
Avatóünnepséget rendez az önkormány-
zat abból az alkalomból, hogy újból felál-
lítják a Szent Flórián szoborcsoportot.

A pályaválasztás elõtt álló 7.-8. osztá-
lyos diákokat és szüleiket várják a két-
napos pályaválasztási börzére.

Két táv (25 és 8 kilométer) közül vá-
laszthatnak azok, akik indulnak a szep-
tember 29-ei Óbudai Teljesítménytúrán.  26

Óbudai Teljesítménytúra
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Felavatják a Szent Flórián szoborcsoportot

19
Pályaválasztási börze

KEDVEZMÉNYES BURGONYAVÁSÁR. Az önkormányzat a hagyományos, kedvezményes
burgonyavásárlási akciót október 11-én és 12-én rendezi. Tudnivalók következõ számunkban

Az üdülõövezet fenntartása mellett a szabadidõs tevékenységek, a sport, valamint a színvonalas vendéglátó és ide-
genforgalmi célú funkciók erõsítése mellett állt ki Óbuda-Békásmegyer Képviselõ-testülete a római-parti árvízvé-
delmi létesítménnyel kapcsolatos állásfoglalásában                                                           HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 2. OLDALON

2014-re elkészülhet a mobilgát

Nem támogatják a lakófunkciót a Római-parton

A z Óbuda Sportolója-díjas
úszó, Tóth Tamás (balról)

S9-es kategóriában két ezüstérem-
mel (50 és 100 méteres gyors-
úszásban) tért haza a londoni para-
limpiáról. A 4. helyen végzett a
200 méteres vegyes- és 6. helyen a
100 méteres hátúszásban. A 100
méteres pillangóban 7. lett. 

Pálos Péter asztaliteniszezõ, aki
sokáig Óbudán edzett, a 11-es kate-

góriában lett aranyérmes, 3:1-es
eredménnyel.  

A33 tagú magyar csapat 2 arannyal,
6 ezüst- és 6 bronzéremmel - minden
idõk 4. legsikeresebb szereplésével
- 38. lett a nemzetek rangsorában a
szeptember 9-én zárult par-
alimpián. 

A magyar sportolók az eddigi 14
paralimpián 31 arany-, 40 ezüst- és
56 bronzérmet gyûjtöttek. 

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ
száma október 8-án, hétfõn jelenik meg.

Tóth és Pálos remekül szerepelt a paralimpián 

Az V. Civil és Nemzeti-
ségi Napot október

13-án 10 órától rendezi
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata az Óbudai
Kulturális Központban,
ahol az érdeklõdõk megis-
merkedhetnek a városrész-
ben mûködõ civil szerve-
zetekkel. MEGHÍVÓ AZ 5. OLDALON

Bemutatkoznak 
a civil szervezetek

Az immár hagyományos
õszi takarítási akciót októ-
ber 1-jétõl 14-ig rendezi az
önkormányzat. Idén is be-
gyûjtik a veszélyes hulladé-
kokat, melyeket október 6-
án és 13-án adhatnak le a
kijelölt helyszíneken. 

RÉSZLETEK A 12. OLDALON

Takarítsuk
ki Óbudát!

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Árvízvédelem

Ageodéziai felméré-
sek után idén tavasz-

szal írták ki a pályázatot a
tervezésre, ami most lezá-
rult. Az aláírt szerzõdés
szerint öt hónapon belül a
fõváros rendelkezésére áll
majd a római-parti Duna-
szakasz folyamatos védel-
mét biztosító árvízvédel-
mi mû terve. A szakható-
sági engedélyek beszerzé-
se, valamint a környezet-
védelmi mellett favédelmi
terv és egy szakértõi dön-
tés-elõkészítõ tanulmány
készítése is szükséges.
Utóbbiban a tervezõ az
azonos védképességû
megoldások közül javas-
latot tesz a fõvárosnak a
leggyorsabb és leggazda-
ságosabb változat kivá-
lasztására.

Mit kell tudni 
a védmûrõl? 
A mobilgát látványát az

autópályák zajvédõ falá-
hoz hasonlóan kell elkép-
zelni. Csak a betonalap
marad egész évben, egy
esetleges ár közeledtével
pedig 12-24 óra alatt behe-
lyezik az oszlopokat és a
mobil paneleket, melyek
elzárják a víz útját. 

A beruházásra 2,5 milli-
árd forint áll rendelkezésre
(1 milliárd a kormánnyal
kötött támogatási szerzõ-
dés alapján, 1 milliárd fo-
rint fõvárosi önrész, 500
millió az idei központi
költségvetésben). 

A nyomvonalat tehát
már elfogadták (javarészt a
régi „nyúlgát“ mentén), ar-
ról kell még dönteni, hogy
például az egyes szakaszo-
kon mekkora legyen a fel-
töltés szélessége, vagy
hogy a mobilgát milyen
szerkezetû legyen. A véd-

mûvet mûszakilag három
szakaszra lehet osztani. 

Az elsõ szakasz a Pók
utca és a Rozgonyi Piroska
utca között húzódik majd.
Itt a terepszint nagyrészt
megközelíti a mértékadó
árvíz-szintet (870 centimé-
ter), csupán néhány helyen
található „rés a pajzson“,
amit fel kell tölteni, vagy
mobilgáttal elrekeszteni. 

A Rozgonyi Piroska ut-
ca és a Mátyás király út kö-
zötti második szakaszon a
partéltõl a lehetõ legtávo-
labb, az ingatlanok keríté-
sei vonalának közelében
építik ki a mobilgát helyét. 

A harmadik szakasz a
Mátyás király út és a Pün-
kösdfürdõ között található.
Ennek feltöltése már elkez-
dõdött. Itt a teljes feltöltés
szélességérõl, pontos hosz-
száról kell még dönteni. 

A lehetséges mûszaki
megoldásokat a fõváros
egyezteti a helyi önkor-
mányzattal és lakossági fó-
rumokat is tartanak még az
ügyben. Szeneczey Balázs
városfejlesztésért felelõs
fõpolgármester-helyettes
úgy fogalmazott: a római-

parti védmû megépítése
Tarlós István fõpolgármes-
ter számára a legfontosabb
projektek közé tartozik,
megépíttetésével elõdei
több évtizedes adósságát
törleszti.  

Helyi 
állásfoglalás
Ennek kapcsán a helyi

önkormányzat képviselõ-
testülete a szeptember
13-ai ülésen hozott állás-
foglalásában határozot-
tan leszögezi, hogy a mo-
bilgát létesítése nem je-
lentheti a partszakaszon
történõ lakóépületek fel-
építésének bátorítását. A
Kerületi Szabályozási
Terv elõkészítése jelen-
leg is tart. Ebben a Pók
utca-Nánási út-Királyok
útja-Pünkösdfürdõ utca-
Duna folyam által hatá-
rolt területet kívánják a

gát kialakításához igazí-
tani. 

A közel 70 hektáros te-
rületet komplex egység-
ként kezelik, kapcsolódva
a fõvárosi településrende-
zési elõíráshoz. Kiemelt
cél a nagymúltú evezõs
sportok jelenlétének erõsí-
tése, ezzel összefüggésben
pedig a természethez kö-
zeli partszakasz fenntartá-
sa. Az állásfoglalás meg-
erõsíti, hogy a mintegy 3,1
kilométer hosszú védmû
nem a lakóparkok tulajdo-
nosainak ingatlanait védi,
hiszen azok az alapjukat
képezõ földterület jelentõs
megemelésével már vé-
dettek. Sokkal inkább
azokra van tekintettel, akik
még a múlt század elején
szereztek jogszerûen lak-
hatási engedélyt. Az õ éle-
tüket és vagyonukat eddig
csak jelentõs anyagi ráfor-

dítással sikerült árvíz ide-
jén megvédeni.

A fõvédvonal kiegészí-
téseként megépíteni terve-
zett nyári, idõszakos mo-
bilgát egyrészt a Nánási
út-Királyok útja vonalá-
ban húzódó fõvédvonal
megerõsítését, és így a
csillaghegyi lakosság és a
Pók utcai lakótelep foko-
zott árvízvédelmét bizto-
síthatja, másrészt a Ró-
mai-parton a sport, turisz-
tikai és rekreációs célú jö-
võbeni fejlesztések megfe-
lelõ értékvédelmét. Létre-
jötte egész Budapest érde-
két szolgálja. 

Az elfogadott kerületi
állásfoglalás szerint Óbu-
da-Békásmegyer Önkor-
mányzata nem támogatja
a parton a lakófunkció
megjelenését, illetve a te-
rület bármilyen jellegû át-
minõsítését, erre tekintettel
pedig nem is kíván változ-
tatni az üdülõingatlanok
esetében az ezzel összefüg-
gésben kialakított helyi
adóztatási gyakorlaton. (A
nyilatkozatban a képvise-
lõ-testület arra kéri a Fõvá-
rosi Önkormányzatot,
hogy a mobilgát megépíté-
se esetén a parti gát által
védett ingatlanok értéké-
nek növekményét érvé-
nyesítse az ingatlantulaj-
donosoknál.) Mindezek fi-
gyelembevételével támo-
gatja a Fõvárosi Közgyû-
lés Római-partot érintõ fej-
lesztési döntéseit.  

Összeállította: Sz. Cs. 

2014-re elkészülhet a mobilgát

Nem támogatják a lakófunkciót a Római-parton
Hírösszefoglaló: A Fõvárosi Önkormányzat hosszú folya-
mat végére tett pontot azzal, hogy forrást biztosított a
védmû építésére, illetve a közelmúltban döntött a gát
végsõ nyomvonaláról. Ezekben a hetekben a mûszaki
megoldások feltérképezése, illetve az engedélyezési fo-
lyamat és a környezeti hatástanulmányok elkészítése zaj-
lik. A 3,1 kilométeres gát három különbözõ szakaszon
más-más megoldással épül. A kivitelezés jövõ tavasszal
kezdõdhet, a befejezés 2014 második felére tehetõ. A be-
ruházásra jelenleg 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Véget ér Óbuda-Békásmegyer vezetésének
2006 óta folytatott küzdelme a Szent Margit
Kórház függetlenségének visszanyerésért.
Bús Balázs polgármester köszönetét fejezi ki a
fõpolgármesternek, hogy felkarolta a III. ke-
rület és az észak-budai agglomerációt érintõ
ügyet. 

A z egészségügyi államtitkárság meg-
tette a szükséges lépéseket a leválás

érdekében, így a III. kerület és az agglo-
meráció fekvõbeteg ellátását újra a koráb-
ban, több mint ötszáz ággyal mûködõ
Szent Margit Kórház végzi. Óbuda-Békás-
megyer polgármestere 2006 óta minden
fórumot megragadva figyelmeztetett a
Molnár Lajos (SZDSZ) egészségügyi mi-
niszter nevéhez fûzõdõ, 2007 áprilisától
hatályos struktúraátalakítás következmé-
nyeire. 2007-ben a Fõvárosi Közgyûlés, il-
letve az akkori vezetés nem foglakozott ér-
demben azzal, hogy a III. kerületi lakosság
egészségügyi ellátásának színvonala kerül
veszélybe a betegellátás átszervezésével.
A kerületi erõfeszítések nyomán 2008-ban
az Alkotmánybíróság alkotmányellenessé
minõsítette és megsemmisítette az egész-
ségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló

törvény több rendelkezését, de a fõvárosi
illetékesek halogató magatartása miatt az
önállóság kérdése nem rendezõdött.
2010-ben levélben fordult Tarlós István
fõpolgármesterhez, aki korábbi III. kerü-
leti polgármesterként ismerte a kerület és
az agglomeráció problémáit, s szintén ki-
fogásolta a 2007-es döntést. A fõpolgár-
mester felkarolta a
kerület, illetve az
egész észak-budai
agglomeráció szakel-
látását érintõ ügyet.
2012-ben az új
egészségügyi struk-
túra megfogalmazá-
sa után Bús Balázs
parlamenti interpel-
lációjára az egész-
ségügyi államtitkár
pozitív választ
adott: - Úgy kaptuk
meg az intézménye-
ket, hogy nem került
leválasztásra még az
önálló Margit Kór-
ház, de ezt a lehetõ
legrövidebb idõn

belül meg fogjuk tenni - mondta dr. Szócs-
ka Miklós. 

A csaknem hat éves harc lezárása, a hibás
egészségügyi átszervezést célzó döntés jóvá-
tétele, közel 200 ezer ember megfelelõ szín-
vonalon történõ egészségügyi ellátásának
megoldását jelenti, amiért köszönet illeti a
kormányzatot és a Fõvárosi Önkormányzatot.

A III. kerület vezetése üdvözli a Margit Kórház
önállóságáról hozott kormányzati döntést

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Tudósítás az ülésterembõl

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete szeptember 13-án tartotta nyári szü-
net utáni elsõ ülését a Városháza tanácskozóter-
mében. Állásfoglalás született a római-parti gát
ügyében, költségvetési elõirányzatot biztosítottak
a kedvezményes burgonyaakcióra, illetve jóvá-
hagyták a Kiscelli park helyreállítási koncepció-
tervét - csak néhány a fontosabb kérdések közül.

Elsõként az önkormányzat idei költség-
vetésérõl szóló rendeletet módosították

június 30-ai határnappal, majd a rendszeres
és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-
ban való részesítés feltételein változtattak
néhány ponton. Módosították az adósságke-
zelési szolgáltatásról, valamint a szociális
igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
szóló helyi rendeletet. Jóváhagyták továbbá
az önkormányzat idei költségvetésére vonat-
kozó rendelet I. féléves teljesítésének ismer-
tetõ anyagát.

Burgonyaosztás, 
árvíz elleni védelem 

32,5 millió forintot biztosítottak az októ-
beri kedvezményes burgonyavásárlási ak-
cióra. Ebbõl az összegbõl 9 helyszínen,
360 tonna (18 ezer zsák) burgonyát oszta-

nak szét a nyugdíjasoknak és a rendszeres
szociális ellátásban részesülõknek. 

A továbbiakban jóváhagyták az elképzelést,
koncepcióterv készüljön a Kiscelli-park helyre-
állítása érdekében. Ezt követõen elfogadták a
városrész állásfoglalását a római-parti gát létesí-
tésérõl. (Cikk „Nem támogatják a lakófunk-
ciót a Római-parton“ címmel a 1-2. oldalon.) 

Elfogadták Óbuda-Békásmegyer megújuló
energia-hasznosítás támogatási koncepcióját.
Együttmûködési megállapodás kötésérõl
döntöttek közösségi kertek létesítése érdeké-
ben. (Bõvebben „Közösségi kertek a jobb
életminõségért“ címmel a 13. oldalon.) 

Többletforrás útjavításra,
intézményi felújításokra 
A kátyúzások körzetenkénti feladataira

biztosított 300 millió forintot 50 millió fo-
rinttal emelték meg, majd többletkeretet -
bruttó 100 millió forintot - szavaztak meg
az önkormányzati intézmények felújítási és
karbantartási munkálataira is az idei évre. 

Jóváhagyták a II. civil mûködési pályá-
zat II. féléves kiírását. Erre a célra 10 mil-
lió forintot ütemeztek be korábban. Az el-
nyerhetõ támogatás összege 500 ezer fo-
rint szervezetenként. A testület döntése ér-

telmében az idén 100 éves Külker Evezõs
Klub felveheti az Óbuda nevet. 

