átmenetileg vagy véglegesen ki-
esett vagy csökkent funkciók
helyreállításához, fejlesztéséhez
vagy pótlásához kapcsolódó szak-
ápolási feladatok: gyógyászati segédesz-
közök, protézisek használatának tanítása;
mozgás és mozgatás eszközei használatá-
nak tanítása; hely- és helyzetváltoztatás
segítése.

9. Szükség esetén kiegészítõ speciális el-
járások alkalmazása: légzésterápia; szívó
alkalmazása; oxigénterápia.

10. Fizioterápia körébõl: gyógytorna,
elekroterápia biztosítása. Kórházi rehabili-
táció lerövidítése miatt, az otthoni körül-
ményekhez való adaptálás, illetve a teljes
gyógyulás érdekében. Kizárólag szakorvo-
si javaslat alapján rendelhetõ el. 

11. Haldokló beteg otthonában történõ
szakápolása az ellátandó feladatok megne-
vezésével.

A szakápolás és a szakirányú terápiás
szolgáltatás során biztosítjuk a beteg pszi-
chés vezetését, étkezési tanácsadást és
mindazon tevékenységek megtanítását,
melyeket maga a beteg és/vagy családja
megtehet a beteg egészsége megtartásáért,
helyreállításáért vagy állapota romlásának
megakadályozásáért.

Az Óbudai Gondozási Központ gondo-
zónõivel együttmûködve, a szolgálat mun-
katársai az egyéni szükségleteket figyelem-
be véve komplex ellátást képesek nyújtani
a rászorult lakosoknak.

Szívesen nyújtunk tájékoztatást és segít-
séget mindazoknak, akik hozzátartozójukat
otthonukban kívánják ellátni, vagy maguk
szorulnak átmeneti segítségre egészségi ál-
lapotuk miatt.

Elérhetõségünk: Kalmár Lászlóné szolgá-
latvezetõ. 1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
Telefon: 250-1552/102-es mellék. Fax: 453-
0118. E-mail: szakapolas@kszki.obuda.hu

Óbudai Gondozási Központ

Bemutatkoznak az önkormányzat intézményei

Szakszerû ápolás a beteg otthonában

Segédeszköz kölcsönzés
Az Óbudai Gondozási Központ speciális szol-
gáltatásai közé tartozik a segédeszköz köl-
csönzõ.
A kölcsönzés a kerületben lakóhellyel rendelke-
zõk részére maximum 6 hónapos idõszakra ve-
hetõ igénybe, írásos orvosi javaslatra. A térítés-
mentesen kikölcsönzött eszközökkel áthidalha-
tóvá válik az az idõszak, míg az eszköz végle-
ges beszerzése megtörténik. A kölcsönzésnek
nem feltétele, hogy az igénybevevõ az Óbudai
Gondozási Központ ellátottja legyen.
Az eszközök használatára három hónapos
szerzõdést kötünk az igénybevevõvel, ami
szükség esetén hat hónapra meghosszabbít-
ható. A szolgáltatásnak különösen azokban az
esetekben van nagy jelentõsége, ha a szolgál-
tatást igénybe venni kívánó személy hét végén
kerül haza fekvõbeteg intézménybõl és a csa-
ládtagoknak nincs módjuk az eszközök beszer-
zésére.
Kölcsönzéskor, a segédeszközök átadásakor
kollégáink ismertetik az eszközök használatá-
nak módját, szükség esetén az Otthoni Szak-
ápolási Szolgálat nõvére, vagy a gondozónõ
megtanítja a beteget vagy hozzátartozóját a
szakszerû használatra.
A szerzõdés lejártakor az eszközök visszavé-
telre kerülnek, melyek fertõtlenítés és javítás
után ismét kölcsönözhetõk.
Kikölcsönözhetõ eszközök: mankó; járókeret;
szoba WC; fürdetõ szék; háromlábú bot; rolátor;
kerekesszék, intenzívágy (dönthetõ háttámlás).
A kölcsönzõ szolgáltatás hétköznapokon a kö-
vetkezõ idõpontokban vehetõ igénybe: hétfõn
8-tól 17 óráig, kedd-csütörtök 8-tól 16 óráig,
pénteken 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségünk: Lenderné Bubán Erika. 1036
Budapest, Kiskorona utca 3. Telefon: 250-
1552/108-as mellék.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A munka segít, ne-
künk is dolgunk

van. Készülnek a szend-
vicsek, fõ a kávé, a tea,
elõkészítjük a gyógysze-
reket. Teajáratunk na-
ponta 8-10 alkalommal
járja végig a települése-
ket, egy perc pihenõvel,
mosollyal, jó szóval, né-
hány falattal és korty
meleg itallal, fájdalom-
csillapítókkal, sebtapasz-
szal segítve a mentésben,
a kárelhárításban megfe-
szítetten dolgozó embe-
reket. Teherautószám
hozzuk az adományokat
a raktárainkból. Gumi-
csizmák, védõruhák, ás-
ványvíz, ruházat a kitele-
pítetteknek, szerszámok,
szivattyúk a védekezõk-
nek és ecet, hiszen ezt a
vörös anyagot ezzel a

legegyszerûbb lemosni
magunkról a munka
után. És égnek a telefon-
jaink, aggódó támogató-
ink, önkénteseink, jóaka-
ratú újságírók tudatják
velünk: segíteni akarnak.
Az egész ország együtt-
érzése, aggodalma szinte
tapintható. A felajánlá-
sok szépen gyûlnek,
mindenki megmozdult,
segíteni akar. Egy pilla-
nat alatt tanultuk meg
Kolontár nevét, de a
megjelenõ híres-neves
tv-társaságok számos tu-
dósítóját látva megtanul-
ja a világ is. Jobb lett
volna az itteni emberek
kedvességérõl, a táj
szépségérõl, és más szép
dolgokról megjegyezni,
nem a marsbéli vidék
ijesztõ látványáról, az ál-

dozatokat követelõ ár
minden ingerküszöböt
áttörõ hírérõl, az ott élõk
rémült, reményt vesztett
arcának emlékérõl.

Dolgunk van, fontos
feladatunk. Meg kell
akadályozzuk, hogy még
egyszer megtörténjen.
Vissza kell adjuk az itt
élõk bizalmát abban,
hogy biztonságos telepü-
lésen élhetnek. Vissza
kell adjuk az életüket,

csodaszép településüket,
a reményt, hogy ez nem
a vég, érdemes és van
miért újrakezdeni. Ma-
gukra hagyatva ez lehe-
tetlen, csak mindnyájunk
összefogása segíthet.
Minél nagyobb a baj, an-
nál szorosabb az össze-
fogás, és itt nagyon nagy
a baj.  Mindannyian részt
vehetünk, s vegyünk is
részt abban az összefo-
gásban, amely visszaad-
hatja a reményt. Ki-ki le-
hetõsége szerint, imád-
sággal, a háztartásából
átadható tárgyakkal, ke-
vesebb vagy több pénz-
zel, önkéntes munkával. 

Nekünk Máltaiaknak
az a dolgunk, hogy a se-
gítõ szándék, az összefo-
gás eredményeképpen
összegyûlt felajánlások
olyan módon kerüljenek
a rászorulókhoz, hogy
mindenki a kár mértéke
és saját szükséglete sze-
rint, igazságosan része-
sedjen ebbõl. Nehéz és
hálátlan feladat, hiszen a
katasztrófában az áldoza-
toktól szinte lehetetlen
elvárni, hogy józanul,

higgadtan lássák helyze-
tüket, jövõjüket. Nem
csak meg kell értenünk
ezt, hanem át kell segíte-
nünk õket a nehéz hely-
zeten, mindvégig mellet-
tük állva, nagy türelem-
mel segítve, hiszen õk
mindnyájan gyászolnak.
És gyászolni sajnos sok
okuk van, hiszen vannak,
akik családtagjukat vesz-
tették el, és szinte mind-
nyájan egy élet munkájá-
nak eredményét. 

Tegyünk meg min-
dent, hogy a gyász való-
ban a tragédia feldolgo-
zásának elsõ állomása
legyen, hogy újra indul-
hasson az élet, hogy a
katasztrófa emléke az
idõ múlásával elhalvá-
nyodjon, és néhány év
múlva ne csak a fájda-
lomra, hanem az együtt-
érzés  fontosságára,
nemzetünk összefogásá-
nak hatalmas erejére is
emlékezhessünk.

Reméljük, hogy ta-
vasszal újra kibújhat a
földbõl itt is az elsõ hóvirág.

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat

Vörösiszap-katasztrófa kilenc áldozattal

Marsbéli krónika - Kolontárról
Hihetetlen látvány fogadott minket. A pusztítás képei
azóta mindenkihez eljutottak, de az elsõ perc a helyszí-
nen elképesztõ élmény volt. Mintha egy filmbe csöppen-
tünk volna, de gyors volt a felismerés: ez a szomorú és
tragikus valóság. Az autóból kiszállva bizonytalanul tet-
tük meg az elsõ lépéseket a vörös sárban, azon aggód-
va, vajon mennyire veszélyes ez az anyag? Az ott élõ em-
berek arcán rémült döbbenet, a hivatásos segítõk, szak-
emberek arcán szintén. 

Hihetetlen csapás érte Magyarországot
több mint két héttel ezelõtt. Korábban
számos alkalommal értesülhettünk a vi-
lág más tájain bekövetkezett ökológiai
tragédiákról, s szinte elképzelhetetlen-
nek tartottuk, hogy mindez egyszer ve-
lünk is megtörténhet.

A Kolontárt, Devecsert elöntõ
vörösiszapár ártatlan emberélete-

ket oltott ki, és fosztott meg sokakat
egzisztenciájuktól. Gyerekek, fiatalok
és idõsek váltak egyik pillanatról a
másikra földönfutóvá, sokuktól még a
szülõhelyükön való újrakezdés lehetõ-
ségét is elvette a pusztító, hazánkban
eddig példátlan környezeti katasztrófa.

Ebben a helyzetben nekünk, a tragé-
diában közvetlenül nem érintett ma-
gyar állampolgároknak elsõdleges a
felelõsségünk és a kötelességünk ab-
ban, hogy egymással összefogva visz-
szaadjuk a károsultak számára a re-
ményt, hogy van miért újra kezdeni.

Kérünk ezért minden óbudai honfi-
társunkat arra, hogy lehetõségeik sze-
rint vegyenek részt az összefogásban

és anyagi hozzájárulásukkal segítse-
nek a vörösiszappal elöntött települé-
sek lakosságán. 

A pénzadományaikat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat által nyitott
alábbi bankszámlaszámra kérjük el-
juttatni, „Iszapkárosultak” megjelö-
léssel:

OTP Bank 11784009-20200673.
Tegyünk meg mindent, hogy a mos-

tani gyász valóban a tragédia feldol-
gozásának elsõ állomása legyen, hogy
újra indulhasson az élet, hogy a ka-
tasztrófa emléke az idõ múlásával el-
halványodjon, és néhány év múlva ne
csak a fájdalomra, hanem az együttér-
zés  fontosságára, nemzetünk összefo-
gásának hatalmas erejére is emlékez-
hessünk.

Áldozatvállalásukat elõre is köszön-
jük!

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Gyõri-Dani Lajos, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

ügyvezetõ alelnöke

Összefogás az iszapkárosultak megsegítésére

Requiem az áldozatokért
Az óbudai Szent Péter és Pál Fõplébánia-templomban
október 24-én 19 órakor az elhunytakra emlékezve
Mozart: Requiemje hangzik el. Elõadja: Ardó Mária,
Jánosik Ágnes, Kis Tivadar és Berczelly István (ének),
valamint az Albert Schweitzer Kórus és Kamarazene-
kar. Vezényel: Kenessey László. (A hangversenyen a
vörösiszap áldozatainak megsegítésére gyûjtenek.)
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Egészségügy

Rajtad múlik!
„Egészséged jövõje raj-
tad is múlik!” címmel
életmódváltó programot
szervezett a Pápai
Páriz Egészségnevelési
Országos Egyesület az
Óbudai Egyetemen ok-
tóber 13-án. A program
célja a pozitív egész-
ségkép kialakítása, s
annak bemutatása,
hogy az egészség
olyan közös ügy, mely-
ben mindenkinek egyé-
ni felelõssége is van.

Cukorbetegek klubja 
A Békásmegyeri Cukor-
betegek Klubjában októ-
ber 21-én 15 órai kez-
dettel a diabétesz okozta
szívérrendszeri károso-
dásokról tart elõadást dr.
Tumpfek Andrea kardio-
lógus fõorvos a Boldog
Özséb Plébánián. (Cím:
Lékai bíboros tér 8-10.
szám alatt, az emeleti
nagyteremben.)

Adj vért és ments
meg három életet!
A Magyar Vöröskereszt
Budapest Fõvárosi
Szervezete októberben
a következõ idõpontban
és helyszínen szervez
véradást. Október 22-
én 14-tõl 18 óráig az
Auchan Óbudánál
(Szentendrei út 115.), a
véradó kamionban. Ha
ön egészséges, elmúlt
már 18 éves, de még
nem töltötte be a 60.
életévét (rendszeres
véradóknál 65. életév)
és úgy érzi, hogy segíte-
ni tud a rászoruló bete-
geken, jöjjön el a vér-
adásra! Személyi igazol-
vány (lakcímkártya) és
taj-kártya szükséges.

Természetgyógyász 
fórum a BKH-ban

Minden hónap utolsó
keddjén, 18 órától Bás-
tyai Frigyes természet-
gyógyász tart fórumot a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (BKH). A
„Félelmek, fóbiák, szo-
rongások” címû elõ-
adásra október 26-án
várják az érdeklõdõket.
(A belépés ingyenes.
Cím: Csobánka tér 5.) 

Rekord létszámú fiatal né-
pesítette be a III. kerületi
TUE pályáit, ahol a III. ke-
rületi Önkormányzat és a
Szent Margit Rendelõinté-
zet közös rendezvényét tar-
tották szeptember végén. 

A salakos futópályán
és a kapu mögötti

területen a felmérõhe-
lyek, a mûfüvön pedig
az iskolák gyülekezõ
sátrai fehérlettek. Az
összhatás lenyûgözõ
volt, a hatalmas sátortá-
bor és a köztük nyüzsgõ
sokezres tömeg bizonyí-
totta, hogy az Óbudai
Egészségolimpia iránt
igen nagy az érdeklõdés.
A kerület összes általá-
nos iskolájából több
ezer diák és tanár vett
részt az ingyenes egész-
ségügyi szûrésen és fitt-
ségi felmérésen. 

A szervezõk arról is
gondoskodtak, hogy a
fiatalok ne unatkozza-
nak a felmérések közötti
szünetben, a nagyszín-
padon Katus Attila, a
Salátabár és a Crystal

zenekar nyújtott színvo-
nalas szórakozást. 

Az Óbudai Egészség-
olimpia programjának
ez az állomása azt hiva-
tott megállapítani, hogy
a tavalyi felkészítõ év
után milyen egészségi
és fizikai állapotban
vannak a diákok. A fel-
méréseken és a próbák

alatt meglepõ komoly-
sággal viselkedtek a ta-
nulók. A hangulaton ér-
zõdött a versenyszel-
lem, hiszen a legjobb
eredményt elérõket az
olimpia végén díjazták.
A kiegészítõ program-
ban szereplõ különbözõ
sportolási lehetõségek,
egyebek mellett éjszakai

kosárlabda, futó-, illetve
kerékpáros nap, váltó-
versenyek ugyancsak
sok diákot mozgattak
meg, ami azt bizonyítja,
hogy a fiatalok szívesen
vesznek részt jól szerve-
zett, hangulatos sport-
eseményeken. 

Kép és szöveg:
L. A.

Sátrakban mérték fel a diákok egészségi és fizikai állapotát

Diákok az Egészségolimpián

Stockholmi orvosok és
egészségügyi szakemberek
látogatták meg a Szent Mar-
git Nonpofit Kft. Vörösvári úti
rendelõintézetét október 1-
jén. A 28 tagú csoport ta-
pasztalatszerzés céljából ér-
kezett hazánkba. A magyar
egészségügy helyzetére, és
elsõsorban az intézet mûkö-
désére voltak kíváncsiak. 

Dr. Thomka György
orvosigazgató mint-

egy másfél órás interaktív
elõadást tartott az intézet
tevékenységérõl. A prog-
ram elsõdleges célja olyan
pozitív példák keresése, is-
mertetése, terjesztése volt,
melyek javíthatnak az or-
szágonként eltérõ mérték-
ben és eltérõ sajátosságok-
kal, de mindenhol jelenlé-

võ egészségügyi problé-
mákon.

Szóba került, hogy az
egészségmegõrzés úgy te-
kinthetõ, mint egy egész
életen át tartó befektetési
tevékenység. Úgy vélik,
abban lehetnek az egyének
és közösség segítségére,
hogy tudatosítsák és javít-
sák az egészségi állapotu-
kat, nem pedig abban,
hogy az egészség egy spe-
cifikus szintjét érjék el. 

- Magyarországon ma
kulcsfontosságú feladat az
ország versenyképességé-
nek fokozása, ami többek
között a lakosság egészsé-
gi állapotának javításával
érhetõ el. Ezért amellett,
hogy hatásos és megbízha-
tó terápiákat nyújt az inté-
zet különbözõ betegségek-

re, hosszú távú partnersé-
get kínálnak azoknak a
szereplõknek, akik aktí-
van tesznek a magyar
egészségügy fejlõdéséért
- mondta dr. Thomka
György orvosigazgató. 

A svéd szakemberek
megtudták azt is, hogy az
intézet nagy hangsúlyt fek-

tet a gyógyító tevékenység
minõségi követelményei-
nek mind teljesebb körû
kielégítésére. Elvárják
szakembereiktõl a szaka-
datlan megújulást, fogé-
konyságot az új diagnosz-
tikus, terápiás eljárások
iránt, és a töretlen szakmai
fejlõdést.

Svédországi egészségügyi szakemberek a Szent Margit rendelõintézetben

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A z elsõ elõadást dr.
Kádár Péter, az

Óbudai Egyetem docen-
se tartotta a nagyléptékû
energetikai szélerõmû-
vek elméletérõl, konst-
rukciójáról és üzemelte-
tésérõl. Dr. Tóth Péter, a
Széchenyi Egyetem do-
cense, a Magyar Szél-
energia Társaság elnöke
a hazai szélenergiater-
melés fejlõdését mutatta
be. Elmondta, hogy mára
mintegy 300 MW telje-

sítményt installáltak, de
ez messze elmarad az el-
várható értéktõl. Ennek
részben adminisztrációs
okai vannak, de szerepe
van benne a hazai villa-
mosenergia-rendszer
elégtelen szabályozható-
ságának is. Végül az
Újrónafõ mellett felállí-
tott szélerõmûvek építé-
sérõl mutatott be képe-
ket. Az esemény házigaz-
dája Józsa Katalin, az
EHÖSZ titkára volt.

Óbudai Zöld Szabadegyetem
Az Óbudai Zöld Szabadegyetem 2010-2011-es évadját
szeptember 16-án nyitotta meg Szabó Magdolna korábbi
alpolgármester és prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egye-
tem tudományos rektorhelyettese. Köszöntõt mondott
Dorsánszky Zsolt, az EHÖSZ társelnöke. 

Nemzetközi földrajzverseny 
budai kerületek támogatásával

A Földrajztanárok Egylete (FTE) által 12 éve indított
Nemzetközi Kárpát-medence Földrajzversenyen a
felvidéki, az erdélyi, a kárpátaljai, a vajdasági és a
magyarországi földrajzot kedvelõ 12-18 éves diá-
kok mérik össze tudásukat.

A verseny célja az egész Kárpát-medence, azon belül
Budapest természetföldrajzi, kultúrtörténeti és tár-
sadalomföldrajzi értékeinek alaposabb megismerése; a
Kárpát-medencében élõ és közös nyelvet beszélõ diá-
kok közötti baráti kapcsolatok kialakítása, ápolása. A
földrajzverseny témája mindig állandó, közös lakóhe-
lyünkrõl, a
Kárpát-me-
dence tájai-
ról az itt élõ
emberek-
rõl, gazda-
ságukról,
kultúrájuk-
ról és nem-
zeti öröksé-
gükrõl szól.
A nemzet-
közi ver-
senyt min-
den alka-
l o m m a l
más-más régióban rendezik. Elsõsorban az adott tér-
ségnek megfelelõ témakörökbõl kerülnek ki az írásbeli
feladatok kérdései és a szóbeli tételek. A régiónként le-
bonyolított elsõ forduló gyõztesei  az augusztusi nemzet-
közi döntõn találkoznak egymással.
Az idei megmérettetés témái voltak: Budapest ter-
mészeti és környezeti értékei. Ennek megfelelõen a
versenyzõk többek közt táborozásuk ideje alatt jár-
tak a Rókahegyi kõfejtõben dr. Lorberer Árpád hid-
rogeológus vezetésével, a Hajógyári-szigeten, a
Guckler Károly úton a Hármashatár-hegyen, a
Pálvölgyi- és a Szemlõ-hegyi-barlangban, a Kõ-
park-tanösvényen, az Apáthy-sziklánál augusztus
elsõ hetében. A tanulmányi kirándulások célja nem-
csak a természeti szépségek, értékek bemutatása
volt, hanem a versenyzõk környezettudatos, termé-
szetóvó szemléletének kialakítása, illetve megerõ-
sítése is.
Az augusztusi második fordulón résztvevõ tanulók
és tanáraik számára a táborozás ingyenes, mely-
nek költségeit a versenyt rendezõ Földrajztanárok
Egyletének kell biztosítania. A nonprofit, szakmai
szervezet nagyon szerény anyagi helyzetben van,
ezért segítséget kér a budai kerületek polgármeste-
reitõl a versenyzõk városon belüli közlekedéséhez,
belépõjegyek, szakmai vezetések finanszírozásá-
hoz. Kérésüket elsõként Bús Balázs, Óbuda-Békás-
megyer polgármestere támogatta, melyet a Föld-
rajztanárok Egylete nevében ezúton is szeretnék
megköszönni. Nagyon jólesett a segítsége, elisme-
rõ szavai a versennyel kapcsolatban.
Óbudai lakosként férjemmel együtt részt vettünk
2005 õszén, 2006 tavaszán a III. kerületi „Felfedezõ
utakon”, mely után pólót is kaptunk. Ennek kapcsán
jutott eszembe, hogy a versenyzõk végigjárva a
„Felfedezõ utakat” milyen örömmel fogadnának em-
lékül ilyen pólókat. Kérésemet Szabó Magdolna, a
környezetvédelemért az elõzõ ciklusban felelõs al-
polgármester támogatta, s már aznap elhozhattuk a
„lepkés” pólókat versenyzõinknek. Másnap már
mindenki abban „feszített” a Rókahegyen a Hajó-
gyári-szigeten és a barlangokban, mosolygós tekin-
tetû arcoktól kísérve. Az Óbudai séták 1. kiadványt,
már elõbb megkapták a diákok a versenyre való fel-
készüléshez.

Dorogi Lászlóné
szervezõ tanár, a FTE választmányi tagja  

Hogyan hasznosítható
a biomassza?

A biomassza felhasz-
nálás lehetõségeirõl hall-
hatnak elõadásokat ok-
tóber 21-én 17-19 óra
között. Dr. Dinya László,
a Károly Róbert Fõisko-
la tanára áttekinti a tûzi-
fa-apríték, az energiafû
és az energiaerdõk fel-
használási lehetõségeit.
Kovácsné Benkó Zsuzsa,
a Gyöngyösi Városgaz-
dálkodási Zrt. munkatár-
sa a kommunális szenny-
vízkezelés során keletke-
zõ iszapból kinyerhetõ
biogáz felhasználásáról
tart elõadást.
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

A Fõvárosi Közterület-fel-
ügyelet a „Tarvágás” el-
nevezésû akciójában, az
õszi idõszakban folyama-
tosan távolítja el a közte-
rületekrõl az „illegáli-
san” - közterület-haszná-
lati megállapodás nélkül
- kihelyezett hirdetmé-
nyeket. 

A z eljáró hatóság
nemcsak a jogelle-

nes közterület-használa-
ton tetten ért elkövetõk-
kel, hanem az engedély
nélküli hirdetményeket
kihelyezõkkel szemben
is 30 ezer forintig terje-

dõ bírságot szabhat ki a
hirdetõeszközök lefog-
lalása mellett. A tapasz-
talatok szerint a fõváros
utcáin egyre nagyobb
számban jelennek meg
különféle reklámtáblák,
reklámfeliratok, melyek
nemcsak a városképet
rontják, de az élõ fára
rögzítve vagy villany-
póznákra erõsítve a ter-
mészeti és épített kör-
nyezetben egyaránt kárt
tesznek. Az akció során
több száz esetben tartot-
ták vissza az ilyen hir-
detményeket, melyekkel
együtt a közterület-fel-

ügyelõk szabálysértési
eljárást kezdeményez-
tek. Az akció várhatóan
a belvárosi közterületek
megtisztításával folyta-
tódik. 

A Fõvárosi Közterü-
let-felügyelet felhívja a
figyelmet a közterületek
rendeltetésszerû haszná-
latára. Az engedély nél-
küli hirdetményeket ki-
helyezõk csak abban az
esetben kerülhetik el a
felelõsségre vonást, ha
mielõbb maguk távolít-
ják el az engedély nélkül
kitett reklámokat, plaká-
tokat a közterületekrõl.

Eltávolítják az illegálisan
kihelyezett plakátokat

A szentendrei HÉV vonalán
ismeretlenek ellopták, va-
lamint megrongálták a fel-
sõvezetéket október 6-ára
virradóra. 

F orgalmi akadály nem
volt, de a becsült kár

körülbelül 5 millió forint.
Az elmúlt években egyre
többször és egyre na-
gyobb értékben loptak el
kábeleket ismeretlenek a
BKV vonalain. A HÉV-

nél például 2007 óta több
mint 161, egyenként átla-
gosan 3 millió forint érté-
kû káresetet regisztráltak.
Jóval súlyosabb a hely-
zet a villamos- és troli-
ágazatban, melyben az
idén meghaladta a 130
millió forintot az eltulaj-
donított vezetékek érté-
ke. Az eseteket vizsgálja
a rendõrség, de szemta-
núk jelentkezését is vár-
ják. 

Milliós kárt okoztak
a kábeltolvajok

A hagyományoknak megfe-
lelõen, a Fõvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság ver-
senyfelhívására a III. kerü-
leti Polgári Védelmi Kiren-
deltség a Barátság Szabad-
idõ Parkban szeptember 30-
án rendezte az Óbudai Ka-
tasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyt.

Ehhez segítséget nyúj-
tott az önkormányzat,

az „Óbuda Közbiztonsá-
gáért” Közalapítvány és a
Polgári Védelmi Szövet-

ség III. kerületi tagozata.
A vetélkedõre 20 iskola
csapata (17 általános és 3
középiskola) nevezett. 

A fiatalok kilenc állo-
máson adtak számot pol-
gári védelmi, egészség-
ügyi, tûzvédelmi és közle-
kedésbiztonsági ismerete-
ikrõl. A forgószínpad-sze-
rû verseny egyik állomá-
sán nyílt irányzékú lég-
puska lövészetben próbál-
hatták ki magukat a ver-
senyzõk, melyet külön dí-
jaztak a szervezõk. Amíg

a végeredmények meg-
születtek, addig a csapa-
tok kötélhúzásban mér-
hették össze erejüket,
mely nagy sikert aratott.

Az 5-8. évfolyamos
csapatok közül a Her-
kules Tehetséggondozó
Általános Iskola diák-
jai, a középiskolásoknál
pedig az Óbudai Gim-
názium csapata nyerte.
Így õk indulhatnak a
2011 áprilisában rende-
zendõ fõvárosi verse-
nyen.