Támogatják 
a Gézengúzokat

Együttmûködési megállapodást hagytak jó-
vá a Gézengúz Alapítvánnyal 2015. december
31-ig. Ennek értelmében a szervezet által a
Medgyessy bölcsõdében nyújtandó feladatok
továbbra is változatlanok maradnak, emellett
a továbbiakban is vállalják öt III. kerületi
gyermek térítésmentes ellátását. Az önkor-
mányzat a jövõben is hozzájárul az eddig biz-
tosított helyisége térítésmentes használatba
adásához. Az alapítvány évente több mint 400
óbudai kisgyermeket lát el. Sz. Cs. 

Több pénz jut útjavításra, karbantartási munkákra

Díjat kap a Jövõbarát Alapítvány
Idén 116 kerületi lakos és szervezet aláírása
alapján ítélik oda az Év Civil Szervezete Díjat.
A két éve alapított kitüntetést ezúttal a kerület-
ben élõ, veszélyeztetett fiatalok védelme és
esélyteremtése érdekében végzett erõfeszíté-
se elismeréseként a Jövõbarát Alapítvány
kapja. A díszoklevelet és az 500 ezer forint
pénzjutalmat az alapítvány képviselõje októ-
ber 13-án, az V. Civil és Nemzetiségi Napon
veszi át az Óbudai Kulturális Központban.

Kiscelli-park: ismét 
kedvelt sétahely lehet 

A Kiscelli-park, ismertebb nevén Schmidt-
kastély történeti kertje újra kedvelt sétahely-
lyé, pihenõ övezetté válhat. Az egykor
Schmidt Miksa által végeztetett parkrende-
zés nyomai ma már sajnos nem láthatók. A
Bécsi útról a domboldalra felvezetõ Kiscelli
utca jobb oldalán sokáig álló angyalkás
szobrok sora mára eltûnt. A gondozatlan
park, az elhanyagolt utak, a szemetes er-
dõk méltatlan környezetet adnak Óbuda
egyik legrégebbi, mûemlékileg védett kas-
télyának és történeti kertjének. A képviselõ-
testület ezért megszavazta a kert helyreállí-
tási koncepciótervének elkészítését.

Pályázat civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata pályázatot hirdet „Civil mûködési pályázat -
2012. év második félév“ címmel.
A pályázat célja a civil szervezetek mûködéséhez és létesítõ okiratában lefektetett alaptevé-
kenységéhez való hozzájárulás, mind eszköz és infrastruktúra, mind humán-erõforrás tekinte-
tében. A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2011. január 1. elõtt bejegyzett és ott tényle-
gesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szervezetek, amelyek ugyan nem
III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a ke-
rület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2011. január 1. elõtt jogerõsen nyil-
vántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységü-
ket ténylegesen folytatják.A pályázaton elnyerhetõ maximális támogatási összeg:500 000 forint.
A részletes pályázati kiírás és adatlap - szeptember 5-tõl - letölthetõ a www.obuda.hu internetes
oldalról, vagy beszerezhetõ a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1033 Budapest,
Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fõ tér 4.). A pályázatról további in-
formációt nyújt Locskainé Radnai Írisz civil referens a 437-8921-es telefonszámon vagy a rad-
nai.irisz@obuda.hu e-mail címen. A beadás határideje: 2012. október 5. (péntek) 12 óra.

• Újra emelt színtû a közvilágítás Buda-
pesten - errõl egyhangúlag döntött szeptem-
ber 13-án a Fõvárosi Közgyûlés. A Budapes-
ti Dísz- és Közvilágítási Kft. júniustól alap-
szinten végezte a köz- és díszvilágítási szol-
gáltatást, ami a korábbi 4150 óra helyett
3990 óra üzemidõt jelentett. A visszaállást az
indokolta, hogy nem voltak egyensúlyban a
megtakarítási lehetõségek a döntés társadal-
mi hasznosságával, ráadásul a közvilágítás
késõbbi felkapcsolása közbiztonsági és köz-
lekedési veszélyek forrását is jelentette. 

• Ötmillió forint értékû támogatást kap a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság a falfir-
kák és a vadplakátolás visszaszorítására. 

Fõvárosi hírek 

Ismét emelt szintû
a közvilágítás

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Szociális – Civil szervezetek

Gyalogtúra 
Az egyesület október

6-án gyalogtúrát szervez
a Pomáz melletti Kõ-
hegyre. Találkozás: 9
órakor a Szentlélek téri
HÉV-megállóban. A táv
5,1 kilométer, körülbe-
lül 1,5-2 órás út. A Kõ-
hegyi Menedékházban
lehetõség van egytálétel
(700-900 forint) elfo-
gyasztására. (A túrára
jelentkezni lehet a +36-
30-200-3115-ös telefon-
számon, vagy az info@
osszefogasobudaert.hu
e-mail címen.)

Középkori séta 
Az Összefogás Óbu-

dáért Egyesület és az
Óbudai Múzeum közép-
kori sétát szervez októ-
ber 20-án. Találkozás az
Óbudai Múzeum bejára-
tánál (Fõ tér 1.) 15 óra-
kor. A középkori séta
Óbuda X-XIV. századi
történetébe vezeti vissza
a látogatót. 

A középkorban Óbuda
jelentõs szerepet töltött
be az ország életében. Itt
állt egykor a Péter temp-
lom, a Szûz Mária temp-
lom, a királyi, majd ki-
rálynéi vár, volt itt ko-
lostora a ferenceseknek
és a klarisszáknak. A sé-
ta visszaidézi a mára
föld alá süllyedt múltat. 

(A sétára jelentkezni
lehet a +36-30-200-
3115-ös telefonszámon,
vagy az info@osszefo-
gasobudaert.hu e-mail
címen.)

Az Összefogás Óbudáért
Egyesület hírei

A Kiscelli Kálvária felújí-
tására jótékonysági koncer-
tet szervez október 19-én
18.30 órakor a Kiscelli Mú-
zeum templomterében az
Óbuda-Hegyvidékiek Egye-
sülete. A koncerten fellép a
közel száztagú Golgota
Gospel kórus, akik lendüle-
tes, energikus dalaikkal ma-
radandó élményt nyújtanak
a hallgatóságnak.

Amúzeum elõl indul
az 1800-as évek ele-

jén, a németajkú lakosság
által felállított keresztút,
végén a golgota szobor-
csoporttal. Az idõk folya-
mán a kálvária több alka-
lommal megrongálódott,
stációi hiányosak, képei
megkoptak, megreped-
tek. Felújításukra polgári
összefogás szervezõdött,
melynek fõvédnöki tisz-
tét Bús Balázs polgár-
mester vállalta.

A felújítás elõkészíté-
sét és lebonyolítását az
Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesülete végzi. A fel-
újítás elsõ ütemére
NKA-támogatást nyer-
tek, amit a jótékonysági
koncert bevételeivel
egészítenek ki.

Támogatójegyek igé-
nyelhetõk 3.000, 5.000
és 10.000 forintért a
(30)491-1624-es és a
(20)418-4410-es telefo-
non, vagy az egye-
sulet@ohegy.hu címen.

Az egyesület mecéná-
sok segítségére is szá-
mít. Az adományokat a
tulajdonos alapítványa
fogadja: „Óbuda-Hegy-

vidéki Szentháromság
Alapítvány“ BBRT
10102103-37779100-
00000008.

Golgota Gospel kórus a Kiscelli Múzeum Templomterében

Koncert a Kálváriáért

Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj adományozása
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló,
32/2005.(IX.6.) rendelete alapján 2012. évben is kiosztásra kerül a Fischer Ágoston
Óbudai Szociális Díj,amelyhez önkormányzatunk várja a lakosság,és a kerületünk
szociális ágazatában tevékenykedõ személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a természetes sze-
mélyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intézményeknek), akik kiemelkedõ
tevékenységükkel, vagy életmûvükkel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szo-
ciális ellátásainak, szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint hátrányos helyzetû
lakosai életminõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján az egészségügyi, szociá-
lis és lakásgazdálkodási bizottság javaslatára - az odaítélés indokait is tartalmazó
határozatban - a képviselõ-testület dönt. A díj átadására ünnepélyes keretek kö-
zött egy fõ vagy egy szervezet részére, a „Szociális Munka Napján“ kerül sor.

Az indítvány feltételei
A díjazott személyére a nyilvános felhívás alapján, a felhívásban megjelölt ha-
táridõ alatt bárki tehet indítványt. Az indítványban minimum egy oldal terjede-
lemben be kell mutatni a javasolt személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer
szociális jóléte érdekében kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javas-
lat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhatja. Önkor-
mányzati fenntartású intézmények csak indítványozóként vehetnek részt az el-
járásban, ezen intézményekre tett indítvány érvénytelen. Nem részesülhet díj-
ban olyan személy vagy szervezet, amely mûködési engedélyhez kötött tevé-
kenységet a szükséges mûködési engedély hiányában végez.

Az indítvány benyújtásának módja
Az indítványt a szociális szolgáltató fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2. dr.
Gallóné Nagy Judit fõosztályvezetõ részére, vagy postai úton: 1300 Bp., Pf.:
102.) lehet benyújtani.
Felvilágosítás Hevesiné Melczer Mónikától a 437-8660-as telefonszámon kér-
hetõ.
Az indítványok beérkezési határideje: 2012. október 10. 12 óra.

Bús Balázs
polgármester

Immár harmadszor rendez-
ték szeptember 15-én a ci-
vilek éjszakáját.  

Az Elveszett Állatok
Gyógyító, Ellátó,

Elhelyezõ Alapítvány a
nap folyamán várta az ál-
latbarátokat, gazdikat és
kedvenceiket egyaránt.
Részt vehettek többek kö-
zött kutya-gazdi ügyessé-
gi és sportversenyeken, az

ebek szépségversenyen is
megmérettethették magu-
kat, a gazdik pedig játé-
kos fejtõröket fejthettek
meg és aszfaltrajz ver-
senyre is benevezhettek.
A Ganz Villamossági Eve-
zõs Klub a Királyok útjai
telephelyen kajak, kenu és
kielboat próbaevezésre
várta a vállalkozó szelle-
mûeket. 

d. zs. 

Civilek éjszakája

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Családi Tanácsadó 2012
szeptemberétõl ismét elindítja az
„Egy jobb világért“ elnevezésû
szülõcsoportját. A térítésmentes,
családterápiás szemléletû szülõ-
csoportba várjuk a párkapcsolati
és kommunikációs problémával
küzdõ szülõket.

A„Családi Kincsestár Óbu-
dán“ elnevezésû projektben

megvalósított programok célja a
hátrányokkal küszködõ gyerme-
kek és családjuk integrációs esé-
lyeinek növelése, olyan oktatási
rendszeren kívüli foglakozások-
kal, melyek kompenzálják a hát-
rányukat, csökkentik magatartási-
és teljesítményzavaraikat, beil-
leszkedési-, társadalmi integráci-
ós-, családi- és életviteli problé-
máikat. Segítik a megfelelõ társa-
dalmi minták elsajátítását, a mun-
ka világára való felkészülést, erõ-
sítik a társadalmi részvételüket. A
szülõcsoport munkájáról a két
megvalósító szakemberrel, An-
gyalné Kocsis Ildikó és Farkas
Gábor családgondozókkal cso-
portvezetõkkel beszélgettünk. 

- Mi motiválta a foglalkozás-so-
rozatot? 

- Szakmai munkánk során
gyakran tapasztaltuk a szülõk ré-
szérõl a tanácstalanságot párkap-
csolati, gyermeknevelési és életvi-
teli kérdésekben. Ennek fõ okát
abban láttuk, hogy a családi min-
ták nagyon hiányosak, vagy ép-
pen rosszak ezeken a területeken.
Mindketten foglalkozunk család-
terápiával és azt láttuk, hogy ezek
a rossz minták megváltoztathatók,
illetve a hiányosságok pótolhatók. 

- Mi volt a legjellemzõbb prob-
léma a szülõcsoportba jelentkezett
családoknál? 

- A kommunikációs zavarok,
ami egyaránt jellemezte a párkap-
csolati és a gyermeknevelési
problémákkal jelentkezõ szülõket. 

- A foglalkozásokon a résztve-
võknek milyen feladatokat kellett
végrehajtaniuk?

- Fõleg olyan fel-
adatokat választot-
tunk, melyeket a
családterápiák során

is alkalmazunk. A foglalkozások
elsõ szakaszában fõleg önismereti
játékokat játszottunk, de minden
további témát - minták, kommuni-
káció, konfliktuskezelés, szere-
pek, határok stb. - valamilyen szi-
tuációs gyakorlattal, dramatikai
elemmel tettünk érthetõbbé, fel-
dolgozhatóbbá. A konkrét ismere-
tek mellett a változás lehetõségét
is felismerhették a résztvevõk.

- Melyek voltak az eddig le-
zárult szülõcsoport legfonto-
sabb szakmai és személyes ta-
pasztalatai?

- Nagyon szerencsésnek tartjuk,
hogy a hozzánk forduló szülõkkel
csoportos formában is tudtunk
foglalkozni. A mindennapok ne-
hézségeit lerakva, önmagukra is
tudtak idõt szánni és így feltölte-
kezve, ismereteiket és készségei-
ket bõvítve folytathatták életüket. 

- Kiket várnak a hamarosan in-
duló új szülõcsoportba?    

- Általános iskolás gyermeke-
ket nevelõ szülõket, akiket érde-
kelnek az általunk felvetett témák. 

- Mikor lesznek a foglalkozá-
sok?  

- Szeptember 17-tõl kéthetente
hétfõ délutánonként 15-tõl 18 órá-
ig várjuk a szülõket központunk
Váradi utca 9-11. szám alatt talál-
ható házában. A foglalkozások
ideje alatt egy kis harapni valóval
és üdítõvel is vendégül látjuk a
résztvevõket, valamint igény ese-
tén gyermekfelügyeletet is bizto-
sítunk. 

Jelentkezésüket a 06-20-802-
0868-as, valamint a 06-20-269-
8171-es telefonszámokon várjuk,
valamint személyesen is jelent-
kezhetnek központunkban. 

(Cím: Óbudai Családi Tanácsadó
és Gyermekvédelmi Központ, III.
Váradi utca 9-11. E-mail: cstan.
info@kszki.obuda.hu Honlap:
www.csaladikincsestar.hu)

A napokban birtokba vehet-
ték a gyermekek azt a ját-

szóteret, melyet a Bécsi úti
Óbudai Segítõ Szûz Mária lel-
készség udvarán építettek P.
Tran Si Nghi SDB, azaz Ferenc
atya kezdeményezésére, ön-
kormányzati támogatással.

Az ötlet tehát Ferenc atyától
származik, aki úgy látta, kevés a

tíz év alatti kisgyermek számára
a játék- és szórakozási lehetõ-
ség. Felvetését Bús Balázs pol-
gármester is támogatta, és né-
hány hónap elteltével elkészült a
játszótér, ahol kéttornyos várral,
csúszdával, ügyességi és logikai
játékokkal, mérleghintával, ru-
gós hintával és számos más já-
tékkal várják a legkisebbeket. 

Játszótér a lelkészség udvarán Szülõcsoport - „Egy jobb világért“ 

Ingyenes családterápia

Gázártámogatás 
A nagycsaládosok1 földgáz ár-
kedvezményt a Kormányablakok-
ban igényelhetnek. Határidõ:
2012. szeptember 30. Budapest
Kormányablakainak nyitva tartá-
sa:munkanapokon 8-tól 20 óráig.
1035 Budapest,Váradi utca 15.
1081 Budapest, Fiumei út 19/a.
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.
1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112.
(www.kormanyablak.gov.hu)
1Aki legalább három gyermek után, illetve
figyelembevételével részesül családi pótlékban.