Katasztrófavédelmi verseny fiataloknak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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AUTÓK ÜTKÖZTEK Az Árpád feje-
delem útján két személyautó ütkö-
zött szeptember 21-én. Az egyik
gépkocsi végighúzott egy parkoló
autót is. A jármûvek akadályozták a
forgalmat, és nagy mennyiségû ke-
nõanyag folyt az úttestre. A tûzoltó-
raj a gépjármûveket áramtalanítot-
ta, a forgalmi akadályt elhárította.
ABLAKON ÁT MENTETTEK Az
Akác közben egy panelépület I.
emeleti lakásában egy idõs ember
rosszul lett szeptember 22-én. A tûzoltók kihúzós létrával jutottak
be a lakásba az ablakon át, majd a bejárati ajtót kinyitva a sze-
mélyt levitték a mentõautóig.
KARAMBOL A SZENTENDREI ÚTON Két személygépkocsi ütkö-
zött a Szentendrei úton október 3-án. Az ütközés következtében
üzemanyag folyt az úttestre az egyik jármûbõl. A raj felitatta a bal-
esetveszélyt jelentõ folyadékot az úttestrõl, áramtalanítottak, majd
megszüntették a forgalmi akadályt.
AUTÓ A HÉV-SÍNEKEN A rómaifürdõi HÉV-megálló közelében
két autó ütközött egymásnak október 9-én. Az egyik személygép-

kocsi a HÉV-sínekre sodródott, ahol akadályozta a forgalmat. A
tûzoltók daruval távolították el vágányokról a jármûvet.
LESZAKADT SZÁLLÍTÓTÉR A Bercsényi utcában egy dobozos
kisteherautó felépítményét leszakította egy, az út szélén álló fa ok-
tóber 11-én. A
szerkezet egy
parkoló autóra
esett, amit a raj
rövid idõn belül
eltávolított.
M O T O R H Á Z
FÜSTÖLT A
Hármashatár-
hegyen egy par-
koló autó motor-
tere füstölt októ-
ber 11-én. A
tûzoltók a sze-
mélyautót áram-
t a l a n í t o t t á k ,
majd elfojtották
a füstöt.

A tûzoltók eseménynaplójából

Több KRESZ táblával kiegészült a Mátyás király úti Csillaghegyi Közösségi Ház udva-
ra, ahol rendõr magyarázta a közlekedés alapvetõ szabályait a védõsisakos gyerekek-
nek szeptember 25-én, a kerékpáros közlekedésbiztonsági napon. A játékok, a diave-
títés és az oktatófilm segítette a fontos tudnivalók elsajátítását az óvodáskorú és is-
koláskorú gyermekeknek  

A vonatkozó helyi
önkormányzati ren-

delet értelmében avar és
kerti hulladék égetése
Óbuda-Békásmegyer
egész területén október-
ben, novemberben, va-
lamint februárban,
márciusban, csütörtö-
kön és szombaton 10-
tõl 15 óráig megenge-
dett a tûzvédelmi elõírá-
sok betartása mellett. Pá-
rás, ködös, szeles idõjá-
rás esetén az égetés tilos!

Az ingatlanon keletkezõ
- a rendszeres szemétszál-

lítással el nem szállítható
vagy nem komposztálható
- kerti hulladék elszállítta-
tása az ingatlantulajdonos,
illetve a bérlõ, valamint a
telek használójának fel-
adata és kötelessége.

Aki a tilalom ellenére
avart, illetve kerti hulla-
dékot éget, vagy a nyese-
dék elhelyezésére és el-
szállítására vonatkozó
elõírásokat megszegi,
szabálysértést követ el,
mely cselekményért
30.000 forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Mikor égethetõ avar 
és kerti hulladék?

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbudán, a Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy gya-

korlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6, 8 osztályos kö-

zépiskolai felvételi(k)re a tanítvány által kért arányban és idõben

matematikából, magyarból.Lehetõség van a próbatesztek közös

gyakorlására, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-

fizika-kémia-magyar és történelem szakos tanároknál. Érettségi-

zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból, akár napon-

ta is. Az általános- és középiskolás 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

A Pedagógiai Szolgáltató
Intézetben az óvodai szak-
tanácsadók immár máso-
dik alkalommal rendezték
meg a „Népmese Napja”
címû programot kerületi
óvodásoknak a Magyar Ol-
vasástársaság felhívása
nyomán, Benedek Elek
születésnapjának évfordu-
lójához kapcsolódóan.

M íg 2009 õszén
diavetítéses me-

se-délelõttön vettek
részt a gyermekek, eb-
ben a nevelési évben
Fábián Éva színes, ma-
gával ragadó, dalolással
egybekötött elõadására
érkeztek az óvodások.

A kísérõ kollégák meg-
tapasztalhatták a mesé-

lés, mesemondás mód-
szertani lehetõségeit, a
XXI. századi gyermekek
mesehallgatási szokásait.

Az élvezetes, szóra-
koztató elõadás számos
pozitív élménnyel gaz-
dagította a közel 90 ke-
rületi óvodáskorú gyer-
meket.
Dr. Remzsõné Piti Kata

T izenhét kellemes
program közül vá-

laszthattak a Harreres gye-
rekek és szüleik a családi
sportnapon. Gyûjthettek
bográcsmatricákat külön-
bözõ sportjátékokon való
részvétellel (Everest expe-
díció, dzsungel áttörés,

Bajnokok Ligája, pokróc-
labda, pattogatott kukori-
ca, sor- és váltóverse-
nyek), kézmûves munkák
elkészítésével (zsenília fi-
gurák, dekopázs, sárkány,
kerámiakészítés).

Köszönet illeti a szülõ-
ket, nagyon sokat segítet-

tek az iskolaudvar szépí-
tésében: kertészkedtek,
festettek, ástak. 

Elkészült a meteorológi-
ai állomás, melyet lelkesen
vettek át az „Otthonunk, a
Föld” tehetségkör tagjai.

A rendezvényt gulyás-
parti zárta.

Családi sportnap a Harrerban 

A Népmese Napja

Az Ágoston Mûvészeti Óvoda (1032 Budapest, Ágoston utca 2/a) pályáza-
tot hirdet 1 fõ óvodapedagógus állásra. Alkalmazási feltételek: óvodapeda-
gógusi fõiskolai végzettség; büntetlen elõélet; egészségügyi alkalmasság. A
munkakör legkorábban 2010. november 2-tõl tölthetõ be. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: 2010. október 29. A pályázatok elbírálásának határ-
ideje: 2010. október 29. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a
fenti címre. Tartalma: önéletrajz; iskolai bizonyítvány másolata elérhetõség
megjelölésével.

Óvodapedagógusi állás

Dr. Gáti József, az Óbudai
Egyetem kancellárja, a
Kassai Mûszaki Egyetem
Tudományos Tanácsa ki-
bõvített ülésén „Doctor
Honoris Causa” kitüntetõ
címet vehetett át az egye-
tem rektorától, dr. Anton
Cizmar professzortól szep-
tember 14-én.

A Tudományos Ta-
nács ülésén a Kas-

sai és az Óbudai Egye-
tem vezetõin kívül a
szlovák felsõoktatás
reprezentáns intézmé-
nyeinek rektorai, Sze-
rencsés János, a Magyar
Köztársaság kassai fõ-
konzulja, valamint dr.

Dobróka Mihály pro-
fesszor, a Miskolci
Egyetem rektorhelyet-
tese is megjelent.

A díszdoktorrá avatást
a villamosmérnöki és in-
formatikai kar kezdemé-
nyezte, az egyetem tu-
dományos tanácsa ja-
vaslatára. Dr. Gáti Jó-
zsefet kiemelkedõ szak-
mai munkája, a két in-
tézmény közötti tudo-
mányos együttmûködés
elõsegítése, nemzetközi
konferenciák szervezése
terén végzett munkássá-
ga, egyetemdiplomáciai
tevékenysége elismeré-
seként avatták díszdok-
torrá.

Díszdoktor avatás

A z Árpád Gimnázium
öregdiák találkozó-

jának idõpontja megvál-
tozott. Új idõpont: 2011.
március 8-án 18 órakor.
Az idõpont változása mel-
lett tartalmában is sok új-
donsággal várják a volt
diákokat. Errõl bõvebben
az intézmény az Óbuda
Újság következõ számai-
ban ad tájékoztatást. A ta-
lálkozó szervezéséhez ké-

rik a volt diákok aktív
közremûködését. Ameny-
nyiben olyan fotó, tárgy
vagy a gimnáziummal
kapcsolatos tárgyi emléke
van, amit erre a találkozó-
ra kölcsön adna a találko-
zó szervezõinek, várják
jelentkezését a következõ
elérhetõségeken: tallar.
tamas@arpad.sulinet.hu;
06-30-467-4246; 388-
7120. 

Öregdiák találkozó
az Árpádban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Varázsmûhely
A Dr. Szent-Györgyi Al-
bert Általános iskola
idén is várja az óvodá-
sokat és szüleiket „Va-
rázsmûhely” nevû kéz-
mûves, irodalmi, játé-
kos, sportos foglalkozá-
saira. Témák, idõpont-
ok: október 27. Õszapó-
ka - elõadás 17.30-tól
18.30 óráig. * Decem-
ber 7. Jön a Mikulás! 10
órakor. * December 17.
karácsonyi mûsor 10
órakor. * Január 25. Ap-
róka tornapróba 17-tõl
18 óráig.

Kerék kuckó 
Várják a nagycsoportos
óvodásokat minden
kedden 16-tól 17 óráig
a „Kerék”-ben (Kerék
utca 18-20.) a követke-
zõ tanévben elsõsöket
tanító pedagógusok. A
gyerekek megismer-
kedhetnek az iskola
hangulatával, játékos
sport-, kézmûves- és
drámapedagógiai fog-
lalkozásokon vehetnek
részt. A részvétel nem
befolyásolja a szülõk
szabad iskolaválasztá-
sát! (Bõvebb felvilágosí-
tás, jelentkezés: Kovács
Éva alsó tagozatos
igazgatóhelyettesnél, a
250-0831-es telefon-
számon.)

Iskolalátogató 
Az óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskola várja az ér-
deklõdõ szülõket és leen-
dõ elsõs gyermekeiket is-
kolalátogató foglalkozá-
sokra.Az elsõ alkalom no-
vember 13-án 9-tõl 11.30
óráig lesz, amikor nyílt na-
pot tartanak. Ezen talál-
kozhatnak a gyerekek a
tanító nénikkel, a szülõk
az iskola programjával is-
merkedhetnek. (További
részletes információk:
250-0807, 454-1510,
www.harrerpai.sulinet.hu)

A z iskola pedagógu-
sai abból indultak

ki, hogy tanulóik között
nagyon sok tehetséges
gyerek van, de a hagyo-
mányos iskolai foglal-
kozásokon sokukról ez
nem derül ki. A tehetsé-
get tehát keresni kell,
majd ha rátaláltak, fej-
leszteni annak érdeké-
ben, hogy a tehetség va-
lóban kibontakozzon. A
projekt célja a tehetsé-
ges és a lemaradó tanu-
lókkal való integrált
foglalkozás, a pedagó-
gusok szakmai, mód-

szertani felkészítése,
megvalósításának újítá-
sa, mely hozzájárul az
oktatás minõségének és
hatékonyságának javítá-
sához. 

Munkacsoportok 
A pályázat sikeres

megvalósítása érdeké-
ben három munkacso-
portot alakítottak az is-
kolában. A szülõkbõl ál-
ló csoport például közös
iskolai programokat
szervez a családokkal. A
fejlesztési munkacso-
port mérési rendszert

dolgoz ki alsó és felsõ
tagozaton, mely a tehet-
ségek eddiginél hatéko-
nyabb felkutatását, azo-
nosítását teszi lehetõvé.
Kiscsoportos tehetség-
gondozó foglalkozáso-
kat szerveznek matema-
tika, történelem, ma-
gyar, ének, angol, infor-
matika, természettudo-
mányok, képzõmûvé-
szet, újságírás területe-
ken. A kapcsolati cso-
port biztosítja többek
közt a projekt nyilvá-
nosságát. Folyamatosan
tájékoztatják az iskola
környezetét a projektrõl,
a szervezett események-
rõl. Az iskola honlapján
önálló felületet gondoz-
nak. 

Együttmûködés 
A projekt megvalósí-

tására ez az egy tanév áll
rendelkezésükre. Az is-
kola nevelõközössége
azt reméli, hogy a kidol-
gozott és bevezetett
program a továbbiakban
beépül a napi gyakorlat-
ba, és így a Bárczi isko-
la jobb, eredményesebb
mûködését tartósan se-
gíti.

Együttmûködési lehe-
tõséget keresnek, és vár-
ják az érdeklõdõ peda-
gógusokat, civil szerve-
zeteket, diákokat, szülõ-
ket, mindenkit, aki fon-
tosnak érzi a tehetség-
gondozást, hogy segítse,
támogassa, továbbvigye
munkájukat.

Pályázattal a hatékonyabb oktatásért

A tehetséggondozás új formái a Bárcziban
Az új tanév jelentõs változásokat hozott a békásmegyeri
lakótelepen mûködõ Bárczi Géza Általános Iskolában. Az
Új Magyarország Fejlesztési Terv közelmúltban kiírt
Támop-pályázatán „Tehetséggondozás Békásmegyeren”
címmel jelentõs támogatást nyert programjuk. Az intéz-
mény eddig is fontos és hangsúlyos elemnek tekintette
pedagógiai munkájában a tehetségek felismerését, ki-
emelt gondozását, ezt szolgálják speciális tantervû osz-
tályaik. Most új lendületet vett ez a tevékenység.

Tudományos konferenciát
rendezett az Óbudai Egye-
tem Bláthy Ottó Titus szü-
letésének 150. és az óbu-
dai Bláthy Technikum
fennállásának 60. évfor-
dulója alkalmából október
11-én. 

A vizek városától a
világhírig címû

esemény az egyik leg-
termékenyebb tudósnak
állított emléket. Bláthy
elsõ szabadalma 1884-
ben látott napvilágot,
amikor az egyenáramú
dinamókhoz megszer-
kesztette az öngerjesztõ
higanyos feszültségsza-
bályzót, melyet a késõb-
bi generátoroknál alkal-

mazott. Legismertebb
alkotása - melyet Déri
Miksával és Ziper-
nowsky Károllyal közö-
sen készített - az az új
áramelosztási rendszer,
mely a transzformátor-
nak nevezett indukciós
készülékek alkalmazá-
sán alapul. Õ hozta létre
az elsõ indukciós wattó-

ra-számlálókat, melye-
ket 1889-ben a Ganz-
gyár hozott forgalomba,
a ma használatos fo-
gyasztásmérõk is ezen
az elven mûködnek. Fej-
lesztett vízi- és gõztur-
binákat, s a világon el-
sõként õ kapcsolt össze
hõ- és vízerõmûvet. Ne-
véhez fûzõdik az elsõ
háromfázisú transzfor-
mátor megtervezése is. 

A konferencia alkal-
mával az egyetem Kan-
dó Kálmán Villamos-
mérnöki Karának óbu-
dai telephelyén felavat-
ták Bláthy Ottó mell-
szobrát.

A rendezvény fõvédnö-
ke Bús Balázs országgyû-
lési képviselõ, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere, Kócziánné Szentpé-
teri Erzsébet, a Ma-
gyar Mûszaki és
Közlekedési Múze-
um fõigazgatója és
Bendzsel Miklós, a
Magyar Szabadal-
mi Hivatal elnöke
volt.