Rétestésztát húztak az idõsek 
Tevékenyek a nyugdíjasok az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
Harrer Idõsek Klubjában is. A nyár egyik különleges programjaként a
Retro Rétes bolt szakembere, Kovács Dávid vezette be az érdeklõdõ-
ket a hártyavékony rétestésztahúzás rejtelmeibe. Az elkészült külön-
legességeket - meggyes-diós, túrós-trópusi gyümölcsös, káposztás,
barackos rétest - vidám beszélgetés mellett fogyasztották el

Állásbörzét rendeztek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támoga-
tásával az Óbudai Kulturális Központban szeptember 13-án. Az esemé-
nyen az álláskeresõk munkáltatókkal találkozhattak, és megismerked-
hettek a munkaügyi központ támogatási formáival, szolgáltatásaival 

Levelezõlista civil szervezeteknek
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata levelezõlistát üzemeltet a
kerületben mûködõ civil szervezetek számára. Az önkormányzat
által végzett napi pályázatfigyelés keretén belül felajánljuk, hogy
részükre folyamatos tájékoztatást nyújtunk elektronikus levelezõ-
rendszerünkön keresztül a különbözõ pályázati lehetõségekrõl és
a civil szervezeteket érintõ egyéb hasznos információkról. Ha
igénylik az önkormányzat szolgáltatását, ezt szíveskedjenek je-
lezni Locskainé Radnai Írisz ifjúsági, sport és civil szervezetekkel
foglalkozó referensnél, a radnai.irisz@obuda.hu e-mail címen.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egészségügy

Kiemelkedõen sikeres volt a
Vörösvári úti szakrendelõben
az „Óbudaiak Egészségéért
Közösen“ címmel szeptem-
ber 8-án rendezett egészség-
ügyi szûrõnap. Közel ötszá-
zan vettek részt a különbözõ
vizsgálatokon.

Arendelõintézet szûré-
seire 436 látogató re-

gisztrált a betegfelvételi
pultnál, ahol a tervezett 9
óra helyett már fél órával
korábban fogadták az ér-
deklõdõket. Legtöbben a
bõrgyógyászat anyajegy-
szûrése iránt érdeklõdtek,
itt 193 személyt vizsgáltak
meg a Szent Margit Ren-
delõintézet szakorvosai.
Nagy volt a forgalom még
a fül-orr-gégészet felsõ
légúti rákszûrésén (154
személy), a tüdõgondozó
vizsgálatain (CO-, COPD-
mérés, 145 személy), és a
további vizsgálatokon is,
mint például a vérnyomás-

és vércukormérés (145
személy). Népszerû volt
még a test általános fizikai
állapotát feltérképezõ In-
Body tesztösszetétel-mé-
rés is, 135 érdeklõdõ állt rá
a készülékre, és kapott
részletes tájékoztatást szer-

vezete állapotáról. Az
eredmények ismeretében
sokan konzultáltak die-
tetikus szakértõvel a táplál-
kozási tanácsadáson.

Megdõlni látszik az a
tévhit, hogy az urológia a
férfiak szakrendelése, ahol

a nõknek nincs keresni va-
lójuk. Ezt támasztja alá,
hogy az urológián meg-
vizsgált 84 látogató több
mint 80 százaléka a höl-
gyek közül került ki. 

A látogatói statisztikák
alapján általánosan is el-
mondható, hogy a nõk tart-
ják fontosabbnak egészsé-
gi állapotuk felmérését ak-
kor is, ha éppen nincs kü-
lönösebb panaszuk: az
Egészségnapon regisztrált
436 érdeklõdõbõl csupán
97 volt férfi (22 százalék). 

A külsõ partnerek által
szervezett vizsgálatokon

összesen 60-an vettek
részt, akik jellemzõen csak
ezekre a szûrésekre érkez-
tek. Ilyen volt például a Gé-
zengúz Alapítvány által
végzett, kisgyermekek
mozgásfejlõdési problémá-
it feltáró játékos vizsgálat,
vagy a számítógépes moz-
gásszervi diagnosztika.

- A magas látogatószám
jól mutatja, hogy az óbu-
daiak fontosnak érzik
egészségük megõrzését,
melyhez a rendelõintézet
minden segítséget igyek-
szik megadni - hangsú-
lyozta dr. Thomka György,
a Szent Margit Rendelõin-
tézet ügyvezetõ igazgatója.
- Kevésbé örömteli, hogy
az egészségmegõrzés jel-
lemzõen az idõsebbeknek
fontos, az Egészségnapon
regisztrált látogatók 78
százaléka az 50 évesnél
idõsebb korosztályból ke-
rült ki. 

A Szent Margit Rende-
lõintézet által szervezett
Egészségnap fontosságát
és hasznosságát mutatja,
hogy a megvizsgált látoga-
tók közel felénél találtak
valamilyen problémát a
szakorvosok. Ezeket a be-
tegeket természetesen
visszarendelték további
vizsgálatokra.

A horkolásra gyógyszeres ke-
zelés nem létezik, a terápiás
lehetõségek között szerepel-
nek mûtéti beavatkozások,
valamint lehetõség van spe-
ciális gyógyászati eszközök
alvás közbeni alkalmazására
- mondja dr. Buda Bernadett,
a Szent Margit Rendelõinté-
zet horkolás ambulanciájá-
nak szakorvosa.

Négy évvel ezelõtt a
fül-orr-gégészet

szakrendelés részeként in-
dult a horkolás ambulan-
cia, de fél év múlva már
önállósodott, mert akkora
volt az igény iránta. Beuta-
ló nem kell a vizsgálatok-
hoz, elég idõpontot kérni a
betegirányítóban, a váró-
lista egy-két hónapos. Ez a
rendelés csak a Vörösvári
úton érhetõ el keddenként
délelõtt. Olyanok fordul-

nak ide segítségért, akik
hangosan horkolnak, alvás
közben légzészavar lép fel
náluk, esetleg légzéskima-
radással küszködnek, nem
pihentetõ alvást, napköz-
beni álmosságot, aluszé-
konyságot észlelnek. 

- Mivel ez utóbbi ko-
moly veszélyeket rejt ma-
gában - többek között társ-
betegségek alakulhatnak ki
hatására, nõ a súlyos szív-

és agyi keringési betegsé-
gek kockázata - semmi-
képpen sem szabad elha-
nyagolni - figyelmeztet a
doktornõ. 

Komplex vizsgálatot
igényel a horkolás valódi
okának feltárása. A kivizs-
gálás egy hosszabb beszél-
getéssel kezdõdik, mely-
nek keretében kiderül, mi-
lyen jellegû a horkolása,
milyen társbetegségei, va-

lamint egyéb nappal is ész-
lelt tünetei vannak, illetve
pihentetõ-e az alvása.
Nagy segítség, ha a háló-
társ beszámolója is rendel-
kezésre áll. A vizsgálat ki-
terjed a felsõ légúti terüle-
tekre, így kiderül, hogy
van-e olyan alkati-anató-
miai elváltozás, ami a hor-
kolás, alvási légzészavar
kialakulásában szerepet
játszhat.

Apontos diagnózis felál-
lítása érdekében alvásmo-
nitorozó készüléket bocsá-
tanak a páciens rendelkezé-
sére, amelyet egy éjszakán
keresztül kell viselnie az
otthonában. Ez a berende-
zés rögzíti azokat a para-
métereket, adatokat, ame-
lyekre szükség van a beteg-
ség - leggyakrabban az
úgynevezett alvási apnoé -
mértékének meghatározá-
sához. Az adatok birtoká-
ban már el lehet dönteni,
hogy a mûtéti vagy segéd-
eszközös terápia, esetleg
több kezelés-típus kombi-

nációja nyújtja a kívánt
eredményt a betegnél. 

Amûtéteket a rendelõin-
tézet egynapos sebészetén
végzik el. Egy új technoló-
giájú rádiófrekvenciás be-
avatkozásnak köszönhetõ-
en lehetõség nyílik a
lágyszájpad feszesítésére,
illetve az orrlégzés javítá-
sára. 2009 óta közel 700
ilyen mûtétet végeztek az
egynapos sebészeten. Egy
másik eljárásnak során
(alvás-endoszkópia) alvás
közben térképezik fel a fel-
sõ légutakat, ebbõl a vizs-
gálatból 2010 óta negyve-
net csináltak a nehezebben
diagnosztizálható pácien-
seknél. 

Súlyos alvás közbeni
légzészavar észlelése ese-
tén alváslaboratóriumokba
utalják a betegeket. Itt
olyan, alvás alatti állandó
pozitív nyomást biztosító
légsínterápiás készüléket
kapnak, amelynek haszná-
latával jelentõsen javul az
életminõségük. D. Zs.

Félezer látogató az Egészségnapon

A nõk jobban figyelnek magukra

Fiatal tudományág

Terápia horkolás ellen

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Felújítják az 1-es vonalát
Felújítási munkálatok kezdõdnek 2013-tól az 1-es villa-
mos vonalán.A Bécsi út és a Puskás Ferenc Stadion kö-
zött épül új pálya a régi helyett. Vonalát délen meghosz-
szabbítják, megújul az áramellátási rendszer, új peronte-
tõket építenek a megállókban, és kiemelt figyelmet fordí-
tanak majd az akadály-mentesítésre. A fõpolgármesteri
hivatal szakemberei abban bíznak, hogy a fejlesztések
hatására csökken a villamosok menetideje, és megszün-
tethetõvé válnak az eddigi sebességkorlátozások.

Festik a Mozaik utcai felüljárót 
Felújítják a Szentendrei úton a Mozaik utcai felüljárót
szeptember 18-tól, ezért sávszûkítés és sebesség-
korlátozás várható. 70 helyett csak 50 kilométeres
sebességgel haladhatnak az autók. A két ütemben
történõ munkavégzés közel 80 napig tart. Az elsõ
ütemben újrafestik a híd korlátjait, valamint felújítják
a sóvédelmi bevonatokat. A másodikban a híd kö-
zépszigetén a bevonatot újítják fel.

A csomópont a hegy-
vidék legnagyobb

forgalmú keresztezõdé-
se, ezért lámpákat is el-
helyeztek az átkelõhely

megvilágítására. A távla-
ti tervekben szerepel,
hogy a burkolatba fény-
visszaverõ prizmákat
süllyesztenek a bizton-

ság további növelése ér-
dekében. A vakokat és
gyengén látókat a burko-
latba épített taktilis jelek
segítik. A csatlakozó jár-
daszakaszok felújítása,
és a hiányzó szakaszok
kiépítése is megtörtént.
A meredekebb járdasza-
kaszon pedig gyalogos
vezetõkorlát épült.

Elkészült a Remetehegyi-Kolostor 
utcai körforgalom és gyalogátkelõ

Befejezõdött a Remetehegyi-Kolostor utcai körforgalmi
rendhez tartozó gyalogátkelõhelyek kiépítésének máso-
dik üteme. A közlekedési csomópont átalakítása a Buda-
pesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság által elõírt módosítások figyelembevételével történt.

Az 1960-as évek elején ké-
szült HÉV-szerelvény jár
alkalmanként a szentend-
rei HÉV-vonalon. 

A hat kocsiból álló vo-
nat a menetrendbe

illesztve, normál díjsza-
bással közlekedik. Az
egybekapcsolt két három-
részes vonatot eredetileg
tavaly õszre, a gödöllõi
HÉV-vonal megnyitásá-
nak 100. évfordulójára

újították fel korhûen,
visszakapta eredeti színe-
zését is. A centenáriumi
ünnepségen azonban ki-
derült, hogy az a pálya
meredek a szerelvénynek,
így azóta a Csepel kör-
nyéki vonalakon találkoz-
hattak vele az utasok. A
szentendreire azért került
ideiglenesen, mert ez ré-
sze a fõvárosi villamos és
a HÉV 125 éves évfordu-
lójának. K. I.

Õszi programsorozattal em-
lékeznek a fõvárosi villamos
és HÉV jubileumára.

Szeptemberben három
hónapos eseményso-

rozat indul Budapesten a
fõvárosi villamos és HÉV

fennállásának 125. évfor-
dulóján. Több alkalommal
nosztalgiavillamos közle-
kedik majd a Boráros és a
Széll Kálmán tér, valamint
Kamaraerdõ és Újbuda
között. A kelenföldi kocsi-
színben idegenvezetést
tartanak, novemberben pe-
dig jármûfelvonulás lesz a

nagykörúti villamosvona-
lon. 

A HÉV-vonalakon is
lesznek nosztalgia szerel-
vények, éjszakai HÉV-
túrán és tárlatvezetésen
vehetnek részt az érdek-
lõdõk, nyílt napot is tar-
tanak a cinkotai kocsi-
színben. 

Készülõ Kerületi Szabályozási Terv 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának polgármestere felhívással fordul a
kerületi társadalmi és érdekképviseleti szervekhez, valamint a lakossághoz.
A többször módosított 1997. évi LXXVIII., az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján ezúton értesíti az érintetteket ar-
ról, hogy az önkormányzat az alábbi területre készít Kerületi Szabályozási Tervet:
Budapest III. kerület Római-part (Pók utca-Nánási út-Királyok útja-
Pünkösdfürdõ utca-Duna folyam) által határolt terület.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Kerületfejlesztési Koncepciója az
Északi Vasúti összekötõ hídtól a kerülethatárig tartó Duna-parti területet egy fej-
lesztési egységként kezeli, ahol is igazodva a fõvárosi településrendezési elõírá-
sokhoz, az üdülõövezet fenntartása mellett a rekreáció, a szabadidõ eltöltés, ide-
genforgalom, sportolás, a színvonalas vendéglátás funkciókat kívánja megerõsí-
teni. A Kerületi Szabályozási Terv készítésének célja a tervezett part menti mobil
árvízvédelmi mû helyének biztosítása, a vízisportok megtartása és egy kultúrált,
természethez közeli partszakasz fenntartása. A szabályozás várható hatása,
hogy megteremti a bevédett területeken a rekreációra, vendéglátásra, idegenfor-
galomra, sportolásra alapuló fejlesztések lehetõségét.
Felkérem az érintetteket, amennyiben a fenti tervvel kapcsolatban javaslatuk,
véleményük van, úgy azt írásban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi és Várostervezési Irodájához (Bp., III. Hídfõ utca
18.) 2012. október 1-jéig juttassák el.
A tervek megtekinthetõségérõl folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az Óbu-
da Újságban megjelenõ felhívással. Bús Balázs

polgármester

Nosztalgia HÉV 
a szentendrei vonalon 

125 éve közlekedik 
villamos Budapesten

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

Július közepén egy éjjel
ismeretlen tettesek be-

hatoltak az óbudai refor-
mátus mûemléktemp-
lom udvarára, és felmász-
va a villámhárítón, meg-
rongálták egy nagyobb
szakaszon a vörösrézbõl
készült csatornát, 8-10
méter hosszú darabot el-

vittek belõle sajnálatos
módon. A kárt átmeneti-
leg és gyorsan el kellett
hárítani, hogy egy esetle-
ges nagyobb esõzés miatt
beázás ne legyen. 

A védelmi és a helyre-
állítási munkákról még
folytak a tárgyalások,
amikor történt egy máso-

dik betörés is, szeptember
elején, ezúttal azonban a
rendõrség lakossági beje-
lentésre tetten érte a fém-
tolvajokat.

Ezúton köszönjük an-
nak az embernek ébersé-
gét és jótettét, aki megtet-
te a bejelentést. A tolvajo-
kat elfogták, reméljük,
hogy a közeli törvényi
szigorítások elveszik a
kedvüket az ebbõl hasz-
not húzni akaróknak, akik
nem kímélnek magán- és
középületeket sem, és óri-
ási károkat okoznak a
köznek. Budapest legré-
gebbi templomán a hely-
reállítási munkák hama-
rosan elkezdõdnek, a vá-
ratlan, és igen nagy anya-
gi ráfordításra tekintettel
adományokat hálás szív-
vel fogadunk: OTP
11703006-20428848.

Óbudai Református
Egyházközség 

Fémtolvajok 
• A rendõrség ügyelete-

sének kérésére a III. ke-
rületi Polgárõr Egyesület
tagjai közül többen részt
vettek a Zápor utca lezá-
rásában, mivel gázrobba-
nás veszélye fenyegetett. 

• Egy nyaklánc leté-
pés sértettje, megtáma-
dása után az éppen szol-
gálatba induló három
polgárõr járõrtõl kért se-
gítséget. A személyle-
írás alapján a még szol-
gálaton kívüli polgár-
õrök rögtön megkezdték
az elkövetõ keresését, a
járõrvezetõ értesítette a
kerületi kapitányság
ügyeletesét. A gyors és
összehangolt rendõri in-
tézkedés eredménye-
képpen az elkövetõt
Aquincum-felsõ vasútál-
lomáson elfogták.

• Lakossági tájékozta-
tás, illetve járõrözés so-
rán két alkalommal fed-
tek fel kábelégetést az
aquincumi HÉV-állo-
más közelében. Az elkö-
vetõket visszatartották,
a kiérkezõ rendõrjárõr
intézkedett. 

• A Sziget Fesztivál
idején a III. kerületi
Rendõrkapitányság is-
mét kérte a polgárõrök
segítségét. Idén a Hajó-
gyári-szigeten nem kel-
lett szolgálatot ellátniuk,
viszont Belsõ-Óbuda és
Kaszásdûlõ területén
20-tól hajnali két óráig
mindennap találkozhat-
tak az ide érkezõ szóra-
kozni vágyók és a kerü-
leti lakosok a gyalog,
kerékpáron vagy robo-
gón járõrözõ polgár-
õrökkel. 

• Az Óbudai Nyár ren-
dezvénysorozat utolsó
eseményén, a Beatrice
koncert biztosításában
17 polgárõr segítette a
rendõrség és a közterü-
let-felügyelet munkatár-
sait.

• A Zsófia utca végén
mintegy 30 négyzetmé-
ternyi területen égett
egy szeméthalom. A
helyszínre érkezõ pol-
gárõrök értesítették a
tûzoltókat, majd biztosí-
tották az oltás helyszí-
nét.

A polgárõrök eseménynaplójából

1 % 1 % 1 %
A Budapest III. kerületi Polgárõr Egyesület
tagsága köszöni mindazok segítségét, akik felaján-
lották személyi jövedelemadójuk 1 százalékát. A
NAV-tól kapott elõzetes tájékoztatás alapján 35
ezer 710 forinttal támogatják önkéntes, bûn-
megelõzés érdekében végzett munkájukat.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási
területén megnõtt a jogtalanul tárolt gépjármûvek
száma. A „letárolt“ autók célpontot nyújthatnak az
autófeltörést elkövetõknek, illetve rongálóknak is.  
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 30/2010. (VI.
4.) Fõv. Kgy. rendelet 49. § (1) bekezdése alapján: 
„Az üzemképtelen jármûvek közterület-használati
hozzájárulás nélkül közterületen - a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel - nem tárolhatók. Agépjármû üzem-
ben tartója az üzemképtelenné vált jármûvet saját
költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közte-
rületrõl. 
(2) Üzemképtelen gépjármûvet közterület-használati
hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfel-
jebb 10 napig szabad tárolni. 
(3) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármû
üzemben tartója a tárolás helye szerint illetékes ön-
kormányzattól kérheti. 
(4) A közterület-használati hozzájárulás fõútvonalra
és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán
nem, mellékútvonalra csak határozott idõre - legfel-
jebb 90 napra - a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó ren-
deletei szerint, díj ellenében adható ki.“
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szó-
ló 2012. évi II. törvény 29. §-a alapján „közterü-
let a tulajdonos személyétõl, illetve a tulajdon-
formától függetlenül minden olyan közhasználat-
ra szolgáló terület, amely mindenki számára kor-
látozás nélkül vagy azonos feltételek mellett
igénybe vehetõ, ideértve a közterületnek közút-

ként szolgáló és a magánterületnek a közforga-
lom elõl el nem zárt részét is.“
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-
testületének az önkormányzat tulajdonában lévõ
közterületek használatáról és rendjérõl szóló,
30/2004. (VII.1.) rendeletének 15. § kimondja, hogy 
„Üzem- és/vagy forgalomképtelen jármû:
- az a jármû, amely mûszaki állapota miatt üzemkép-
telen;
- az a jármû, amely egyedi azonosító jellel (rend-
szám) nem rendelkezik;
- az a jármû, amely nem rendelkezik érvényes ok-
mányokkal:
a) tulajdonos nevére írt érvényes forgalmi engedély;
b) érvényes mûszaki vizsga;
c) érvényes zöldkártya;
d) teljesítményadó befizetése.“
Minden gépjármû tulajdonos vagy üzembentartó el-
lenõrizze a gépjármûve forgalmi engedélyének érvé-
nyességét, illetve az autó mûszaki állapotát.
Elõször a gépjármûre piros felszólító matricát helye-
zünk fel, majd levélben keressük meg a tulajdo-
nost/üzembentartót. Amennyiben a két felszólítást
követõen is közterületen található a gépjármû, és
nincs érvényes forgalmi engedélye vagy továbbra is
forgalomképtelen állapotú, abban az esetben hatósá-
gi elszállításra kerül.  
Kérjük a gépjármû tulajdonosokat, hogy üzem-
képtelennek minõsülõ gépjármûve közterületen
való tárolását mielõbb szüntesse meg. 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Gépjármûvek közterületi tárolása

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEBERÉNYI CSILLA
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A 2012. január 1-jén újjászervezett hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szervezet alapfeladata a lakosság
életének és vagyonbiztonságának védelme. E feladat
ellátásában azonban olyan állampolgárokra is szük-
ség van, akik felkészültek arra, hogy részt vegyenek
a veszélyek elhárításában, emellett segíteni is akar-
ják a hivatásos szervezet munkáját. Sokakban felme-
rült, felmerül a kérdés például arról, hogy mit is je-
lentenek az önkéntes és köteles polgári védelem kife-
jezések, mire kötelezheti a helyi lakost a polgármes-
ter, illetve mi a feladata békeidõben a polgári véde-
lemhez csatlakozott állampolgárnak? A Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményében
ezekre a kérdésekre is választ találunk. 

Mi a különbség a polgári védelmi szolgálat és a
sorkatonai szolgálat között?

Magyarországon minden magyar állampolgárt jo-
gok illetnek meg (például választójog, munkához
való jog), illetve kötelezettségek terhelnek (például
adófizetési kötelezettség, honvédelmi kötelezettség).
A honvédelmi kötelezettség áll egyrészt hadkötele-
zettségbõl, másrészt polgári védelmi kötelezettség-
bõl. A fõ különbség a két szolgálat
között a feladatokban jelentkezik. A
hadkötelezettség alapján szolgálatot
teljesítõ állampolgár a fegyveres
konfliktusokban vesz részt, míg a
polgári védelmi szolgálatot ellátó
személy a hátországvédelemben, va-
lamint a katasztrófa elhárításban lát
el nélkülözhetetlen, nem fegyveres
feladatokat. 

Fontos megemlíteni, hogy a pol-
gári védelmi szolgálatot ellátó sze-
mélyt nem lehet fegyveres konflik-
tus esetén besorozni, mivel õ a polgári védelmi szol-
gálat ellátásával teljesíti a honvédelmi kötelezettsé-
gét. A másik alapvetõ különbség a két szolgálat kö-
zött a kiképzésben van. Apolgári védelmi szervezet-
be beosztott személynek nem kell hosszú hónapokra
laktanyába vonulnia és ott alapkiképzésen részt ven-
nie, a felkészítés legfeljebb csupán évi 40 óra elmé-
leti és 72 óra gyakorlati képzés lehet.

Ki, hogyan csatlakozhat a fõvárosi polgári vé-
delemhez? Mit jelent a köteles és az önkéntes pol-
gári védelmi szolgálat?

A polgári védelemhez való csatlakozásnak két
módja van. Az elsõ, ha a település polgármestere be-
osztja a helyi lakost a település vagy a munkahely
polgári védelmi szervezetébe. Ez az úgynevezett kö-
teles szolgálat. A polgári védelmi szolgálat az egyik
állampolgári kötelességünk, így ha mentességi ok
nem áll fenn, akkor minden belföldi lakóhellyel ren-
delkezõ 18. életévét betöltött magyar állampolgár
köteles polgári védelmi feladatot ellátni.

Az állampolgároknak az új katasztrófavédel-
mi törvény lehetõséget ad, hogy önként, határo-
zott vagy határozatlan idõre csatlakozhasson a
polgári védelmi szervezethez. Ezt hívjuk önkén-
tes polgári védelmi szolgálatnak. Tehát aki úgy
érzi, hogy a bajban szívesen segítené embertár-
sait, önként is csatlakozhat. Ha munkájából
vagy hobbijából adódóan valamilyen speciális
képzettséggel/felszereléssel rendelkezik a csat-
lakozni kívánó (például alpinista, búvár, kutyás
mentõ), beléphet az önkéntes mentõszervezete-

ket tömörítõ Fõvárosi Különleges Rendeltetésû
Mentõszervezetbe (FKRMSZ) is. 

Melyek a feladatai a polgári védelemnek béke-
idõben?

A polgári védelemnek békeidõben a felkészülés a
feladata. Ennek irányításáért a katasztrófavédelem
szerveinek hivatásos tiszti állománya a felelõs. Bé-
keidõben elkészítik a helyi önkormányzatokkal a kü-
lönbözõ minõsített idõszakban alkalmazható terve-
ket és létrehozzák a polgári védelmi szervezeteket. A
polgári védelmi szervezetek létrehozását, illetve a
szervezetbe az állampolgárok beosztását és felkészí-
tését a katasztrófavédelem és az önkormányzatok
közösen végzik a 2011. évi CXXVIII. törvény alap-
ján. Békeidõben fontos feladat még a lakossági riasz-
tórendszerek üzemeltetése, karbantartása, valamint
az életvédelmi létesítmények (óvóhelyek) nyilván-
tartása és ellenõrzése. Egy bekövetkezett katasztrófa
vagy háború során ezek az eszközök emberek ezrei-
nek az életét menthetik meg, így rendkívül fontos,
hogy mindig használatra kész állapotban legyenek.

Mire számíthat az, akit beosztanak egy polgá-
ri védelmi szervezetbe?

A legtöbb állampolgár megijed,
amikor kézhez kapja a polgári vé-
delmi szervezetbe szóló köteles
beosztó határozatát. Sokan azt a
gondolják, hogy plusz kötelezett-
séggel terheli õket az önkormány-
zat, ami jelentõs hatással lesz min-
dennapi életükre. Ez azonban té-
vedés. Abeosztott lakos a felkészí-
tés után csak akkor kerül ismét
kapcsolatba a polgári védelemmel,
ha olyan káresemény történik a la-

kóhelyén, amit a hivatásos szervek (katasztrófavéde-
lem, rendõrség, honvédség) és a karitatív szerveze-
tek nem tudnak felszámolni segítség nélkül. 

Ilyenkor a polgármester, elrendelheti a polgári vé-
delmi szervezet mozgósítását, vagyis az állampol-
gárok segítségét veszi igénybe egy nagy kiterjedésû
káreset felszámolásában. Milyen feladatok lehetnek
ezek? Például homokzsákpakolás, sérültszállítás,
törmelékhordás, kitelepítésben, elhelyezésben való
közremûködés. Így a hivatásos szakemberek válláról
a segítõk leveszik a teher egy részét, a katasztrófavé-
delem hivatásos tûzoltói pedig foglalkozhatnak a ve-
szélyesebb, speciális szakértelmet igénylõ feladatok-
kal. 

Milyen hatáskörei vannak a település polgár-
mesterének a polgári védelem szakterületén?

A polgármester a helyi szintû védekezés irányítá-
sáért felelõs személy. Mivel õ a település választott
vezetõje, nem feltétlenül rendelkezik katasztrófavé-
delmi ismeretekkel. Ezért szakmai segítséget nyújt
neki a védelmi bizottság katasztrófavédelmi elnök-
helyettese, aki a gyakorlat szerint az illetékes hivatá-
sos tûzoltó parancsnokság tisztje. Az õ személye ga-
rantálja, hogy a polgármester szakmailag mindig a
megfelelõ döntéseket hozza veszélyhelyzet esetén. A
polgármester legfontosabb feladata a polgári véde-
lem szakterületén a polgári védelmi szervezet létre-
hozása és a település lakosainak abba történõ beosz-
tása, felkészítése, a védelem irányítása.

Szívesen vesznek-e ma részt a fiatalok a polgá-
ri védelmi szervezetek tevékenységében?

Az 1992 óta évenként megrendezett katasztrófa-
védelmi ifjúsági versenyeken egyre több fiatal is-
merkedik meg a katasztrófavédelemmel, azon belül
is a polgári védelemmel. Azok a fiatalok, akik ily
módon kapcsolatba kerülnek a szervezettel, és a baj-
ban szeretnének segíteni másokon, szívesen vállal-
nak önként polgári védelmi szolgálatot.

Mikor és hogyan alakult át a polgári védelem
a fõvárosban?

A 2012. január 1-jétõl életbe lépett új katasztrófa-
védelmi törvény átalakította a polgári védelem rend-
szerét az országban, azon belül pedig a fõvárosban
is. Az eddig külön szervezetként mûködõ Fõvárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság összevonták a Fõváro-
si Tûzoltó-parancsnoksággal és a Repülõtéri Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatósággal, így jött létre a Fõ-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az egyesí-
téssel jobban mûködõ, komplexebb, több szakterüle-
tet magába foglaló szervezeti egység jött létre. Az
eddig hivatásosok által végzett polgári védelmi fel-
adatok egy része átkerült a helyi önkormányzatok-
hoz, ahol a közbiztonsági referens a hivatásos szak-
emberek segítségével látja el ezeket feladatokat.

Jelenleg kik végzik a polgári védelmi feladato-
kat a fõvárosban?

A fõvárosban a Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Polgári Védelmi Fõfelügyelõsége, a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségeken a polgári védelmi
felügyelõk, a kerületekben a hivatásos katasztrófavé-
delmi tisztek, az önkormányzatok közbiztonsági re-
ferensei együtt végzik a polgári védelmi feladatokat.
E körhöz tartoznak azok a lakosok is, akiket beosz-
tottak a kerületi polgári védelmi szervezetbe. Õk je-
lentik a helyi polgári védelem alapját. A fõvárosban
mûködik az úgynevezett Fõvárosi Különleges Ren-
deltetésû Mentõszervezet (FKRMSZ), ami olyan
önkéntes mentõszervezetekbõl áll, akik önként vál-
lalták a polgári védelemhez való csatlakozásukat.

Hogyan egyeztethetõ össze a napi nyolc órás
munkával a polgári védelemi szervezetben való
tagság?