D. Zs.

Konferencia és szoboravató Bláthy Ottó tiszteletére 

Kolczonay Ernõ világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, örökös magyar bajnok
párbajtõrözõ halálának elsõ évfordulóján emléktáblát avattak október 6-án a Fodros
Általános Iskolában az intézmény és az Óbudai Fless Sportegyesület szervezésében. Az
eseményen részt vett Bús Balázs polgármester 

4 hét alatt angolul
Miért tanulna évekig? 

Miért költene százezreket? 

80 óra alatt stabil alapok, 

magabiztos beszédtudás.

www.playingenglish.com
(06-1) 322-1537
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Kultúra – Helytörténet

Széchenyi
életmûve

A 150 éve elhunyt „leg-
nagyobb magyar”, Szé-
chenyi István életmûvé-
nek állítanak emléket a
szervezõk azzal a kiállí-
tással, mely a Nemzeti
Múzeumban nyílt októ-
ber 9-én. Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkor-
mányzata ebbõl az al-
kalomból dombormû-
ves emléktáblát állítta-
tott az Óbudai Széche-
nyi Körrel közösen a
Hajógyári-szigeten.

Állj ide!
A fenti címmel látható
Nemes Csaba kiállítása
a Kiscelli Múzeum
templomterében. (Meg-
tekinthetõ október 24-
ig, keddtõl vasárnapig
10-tõl 18 óráig a Kiscelli
utca 108. szám alatt.)

Képek 
a Symbolban

Fürjesi Csaba festõmû-
vész képeit október 26-
ig, naponta 12-tõl 19
óráig nézhetik meg a
Symbol Art Galériában.
(Cím: Bécsi út 56.) 

Múzeumok
õszi fesztiválja
A Kiscelli Múzeum is
csatlakozott idén a Múze-
umok Õszi Fesztiválja
programsorozathoz, me-
lyen október 1-tõl novem-
ber 15-ig színes progra-
mokkal várják a látogató-
kat. (A részletes prog-
ramról a www.btm.hu
honlapon tájékozódhat-
nak az érdeklõdõk.)

Képírás
Ezzel a címmel nyílt
meg Árkossy Zsolt fotó-
mûvész kiállítása a Vár-
megye Galériában (V.,
Vármegye utca 11.). A
tárlat november 20-ig
tekinthetõ meg. A kiállí-
tást és a hozzá kapcso-
lódó mûvészeti album
megjelenését Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata támogatta.
(Nyitva tartás: kedden,
szerdán, csütörtökön
és pénteken 10-tõl 18
óráig.)

Mint arról hírt adtunk, a
Kiscelli Múzeumban a bu-
dapesti kerékpározás kul-
túrtörténetét bemutató tár-
lat nyílt. A kiállítás novem-
ber 14-ig tekinthetõ meg.

A fõvárosban évrõl
évre egyre többen

ülnek kerékpárra, annak
közlekedési és környe-
zetvédelmi elõnyeit él-
vezve. Az elmúlt évtize-
dekben elviselhetetlenül
megnõtt autóforgalom
ellen tiltakozva számos
civil csoport alakult, me-
lyek a kerékpárral közle-
kedés feltételeinek javí-
tása mellett lobbiznak,
ugyanakkor kialakult
egy sajátos budapesti bi-
ciklis szubkultúra is. A
kérdés aktualitását, je-
lentõségét mutatja, hogy
2008-ban Budapesten
rendezték a világon leg-
nagyobb tömeget moz-
gósító kerékpáros felvo-
nulást, a Critical Mass-t.
A városvezetés már nem
hagyhatta figyelmen kí-
vül e sajátos társadalmi
csoport igényeit, így ha
lassan is, de elindult a

fõváros kerékpáros köz-
lekedésének infrastruk-
turális fejlesztése. 

A grafikákkal, fotók-
kal, útmutató könyvek-
kel, plakátokkal, kis-
nyomtatványokkal, sza-
bályrendeletekkel, film-
híradó-részletekkel, va-
lamint antik és jelenleg
is használatban lévõ ke-
rékpárokkal mutatják be
a tárlaton a kérdéskör
eddig kevésbé ismert as-
pektusait a XIX. század

második felétõl napjain-
kig. A múzeum munka-
társai úgy vélik, a téma
kidolgozása és bemuta-
tása nagyban segíti az
aktuális problémák
megértését, egyúttal
bárki bekapcsolódhat a
kétkerekes közlekedés-
rõl szóló civil diskur-
zusba.

A tárlaton három téma
köré csoportosítják a
nagyvárosi kerékpáro-
zás kultúrtörténetét. Az

elsõben a „vasparipá-
nak” a polgári társada-
lom egyik szórakozási
eszközeként történt bu-
dapesti megjelenítése
látható, a második a nõi
emancipáció és a kerék-
pározás összefüggéseit
láttatja a XIX. század
végén - a XX. század
elején, a harmadik pedig
a biciklis sportot elemzi.

Az archív fotók, pla-
kátok, könyvek mellett
jórészt magángyûjtõk-
tõl származó jó néhány
különleges kerékpár is
látható. A kiállítást szá-
mos múzeumpedagógiai
program és rendezvény
kíséri. 

(A BTM Kiscelli Mú-
zeum címe: Kiscelli utca
108. Telefonszám: 368-
7917. E-mail: kiscel-
limuzeum@mail.btm.hu;
Web: www.btm.hu)

FreeCikli

Tárlat a kerékpár kultúrtörténetérõl

Korábban ismeretlen, a IV. század végén épült õrtorony (burgus) részlete került
elõ a Nánási úton, ahol a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) archeológusai,
Budai Balogh Tibor ásatásvezetõ régésszel az élen idén nyáron, egy lakópark
építése elõtt kezdték meg a terület próbafeltárását. A valószínûleg négyzetes
alaprajzú épület északi falát sikerült teljes egészében feltárni.

Baráth Ferenc és Árendás József Munkácsy-díjas grafikusmûvészek színházi plakátja-
it állították ki az Óbudai Kulturális Központban

Õrtorony maradványaira leltek a régészek

C sehi Péter grafikus-
mûvész kiállítása a

fenti címmel december
12-ig tekinthetõ meg a
békásmegyeri evangéli-
kus templomban. A Csil-
laghegyi Evangélikus
Egyházközség mindazo-
kat várja, akik elkötele-
zettek a kortárs magyar
mûvészet iránt. (Cím:
Mezõ utca 12., tel.: 368-
6118.)

Az álmok 
megbocsátanak

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata harmadik alkalom-
mal rendezett Civil és Nemzetiségi Napot október 2-án az
Óbudai Kulturális Központban. Az eseményt Bús Balázs
polgármester nyitotta meg, majd átadta az Év Civil Szer-
vezete Díjat. Az egész napos programon civil szerveze-
tek és nemzetiségek színpadi bemutatóit láthatták az ér-
deklõdõk, akik egészségügyi szûréseken is részt vehet-
tek az Óbudai Egészségolimpián.

Pillanatfelvételek a Civil és Kisebbségi Napról

Egészségügyi szûrések

A képviselõ-testület idén elõször ítélte oda az Év Civil Szer-
vezete Díjat. Az elismerést a „Braunhaxler” Óbudai Német
Hagyományokat Ápoló Közhasznú Egyesület kapta. A díjat
Tauner Tibor elnök vette át Bús Balázs polgármestertõl

Több civil szervezet is képviseltette magát az eseményen

A szabad programok között szerepelt fõzõverseny, kéz-
mûves foglalkozás, arcfestés, lufiállat hajtogatás, ál-
latsimogatás. A sportot kedvelõk tollaslabdázhattak,
trambulinon ugrálhattak, falat mászhattak 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Apróhirdetés

� Tévéjavítás azonnal! (Orion, Videoton,
Grundig, 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 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek fagyasztók javítása 35 éve a kerü-
leti lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás). Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
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
� Tv-, LCD, javítás, kiszállással, hétvégén
is.  Rákóczi u. 10. Tel.: 769-2524 Samsung,
LCD, Plazma Outlet
� „ALFA” tv, videó, számítógép szerviz és
mûszaki bizományi. Ingyenes kiszállás. Az
elvégzett javításra garancia, nyugdíjas ked-
vezmény. 1039 Bp., Hatvany L. u. 4. (Duna
felöli oldalon postával szemben). Tel.:243-
2730, 06(20)997-2747
� Konténerek olcsón, sitt, hulladékszállítás
4-10 köbméteres lenyitható konténerekkel,
kézi-gépi rakodással, lomtalanítás kedvezmé-
nyekkel! Tel.: 06(30)948-4000; www.kon-
tenerexpress.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577,06(30)429-2991
� 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.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás.
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, párká-
nyok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, sza-
lagfüggöny szerelése. Tel.: 06-20-321-06-01
� PC-, laptop szerviz azonnal! Ingyenes ki-
szállás Budapesten. www.fmrkft.hu 06/20-
998-0928

� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Felújítunk-építünk! Házat, lakást, irodát,
konyhát, fürdõszobát! Csempeburkolás, kõ-
mûvesmunkák, szobafestés, parkettás-
munkák, gipszkartonozás, lambériázás, vil-
lanyszerelés, vízszerelés anyagbeszerzéssel!
Határidõre, garanciával! Tel.: 06(30)960-
4525 www.mindentegykezben.hu
� Duguláselhárítás Non-stop, csatornaszer-
viz garanciával. Tel.: 240-8113, +36(20)335-
3411, 06(30)912-9017
� Bádogos munkák, vízvezeték-szerelés,
csapok WC-ék cseréje, tetõfelújítások, pala-
cserép javítások. Tel.: 06(20)391-5982; 291-
9239

� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� Konvektorok szerelése, javítása karban-
tartás, felújítás, csere garanciával ingyenes
kiszállás. Tel.: 06(20)804-0689
� Villanyszerelés, falfúrás, Jakab József vil-
lanyszerelõ mestertõl rövid határidõvel, ga-
ranciával. Tel.: 06(30)940-6162
� Asztalos vállal: ajtó, ablak illesztést, zár-
szerelést, küszöb készítést, szigetelést, pán-
tok, zsanérok cseréjét, polc készítést javítását,
falfúrást. Tel.: 251-9483; 06(20)381-6703
� Lakásfelújítás! Szobafestést, mázolást,
tapétázást ingyenes takarítással, parkettalera-
kást, parkettacsiszolást, parkettajavítást, víz-
gáz-gipszkartonszerelést, csempézést, vil-
lanyszerelést vállal kisiparos garanciával.
Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés keresés, kame-
rás csatornavizsgálat, duguláselhárítás, garan-
ciával, hétvégén is. Tel.: 06(30)914-3588
� Konténeres sitt szállítás, homok, sóder,
termõföld szállítás, 4 és 8 köbméteres konté-
nerekkel. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Duguláselhárítás, víz, gáz, központi fûtés
szerelés, wc-k, mosdók, tartályok szifonok
cseréje. Tel.: 403-2755, 06(30)948-4810
� Villanyszerelés, felújítás, precízen, garan-
ciával, nyugdíjasoknak árengedménnyel. Tel.:
06(20)333-2323
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554
� Gyógymasszõr-hölgy masszázst vállal.
Budapest, III. ker. Tel.: 06(70)356-2985
� Minõségi burkolás reális áron teljes körû
lakásfelújítás, szakértelem, referenciák. Tel.:
06(30)991-9391
� Ajtó-, ablakdoktor, Horváth Ákos min-
denféle ajtók, ablakok illesztése, javítása, zá-
rak cseréje (pl.kétszárnyú ablak zársz-
erkezetétnek cseréje), szigetelése garanciával.
Felmérés díjtalan! Tel.: 368-3604, 06(70)550-
0269
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.: 705-
0511, 06(20)9424-943
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899, 06(70)280-0479
� Szobafestés, mázolás, tapétázás tavalyi
árakkal, minõségi kivitelben, garanciával. In-
gyenes felmérés: Tel.: 06(30)272-3909
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Öntözõrendszerek tervezését, telepítését
vállaljuk garanciával, 10 éves tapasztalattal,
valamint már meglévõ rendszerek átépítését,
folyamatos szervizelést, téliesítést. Tel.:
06(30)203-4109
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek ja-
vítása. Hétvégén is hívható. Tel.: 243-8490,
06(20)947-0774
�Mûbútorasztalos vállalja 40 éves szakmai
gyakorlattal, antik, styl bútorok restaurálását,
bútor készítését, kárpitos munkával is. Tel.:
06(30)944-2206

� Kárpáti fogtechnika. Fogsorkészítés
40000 Ft plusz költségek nélkül. A javítás
megvárható. Szél u. 10. Tel.: 240-2059,
06(20)493-1675
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. dr. Müller Zoltán fõorvos
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559
www.callantorna.hu
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153
� Kardiológiai magánrendelésén dr. Tóth
Levente hétfõn 16-20 óra között várja betege-
it. Kolosy tér 1/b. (bejárat Evezõ u. felõl).
Elõjegyzés: 388-9406. Diagnosztika, gondo-
zás, gyógyszerelés beállítása.
� „Ollári kozmetika” Csillaghegyen, teljes
körû arc- és testkezelések, alkalmi smink, el-
sõ alkalommal 30 % kedvezmény. Bp., 1031
Rámhegy u. 4/A. Tel.: 06(70)383-1141
� Idõs nõk számára barátságos meleg ott-
hont, kitûnõ ellátást, segítséget biztosítunk,
napidíj ellenében, mûködési engedélyünk
van. S.O.S. idõsek vendégháza. Tel/fax.: 06-
26-360-334, 06(20)488-6093 www.sos-
idosekvendeghaza.hu
� Csontkinövés (sarkantyú) izületi problé-
mákra új orvosi módszer a lökéshullám terá-
pia. Szív és hasi ultrahang vizsgálat beutaló
nélkül, rövid határidõvel. Információ és beje-
lentkezés: 388-9406, 388-6077 vagy
www.dolomit-med.hu
� 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.