Nem a mindennapi életet meghatározó szolgá-
latról van szó. Afelkészítésen kívül csak a nagy ki-
terjedésû káresemények felszámolásában van
szükség az állampolgárok segítségére, amelyek
szerencsére ritkák. Felkészítésre, veszélyhelyzet-
ben, mozgósítás esetén a munkáltató köteles elen-
gedni az alkalmazottat, hogy teljesíthesse állam-
polgári kötelezettségét. A polgári védelmi szerve-
zetbe beosztott munkavállalót a polgári védelmi
feladatok ellátására történõ kiképzés, gyakorlat és
ideiglenes polgári védelmi szolgálat idejére a mun-
kavégzés alól fel kell menteni, erre az idõszakra
munkajogi védelemben részesül. A felmentés idõ-
tartamára távolléti díj jár. Ha a megjelenési vagy az
ideiglenes szolgálatadási kötelezettségét teljesítõ
állampolgár nem áll munkaviszonyban, a kötele-
zettség teljesítésének idejére a kötelezõ legkisebb
munkabér egy órára járó mértékének alapulvételé-
vel megállapított térítésre jogosult, amelyet az el-
rendelõ köteles részére a munkabér folyósítására
vonatkozó szabályoknak megfelelõen megfizetni.
A távolléti díj és az ellátás igazolt költségei az el-
rendelõt terhelik, aki azt a munkáltató részére térí-
ti meg, így tehát a munkáltatót nem éri kár a mun-
kavállaló kiesésével.

Kérdések és válaszok az önkéntes 
és köteles polgári védelmi szolgálatról?
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Veszélyes hulladékok õszi begyûjtése 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az õszi takarítási kampány keretében elekt-
romos és elektronikai (E+E), valamint egyéb veszélyes hulladék begyûjtést szervez.

A hulladékbegyûjtés idõpontjai és helyszínei
Október 6. (szombat) 8-14 óra között:

• Szõlõ utcai nagy parkoló - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Pethe Ferenc tér - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Kiskorona utca 2-14. mögötti parkoló - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulla-
dék leadása.
• Jablonka út-Farkastorki lejtõ sarok - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék
leadása.
• Határ út-Pusztakúti út sarok - E+E begyûjtés.

Október 13. (szombat) 8-14 óra között:
• Heltai Jenõ tér - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Csobánka téri rendelõ mögött - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
• Mátyás király út-Batthyány utca sarok - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hul-
ladék leadása.
• Római tér - E+E begyûjtés, egyéb veszélyes hulladék leadása.
A begyûjtés során az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le: hulladék sav, lúg,
irodatechnikai hulladék, fáradt olaj, oldószer, hígító, festék, gumiabroncs, nö-
vényvédõ szer, fénycsõ, izzó, gyógyszer, elem, akkumulátor, étolaj, veszélyes
anyaggal szennyezett göngyöleg, csomagoló anyag.
Elektromos és elektronikai hulladékként adható le minden olyan eszköz, gép,
készülék, ami elektromos árammal, akkumulátorral vagy elemmel mûködik.

Sokan talán nem tudják, mi
határozza meg, hány kuká-
val kell rendelkeznie egy
háznak - legyen az családi
vagy társasház -, illetve mi-
lyen gyakran kell elvitetni a
szemetet. Nos, a tisztánlá-
tás érdekében közöljük a
Fõvárosi Közgyûlés idevo-
natkozó rendeletét.

A61/2002. (X. 18.)
Fõv. Kgy. rendelet

szól a települési szilárdhul-
ladék-gazdálkodással ösz-
szefüggõ önkormányzati
feladatokról, a települési
szilárd hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról. A 22.
paragrafus (4) bekezdése
szerint: „A gyûjtõedények
méretének és számának
meghatározásakor két ürí-
tés közötti idõszakra ingat-
lanonként a keletkezett
hulladékot, de háztartási
hulladék esetén legkeve-
sebb 3,7 liter/fõ/nap hulla-
dékmennyiséget kell figye-
lembe venni. (5) A köz-

szolgáltatás által ellátandó
területre rendszeresített,
szabványos gyûjtõedények
típusát, minimális térfoga-
tát, darabszámát és ürítésre
való átadásának helyét a
közszolgáltató állapítja
meg az ingatlantulajdonos
által bejelentett várható
hulladékmennyiségre és a
gyûjtési/ürítési gyakoriság-
ra tekintettel, figyelemmel
az ingatlantulajdonos igé-
nyeire is. (6) A hulladék
ürítésének minimális gya-
korisága az OTÉK szerinti
nagyvárosias és kisvárosi-
as lakóterületen heti két al-
kalom, egyéb (kertvárosi
és falusias) lakóterületen
heti egy alkalom. A köz-
szolgáltatóval kötött köz-
szolgáltatási szerzõdés a
fentieknél szigorúbb felté-
teleket, nagyobb gyakori-
ságot is meghatározhat. Az
ingatlantulajdonos indo-
kolt esetben a heti idõsza-
kon belül gyûjtési napon-
ként eltérõ számú ürítést
kérhet.“

Hány kukát vegyünk?

A gyommentesítés az ingatlantulajdonos kötelessége 
Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén egyre nõ az ingatlanok
elõtti gyomos területek száma. Sok esetben egész járdák válnak járha-
tatlanná, a járólapokat esetenként kimozdítják az alattuk növõ gyökerek.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fõváros köztisztaságáról szóló,
48/1994. (VIII. 1.) Fõvárosi Közgyûlési rendelet 3.§ (1) bekezdése sze-
rint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan elõtti jár-
da, továbbá a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozá-
sáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésérõl,
hóeltakarításáról és síkosság mentesítésérõl.
Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy kezelõt, hogy az ingatlana
elõtti közterületet tegye rendbe, végezze el a gyommentesítést, a le-
hullott lomb összegyûjtését, és ahol van szikkasztóárok, végezze el
annak kitakarítását is.
Ezzel összefüggésben tájékoztatunk mindenkit, hogy a szemétszállítási
napokon a szemétgyûjtõ mellé kihelyezett, FKF felirattal ellátott zsákok-
ba összegyûjtött zöldhulladékot a Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. el-
szállítja, egyéb módon (kötegben, jelöletlen zsákokban) a magáningat-
lanoknál kitett zöldhulladék nem kerül begyûjtésre, illetve elvitelre.
A szemétgyûjtõ zsákok beszerezhetõk az FKF Zrt. III. kerület, Testvér-
hegyi út 10/A. szám alatti telephelyén (500 méterre a Bécsi úti Tesco
áruháztól).
Kérünk mindenkit, hogy segítse a kerület tisztán tartását, a minket kö-
rülvevõ lakókörnyezetünk gondozását, rendbetételét!      

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Kinek állt útjában az egyirányú utcát jelzõ tábla a Flórián téren?

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Talpalatnyi zöld óriási ha-
szonnal - ezt eredményezik
az óbudai közösségi kertek,
amelyek hamarosan létrejö-
hetnek a helyi önkormány-
zat és a Városi Kertek Köz-
hasznú Egyesület között
született együttmûködési
megállapodás értelmében.
A témáról a képviselõ-testü-
let szeptember 13-ai ülésén
tárgyaltak. 

Avárosi kertészkedés
hidat teremt generá-

ciók között, környezettu-
datossá tesz, egymás mun-
káját megbecsülõ maga-
tartásra ösztönöz és nem
utolsósorban friss zöldsé-
get, gyümölcsöt, fûszernö-
vényt, virágot terem gon-
dozóinak.

A Magyarországon
még szinte ismeretlen,
ezért úttörõ kezdeménye-
zés Nyugat-Európában és
az észak-amerikai konti-
nensen már évtizedek óta
sikeresen mûködik. A kö-
zösségi kert a városi, önel-
látó mezõgazdaság meg-
teremtésének területe,
ahol a közösség tagjai

élelmiszernövényeket, fû-
szernövényeket, virágokat
termelnek saját felhaszná-
lásra, a saját örömükre. Az
óbudai „kertészek“ saját
parcellát mûvelhetnek,
azonban a kert mûködte-
tését közösségben végzik.

A közösségi kertek
haszna jóval nagyobb,
mint a "hagyományos"
kerteknek. Gondozatlan,
parlagon heverõ terek
kapcsolhatók vissza az

aktív városi életbe, elfog-
laltságot és közösségi él-
ményt nyújtanak, hosszú
távon életminõség javu-

lást eredményeznek.
Egyúttal szabadtéri tante-
remként „mûködhetnek“,
ahol a fiatalok új ismerete-

ket, saját tapasztalatokat
szerezhetnek. 

A megállapodás értel-
mében az önkormányzat
biztosítja a telkeket, fel-
parcellázza azokat, az
egyesület pedig megszer-
vezi a közösséget és segít-
séget nyújt a kert gondo-
zásában, fenntartásában.
A kerületben, a FöldKelte
csoport által 2010-ben or-
szágosan elsõként létre-
hozott békásmegyeri kert,
és a külföldi tapasztalatok
után, Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata a
sport, a kultúra mellett
most újabb kezdeménye-
zést karol fel annak érde-
kében, hogy az óbudai la-
kosságot igazi értékte-
remtõ közösséggé ková-
csolja.

Városban is lehet növényt termeszteni

Közösségi kertek a jobb életminõségért

Ismét indul az Óbudai Zöld
Szabadegyetem elõadásso-
rozata elsõsorban a kerületi
lakosoknak a fenntartható-
ság, a megújuló energiater-
melés és a városi energiael-
látási témakörökben. 

Az Óbudai Zöld Sza-
badegyetem következõ
elõadása a városi meteo-
rológia témakörben októ-
ber 11-én 17 órakor kez-
dõdik az Óbudai Egyete-
men (Bécsi út. 96/b, F09
elõadó).

Az õszi szemeszteren a
következõ témákkal vár-
ják a hallgatóságot: októ-
ber 11. - Városi meteoro-
lógia. * November 8. -
Biomassza alapú energia-
termelés. * November 13.
- A Smart Home - az
„okos“ lakás, konferencia.

* December 6. - Városi
közlekedés, villamosau-
tók.

Az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat munkatár-
sai mutatják be október
11-én 17-tõl 19 óráig,
hogy a meteorológia
mennyiben tudja segíteni,
támogatni a nagyvárosi la-
kók mindennapjait. Dr.
Wantuch Ferenc a meteo-
rológiai elõrejelzés gya-
korlatáról, dr. Dobi Ildikó
pedig a városi klímaválto-
zásról tart elõadást.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. a Hár-
mashatár-hegy ökoturisztikai
értékeinek védelmét tovább-
ra is kiemelt feladatának te-
kinti - szögezte le a szeptem-
ber 12-ei sajtótájékoztatón
Lomniczi Gergely szóvivõ.

Többek között ezt a célt
szolgálta az az intéz-

kedés is, melynek értelmé-
ben sorompót telepítettek a
repülõs bázis bejáratához.
Ez csak az autókat akadá-
lyozza meg a behajtásban,
de a gyalogos és a kerék-
páros turisták továbbra is
szabadon megközelíthetik
a területet. A Mûegyetemi

Sportrepülõ Egyesülettel
(MSE) pedig együttmûkö-
dési megállapodást kötött a
társaság, mely szerint az
1922-ben alapított Hár-
mashatár-hegyi repülõs
centrumot az egyesület
gondozza. Vagyis üzemel-
teti a siklórepülõ és sár-
kányrepülõ felszállóhelye-
ket, az erdõgazdasággal
egyeztetve szabályozza a
starthelyeken végzett repü-
léseket, karbantartja a start-
helyeket és tájékoztatja a
repülõket a starthelyek
használatának rendjérõl. 

A fejlesztésekrõl szólva
a szóvivõ elmondta, hogy

többek között bobpálya
építését is tervezik, hogy
az extrém sportoknak is te-
ret adjanak. Ezenkívül
vendéglátó és szociális he-
lyiségeket, kerékpárköl-
csönzõt, valamint a kör-
nyezeti neveléssel foglal-
kozó objektumot, tanös-
vény-hálózatot és interak-
tív természeti kiállítást is
létrehoznak, amint sikerül
befektetõket bevonni a ter-
vek megvalósításába. 

(A www.zoldbazis.hu
honlapról mindenki folya-
matosan tájékozódhat az
aktuális rendezvényekrõl,
lehetõségekrõl.) 

Fejlesztések a Hármashatár-hegyen

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DOMI ZSUZSA

Óbudai Zöld Szabadegyetem

Városi meteorológia

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Oktatás

Fiataljaink testi nevelése te-
rén nagy elõrelépés történt
az utóbbi években. A min-
dennapos testnevelés beve-
zetése a fizikai képességek
javulását és az egészséges
életmódra szoktatást ered-
ményezheti, ám a jövõ nem-
zedékének harmonikus fej-
lõdéséhez a test és a szellem
harmonikus összhangja
szükséges. Ehhez nyújthat
jelentõs segítséget a „Sakk
az iskolában“ elnevezésû
program megvalósítása.

Az elsõ lépések az Eu-
rópai Parlamentben

történtek, ahol a képvise-
lõk jelentõs többséggel el-
fogadták a program beve-
zetését és az európai uniós
oktatási rendszerbe való
beépítését. Aprogram nem
a versenysakkot helyezi
elõtérbe, hanem a tehet-
séggondozás, a kritikai
gondolkodás fejlesztése a
fõ célkitûzés. A második
lépés a hazai megvalósítás
lenne, amiben jelentõs
szerepet vállalt Polgár Ju-
dit sakk nagymester. A
Kõbányán tartott elõadá-
sában - akárcsak az Euró-
pai Parlamentben - hatáso-
san kampányolt a projekt
mellett. Hangsúlyozta,
hogy a sakk révén bár-
mely életkorban fejleszt-
hetõ a gyermekek kon-
centrációs készsége, türel-
me és kitartása, valamint

elõmozdítható a kreativi-
tás, az intuíció, az emléke-
zõképesség. Polgár Judit
ebben a témában szakte-
kintélynek számít, nagy
tapasztalattal rendelkezik,
amit eddig megírt két
könyve is bizonyít. Elõ-
adása nagy sikert aratott,
azóta Kõbánya az egyik
legaktívabb kerület a gyer-
mekek sakkoktatása terén.

Az óbudai sakkélet
fellendítése

A harmadik lépés tûnik
a legizgalmasabbnak: eb-
bõl a programból mit és
hogyan lehetne magvaló-
sítani Óbudán? A kérdés-
re a Budapesti Sakk Szö-
vetség kerületi aktivistája,
Máthé Antal válaszolt -
Nem versenysakkról, ha-
nem a gyerekek sakk okta-
tásáról, a sportág tömege-
sítésérõl van szó. Kerüle-
tünkben jelenleg a sakk
nem rendelkezik megfele-
lõ háttérrel, ezért a legna-
gyobb és a tanulásra legfo-
gékonyabb korosztályra, a
gyerekekre kellene építe-
ni. A „Sakk az iskolában“
címû program rendkívül
hasznos eredményekkel
kecsegtet. A játék révén a
gyerekekben kialakul a
sakkozó gondolkodás, ami
jelentõs szellemi fegyvert
jelenthet a tanulásban és a
késõbbi életük során. Ja-
vul a figyelmük, memóriá-

juk erõsebbé válik, kon-
centrációjuk, döntéshozó
képességük is hatéko-
nyabb lesz. Ezeket az érté-
kes tulajdonságokat kínál-
ja a program, kár lenne ki-
hagyni a nagy lehetõséget. 

Összefogásra
van szükség
Máthé Antal elszántan

harcol a program óbudai
megvalósításáért. Egyedü-
li törekvése mit sem ér, ha
nem talál segítõkre. Sze-
rinte összefogással elérhe-
tõ a cél. Ha az önkormány-

zat lát fantáziát a program-
ban, akkor már csak az is-
kolák vezetõin, sakkbarát
tanárokon, szülõkön mú-
lik a siker. Az elõzetes terv
szerint  hazánkban a 2013-
14-es tanévben kerülne a
Nemzeti Alaptantervbe és
bõvítené a választható tan-
tárgyak listáját. Fontos
lenne megtalálni az olyan
befogadó iskolákat, ahol
biztosítanák a legszüksé-
gesebb feltételeket (terem,
oktató, felszerelés). Asakk
„meghálálná“ a törõdést,
hiszen egyrészt a minden-

napos testnevelés része le-
hetne, másrészt képes len-
ne sok gyereket foglalkoz-
tatva tömegsporttá válni,
ahonnan a legtehetsége-
sebbek elõtt megnyílna az
út a versenysakk felé.

Ha Kõbányán, a II., a
VII. és a XII. kerületben
sikerült beindítani és mû-
ködtetni a programot, mi-
ért ne lehetne a „Sakk az
iskolában“ elnevezésû
program a III. kerületben
is sikertörténet?  

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

A test mellett az elmét is edzeni kell

Sakk az iskolában 

É rzékelhetõ tenden-
cia a bíróság elõtti

peres ügyek növekedé-
se, az iskolán belüli
konfliktusok erõsödése,
mely egyértelmû bizo-
nyítéka annak, hogy
nem a megfelelõ úton
járunk a problémák
megoldásában. Pedig a
konfliktuskezelés tanul-
ható, egyes elemeit ösz-
tönösen használjuk is.

Az Óbudai Családi Ta-
nácsadó és Gyermekvé-
delmi Központ 2005 óta
végez közvetítõ szolgálta-
tást. A többéves tapasztalat
alapján formálódott tan-
anyagot dolgozták fel „A
mediáció alkalmazási le-
hetõségei a szociális és
gyermekvédelmi alapellá-
tásokban“ címû 30 órás
alapozó; valamint a
„Mediáció és egyéb resz-

toratív módszerek haladó
szintû alkalmazása“ címû
30 órás haladó szintû szak-
mai személyiségfejlesztõ
foglalkozásokon. 

Az alapozó képzés
szeptember 28-án 8.30
órakor indul az intéz-
mény Váradi utca 9-11.
szám alatti telephelyén. A
további 5 képzési napot
szintén péntek délelõttön-
ként tartják. 

Az alapozó foglalkozá-
sokon bemutatják a konf-
liktus okait, típusait, meg-
oldási lehetõségeit. Felvá-
zolnak különbözõ élet-
helyzetben használható
konfliktuskezelési stílust,
bemutatják az alternatív
vitarendezés, a mediáció

alkalmazási területeit, sza-
kaszait, megállapodásait.
Aképzésen szó lesz továb-
bá a mediátor szerepérõl,
szerepkonfliktusairól, gya-
korlati példák felhasználá-
sával.

A november 9-én 8.30
órakor induló, haladó
képzés további lehetõséget
nyújt a konfliktuskezelési
módszerek nagyobb mély-
ségben, több gyakorlaton
keresztül történõ elsajátítá-
sára. A képzéseket 6 alka-
lommal, péntek délelõtt
tartják. A tréning elsõsor-
ban gyakorlatból, illetve a
gyakorlati órákba beépített
rövid, a témához kapcsoló-
dó további elméleti blok-
kokból épül fel. Aképzés a
konfliktuskezelés fókusz-
pontjainak a meghatározá-
sa után az alternatív vita-
rendezési technikák (medi-
ációs és egyéb resztoratív

eljárások) alkalmazhatósá-
gi területeit bemutatva, az
életbõl, a képzõk és a hall-
gatók által elõvezetett ese-
tek dramatizálásával halad
tovább a mediáció mé-
lyebb megismerésében. 

Aképzéseket külön-kü-
lön, de egymás után is el
lehet végezni. Mindkét
képzést az Országos Szo-
ciális és Gyermekvédelmi
Továbbképzési és Szak-
vizsga Bizottság 25-25
kreditponttal értékelte (a
program engedélyszáma:
S-05-026/2009 és S-05-
043/2010.) Részvételi díj:
25 ezer forint/egy képzés,
45 ezer forint/ két képzés.

(Bõvebb információ
Szabóné Bánfalvi Kata-
lin programvezetõnél
kérhetõ a 06-20-576-
9695-ös telefonszámon,
illetve e-mailen, cstan.
info@kszki.obuda.hu ).

Képzés alapozó és haladó szinten

Hogyan kezeljük a konfliktusokat? 
Életünk során gyakran elõfordul, hogy konfliktusba ke-
rülünk szûkebb, vagy tágabb környezetünk valamely tag-
jával. Sokszor egyáltalán nem beszéljük ki a problémát,
vagy látszólag teljesen más miatt kezdünk el perlekedni
anélkül, hogy valódi sérelmeinket feltárnánk a másik fél
elõtt. Ha nem tudjuk konfliktusainkat megfelelõen ke-
zelni, egyre gyakoribb a válás, ennek következtében
egyre több az egyszülõs családban felnövekvõ gyermek.
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Tanévnyitó az Óbudai Egyetemen
Az Óbudai Egyetem Szenátusának ünnepi, kibõví-
tett tanévnyitó ülését szeptember 3-án a Mûvésze-
tek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyter-
mében tartotta. Az elsõéves hallgatók fogadalomté-
tele, a kari szalagoknak az egyetemi zászlóra tör-
tént felkötését követõen az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzat, az egyetem rektora és Szenátusa által
adományozott kitüntetéseket adták át.
Az eseményen részt vett Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának polgármestere és
Menczer Erzsébet országgyûlési és önkormányzati
képviselõ.

Névadó a Keevvéébbeenn
Dr. Béres József nevét vette fel szeptember 21-én
a Keve-Kiserdõ Általános Iskola, melynek falán em-
léktáblát helyeztek el.

ÖKO-tábor Szilvásváradon
Immár ötödik alkalommal rendezték a Pais De-
zsõ Általános Iskola diákjainak az ÖKO-tábort,
ez alkalommal Szilvásváradon a múlt hónap ele-
jén. Egyebek mellett a diákok meglátogatták a
diósgyõri várat, a miskolci Állatkert- és Kultúr-
parkot, a fokozottan védett lillafüredi Anna-bar-
langot és a Szinva-vízesést. Túráztak a Bükki
Nemzeti Parkban is.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4,
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van 3 fõs kiscsoportos
oktatásra minden délután és szombat délelõtt. Sze-
mélyre szabott bekapcsolódási lehetõség október
közepéig. Korrepetálás, féljegyek javítása fizika-
matematika-kémia és magyar-történelem szakos
tanároknál középiskolásoknak is. Idõpontfoglalás a
jelentkezés sorrendjében. Tel.: 06(20)946-2027.

Thalész-Kör

A Pedagógiai Szol-
gáltató Intézet pá-

lyaválasztási börzét ren-
dez október 9-én 14-tõl
18 óráig és október 10-
én 14-tõl 16 óráig a pá-
lyaválasztás elõtt álló 7.
és 8. osztályos tanulók
és szüleik részére.

Az eseményre elsõsor-
ban az óbudai, valamint

a kerületen kívüli közép-
iskolák, valamint a kerü-
letbõl a diákok által jól
megközelíthetõ középis-
kolák képviselõit, pálya-
választási szakembereit
hívják meg, hasonlóan
az elmúlt évek középis-
kolai börzéihez.

A Mérei Ferenc Fõvá-
rosi Pedagógiai és Pá-

lyaválasztási Tanácsadó
Intézet szakértõ munka-
társa október 9-én 17
órai kezdettel tart tájé-
koztatót a témáról a szü-
lõknek.

Minden érdeklõdõt
várnak a III. Szérûs-
kert utca 40. szám alatt
található Pedagógiai
Szolgáltató Intézetbe.

Pályaválasztási börze 

A „40 éves a könnyûipari
mérnökképzés“ ünnepség-
sorozat részeként az Óbudai
Egyetemen a Könnyûipari
és Környezetmérnöki Kar
névadójának, Rejtõ Sándor-
nak a mellszobrát leplezték
le szeptember 4-én. 

Aszobor Berek Lajos
mérnök, szobrász-

mûvész, az egyetem
Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar egyetemi taná-
rának alkotása. Szobrai
az Óbudai Egyetem mel-
lett megtalálhatóak a bé-
csi Hadiakadémián, a ko-
máromi Selye János
Egyetemen, Beregszá-
szon a II. Rákóczi Ferenc
Fõiskolán, a Sapientia
Egyetemen Kolozsvárott
és Marosvásárhelyen, va-
lamint a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen. 

Az ünnepség után a
Rejtõ Sándor Könnyûipari
és Környezetmérnöki Kar
munkatársai közremûkö-
désével az elmúlt négy év-
tized jelentõs eseményeit,
tárgyi emlékeit felvonulta-

tó kiállítást tekinthették
meg az érdeklõdõk. Az
oktatástörténeti kiállítás
szeptember 27-éig látható
az Óbudai Egyetem Bécsi
út 96/B. szám alatti épüle-
tének aulájában.

Felavatták Rejtõ Sándor mellszobrát 

A 2012-2013-as tanévben
is beindítja az Árpád Gim-
názium az ingyenes tehet-
séggondozó szakkörét 5.
osztályosoknak.

Azok jelentkezését
várják, akik szeretik

a matematikát, és játékos
formában tovább szeret-
nék fejleszteni tudásukat.

A tehetséges gyerekek
rendszeresen, hétrõl hétre
találkozhatnak egymással,
megtapasztalhatják az
együttgondolkodás élmé-
nyét és fejleszthetik is ezt a
képességüket. A megszer-
zett tudással a különbözõ
versenyeken még na-
gyobb eséllyel érhetnek el
jó eredményt, melyre isko-

lájuk és szüleik mellett õk
is büszkék lehetnek majd.
A foglalkozásokat csütör-
tökön 14.30-tól 15.30 órá-
ig Számadó László tartja
az Árpád Gimnáziumban
(Nagyszombat utca 19.) A
szakkör munkájába év-
közben is be lehet kapcso-
lódni. Az elsõ foglalkozás:
október 4-én lesz.

Tehetséggondozó szakkör az Árpádban

Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvá-
nya a 2012/2013-as tanévre is kiírja a „Jó

tanuló, jó sportoló“ ösztöndíj pályázatot a ke-
rületben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra be-
iratkozott tanulók számára. A részletekrõl a III.
kerület tanintézményeiben és Óbuda-Békás-
megyer Sport Közalapítványánál, a 388-9770-
es telefonszámon kérhetnek felvilágosítást.

Dr. Török Ottó
Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány

Mûszaki Felsõoktatási
Sportnapok

Idén az Óbudai Egyetem rendezi
október 25-én és 26-án a felsõokta-
tási intézmények legnagyobb ha-
gyománnyal rendelkezõ sportverse-
nyét, a Mûszaki Felsõoktatási Sport-
napokat. Az 1970-ben a Dunaújvá-
rosi Fõiskola kezdeményezésére el-
indított sporttalálkozót hetedik alka-
lommal szervezi meg az egyetem,
korábban jogelõdjei tették ezt.

Ösztöndíj pályázat

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Nyár szeptem-
ber 1-jei zárórendezvénye,
a Hékás-Békás a Csobán-
ka téren egyben az új kul-
turális évad nyitánya is
volt.

A szervezõk ezúttal
is úgy építették fel

a mûsort, hogy az isko-
lakezdés elõtt még egy
igazán tartalmas napot
tölthessenek el együtt a
családok. Kézmûves
foglalkozások, játszó-
ház, mese- és bábelõ-
adások várták a gyere-
keket, a felnõttek pedig

egyebek mellett  külön-
leges táncokkal (zumba,
latin ritmusok, salsa) is-
merkedhettek. 

Az idei sztárfellépõ,
Nagy Feró és a Beatrice
koncertjével ért véget az
Óbudai Nyár kulturális
programsorozata.

Hékás-Békással zárult az Óbudai Nyár

Beatrice koncert a Csobánka téren

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Magyarország virága
A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE)
foto-dokumentációs kiállítást rendez „Magyaror-
szág virága - Árpád-házi Szent Erzsébet emlékeze-
te Európában és a világban“ címmel. A kiállítás
szeptember 30-ig tekinthetõ meg a Balassi Intézet
Márton Áron Szakkollégiumának Galériájában.
„Sárospataktól - Wartburg váráig és Cambrai-tól -
Ciprusig; az életút és mûvészi ábrázolások nyomá-
ban“ címmel tartanak rövid áttekintést vetített felvé-
teleikkel Benyik Béla, Deák Piroska és Messik Mik-
lós egyesületi tagok szeptember 27-én 19 órai kez-
dettel a szakkollégium Márai termében. (Cím: Kuni-
gunda útja 35.)

Népmese napja
A fenti címmel rendez programot a családoknak, ki-
csiknek és nagyoknak szeptember 30-án a Népme-
sék Világa Kulturális Egyesület a Szent József Kö-
zösségi Házban. Mesemondás, bábjáték, kreatív és
játékos foglalkozások, táncbemutató, mesemondó
verseny és mesekiállítás várja a látogatókat. (A
részletes program a www.nepmesekvilaga.hu olda-
lon olvasható. Cím: Békásmegyer-Ófalu, Templom
utca 20).

Új dimenziók az idõskorban
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában
„Új dimenziók az idõskorban, avagy lelki egészsé-
günk megtalálása és fenntartása“ címmel tart elõ-
adást dr. Visnyik Katalin Phd. pszichológus október
4-én 17 órától a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Óbudai könyvtárában. (Cím: Fõ tér 5.)

Somos képei
A VI. Szakrális Mûvészetek Hete programjához
kapcsolódóan Somos Miklós festõmûvész emlékki-
állítását láthatják október 5-ig az Óbudai Kulturális
Központ San Marco Galériájában. (Megtekinthetõ:
hétköznapokon 8-tõl 16 óráig. A belépés ingyenes.
Cím: San Marco utca 81.)

Mesekert 
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában
október 6-án 11 órakor az Aranyszamár Bábszín-
ház „Mesekert“ címû elõadásával várja a családo-
kat a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Békásmegye-
ri Könyvtára. (Cím: Füst Milán utca 26.)

Grafikai mozaikok
Kõhegyi Gyula grafikusmûvész ex libriseibõl és kis-
grafikáiból válogatott „Grafikai mozaikok“ címû kiál-
lítása október 16-ig látható a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Békásmegyeri Könyvtárában. (Cím: Füst
Milán utca 26.)

Életmû ajándékba
Tóth József „Füles“ a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumnak adományozza teljes
életmûvét. Ebbõl az alkalomból kiállítást rendeznek
az adományozott plakátokból. (Megtekinthetõ: októ-
ber 28-ig, keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig. Cím:
Kiskorona tér 1.)

Programok a Jövõbarát Alapítványnál
Új programokkal nyitott szeptember elején a Jövõ-
barát Alapítvány. Kangoo, argentín tangó tanfolyam,
nyílt sportdélután szerepel az „étlapon“. (Részletes
információk: www.jovobarat.hu)

1 982. október 25-én,
Óbudán a Zichy-kas-

télyban alakult meg a
Krúdy Gyula Irodalmi
Kör. Írók, költõk, újság-
írók, esztéták célul tûzték
ki, hogy ápolják a
Krúdy-hagyományt és az
irodalom népszerûsítése
mellett segítik a fiatal al-
kotókat, irodalmi mû-
helyt létesítenek. A jubi-
leum alkalmából jelent
meg az irodalmi kör an-
tológiája „Három évti-
zed“ címmel, Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata támogatásával. 