� Dajka, kisgyermekgondozó-, gyógypeda-
gógiai, pedagógiai asszisztens gyermekfel-
ügyelõ képzés. Kasza Szakképzés. Tel.: 276-
5918 (NY. SZ. 01-0064-04)

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-95-90-134
� Angol beszédkészség fejlesztés, társalgás,
vizsgára felkészítés, hatékony, egyedi mód-
szerrel. Tel.: 06(30)271-2221
� Német nyelvtanítás, mindén szinten nagy
tapasztalattal, sok türelemmel. Tel.:
06(30)458-2241
� Kémia és biológia érettségire való felké-
szítést (közép és emelt szinten) kémia korre-
petálást vállal középiskolai tanárnõ. Tel.:
06(20)469-0393
� Tiffany díszüvegezõ tanfolyamok Óbudán.
Tel.: 06(20)581-6043, www.rozsaablak.hu
� Korrepetálás! Általános iskolásokat min-
den tantárgyból, gyakorlattal egyénileg korre-
petál diplomás. Tel.: 06(30)952-1579
� Németoktatás kezdõtõl középfokig fiatal
tanárnõvel. Érd.: 06(20)364-7319 vagy
istoknikolett@gmail.com
� Angol beszédkészsége fejlesztését válla-
lom otthonában. Tel.: 06-26-323-273;
06(30)421-7096
� Kémia-, biológiatanítás minden szinten
gyakorlott középiskolai tanárnál. Tel.:
06(30)264-5648
� Matematikatanítás minden szinten több
értizedes referenciákkal. Tel.: 06(70)366-
6445, 250-2003
� Angol beszédcentrikus nyelvtanítást vál-
lalok. Iskolásokhoz házhoz megyek Rómain.
Tel.: 06(20)550-2523
� 40 felettieknek beszédcentrikus angol
nyelvtanítás nagy tapasztalattal, akár kezdõ-
tõl. Tel.: 06(20)973-3467
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikus, korrepetálás, érettségi, nyelvvizs-
ga, felkészítés nagy tapasztalattal. Tel.:
06(20)439-6410
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást, felkészí-
tést vállalok Óbudán az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 06(30)604-1478
� Francia és angol magánórák diplomás
nyelvtanárnõnél, egész nap, a Rómain, korre-
petálás, nyelvvizsga felkészítés.. Tel.:
06(70)201-0618

� Matematika-, fizika- kémia-, magyar-
tanárok korrepetálnak általános- és közép-
iskolásokat a Vörösvári úton, minden dél-
után és szombat délelõtt. Középiskolai
elõkészítõk max. 2-3 fõs kiscsoportban.
Thalész-Kör, www.obudamatek.hu, tel.:
06-20-946-2027 

Oktatás

� Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozme-
tológus fõorvos magánrendelése: III. ker.
Bécsi út 217-ben. (EuroCenterrel szem-
ben). Gyermek-felnõtt bõrgyógyászat.
Bõrkinövések, értágulatok eltávolítása.
Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� 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

� 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

� Masszázsvariációk felsõfokon, hogy
pihenjen maximumon. Varga Erika
06(30)855-3696 Óbuda, Tímár u.

� Kellemes relaxálás, izomlazítás Óbu-
dán egy kedves, igényes helyen Zoénál.
Óbuda, Tímár u. 06(30)878-0065

� A masszázs a test luxusa! Ajándékozza
meg magát egy élménnyel a pihenés je-
gyében Zsikénél. Óbuda, Tímár u.
06(30)878-8262

� 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

Egészség

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

�Víz, gáz, fûtésszerelés, duguláselhárítás,
javítás,  kivitelezés garanciával, ingyenes
kiszállás. Hívják a 06(20)804-0689 tele-
fonszámot!

� Lakatosmunkák: Hideghajtással dí-
szített és egyéb védõrácsok, lépcsõk, kor-
látok, kapuk, kerítések készítése, javítása.
Tel.: 06(20)921-0073; 243-3297

�Gázszerviz, cirkók, konvektorok, víz-
melegítõk javítása, szervizelése. 0-24 non-
stop garanciával. Tel.: +36-70-535-6071

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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� Magyar szakos tanár korrepetálást, érett-
ségire, felvételire felkészítést vállal. Tel.:
243-8949,
� OKJ-s kozmetikus- és fodrász képzés,
Óbudán elmélet és gyakorlat egy helyen.
Gyakorlott szakoktató vezetésével. Nyilván-
tartási szám: 002132010. Érdeklõdni: Ollári
Rita, 06(70)383-1141
� Beszédcentrikus angoloktatás, nyelvvizs-
gára felkészítés. Tel.: 240-1421; 06(70)418-
6487
� Magyar nyelv és irodalom, történelem és
esztétika tanár egész évben oktatást, felkészí-
tést, korrepetálást, vállal Óbudán, az általános
iskolától az egyetemig. Tel.: 367-4809,
06(70)619-5546
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Matematikát korrepetálok. Nyugdíjas
mérnök közép- és általános iskolásoknak.
Házhoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269

� Bérbeadó vagy eladó lakást keresek a ke-
rületben. 06-30-729-75-46
� Berend utcai 36 nm-es, felújított, beépített
konyhás magasföldszinti lakás, csendes park-
ra nézõ téglaházban eladó. Iá.: 10,5 millió, tu-
lajdonostól. Tel.: 06(30)488-3863
� III. ker. Toboz u., Mátyáshegy, 48 nm, 1+1
sz., jó állapotú, 1 em-i, házközp. egyedi mé-
rõórás fûtésû, nagy erkélyes lakás eladó. Ár:
18,9 MFt. Tel.: 06(70)371-2348
� Áron alul eladó Veresegyházon két nap-
kollektoros, energiatakarékos, 120 m2-es új
családi ház. Lízingelésnél nincs felsõ korha-
tár, örökösödési illeték, vagyonosodási vizs-
gálat. A hitel 20%-a kamatmentesen felvehe-
tõ. Kulcsrakész ár csak 16,8 MFt+áfa. Tel.:
06(30)941-3568; www.originltd.hu
� Forrásliget lakóparkban 41 nm-es kert-
kapcsolatos földszinti lakás eladó-kiadó. Tel.:
06(30)448-1280

� Óbuda szívében téglaház I. emeleti, 1 szo-
ba-hallos, 49 nm-es, erkélyes, parkra nézõ la-
kás tulajdonostól, költözhetõen, 13.900.000
Ft-ért eladó. Tel.: 275-3962
� Építkezésre alkalmas kis telket, telek-
részt, házrészt, nyaralót keresünk Budapesten
vagy 25 km-es vonzáskörzetében. Készpénz-
ért, esetleg teljes építõipari munkáért. Tel.:
06(30)960-4525. Magánszemély! 
� Háromszobás szép lakás eladó Lajos utcá-
ban, Duna-parton, és vásárolnék kétszobás la-
kást. Érdeklõdni: 06(20)913-2249
� Vásárolnék idõs személytõl lakást, üdülõt,
piaci ár alatt befektetés céljából. Haszonélve-
zeti jog önnél marad. Tel.: 06(20)925-2042
� Tulajdonostól eladó a Kaszásdûlõn, 51
nm-es, panorámás VII. emeleti lakás. Irányár
8,5 MFt. Tel.: 06(30)914-0686

� Római lakótelepen, Nánási úton garázs el-
adó. Tel.: 06(20)772-6819
� Csillaghegyen 530 nm-es telken régi ház
eladó 36 millió Ft-ért. Tel.: 06(20)911-9842
� Kiadó-eladó-eladó-kiadó lakást, ingatlant
keresünk érdeklõdõinknek sürgõsen. Tel.:
06(70)521-0342

� Raktárhelyiség  20 nm a Kolosy üzletház-
ban, közösköltség áron kiadó. Tel.:
06(20)982-5544
� Rómain 1,5 szobás, gázfûtéses, lakás, ga-
rázzsal v. anélkül kiadó. Tel.: 06(30)580-9815
� Igényesen kialakított 44 nm üzlethelyi-
ség, 40+26 nm iroda Hévízi úton kedvezõ
áron  kiadó. Tel.: 06(30)265-6390
� Jóga, masszõr, stb. bérlõtársat keresek tor-
nateremként mûködõ lakásba. Tel.:
06(30)921-6559

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Tört arany-ezüst felvásárlás a napi legma-
gasabb áron készpénzért. II. ker Margit krt.
51-53. (Louis Galéria). Tel.: 316-3651
�� +50.000 Ft ha engem hív elsõként! Üzle-
tekkel rendelkezõ szakképzett becsüs keres
mindenfajta régi tárgyat: bútor, festmény, óra
stb. teljes hagyaték egyeztetés telefonon. Te-
gyen próbára! Tel.: 06(20)415-1536
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal.. Tel.:
06(20)924-4123

� 100 nm-es külön bejáratú szuterén garázs
Csillaghegyen Dunához közel fûthetõ (WC,
zuhany) raktárnak, mûhelynek (csendes tevé-
kenység) hosszú távra is kiadó. Tel.:
06(20)825-8843, 240-8201
�Üzlethelyiség kiadó vagy bérleti joga eladó,
III. Lajos u. Zsinagógánál (27 m2-es nagy kira-
kat, jó közlekedéssel). Tel.: 06(20)913-2249

� 27 m2-es üzlethelyiség III. Búza utcában
eladó. Tel.: 06(70)451-9917, 7-13-ig

� Gépelést vállalok, rövid határidõvel! Le-
veleket, könyveket, dipl. munkákat, költség-
vetéseket, kéziratokat számítógépen írok.
Tel.: 06(30)481-7821
� NuSkin Galvanic (mini iontoforézises)
készülék kozmetikai alapkészletttel (egyben
vagy külön) eladó! Tel.: 06(70)310-2970 v.
06(30)575-1271
� Precíz, megbízható, intelligens, leinfor-
málható középkorú nõ lakástakarítást, nagy-
takarítást, idõsgondozást vállalna. Tel.: 06-
20-44-30-993

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

� Családokhoz keresünk és ajánlunk lein-
formálható bébiszittereket, idõsgondozókat,
házvezetõket. Micimackó. Tel.: 243-8280,
205-8700; +36-20-575-74-35 
� Leinformálható 60 éves nõ heti 3-4 alka-
lommal munkát keres: éjjeli gyerekfelügyele-
tet is vállalok a III. kerületben. Tel.:
06(20)393-3031
� Fodrászt, mûkörmöst, kozmetikust kere-
sünk békásmegyeri üzletünkbe. Tel.:
06(30)245-1051
� Csillaghegyi szépségszalonunkba fod-
rász, kozmetikus és mûkörmös munkatársat
keresünk. Tel.: 06(70)371-3121
� Referenciával nyugdíjas ápolónõ beteg
ápolását vállalja. Tel.: 06(20)259-5777

� Intelligens, jó humorú, jólszituált, spor-
tos, szeretõ társát keresi 58/165/70  fiatalos,
füstmentes, kedves nõ. Telefon: 06(20)913-
2249

Társkeresõ

Állás

Számítógép

Egyéb

Üzlet

Régiség

Elad-vesz

��Motorbeállóhely kiadó. Pünkösdfürdõ
út mellett, zárt, fedett, motorbeállóhely
hosszú távra kiadó. Tel.: 06(30)919-5018

�Kiadó hosszú távra Békásmegyer-Ófalu-
nál, 4 emeletes panelház második emeletén,
37 m2 + 3 m2 erkélyes, felújított parkettás, já-
rólapos, IKEA-konyhás, vízórás garzonlakás.
Bérleti díj: 50 ezer Ft+rezsi, 2 havi kaució.
Tel.: 06-30-292-2636

� Kiadó Belvárosban 60 nm-es köz-
pontifûtéses lakás, az Aranykéz utcai par-
kolóházban. Tel.: 267-0525

Kiadó

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

� Balatontól 200 m-re, üzletileg frekven-
tált helyen, Balatonszemes központjában,
1320 m2-es telken, 4 szobás+2 szobás,
összkomfortos házak eladók. Iár.: 27,6
MFt. Tel.: 06(30)564-8326, 06(30)213-8911

� Panelfelújítási-programban, új nyílás-
zárókkal, 59 m2-es (1+2 félszobás+étke-
zõs+erkélyes), XV. ker. Csobogós utcai la-
kás 11,7 MFt-ért eladó. Tel.: 06(30)564-
8326, 06(30)213-8911

Ingatlan

ÓBUDA SZÍVÉBEN
csendes utcában, a
Beszterce u. 3. sz.
alatti 11 lakásos
liftes társasházban
2010 áprilisi át-
adással Amfiteát-
rumra nézõ laká-
sok közvetlenül a
beruházótól el-
adók. Lakásmére-
tek: 43-209 m2.
Árak: 19,9 MFt-
tól. Szabadon választható autóbeálló és tároló, egyes lakásokhoz
ingyenesek. Ügyvédi munka ingyenes. 
Tel.: 06-20-944-8429, 06-20-40-52006.

Október 23-án a 18 órai szentmise után, 18.45 órakor gyertyás
felvonulás indul Békásmegyer-Ófaluban Herhoff György ötvenha-
tos mártír emléktáblájához, a Szent József Plébániatemplom elõl.
A megemlékezés után, 19.30 óra körül a Szent József Házban
(Templom utca 20.) a csillaghegyi székhelyû, Tenk László festõ-
mûvész vezetésével éppen 20 éve mûködõ T-Art Alapítvány mû-
veibõl nyílik kiállítás. A mára több mint 500 darabot számláló kor-
társ magyar képzõmûvészeti gyûjtemény 120 neves mûvész ado-
mányaiból jött létre. A kiállítás a gyûjtemény grafikai anyagából
válogat, és olyan mûvészek alkotásait mutatja be a ház nagyter-
mében, mint példul Szalay Lajos vagy Kondor Béla. (A belépés
ingyenes, aki tud hozzon gyertyát magával.)

Gyertyás felvonulás

Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata a Nemzeti Erõforrás Minisz-
tériummal együttmûködve a 2011.
évre kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot.

A z „A” típusú pályázatra
azok az önkormányzat

területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû felsõoktatási hall-
gatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keret-
idõn belül, teljes idejû (nap-
pali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredmé-
nyezõ alapképzésben, mester-
fokozatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsõfokú szak-
képzésben folytatják tanulmá-
nyaikat.

A „B” típusú pályázatra azok
az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelke-

zõ, hátrányos szociális hely-
zetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik: a 2010/2011-es tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások; vagy felsõfo-
kú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségi-
zettek; és a 2011/2012-es tan-
évtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézmény keretében teljes ide-
jû (nappali tagozatos) alapfo-
kozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. 

Pályázati idõszak: 2010. ok-
tóber 1. - 2010. október 29.

További információ a pályá-
zati csomagban. Pályázati cso-
mag letölthetõ: www.obuda.hu

Személyesen átvehetõ az ön-
kormányzat ügyfélszolgálati
irodájában (Harrer Pál utca 2.).
További információ a 437-
8650-es telefonszámon kérhetõ. 

Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
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Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell a pá-
lyázó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét.  A pályázó ajánlatát a pályázat be-
nyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk vehet-
nek részt, akik a pályázati biztosítékot befi-
zetik az önkormányzat letéti számlájára,
számlaszám: Raiffeisen Bank Rt.
12001008-00140645-00100001. A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot 2010. október 21-én 12 óráig, a pályá-

zatokat zárt borítékban 2010. október 25-
én 12 óráig lehet benyújtani a Bp., III. ke-
rületi Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1. I./19.).

A pályázat bontása 2010. október 25-én
12 órakor a Bp., III. kerület, Fõ tér 1.
I./19., a vagyonhasznosítási osztály hivata-
los helyiségében történik. A pályázaton
résztvevõket levélben vagy telefonon érte-
sítjük a pályázat eredményérõl. A pályázat
kiírója fenntartja jogát, hogy a legjobb

ajánlattevõkkel a tenderbontást követõen
tovább tárgyaljon, zártkörû licitet tartson,
illetve a pályázatot indoklás nélkül ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A pályázatokkal kapcsolatban további
felvilágosítást lehet kérni a Bp., III. kerü-
leti Önkormányzat Vagyonhasznosítási
Osztályán a 437-8646-os, a 437-8548-as
és a 437-8639-es telefonszámon. 

III. kerületi Önkormányzat
Vagyonhasznosítási Osztály

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata egyfordulós pályázatot
hirdet a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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Hegedûversenyek
A Megbékélés Háza
hangversenysorozat kö-
vetkezõ elõadását októ-
ber 25-én 19 órától tart-
ják. Mozart és Brahms
hegedûversenyeket hall-
hatnak Kelemen Anna
(hegedû) és Marosfalvi
Tünde (zongora) elõadá-
sában. (Helyszín: Meg-
békélés Háza, Békás-
megyer, Újmegyeri tér, a
Hadriánus és Királyok út-
ja sarka, a 34-es és 134-
es busz végállomása;
bejárat az iskola felõli ol-
dalon. A koncert ingye-
nes. Részletes program:
www.metegyhaz.hu) 

10 éves 
a bibliai életutak
Az Óbudai Kulturális Köz-
pontban (ÓKK) „A Biblia
legszebb fejezeteibõl”
címmel jubileumi (10 éve
tart a sorozat) elõadások
kezdõdnek.Az érdeklõdõ-
ket keddenként várják az
ÓKK-ba. „A szíriai Naá-
mán története; Bölcsebb
lehet nálunk egy 12 éves
gyermek?” címmel októ-
ber 26-án; „Ésaiás 53. fe-
jezete; Jézus szenvedé-
sének és halálának értel-
me” címmel november 2-
án hallhatnak elõadást.
(Kezdés: 18.30 órakor.
Belépõjegy: 100 forint.
Cím: San Marco utca 81.)

Görög katolikus
liturgia 

A városrészben élõ görög
katolikus híveket szent litur-
giára várják minden vasár-
nap és ünnepnap 12.30
órától a Boldog Özséb ró-
mai katolikus templomba.
(Cím:Lékai bíboros tér.Ér-
deklõdni lehet Mák Ferenc
görög katolikus áldozó-
papnál, a 06-30-611-
0196-os és a 380-7922-es
telefonszámon.) 

A Kiscelli Múzeum-
ban az úgynevezett

Kísérleti lakóteleprõl (a
Váradi utca-Bécsi út-
Reménység utca-Zápor
utca által határolt terület)
rendeznek kiállítást. A
múzeum munkatársai ké-
rik azokat, akik a lakóte-
lep felépítése óta itt élnek,
segítsék munkájukat em-

lékeik felidézésével, ko-
rabeli fényképekkel. Szí-
vesen találkoznak azok-
kal is, akik gyermekkoru-
kat töltötték a lakótele-
pen. (Az ügyben keressék
Tóth Esztert a 06-30-600-
52-99-es és a 368-1416-os
telefonszámon, vagy a fer-
mina33@gmail.com e-
mail címen.)

Tárlaton a Kísérleti lakótelep

A Szent Liga csapatai felsza-
badították 1686-ban Budát,
ezáltal Óbuda városát is,
melynek újjáépítése hamar
elkezdõdött. Az új kormány-
zati rendszer intézkedései
alapján gyorsan benépesült
és megindult az élet. 

Aharcok során a für-
dõk is jelentõs káro-

sodásokat szenvedtek. A
Habsburg kormányzat
azonban hamar felmérte a
valamikori fürdõk jelentõ-
ségét. Ez nem véletlen, hi-
szen az orvostudomány
ezekben a viharos évtize-
dekben kezdett el átalakul-
ni, modernizálódni. A hé-
vizek gyógyító hatása már
régóta ismert volt. A
XVIII. századtól számos új
kutatás jelent meg a témá-
ról. Mária Terézia 1762-
ben rendeletet hozott az ás-
ványvizek hatásáról, „a
Kincstár terhére végzendõ
analizálására és jegyzékbe
foglalására”. Az óbudai
Császár-fürdõ helyén, a
volt török fürdõt továbbra
is használták, sõt, kibõví-
tették. A terület fürdõélete
kezdett a betegápolás mel-
lett a kikapcsolódás színte-
re is lenni. A középkortól
egészen a XIX. század má-
sodik feléig a mindennapi
tisztálkodás, fürdés szinte
ismeretlen volt Európában. 

Ezzel a felfogással nem
mindegyik népcsoport
azonosult. Azsidó kultúrá-
ban, vallásban nagyon
fontos szerepet játszik a
tisztálkodás. Több vallás-
hoz hasonlóan a zsidó hit-
tan is elõírta a testi-lelki
tisztaságot. Csak így lehet
Isten színe elé járulni, ál-
dozatot bemutatni. Azsidó
embereknek a hétköznap-
jaikban is tisztaságot kel-
lett mutatnia. Fontos volt a
kezek tisztántartása, sûrûn
kellett kezet mosni. A zsi-

dó hit azonban nemcsak a
test és a lélek tisztaságát ír-
ta elõ, hanem a lakásét, a
ruhákét is. Nemcsak mos-
ni kellett a ruhákat, hanem
vasalni is. Ha egy rabbi
koszos ruhában mutatko-
zott, azért Mózes törvénye
alapján halálbüntetés járt.
Óbudán hagyományosan
nagy zsidó közösség élt.
Számuk a törökök kiûzése
után jelentõsen megnõtt.
Pest és Buda városa
ugyanis nem fogadta be a
zsidó népességet. Óbuda
új földesurai, a Zichy-csa-
lád (helyi uralmuk 1659-
1766) szívesen befogadta
és letelepítette az ideérke-
zõ zsidó családokat, akik
elsõsorban kereskedelem-
mel foglalkoztak. Az itt le-
telepedõ zsidók kedvez-
ményeket kaptak a földes-
úrtól (például zsinagóga-
építés, saját iskola és te-
metõ, saját zsidóbíró).
Óbudán élt 1735-re Ma-
gyarország második leg-
nagyobb zsidó közössége
(Pozsony után). 

Amikor egy zsidó kö-
zösség új helyre települt
elõször egy rituális fürdõt
(mikve) kellett emelnie. Ez
a fürdõ bizonyos értelem-
ben még a zsinagógánál is
fontosabb épületnek szá-
mított. Ha például a közös-
ség eladósodott, a mikve
épületét nem adhatták el,
inkább a zsinagógát. A ri-
tuális fürdést a zsidó ha-
gyomány szerint Mózes ír-
ta elõ népének. Kezdetben
maga a fürdõ gyakorlatilag
csak egy kis vízzel teli, lép-
csõs medencét jelentett (ez
jelképzete az õsidõk szik-
lamélyedéseit). Az évszá-
zadok folyamán a mikve
használata a nõk részére
lett kötelezõ. A zsidó nõk-
nek a mikve látogatása a
házasságkötés és a
menopauza (változókor)
közötti idõszakra terjedt ki,
havi rendszerességgel.
Elõször közvetlenül a há-
zassági szertartás elõtt kel-
lett felkeresni a fürdõt és
különbözõ imák elmondá-
sa után alámerülni a me-

dence vízében. A víznek
mindenhol érintenie kellett
a bõrfelületet, ezt egy asz-
szony ellenõrizte. A házas-
ság után a zsidóasszonyok-
nak a menstruáció elmúlá-
sát követõ hetedik napon
kellett havonta egyszer
mikvébe menniük. Elõször
hajat kellett mosniuk és
körmöt vágniuk. Ezután
következett az alámerülés.
A zsidó vallás szerint az
asszonynak a menstruációt
követõen meg kell szaba-
dulnia a tisztátlan vértõl. A
házaséletbe csak tisztán
léphettek be újra. 

A férfiakra ilyen szigorú
szabályok nem vonatkoz-
tak. Õk általában pénteken
keresték fel a mikvét. Ter-
mészetesen külön fürdõt
használtak a férfiak és a
nõk. A nagyobb mikvék-
ben a rituális medencén kí-
vül más helyiségek is vol-
tak: rendes fürdõ és mosa-
kodó hely, gõzfürdõ. Eze-
ket a helyiségeket egész
héten használhatták a für-
dõbe látogatók. 

Természetesen Óbudán
is mûködött mikve, vala-
hol a zsinagóga mellett. Az
óbudai zsidóság virágkora
egészen a II. világháborúig
tartott. A holocaust során
csaknem teljesen megsem-
misült a kerület zsidó la-
kossága. Megszûnt a zsi-
nagóga és a mikve mûkö-
dése is. Budapest egyetlen
rituális fürdõje ma a Ka-
zinczy utcában mûködik.

Horváth Péter
történész

Fürdõélet a török hódítás után

A IV. Szakrális Mûvészetek Hetét szeptember 18-tól 26-ig tartották a III. kerületben.
„A kenyér Istentõl való” címmel roma mûvészek szakrális képeit tették közszemlére
az Óbudai Kulturális Központban

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A BKV utasforgalmának nö-
vekedését, valamint Buda-
pest északi részének gazda-
ságosabb kiszolgálását fi-
gyelembe véve 1965-ben
született határozat az Óbudai
Buszgarázs megépítésérõl,
melyet 1970. január 16-án
helyeztek üzembe. A 40. év-
fordulóra október 9-én emlé-
keztek. A nyílt napon látvá-
nyos programokkal várták az
érdeklõdõket. 

A‘70-es években az
Óbudai Buszgarázs-

ból három busztípus, Ika-
rus 180-as, 556-os és 620-
as indult útjára. Az új típu-
sok megjelenése jól végig-
követhetõ a buszgarázs
történetét figyelve, egé-
szen az alacsonypadlós
Volvo-buszokig. Ez az au-
tóbusz telephely üzemelte-
ti azt az 5, a mozgássérül-
tek igényeit kiszolgálandó,
átalakított Renault típusú,
elektro-hidraulikus emelõ-
vel ellátott autóbuszt is,
melyet a BKV Zrt. idén ta-
vasszal vásárolt. 

Az eseményre több szá-
zan érkeztek a város kü-
lönbözõ szegleteibõl. A
programban egyebek mel-
lett szerepelt tesztvezetés,
koncert, gyermekmûsor is.
Veterán Ikarus 180-as bu-
szokat és legújabb tesztjár-
mûveket, így Ikarus és
Kravtex gyártmányokat is
kiállítottak, a tombolán
pedig értékes nyeremé-

nyeket sorsoltak ki. Látvá-
nyos volt az angol, ír,
szekszárdi, szegedi, mis-
kolci és nem utolsósorban
a BKV szakembereinek
mentõakciója, melynek
során szimulált balesetben
oldalára borult autóbuszo-
kat „állítottak talpra” spe-
ciális eszközeikkel. - A
BKV anyagi és morális ér-
telemben egyaránt mély-

ponton van, ezt kár lenne
vitatni - mondta Kende
Péter, a társaság forgalmi
fõmérnöke. A cégnél 12
ezer 500 ember dolgozik
nap mint nap azért, hogy
kiszolgálja a fõvárosban
tömegközlekedéssel járó-
kat. Kiemelt célnak tekin-
tik, hogy az adófizetõk
pénzén az elérhetõ legma-
gasabb színvonalú szol-

gáltatást nyújtsanak az
utasoknak, melyhez a -
szakember szerint - szük-
séges az elöregedett jár-
mûvek cseréje. Az elmúlt
négy évtizedben rengeteg
szellemi érték, hagyo-
mány halmozódott fel,
melyet mindenképpen át
kell adni a következõ
nemzedéknek. Az elhiva-
tott, jó szakemberekre
nagy szüksége van a
BKV-nak. Ennek érdeké-
ben arra törekednek a cég-
átalakítás során, hogy az
értékeket megõrizzék.
Fontos kiemelni, hogy az
utóbbi években szigorítot-
tak a buszvezetõk felvéte-
lén, mivel õk kerülnek leg-
inkább közvetlen kapcso-
latba az utasokkal.  

A fõmérnök hozzátette,
mindenképpen bíznak a
pozitív irányú elmozdulás-
ban a cég jövõjét illetõen.
Konkrétumokról nyilván-
valóan az átvilágítás, a fõ-
városi, illetve kormányzati
döntést követõen tudha-
tunk meg többet. Sz. Cs. 

Negyvenéves az Óbudai Buszgarázs

Hírösszefoglaló: a nehéz kö-
rülmények ellenére is sike-
resnek mondható az idei
strandszezon, a bevétel kis-
mértékben nõtt, a forgalom
pedig a tavalyihoz hasonlóan
alakult. 

Az, hogy nem lett
veszteséges a szezon

az idõjárás, a válság és az
árvíz okozta problémák el-
lenére sem, jelentõs rész-
ben az idén bevezetett új,
elektronikus beléptetõ-
rendszernek köszönhetõ.
Ezzel ugyanis hatékonyan
kiszûrhetõk az illegális be-
lépõk. A vendégek csak
jegy vásárlásával juthattak
be a fürdõkbe, strandokra,
ezzel elkerülhetõvé váltak
a visszaélések. Idén nõtt az
alternatív értékesítési csa-
tornákon keresztül eladott
jegyek száma is. A város
több pontján, például szál-
lodákban igyekeztek a
vendégeket elérni, illetve

több tucat utazási iroda és
bizományosi partner érté-
kesítette a belépõket.
Nagy sikert aratott az év
újdonsága, a strandbérlet
is, mellyel szeptember vé-
géig mehettek be a vendé-
gek a Dagályra. 