* * *
Krúdy Gyula születé-

sének 134. és a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör

megalakulásá-
nak 30. évfor-
dulóját ünne-
pelve emlék-
estet rendez-
nek október
18-án 16 óra-
kor a Kéhli
vendéglõben.

Program: 16
órakor koszo-
rúzás a Krúdy
emlékháznál,
az író szobrá-
nál és a Kéhli
vendéglõben.
A kitüntetése-
ket és a tagsági
igazolványokat ezt köve-
tõen adják át. Beszédet
mond Bús Balázs polgár-
mester. Az esten bemutat-

ják a „Három évtized“
címmel nemrégiben meg-
jelent antológiát. (Cím:
Mókus utca 22.) 

30 éves a Krúdy Gyula Irodalmi Kör

A Varga Imre Kiállítóház
új programsorozattal várja
a látogatókat. Az Alkotó-
napok résztvevõi játszhat-
nak és egyedi szobrokat,
használati tárgyakat ké-
szíthetnek. 

O lyan keresgélõs já-
tékokkal indulnak

a programok, melyek
során a résztvevõk egy-
re jobban megismerhe-
tik a múzeumban talál-
ható szobrokat és a hoz-
zájuk kapcsolódó törté-
neteket. Ezután minden-
ki elkészítheti saját al-
kotását. Minden alka-
lommal más technika
kerül elõtérbe: lesz
agyagozás, origami, sõt
kipróbálhatják a papír-
masé és a gipszes géz
technikáját is. Ajánlott
korosztály: 6-18 évesek. 

Az Alkotónapok prog-
ramja 10 órakor kezdõ-
dik és 13 óráig tart:
szeptember 23-án - Uta-

zás a szobrok nyomá-
ban; október 21-én - Be-
szélõ tárgyak; november
18-án - Tûz, víz, repülõ;
december 9-én - Képek,
hangok, illatok.

Amennyiben szeret-
nének értesítést kapni a
programokról, jelent-
kezzenek a Varga Imre
Kiállítóház levelezõlis-
tájára! Részvételi díj:
800 forint. Kísérõjegy:
400 forint. Az Alkotóna-

pokon csak limitált szá-
mú résztvevõt tudnak
fogadni, ezért az elõze-
tes regisztráció szüksé-
ges az alábbi elérhetõsé-
geken. 

(További információ
Tóth Annánál a vialko-
tonapok@mail.btm.hu
e-mail címen, vagy a 06-
20-566-8084-es telefon-
számon. Helyszín: Var-
ga Imre Kiállítóház,
Laktanya utca 7.)

Alkotónapok Óbudán: történetek,
érdekességek, játékok

A„Buda-Pesti Hori-
zont“ címû fotó- és

várostörténeti kiállításhoz
kapcsolódóan október 6-
án 11-tõl 14 óráig családi
napot szerveznek a Kis-
celli Múzeumban. Legány
Csaba és Legány Zsolt

„Panorámafotózás a digi-
tális korszakban“ címû
elõadását 11 órától hall-
gathatják meg az érdeklõ-
dõk. Az ugyancsak 11
órakor kezdõdõ foglalko-
záson a kisebbeket óriás
városkép-puzzle kiraká-

sára várják, míg a na-
gyobbak és a felnõttek a
kiállítás közös felfedezése
után kollázs technikával
készíthetik el a mai Buda-
pest szubjektív panorá-
maképét. (Cím: Kiscelli
utca 108.) 

Saját készítésû panorámakép Budapestrõl
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� TV és monitor szerviz (LCD, LED,
Projektoros, plazma, CRT) 1039 Bp., Madzsar
J. 9. (zöld szolg. ház). Kiszállás ingyenes. Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401. Nagy István
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06(20)972-0347, 403-
9357, 06(30)589-7542 
� Redõnygyártás mûhelyáron! Reluxa-ké-
szítés, javítás, szalagfüggöny, három munka-
nap alatt. Tel.: 370-4932 
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a ke-
rületi lakosok szolgálatában.(Ingyenes kiszál-
lás.) Várhidi Gábor. Tel.: 250-0921,
06(20)972-5032
� Tévéjavítás azonnal helyszínen! (Orion,
Videoton, Grundig, ITT-NOKIA, Nordmende,
Vestel, Samsung). Tel.: 06(20)471-8871
� Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Fürdõszobák, konyhák teljes körû
felújítása, átalakítása! A legkisebb munkától a
teljes lakásfelújításig, anyagbeszerzéssel, ha-
táridõre! Tel.: 06(30)960-4525
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� 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
� Redõn� Óbudán, Budán non-stop hûtõ,
fagyasztó, automata mosógép szerviz. Javítás
esetén ingyenes kiszállással, garanciával 3
órán belül. Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864.
Kovács Sándor.
yszerelés, javítás, gurtnicsere, párkányok, szú-
nyogháló, harmonikaajtó, reluxa-, szalagfüg-
göny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� Riasztó szerelés, kamerarendszer telepítés
hétvégén is. Ingyenes felmérés! www.hazri-
aszto.hu, Tel.:06(20)338-5882
� Kõmûves gyorsszolgálat. Felújítás - javí-
tás - átalakítás - gipszkartonozás, kismunkák
specialistái. Tel.: 06-30-294-96-70
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást, sze-
gélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Jenõ
kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-0479
� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Ajtó-, ablakdoktor, mindenféle ajtók, ab-
lakok illesztése, javítása, zárak cseréje (pl.
kétszárnyú ablak zárszerkezetének cseréje),
szigetelése garanciával. Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos. Tel.:  06(70)550-0269
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
�Festés, mázolás, tapétázás magánszemélyek-
nek, társasházaknak garanciával. III kerületben

kedvezmény! Tisztaság, pontosság! Ingyenes
kiszállás! Tel.: 256-4425, 06(20)994-7726
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu
� Fa-mûanyag ablak cseréjét vállalom ga-
ranciával, kõmûvesmunkával, sittszállítással.
Ingyenes felmérés. Tel.: 06(70)545-1869
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Parkettarakás, javítás, csiszolás, lakko-
zás, festés, 10 év garanciával. Tel.:
06(30)990-1778
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu 
� Kertészeti munkákat vállalok: fakivágás,
ásás, bozótirtás, kaszálás, permetezés, stb.
Tel.: 06(30)602-6925
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Lépcsõház takarítását, kertgondozást,
permetezést vállalok vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Kõmûves munkát, burkolást, vakolást,
külsõ hõszigetelést, térkövezést vállalok. Ha-
táridõre, garanciával! Tel.: 06(20)234-0811
� Ágak, gallyak aprítékolását, tûzifára való
fûrészelést vállalok. Hívjon bizalommal. Tel.:
06(30)456-6990

� Redõny és rovarháló közvetlenül a gyár-
tótól. Más árnyékolástechnikai termékek is.
Gyors és pontos munkavégzés. Tel.:
06(70)615-4638
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Villanyszerelés, javítások, bõvítések, fel-
újítások, új munkák, tetõelszívók és villany-
tûzhelyek javítása. Tel.: 06(30)970-6257
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése 22 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.: 325-
8387, 06(30)932-2637, befokkt@gmail.com
www.befokkt.hu
� 1987 óta mûködõ kft. tetõszigetelést vállal
10 év garanciával. Társasházi felújítási mun-
kák kivitelezését is vállaljuk. Tel.: 06(30)931-
3203 Czetu Kft. Czere Zoltán. Tel.: 405-4603

�Fogsorok, hidak készítése, javítása soron kí-
vül, fogszabályozó, fogfehérítõ. Mozgáskorlá-
tozottakhoz házhoz megyünk! Hétvégi ügyelet!
Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös Kata-
lin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisz-
tina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06(30)222-3016

� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10. a kórház
utcai pacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Fogsorkészítés akció! Kivehetõ mûfogsor

most csak 39.500 Ft/fogsor. Gyorsan, ponto-
san dolgozunk. Hívjon bizalommal! Tel.:
06(30)737-5251
� 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
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos magán-
rendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési idõ:
kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés: 06(30)894-
5613. Gyermek-felnõtt mozgásszervi betegsé-
gek kezelése, csecsemõ csípõszûrõ vizsgálat.

� 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
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-
szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-4646

� Dajka, kisgyermekgondozó, gyógypeda-
gógiai asszisztens képzés. Kasza Szakképzés.
Tel.: 276-5918, Ny.01006404

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Tel.: 367-8160, 06(20)243-
9043. E-mail: wagner.dora@freemail.hu
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� 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 beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, rugalmas idõ-
beosztással.  Tel.: 06(20)418-8672
� Általános iskolások korrepetálása mate-
matikából, fizikából, kémiából, irodalomból,
nyelvtanból, történelembõl. Tel.: 06(30)952-
1579
� Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga,  nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
� Angol, olasz, orosz minden szinten, diplo-
más nyelvtanárnál, hatékonyan. Tel.:
06(30)587-8329
� Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855
� Angol anyanyelvû diáklány nyelvoktatást
vállal. 2800 Ft/60 p. Tel.: 06(70)239-9813
� Több évtizedes gimnáziumi és felsõoktatá-
si tanítási tapasztalattal rendelkezõ fõiskolai
tanár biológiából és földrajzból középszintû,
és emeltszintû érettségire felkészítést vállal.
Tel.: 06(20)260-7362
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-

pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06(30)552-1269

� Angol és francia nyelvórák tapasztalt
nyelvtanárnõnél, személyre szabott órarend-
del, akciós áron. Tel.: 06(30)595-0498

� Kaszásdûlõn a Huszti úti garázssoron, ga-
rázs eladó. Irányár: 2,5 MFt. Érdeklõdni:
06(30)984-0866
� Lakásra cserélném megüresedett ráckevei,
Duna közeli családiházam. Nappaliszoba, há-
ló, étkezõskonyha, fürdõszoba. Nagyon jóál-
lapotú, thermoablakok, cirkófûtés, cseréptetõs.
Költségeket vállalom. Tel: 06(30)961-3017
� Budakalászon, zsákutcában, 160 nm-es,
családi ház, nappali+5 szobás. Nagycsalád-
nak ideális. Irányár 36 millió Ft. Tel.:
06(30)724-3421
� Garázs eladó Pók utcai lakótelepen,
Nánási úton, víz van. Tel.: 06(20)772-6819
� Békásmegyer-Ófalun 200 négyszögöl
zártkert, kis kõházzal, családiházas környé-
ken tulajdonostól eladó. Tel.: 06(30)358-1883

� Gyógytornász, jóga, masszõr, stb. bérlõ-
társat keresek tornateremként mûködõ lakás-
ba.Tel.: 06(30)921-6559
� 1100 Ft/nm-tõl iroda kiadó 10-80 nm-ig, a
Flórián tértõl 200 m-re, fõútvonalon, kiváló
közlekedés, parkolás. Tel.: 06(20)943-9619

� Garázs a Tímár utcában kiadó október 1-
jétõl. Tel.: 06(20)941-8889

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Hegesztett hálók széles választékban,
4×4×150×150×2150×5000 már 2.706,-
Ft/db+Áfa-tól! Tímár Vasker. Kft. Pilisvörös-
vár, Szent László u. 6. Tel.: 26-363-900,
www.timarvasker.hu

� ÓBUDA ANTIKVÁRIUMUNKNAK
készpénzért vásárolok könyveket, könyvtára-
kat, képeket, képeslapokat. 19 éve az óbudai
közönség szolgálatában. Tel.: 388-7332
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumnak vásárolok. 100 könyv felett
díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� Eladó kétszemélyes rézágy éjjeli szekré-
nyekkel, ára 25.000 Ft. Tel.: 06(20)393-3031

� Készpénzért vásárolunk! Aranyat,
ezüstöt, briliáns ékszereket, festményeket,
órákat. Arany: 6800 Ft-10 000 Ft, Ezüst:
150-300 Ft, VII. Wesselényi u. 19, Tel.:
317-9938, XIII. Hollán E. u 4. Tel.: 350-
4308, II. Margit krt. 51-53. Tel.: 316-3651.
Tekintse meg interneten a Loui’s Galériát!

Régiség

� Arany-ezüst felvásárlás! Világpiaci
áron! Arany: 6600-13800 Ft/g, ezüst: 130-
540 Ft/g. XI. Fehérvári út 21/a. Tel.: 786-
8224

Elad-vesz

� Rómain családi ház, külön bejárat, 65
nm, két vagy három szobás lakás bútorral
vagy anélkül  kiadó. Tel.: 06(30)400-4195

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszú távra ki-
adók parkolóhelyek a Belváros VI. ker. Király
utca 30-32. társasház (Király Udvar) mélyga-
rázsában, havi 31.250 forintért. Tel.: 267-
0525/18-as mellék, munkaidõben (8-16 óráig)

Kiadó

Ingatlan

� Német anyanyelvû nyelvtanár tanít
kezdõtõl a haladó szintig. Tel.: 06(20)384-
9020

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

Oktatás

� Dr. Szerecz László fogszakorvos várja
pacienseit a Teréz kõrúton. Tel.:
06(30)857-5538

� Az asztrológia bemutatása címû elõ-
adás személyre szabott rajzelemzéssel. El-
sõ alkalom: 2012.10.12. Jelentkezés és in-
formációk: Jenei Viktória kineziológus,
06(30)718-3304

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

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

Egészség

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

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

Szolgáltatás
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Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Függönyvarrás (180 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

Hirdetési méretek Árak
(oldal) (mm) fekete-fehér
1/1 (190×272 mm) 200 000 Ft
1/2 (190×134 mm, fekvõ) 100 000 Ft
1/2 (93×272 mm, álló) 100 000 Ft
1/4 (93×134 mm, álló) 59 000 Ft
1/8 (93×65 mm, fekvõ) 39 000 Ft
1/16 (44×65 mm, álló) 25 000 Ft
1/32 (44×31 mm, fekvõ) 10 000 Ft
Az árak az áfát (27%) nem tartalmazzák.
Színfelár: + 25%. Hátsó borító: + 25%. Negatív: + 20%. Elhelyezési felár:
+ 20%. Tervezési díj: + 10%.
Apróhirdetés árak: 10 szóig 1900 Ft + áfa/alkalom. Kiemelt apróhirdetés: 10
szóig 3800 Ft + áfa/alkalom. (Egy hirdetés minimum 10 szó.) Tíz szó fölött
(legfeljebb 20 szóig) szavanként 200 Ft + áfa.