Ebben az évben is nagy
népszerûséget arattak a
strandváró napok, melye-
ken a vendégforgalom az
átlagoshoz képest kétsze-
resére-háromszorosára
nõtt. A tavalyi siker nyo-

mán ismét megrendezték
Cinetripet és a Strandok éj-
szakáját ezúttal a fürdõszö-
vetséggel együttmûködés-
ben. ASziget Fesztivál ide-
jén kedvezményes belépõ-
vel lehetett fürdeni a buda-
pesti strandokon, csak eb-
ben az egy hétben több
mint százezer látogató ér-
kezett a fürdõkbe, a stran-
dokra.

A szélsõséges idõjárás,
a gyakori esõzés és az ár-
víz komoly vendégszám

csökkenést okozott, külö-
nösen a nyár elsõ felében.
Az év 365 napjából a
strandszezon 100-120
nap, idén ennek egyhar-
mada esõs, hideg, strando-
lásra alkalmatlan volt. Má-
jusban az idõjárás nem
kedvezett a strandra járók-
nak, alig akadt fürdõzésre
alkalmas idõ. Júniusban az
árvíz komoly nehézsége-

ket okozott a mûködtetés-
ben, veszélyeztette a Da-
gályt és a Palatinust. A
vendégforgalom a kedve-
zõtlen idõjárás ellenére is
erõsebbnek bizonyult a ta-
valyinál. A legkedvezõbb
hónap július volt a stran-
dolni vágyóknak, az idõjá-
rás is ekkor vált igazán al-
kalmassá a fürdõzésre.
Kétszer is hõségriadót ren-
deltek el, ez idõ alatt a
vendégforgalom jelentõ-
sen megugrott, volt olyan,
hogy mintegy 28 ezren
fürdõztek egy nap. 

Eredményes volt az idei budapesti strandszezon

Népszerû a Dagály és a Palatinus 

Tájékoztatjuk a Csillaghegyi Strandfürdõ sorsáért ag-
gódókat, hogy a fürdõ továbbra is üzemel.
Árak: úszójegy, 2 órás: 800 Ft. * Egész napos felnõtt
belépõ: 1300 Ft. * Egész napos gyermek-nyugdíjas
belépõ: 1300 Ft. * Látogató jegy: 400 Ft. * Szerzõ-
déssel (pl. úszásoktatás, búvár): 650 Ft.
Bérletek: 15 alkalmas felnõtt bérlet: 16500 Ft. * 15 alkal-
mas gyermek-nyugdíjas bérlet: 13500 Ft.
Masszázs: relax aroma masszázs 20 perc: 1900 Ft.
* Relax aroma masszázs 30 perc: 2900 Ft. * Relax
aroma masszázs 40 perc: 3800 Ft.
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 6-20 óráig; szombat-va-
sárnap 6-17 óráig.

Mégis lesz õszi szezon 
a Csillaghegyi strandon

FOTÓ: FEHÉR JÓZSEF

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Hiedelem
Rejtvényünkben egy felettébb érdekes megálla-
pítást olvashat. Beküldendõ a vízszintes 1. és a
függõleges 24. sorok megfejtése.

VÍZSZINTES: 1. A fõsor eleje (zárt betûk: K. I.
I. Z.). 13. Lenyújtás. 14. Luxemburgi, svéd és
egyiptomi autók jele. 15. Angol kérdés. 16. Az ele-
jére. 17. Mai modern kifejezéssel problémás. 19.
Kálium, tellur és hidrogén vegyjele. 20. Juttat. 21.
Keresgélve turkáló. 23. Helyrag. 24. Igeképzõ. 25.
Teteje. 26. Névelõs európai nép. 28. Pontos társas-
játék. 30. Formájú. 31. Tróger része! 32. Tortát is
díszíthet. 33. O. Á. M. 34. Mozdonyfajta. 36. El-
törj. 38. Szerelmes Dél-európai. 39. C. K. A. 41. A
nagy varázsló. 42. Elán egynemû betûi. 43. Némán
kel! 44. Eszesedõk. 47. Brit tinta. 48. Majdnem
keskeny! 50. Kihajít. 51. Növényi rész lehet. 53.
Az SZTK elõdje. 53. Régiesen dobja. 54. Arra a
helyre süt a nap.

FÜGGÕLEGES: 1. Õt megelõzõen. 2. Talián
fagylalt. 3. Angol hosszmérték. 4. Férfinév. 5.
Visszafelé ás! 6. Portugál pénz volt. 7. Valamihez
való jó viszonyulás. 8. Becézett Erzsébet. 9. Becé-
zett testvér. 10. Üres hét! 11. Égi csatorna. 12. Ruharészt. 18. Pi-
tében van! 19. Játssz kockával. 21. Mázolatok. 22. Éneklek. 24.
A második beküldendõ sor (zárt betûk: Õ. R. B. Z. E.). 25.
Tréfás fodrászok. 27. Becézett Sámuel. 29. Kikötõkben van. 35.
Tojásétel. 37. Forrong. 39. Pipi. 40. Illeték. 45. Hibáztat. 46. D.
J. …, német zeneprodukáló, fordítva. 47. Ellenõrzõbe kerülhet.
49. Õsi betûi keverve. 51. Megkevert Ali! 53. Darab. 55. Azon-
ban.

Ipacs László

A megfejtéseket az 1035 Bp., Szentendrei út 32. szám alá nyílt le-
velezõlapon október 28-ig várjuk. A helyes megfejtést beküldõk
között Óbudai Egészségolimpia pólót sorsolunk ki, melyet szer-
kesztõségünkben vehetnek át. 
Az október 7-én megjelent, „Parlamentalizmus” címû rejtvé-
nyünk helyes megfejtése: „Kongresszusi társalgó; Munkácsy te-
rem; Országgyûlési könyvtár.”.
Nyertesek: Moravcsik Gergelyné, Miklós utca 5.; Tuza Lászlóné,
Csobánka tér 2.; Tajti Rozália, Gyenes utca 22.
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Fekvenyomó kupa
Fekvenyomó versenyt
rendez a Gruber’s Gym
S. E. nõi, férfi, diák, te-
hetségkutató és hivatá-
sos kategóriában októ-
ber 31-én 9.45 órától a
Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobán-
ka tér 5.). A nyílt baj-
nokságra bárki jelent-
kezhet. Nevezni vagy a
helyszínen, vagy elõze-
tesen a hungarian-
powerliftingcongress@
gmail.com e-mail címen
lehet. A nevezési díj
1000 forint. (További in-
formációk kérhetõk
Gruber Vilmostól, a
243-0764-es vagy 06-
70-510-3254-es tele-
fonszámon.)

Busszal edzésre
Az óbudai általános isko-
lákból és óvodákból busz-
szal szállítják dzsúdóed-
zésekre a jelentkezõket.
Várják a dzsúdózni vágyó
gyermekek szüleinek hí-
vását a 06-30-209-8182-
es telefonszámon. (Cím:
Sasaki Óbuda Dojo Sza-
badidõ Sportcentrum,
1037 Budapest, Farkas-
torki út 21.)

Huszonkettedik idényét
kezdte szeptember elején
a Krúdy Gyula Általános
Iskola alsó tagozatos lab-
darúgó csapata. 

A Magyar Gyermek-
labdarúgó Szövet-

ségen belül heti két alka-
lommal edzenek a gyere-
kek: szeptemberben és
októberben az intézmény
mûfüves pályáján, no-
vembertõl a tornaterem-
ben. Az iskola labdarúgó
csapatai részt vesznek a

kerületi diákolimpián és
számos edzõmérkõzést is
játszanak. Október elején
Telkiben, a magyar lab-
darúgó-válogatott edzõtá-
borában tanévindító lab-
darúgó tornán vettek
részt három csapattal. 

Elsõ osztályos focisták edzõjükkel, Pártos Péter testnevelõ tanárral

Alsósok labdarúgó tornája

Egy ezüst, egy bronz és
egy negyedik helyezés -
ezzel az eredménnyel tér-
tek haza a Római Sport
Egyesület fiatal tehetsé-
gei az Agria Sprint elneve-
zésû, Egerben tartott
úszóversenyrõl, melyet
október 2-án tartottak.

A 14 éves Venyige
Ádám már számos

megmérettetésen bizo-
nyította tehetségét.
Most 50 méter gyorson
II. helyezést ért el. 

A 15 éves Borsos Má-
tyás élete eddigi legjobb

idejével III. lett az 50
méteres hátúszás mezõ-
nyében. 

A 10 éves Könczöl Já-
nos is szép eredmény-
nyel, 50 méter mell-
úszásban IV. hellyel
büszkélkedhet. 

A váltó csapat szintén
nagyon jól szerepelt, hi-
szen a 17 csoportból
VII. helyezést értek el.
Az óbudai csapat tagjai:
Szamos Evelin, Pálmai
Antónia, Sarkadi Réka,
Primozicz Karola, Ve-
nyige Ádám, Borsos
Mátyás, Major Péter és

Turcsányi Patrik. Az
egyesület két vezetõje,
Gyepes Lajos és fia,

Gyepes Ádám elégedett
tanítványaik eredmé-
nyével. 

Egyre jobbak az RSE ifjú úszói

Nem telik el hónap anél-
kül, hogy az Ozsvár András
által vezetett Óbudai Judo
Club sportolói ne érnének
el nemzetközi vagy éppen
honi sikereket valamelyik
megmérettetésen. Egy kö-
zelmúltban készült össze-
sítés is ezt támasztja alá. 

ASvájcban augusztus
végén rendezett

Baar nemzetközi verse-
nyen az óbudai judósok
mintegy lefoglalták a do-
bogó mindhárom fokát.
Gaál Zoltán elsõ, Zimann
Bence második, Püspöki

Ádám harmadik (képün-
kön), míg Polgár Attila
ötödik helyezést ért el. 

A Pakson tartott or-
szágos diákbajnokságról
sem tértek haza „üres
kézzel” szeptember vé-
gén. Kolozsvári Zoltán
harmadik Csollán Márk
ötödik lett. 

A szintén szeptember
végi Atom Kupa nem-
zetközi versenyen
Zimann Bence és Laka-
tos Rita aranyérmet,
Ravadits Kornél és
Lendvai Szilvia bronzér-
met szerzett. 

Mindenütt az élen 
az Óbudai Judo Club

Az Önkéntes Központ Ala-
pítvány és a Magyar
Telekom számos felsõok-
tatási intézménnyel és
szervezettel ápol jó kap-
csolatot. Tantermeket,
parkokat vagy adott eset-
ben tornatermet újítanak
fel programjukban.

A 2010/2011-es tan-
év önkéntes prog-

ramjában elsõként az
Óbudai Egyetem
Doberdó úti tornatermé-
nek teljes falfelülete ka-
pott új festést és dekorá-
ciót az alapítványtól, a
Magyar Telekom meg-
bízásából.

A Rejtõ Sándor Köny-
nyûipari és Környezet-
mérnöki Kar és a Kiss
Árpád Kollégium hallga-
tói önkormányzata, a pol-
gármesteri hivatal mûsza-
ki osztálya, valamint az
Önkéntes Központ Ala-
pítvány képviselõi egyez-
tetése után augusztus vé-
gére megvalósult a terve-
zett felújítás.

A sikeres projekt zárása-
ként a Magyar Telekom
képviselõi hivatalos átadó„
Telekomos tornaórát” szer-
veztek szeptember 6-án
reggel. Az órát Katus Atti-
la, világ- és Európa-bajnok
sportoló tartotta.

Megújult tornaterem 
az Óbudai Egyetemen
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A 2009-es év legjobb egyéni spor-
tolói között két óbudai kötõdésû
versenyzõ is szerepelt. A Nemzeti
Sportszövetség idei díjátadó gálá-
ján Gyurta Dániel úszó mellett S.
Kovács Ádám karatésnak ítélték a
címet, rajtuk kívül Kovács Katalin
kajakos kapta a harmadik kitünte-
tést.

A Világjátékok gyõztes, két-
szeres vb ezüstérmes S.

Kovács Ádám a kerületben lakik
és itt  készül a következõ nagy
versenyekre. Az augusztus vé-
gén rendezett Küzdõsportok Vi-
lágjátéka elnevezésû találkozón
az elmúlt két év világ- és konti-
nens gyõztesei vehettek részt,
Ádám a 13 magyar meghívott
közül a karatézókat képviselte.
Ezúttal nem szerepelt valami fé-
nyesen, ami nem is csoda, hi-
szen a bal kezén nemrég végzett
ujj izületi operáció miatt nem
volt még csúcsformában. A spe-
ciális edzések után már alig érzi
sérülését, így gõzerõvel készül
az október végi belgrádi világ-
bajnokságra. A 29 éves, sport-
eredményei ellenére is szerény
sportolóval egy irodaház hasz-
nálaton kívül helyezett termé-

ben találkoztunk. 
- Ez az egyszerûen berende-

zett edzõterem saját bérlemény,
egyik barátom jóvoltából igen
kedvezõ feltételek mellett hasz-
nálhatom - mutatta be „második
otthonát” Ádám. - Napi két ke-
mény edzéssel készülök a soron
következõ versenyekre, melyek
közül a közelgõ belgrádi világ-
bajnokság élvez prioritást. A 67
kiló alatti súlycsoportban indu-
lok, kitûnõ ellenfelek és nagy
csaták várnak rám. 2004-ben és
2008-ban nem sikerült gyõz-
nöm a döntõben, két ezüstérem
után most szeretnék a csúcsra
jutni. 

Pályafutása kezdetérõl így
vallott: - Szüleim elõször az
uszodába és a teniszpályára vit-
tek el,  de rám a harmadik hely-
szín, a karateterem tette a legna-
gyobb hatást. Remek volt a tár-
saság, megkapó a légkör, ott
éreztem igazán, hogy nem csak
egy vagyok a sok közül, hanem
foglalkoznak velem, az edzõk
látnak bennem fantáziát. Kide-
rült, tehetségesnek tartanak, ez
kellõ motivációt adott, most
örülök annak, hogy ott ragad-
tam. 1997 óta vagyok a váloga-

tott tagja, eddigi legjobb ered-
ményeim: junior világbajnok-
ság (2001), Világjátékok gyõz-
tes (2009), kétszeres vb II., két-
szeres Eb III. hely, tizenkétsze-
res országos bajnokság. Volt
egy nehéz idõszak az életem-
ben, amikor az élsport mellett
diplomát szereztem az egyik
közgazdasági fõiskolán. Ez a
teljesítmény szerintem közel
annyit ér, mint egy világverseny
megnyerése. Sokat köszönhetek
Zallel László egykori edzõm-
nek, aki 15 évig egyengette pá-
lyámat. Jelenleg Andris Vasil-
jevs, lett nemzetiségû trénerrel
gyakorlok, aki még fiatal
ugyan, de nagyon sokat tud a
karatéról és azzal bíztat, van
még bennem elég tartalék nagy
versenyeken való eredményes
szereplésre. Én hiszek neki és
továbbra is elszántan készülök.

S. Kovács Ádám céltudatos, a
sikerekért következetesen har-
coló, sok mindenrõl lemondani
képes versenyzõ. Példamutató
sportolói erényeit, emberi tartá-
sát országos elismeréssel jutal-
mazták. A Magyar Sportért Ér-
demérem arany fokozata kitün-
tetésben részesült, emellett mi-
niszteri elismerést is kapott.
Most éli ideális versenyzõi éve-
it, 29 évesen még eszébe sem

jut a visszavonulás, amíg lehet,
ülni szeretne súlycsoportja trón-
ján. Ha egyszer majd a küzde-
lem hevében rájön, hogy ellen-
feleivel már nem tudja tartani a
lépést, ha gyengülni érzi izmait,
lassulni reflexeit és motivációja
is csökken, akkor sem esik két-
ségbe. A sportolást abbahagyva
új életet kezdhet, hiszen gon-
doskodott a zökkenõmentes
folytatásról. Akkor elõveheti a
szekrényfiókban féltve õrzött,
biztonságot adó közgazdasági
diplomát.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Karatesport • Indul a belgrádi vb-n

A világ legjobbjai ellen készül

Röplabda toborzó
A Vasas SC várja a röplabdáz-
ni vágyó, sportot szeretõ,
1999 és 2003 között született
lányok jelentkezését. Csatla-
kozz te is Magyarország leg-
eredményesebb, legnépsze-
rûbb röplabda szakosztályá-
hoz, ahol a sportág legjobb
utánpótlás edzõi várnak té-
ged. Jelentkezni minden hét-
köznap 15.30-tól 18 óráig le-
het a Folyondár utcai sportte-
lepen (Folyondár utca 15.)
Benkóné Kõrös Máriánál,
vagy a 06-30-954-6760-as te-
lefonszámon.
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• A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség óbudai szervezetének megbízásából, a

3-as parlamenti körzetben dr. Pethõ László ügyvéd minden hónap elsõ szerdá-

ján (legközelebb november 3-án) 16-tól 18 óráig ingyenes jogi tanácsadást

tart a Fidesz kerületi irodájában. (Cím: 1033 Budapest, Kaszásdûlõ utca 7.Tel.:

367-8791.)

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából dr. Tósoky Balázs ügyvéd

minden hónap elsõ hétfõjén (most halottak napja miatt november 8-án) 17-

tõl 19 óráig a Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király útja 13-15.), min-

den hónap második hétfõjén (legközelebb november 15-én) 17-tõl 19 óráig a

Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér 5.), dr. Gáthy Zsuzsanna ügy-

véd minden hónap harmadik szerdáján (legközelebb október 20-án, majd no-

vember 17-én) 16-tól 19 óráig a Békásmegyeri Közösségi Házban tart ingye-

nes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es vá-

lasztókerületének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a 453-2900-as tele-

fonszámon lehet.)

• 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 tanácsadások 1956-ra emlékeznek
A Jobbik Magyarországért Mozgalom III. kerületi Szerve-
zete az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlé-
kezik október 24-én 17 órától az Attila Hotelben (Attila ut-
ca 20. a Csillagvár bevásárlóközpont mellett.). Egykori
harcosok, halálra ítéltek mesélnek majd a történtekrõl.

Polgármesteri 
fogadóóra

Bús Balázs polgár-
mester és országgyûlé-
si képviselõ elõzetes
bejelentkezés alapján
tartja fogadóóráját. To-
vábbi információért hív-
ja a polgármesteri tit-
kárságot a 437-8696-
os telefonszámon.

Országgyûlési
képviselõk 
fogadóórái

• Menczer Erzsébet ön-
kormányzati és ország-
gyûlési képviselõ fogadó-
órája megváltozott. Tisz-
telettel kérjük a kedves
polgárokat, hogy a Fidesz
03. valasztókerületi irodá-
ján (367-8791) egyeztes-
senek idõpontot, mivel a
parlamenti munka miatt a
szokásos, minden hónap
elsõ hétfõi fogadóóra az
Árpád Gimnáziumban a
jövõben nem tartható
meg.
• Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlé-
si képviselõ fogadóóráját
minden páros hét pén-
tekjén 16 órától tartja a
Kabar utca 11. szám alat-
ti Jobbik irodában, illetve
külön idõpont egyezte-
tésére is mód van:
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

Az Óbudai Egyetemen
szeptember 30-án rendez-
ték a Hallgatói Önkor-
mányzat és a Bánki Donát
Gépész és Biztonságtech-
nikai Kar szervezésében
az „Ûrfoglalás” elnevezé-
sû elõadás-sorozat elsõ
részét. A szervezõk célja,
hogy az egyetemi hallga-
tóság minél szélesebb tu-
dományterületeken sze-
rezzen használható tu-
dást.

A z elõadás-soroza-
tot Dr. Gáti József

kancellár nyitotta meg.
Prof. Dr. Bárczy Pál tar-
totta az elsõ elõadást
„Habok Világa” cím-
mel. A professzor és
csapata évek óta foglal-

kozik a habok, fémha-
bok elõállításával. Elõ-
adásában kitért az idén
februárban elért szenzá-
ciós eredményre: a
„Fokusz” projekt során
az európai ûrbázison el-
végzett vizes szuszpen-
ziós hab kísérletre. A
hallgatóság betekinthe-
tett az ûriparba, megis-
merhette, milyen szigo-
rú elvárásokat támaszta-
nak egy „ûrmasina” al-
katrészeivel szemben.

A sorozat októberben
és novemberben foly-
tatódik. A tervezett
elõadók: Farkas Berta-
lan, az elsõ magyar
asztronauta és Sík And-
rás, az ELTE fiatal
Mars kutatója.

Ûrfoglalás

Nagy érdeklõdés kísérte azt a nyílt napot, melyet a MAVIR
Zrt. Anikó utcai székházában tartottak, ahol az érdeklõ-
dõk megtekinthették a villamosenergia-irányító közpon-
tot. Az elzárt, szigorúan védett szimulátor helyiségbe
egyébként csak az ide beosztott dolgozók léphetnek be

Tisztelt Óbudai Polgárok!
„Óbuda-Békásmegyer anno…” címmel Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzata régi fotográfiák bemu-
tatásával szeretné megidézni a III. kerület egykori
arculatát, városképét.
E nemes cél érdekében kérjük Önöket, hogy segít-
sék elõ a kerület helytörténeti ismereteinek bõvítését
azzal, hogy a birtokukban lévõ, Óbuda-Békásme-
gyert ábrázoló régi fotóikat közkinccsé teszik a kerü-
let honlapján, ily módon gazdagítva a múlt emlékeit.
Beküldés módja
A digitalizált képeket elektronikus úton kérjük eljuttatni
a következõ e-mail címre: borbely.rita@obuda.hu, a
tárgy rovatban feltüntetve: Óbuda-Békásmegyer an-
no. Továbbá kérjük a következõ adatok megadását is:
beküldõ neve; elérhetõsége; lehetõség szerint a küldött
kép készítésének ideje, helyszíne.
Az utókor számára összegyûjtött képek a beküldõ ne-
vével ellátva kerülnek fel a www.obuda.hu honlapra.
(További információ Borbély Rita kulturális referens-
tõl kérhetõ a következõ telefonszámon: 437-8834,
illetve e-mailben: borbely.rita@obuda.hu.)
Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

Bús Balázs,
Óbuda-Békásmegyer polgármestere

Egykori fotográfiákat a honlapra!

Róma Aquincumban és
Aquincumi látványraktár -
állandó kiállítások. (Régé-
szeti Park október 31-ig.)
Idõszaki kiállítások:  „Van
új a föld alatt…” válogatás
a 2009. év legszebb buda-
pesti ásatási leleteibõl
2011. március 31-ig. • „A

régészet regénye” - Régé-
szet és múzeum a 135 éve
alakult Budapest történeté-
nek kutatásában október
31-ig. • „Tapintható régé-
szet” kiállítás vakoknak és
gyengénlátóknak október
31-ig. (Cím: Szentendrei út
135.)

Tárlatok az Aquincumi Múzeumban

A „Lengyel hercegnõ - Ma-
gyar királyné” címû idõ-
szaki kiállítást október
28-án 18-tól 22 óráig bú-
csúztatják, a kiállított
XIV-XV. századi mûtárgya-
kat utoljára nézhetik meg
a látogatók az Óbudai Mú-
zeumban.

Elõadásokkal, közép-
kori hangszeres ze-

nével, jelmezes szerep-
játékosokkal, ingyenes

tárlatvezetéssel várják
18 órától a nagyközön-
séget. A program érde-
kessége, hogy középkori
ételeket is megkóstol-
hatnak a látogatók. A
rendezvény múzeumi
belépõdíj ellenében láto-
gatható. 

(További információ:
250-1020, www.obu-
daimuzeum.hu, titkarsag
@obudaimuzeum.hu; cím:
Fõ tér 1.)

Kiállítás búcsúztató 
az Óbudai Múzeumban

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

BÉKÁSMEGYERI POLGÁRI ESTÉK. Tõkéczki László
történésszel és Lóránt Károly közgazdásszal Stefka Ist-
ván, a Magyar Hírlap fõszerkesztõje beszélget október
27-én 18 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban. A
rendezvényt a Fidesz 4-es választókerülete szervezi.
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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

Üdülési jogot
vásárolna, bérelne?

Korrekt áron kínálunk eladó és
bérelhetõ luxus üdülési jogokat
másodkézbõl. Belföldi, osztrák,

horváth, spanyol, portugál, és egyéb
kínálatunkból választhat.
1-769-0114, 1-769-0931,

30-460-5855
Abc Holiday Kft

www.udulesijoginfo.net

†
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy 

DR. RÁCZ ATTILA

az Újpesti Kórház volt sebész-aneszteziológus 

fõorvosa, békásmegyeri háziorvos

2010. október 7-én, életének 73. évében elhunyt.  

Temetése 2010. október 22-én 14:45 órakor lesz 

az Óbudai temetõben.

A gyászoló család

1 % 1 % 1 %
A Hunyadi, Czetz János és
Ürömi utcai óvodák „Csillag-
hegy az Ovisokért” Alapít-
ványának kuratóriuma meg-
köszöni mindazoknak a támo-
gatását, akik 2009-ben az in-
tézmények javára ajánlották
fel jövedelemadójuk 1 száza-
lékát, összesen 1 millió 19
ezer 447 forintot. Az adomá-
nyozott összeget mozgásfej-
lesztõ udvari játékok, fejlesztõ
játékok vásárlására, valamint
a Czetz óvoda játszóudvará-
nak felújítására (kerékpárút
kialakítása, termõföld teríté-
se, füvesítés) fordították.
(Adószám: 18005440-1-41.)
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KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

ZÖLDKÁRTYA
1039. Bp. III. Árpád u. 23.

(új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603, Tel/Fax:436-0356

http://www.kipufogo.hu
H-P: 8-17 óráig

AMagyar Hospice
Alapítvány negyedik

alkalommal rendezett
Nárcisz ültetést a Kenye-
res utcai Budapest Hos-
pice Ház kertjében. Az ok-
tóber 8-ai ültetés fõ üzene-
te volt: Nem vagy egye-
dül! Ezzel arra akarják fel-
hívni a figyelmet, hogy
óriási erõt és támaszt nyújt
a gyógyíthatatlan beteg-
nek, ha van szakszerû se-

gítsége, ha biztosan szá-
míthat valakire, aki enyhí-
teni tudja a szenvedéseit.
Az ültetésen száz kisisko-
lás mellett részt vett Szaló-

ki Ági énekes, Torres Dani
énekes, Gádor Anna, pe-
dagógus, a Carl Rogers Is-
kola alapítója. 

(www.hospicehaz.hu)

Nem vagy egyedül!

Az Állatok Világnapjához kötõdõen, elsõ alkalommal
rendezett állatbemutatót október 10-én a Nagyszombat
utcai Amfiteátrumban az önkormányzat. Az érdeklõdõk
házi és kedvtelésbõl tartott jószágokat láthattak. Így
magyar szürke szarvasmarhát, minilovakat, díszbarom-
fikat, szamarakat, óriásnyulakat, törpemalacokat, ku-
tyákat, macskákat, teknõsöket, terápiás állatokat, va-
dászgörényeket, tengerimalacokat, csincsillákat

Több mint másfél évti-
zedes kapcsolat után

a Hódmezõvásárhelyi Ká-
rász József Alapítvány és
Irodalmi Kör szeptember
9-én elõször látogatott el

az Óbudán mûködõ
Krúdy Gyula Irodalmi
Körbe, a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjába. 

Az esten szép versek-
kel, prózai írásokkal szó-

rakoztatták egymást és a
hálás közönséget a költõk,
írók, dalszerzõk, muzsiku-
sok. Aprodukciók a falusi,
a tanyasi életrõl és az élet
szeretetérõl szóltak. 

1 % 1 % 1 %
Az Óbudai Társaskör ezúton ad számot a 2009.
évi személyi jövedelemadó egy százalékának fel-
használásáról. A befolyt 36 ezer 655 forinttal a ren-
dezvények propagandaköltségeit egészítették ki.
(Cím: Kiskorona utca 7.)

Hódmezõvásárhelyi írók, költõk a Krúdy Körben
ÉVADZÁRÓ 

A VÍZITELEPEN
Szabad sportnap-
pal évadzárót tartot-
tak a Rozgonyi Pi-
roska utcai vízitele-
pen az Óbuda
Sportegyesület tag-
jai október 3-án. A
jó hangulatú ren-
dezvényen halász-
lét és gulyáslevest
fõztek, sört csapol-
tak, a jobbnál jobb
sütemények készí-
tõi pedig versenybe
szállhattak egymás-
sal. Délután felavat-
ták az év kiváló kor-
mányosait, és aki-
nek még ezek után
kedve volt vízre
szállni, az szaba-
don megtehette
bármelyik kajakkal,
kenuval vagy a ró-
mai gályával.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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