Hirdessen az Óbuda Újságban!
66 700 példány - minden postaládában! 
impress.hirdet@gmail.com; Tel.: 430-1250, 267-0525

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket,
érméket, képeslapot, porcelánt, egyéb régisé-
get vásárolunk: VI. Andrássy út 16. Tel: 266-
4154
� 40. házassági évfordulóra Mednyánszky
László, Scheiber Hugó festményt vásárolnék
30/3036940. Tekintse meg interneten a
Loui’s Galériát
� Arany - ezüst felvásárlás. Arany: 6000 Ft-
tól 10 000 Ft-ig, Ezüst: 80Ft-tól 120 Ft-ig Üz-
let: V. ker. Kígyó utca 4-6. fszt. 1., Nyitva:
10-15-ig, 06(20)590-5284
� Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket -
rossz állapotút is - vásárol tanári diplomás fi-
atalember és lomtalanítást vállal. Tel.:
06(20)924-4123

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

� Ingatlanirodánk a III. kerületben helyis-
merettel rendelkezõ üzletkötõket keres. Vár-
ható jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor
portfóliót biztosítunk. Jelentkezés:
csic@csic.hu
� Fodrászt, kozmetikust keresek frekven-
tált szalonba, kedvezõ feltételek! Tel.:
06(70)371-3121, Gabi
� Óbudai szépségszalonba fodrászt, vállal-
kozóival, váltótársnak keresek. Érdeklõdni:
kozmetikus Zsuzsinál. Tel.: 06(70)364-8922;
www.levendulaszalon.hu

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ!
Tel.: 06(20)956-4084
� 2 éve nyugdíjazott, munkájára igényes be-
járónõ családoknál takarítást, házvezetést,

gépkocsival ügyintézést vállal. Tel.:

06(70)316-15-30

� Iskolabusz, óvodásoknak is! 24+4 fõs

biztonsági övvel ellátott, klímás. Tel.:

06(20)924-3883, E-mail: gyuszili1@t-

online.hu

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-

lommal illetve nagytakarítást is. Tel.:

06(20)310-8476

� Személyiségközpontú, megbízható, igé-

nyes társkeresõ a XII. kerületben. R. Zsu-

zsanna 06(30)602-0094

� Miért maradna egyedül? Budai Társköz-

vetítõ a III., XII. kerületben: 06(30)555-8444

� Elcserélném Maruti (600 köbcentis, júni-

usban vizsgáztatva) kocsimat Suzuki 1000-re.

Tel.: 06(30)493-3067

� Szeretnél színpadon táncolni? Akrobati-

kus rock&roll, aerobic, modern tánc 6-14

éveseknek a Csillaghegyi Közösségi Házban.

Próbáld ki Te is! Tel.: 06(30)598-3168 

� Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr.

Felber Mária fõiskolai docens 2012. augusz-

tus 30-án elhunyt. Szerettünktõl szeptember

20-án vettünk végsõ búcsút az óbudai temetõ-

ben. Rokonai, barátai, munkatársai, tanítvá-

nyai

Halálozás

Tánctanítás

Autó

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

ABudapest III. Kerületi Pol-
gárõr Egyesület továbbra is

várja a nagyobb közbiztonságra
vágyó kerületi lakosokat tagjai kö-
zé. Szerdánként 15-tõl 19 óráig
ügyeletet tartanak a Kaszásdûlõ
utca 7. szám alatti irodájukban,
ahol az érdeklõdõk megismerked-
hetnek a polgárõri szolgálat köve-
telményeivel, az ügyeletes polgár-

õrök fogadják a bejelentéseket, il-
letve bûnmegelõzési-áldozatvé-
delmi tanácsokkal látják el a hoz-
zájuk fordulókat. 

Kapcsolattartási lehetõségek: a
+36-30-621-6088-as telefonszá-
mon és a polgaror.obuda@
gmail.com elektronikus címen. Az
egyesület honlapja a www. pol-
garorobuda.hu címen érhetõ el.

KKIIPPUUFFOOGGÓÓ 
KKLLIINNIIKKAA

Kipufogó dobok, sportdobok
készítése, szerelése, javítása

KIPUFOGÓK

Katalizátorok felszerelése 
garanciával. BRUTUS kipufogók, 

MÛSZAKI VIZSGA
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

A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ

KEZELÉS AZ

ÉRSZÛKÜLET
ELLEN

II. Árpád fejedelem u. 35.

Tel.: 220-4641, 20/349-4277

ÕSZI AKCIÓ!

Festmények a sörözõben 
Nagurszky Norbert III. kerületben élõ autodidakta festõ „Gravitáció“ cí-
mû kiállítása Békásmegyeren, a Viktória sörözõben (Hímzõ utca-
Pünkösdfürdõ utca sarka) látható. A képek nem a sörözõ belsõ teré-
ben találhatók, hanem az utcafrontról tekinthetõk meg.A mûvész azért
állította ki festményeit, hogy egy kis színt varázsoljon a békásmegyeri
emberek hétköznapjaiba. (Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.)

A szeptemberben megrendezett
Nike Budapest félmaratoni futóver-
seny számai is azt mutatják, hogy a
III. kerületben sokan kedvelik a fu-
tást. 261 kerületi lakos ért célba
(175 férfi és 86 nõ). A létszám dol-
gában csak két kerület elõzte meg
Óbudát. Most újra izgalomban a fu-
tótársadalom (16400-an vettek részt
a tavalyi futófesztiválon), hiszen ok-
tóber 7-én indul, és újra átfut a III.
kerületen is a 27. SPAR Budapest
Maraton, a futásban a „király-
kategória“.

A z utóbbi 25 évben a Buda-
pest Sportiroda szervezte

maratonokon már több mint 40
ezren futották le a 42 kilomé-
tert. Idén minden korábbinál
több szurkolót várnak a szerve-
zõk, részükre külön versenye-
ket írnak ki, értékes díjakkal
(www.szurkoljvelunk.hu). Ta-
lán egyszer Budapesten is olyan
sokan buzdítják az útvonal mellõl
a futókat, mint ahogy az külföl-

dön szokás, s ahogy legutóbb a
londoni olimpia közvetítésekor is
láthattuk. Nem véletlen a szurko-
lói kampány jelmondata: „Kell a
hangod, kell a tapsod!“

Az óbudaiaknak egy plusz ok
az indulásra: ha a versenyt váltó-
ban vállalod és szerepel a csa-
patnevetekben az Óbuda szó,
akkor a csapat minden tagja
nyer egy kulacsot az Óbudai
Sport Kft.-tõl.

Nem kell mást tennetek, csak
behoznotok a verseny után a rész-
vételt igazoló rajtszámot és máris
egy „Óbuda Sportos” frissítõ ku-
lacs boldog tulajdonosai lehettek.
(Az egyénileg induló óbudaiakat
is megilleti majd a szuperkulacs.)

A kulacsok 2012. október 8.
és 26. között vehetõk át a III.
Rádl árok 1. szám alatt, az
Óbudai Sport és Szabadidõ
Nonprofit Kft.-nél, hétköz-
napokon 9-13 óra között.

(Bõvebb információ:
www. futanet.hu)

Nyerj egy kulacsot!

Óbuda az élbolyban fut

Csatlakozhatnak a helyi polgárõrökhöz 
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Fogadóórák – Közérdekû

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái
Béres András elõzetes egyeztetés alapján 
(Lehet Más a Politika) a 06-30-211-6111-es számon.
Mihalik Zoltán minden hónap harmadik hétfõjén, 17-tõl 18 óráig
(Itt Élünk Egyesület) a képviselõ-testületi irodában (Fõ tér 2.)
Szanyó Miklós minden hónap elsõ szerdáján 17-tõl 19 óráig
(Jobbik Magyarországért a III. kerületi Jobbik irodában (Kabar utca 11.) 
Mozgalom) Elõzetes egyeztetés alapján más idõpont 

is kérhetõ: 06-30-377-1857.

Az MSZP-frakció képviselõinek fogadóórái
Czeglédy Gergõ elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Kiss László elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.

Dr. Simonka Csaba elõzetes egyeztetés alapján a 368-9464-es

(kompenzációs listáról) számon, a Mókus utca 1-3. szám alatt.
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Gyakran elõfordul, hogy a közeli családtagok
vagy barátok elõbb érzékelik a hallás romlását,
mint az az érintett, aki valóban hallásproblémá-
val küzd. A Bécsi út 52. szám alatt található
Amplifon Hallásközpont munkatársainak ta-
pasztalata szerint a következõ árulkodó jelek
nagy valószínûséggel a hallás valamilyen mérté-
kû romlására utalnak. Figyeljünk oda ezekre a
tünetekre, és segítsünk az érintetteknek!

1. Bár Ön bántóan hangosnak találja a rádió
vagy a televízió hangját akkor, amikor egy család-
tagja vagy ismerõse lakásába érkezik, a házigazda
nem érzékeli a normálisnál erõsebbnek a hangerõt.

2. Anagypapa, nagymama (édesapa, édesanya)
gyakran visszakérdez a beszélgetések során, gyak-
ran félreért szavakat, és emiatt félreértelmez mon-
datokat. Társaságban félrevonul, sokszor kivonja
magát a nagy családi beszélgetésekbõl, esetleg
mogorva lesz. Úgy tesz, mintha figyelne, de való-
jában nem pontosan érti, hogy mirõl is van szó. 

3. Nem szívesen jár el otthonról. Ha ritkán
színházba is elmegy, nem érti a szereplõk szöve-
gét, emiatt nem figyel, akár el is aludhat elõadás
közben.

4. Többször elõfordul, hogy nem hallja meg a
telefoncsörgést vagy a kapucsengõ jelzését.

5. Nehézkessé válnak a telefonos beszélgeté-
sek vele, mivel nem mindig a kérdésre válaszol.
ennek egyik oka a beszédértési problémák mellett
az is lehet, hogy nem tudja kompenzálni a rossz
hallását azzal, hogy szájról olvas.

Ha ezek közül legalább egy tünetet észlelt a
családtagjainál vagy a környezetében élõknél,
kérjen nekik idõpontot, és hozza el õket egy in-
gyenes hallásvizsgálatra a III. kerület, Bécsi út 52.
szám alatt található Amplifon Hallásközpontba!
Rendel: Dr. Ferenczi Zsuzsa fül-orr-gégész és
audiológius fõorvos. Ne feledje: minél elõbb ke-
zeljük a fennálló problémát, annál elõbb sikerül
megoldani azt!

A hallásproblémákkal élõk gyakran érzik kirekesztve magukat a társalgásból

Az 5 árulkodó jel: figyeljünk rájuk!

Az Óbudai Múzeum nyilvános, egyfor-
dulós pályázatot hirdet „Kastély Kávé-
zó“-jának üzemeltetésére.

Helyszín: 1033 Budapest Fõ tér 1. Az
Óbudai Múzeum új, Szentlélek téri bejára-
tánál lévõ kávézóhelyiség.
Leírás: a kávézó területe 27 m2. A vendég-
tér kb. 15 fõ egyidejû tartózkodására alkal-
mas. Tavasztól õszig lehetõség van aszta-
lok és székek kihelyezésére, a Szentlélek
térre, kb. 50 m2 területre. A kávézó ven-
dégtere és konyhája bebútorozott, az üze-
meltetéshez szükséges eszközökrõl (pl. ká-
végép, hûtõk, stb.) a pályázónak kell gon-
doskodnia. A kávézó nyitva tartása a mú-
zeum nyitva tartási idejéhez igazodik, ese-
tenként alkalmazkodva az intézmény
egyéb programjaihoz. A kávézó takarítá-
sát, tisztítását az üzemeltetõ végzi.
Az üzemeltetõ kizárólag a múzeum által
megadott („Kastély Kávézó“) elnevezést
használhatja. A kiíró elvárja a kávézó meg-
jelenésének egységességét, többek között
a mûködtetõ személyzet egységes öltöze-
tét. Az üzemeltetés során a kávézó vendég-
körének bõvítése az üzemeltetõ feladata.
Üzemeltetési díj: az ajánlatnak tartalmaz-
nia kell a bérleti díj ajánlatot (Ft/hó),
amely tartalmazza a rezsi (fûtés, villany,
víz) költségeket is. 
A pályázaton való részvétel feltétele: a
pályázaton minden jogi személy és jogi
személyiséggel rendelkezõ gazdasági tár-

saság, egyéni vállalkozó vagy ezek kon-
zorciuma részt vehet, aki, illetve amely
társaság gazdasági tevékenység folytatásá-
ra jogosult.
Az ajánlathoz mellékelni kell: a kávézó
üzemeltetésének részletes üzleti tervét, kü-
lönös tekintettel a mûködés profiljára, ter-
mék- és szolgáltatáskínálat megjelölésére,
a vendégkör kiépítésének ösztönzését szol-
gáló eszközök megjelölésére, kitérve az
egyes árkategóriákra is.  
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pá-
lyázó nevét, címét; cég esetén 30 napnál
nem régebbi eredeti, vagy közjegyzõ által
hitelesített cégkivonatot; aláírási címpél-
dányt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó
nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene
csõd- vagy felszámolási eljárás folyamat-
ban; nyilatkozatot, hogy nincs ellene fo-
lyamatban végrehajtási eljárás; 30 napnál
nem régebbi APEH igazolást; 30 napnál
nem régebbi Vám és Pénzügyõrség Orszá-
gos Parancsnoksága által kiadott igazolást;
a pályázó vendéglátó tevékenységének
végzéséhez szükséges érvényes hatósági
és igazgatási engedélyeket (pl.: mûködési
engedély, ÁNTSZ engedély, stb.); a „Kas-
tély Kávézó“ üzemeltetésére vonatkozó el-
képzeléseket. 

A pályázat lebonyolításának idõrendje 
A pályázat meghirdetésének kezdete:
2012. szeptember 20. A pályázat beadási
legvégsõ határideje: 2012. október 30.

Apályázatot zárt borítékban, 1 eredeti pél-
dányban, postai úton az Óbudai Múzeum,
1033 Budapest Fõ tér 1. címre kell eljuttat-
ni „Kastély Kávézó“ tárgymegjelöléssel.
A pályázat eredményhirdetése: 2012. no-
vember 9. 10 óra. Helyszín: Óbudai Múze-
um, 1033 Fõ tér 1., gazdasági iroda.
Az üzemeltetés tervezett kezdete: legké-
sõbb 2012. december 1.
A pályázati eredményhirdetést követõen a
kiíró 2 éves üzemeltetési szerzõdést köt a
nyertes pályázóval. 
A pályázat elbírálásának szempontjai: a
pályázat elbírálásánál kiemelkedõ szem-
pontok a pályázat kreativitása, illeszkedé-
se az Óbudai Múzeum arculatához, vala-
mint a havi bérleti díj összege.
Információt kérhet: a pályázati kiírással
kapcsolatban további felvilágosítás kérhe-
tõ Gálfi Ágnes gazdasági igazgatótól az
agnesg@obuda.hu e-mail címen. A pályá-
zati kiírás a www.obudaimuzeum.hu ol-
dalon is megtalálható.

Pályázat kávézó üzemeltetésére 

Elektronikus levelezési lista vállalkozóknak
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kerüle-

ti vállalkozók részére elektronikus levelezési

listát mûködtet, melyen keresztül e-mailben

értesülhetnek az õket érintõ aktuális országos

pályázatokról. Amennyiben szeretne rákerülni

erre a listára és értesülni a friss pályázati lehe-

tõségekrõl, írjon a következõ e-mail címre:

kiss.nikolett@obuda.hu, tel.: 437-8601.
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Szeptemberi szonett
Rejtvényünkben Tóth Árpád: Szeptemberi szonett címû
versébõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõle-
ges 38. sorokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: E. S. T.). 14. Jófej
srác, névelõvel. 15. Új árat ad. 16. Pénzt tart. 17. Német elõadó-
mûvész, az elsõ kockában keresztneve elsõ betûje. 19. I. Q. 20.
Uránium, kálium és einsteinium vegyjele. 21. Kis híján lakásbeli
nyílászáró. 23. Kilo egynemûi. 24. Nyiss szájat. 25. Kálium, pro-
taktinium és vanádium. 27. Nemzeti Bajnokság. 29. Nagyszerû
ló. 31. Gabonát betakarítja, régiesen. 33. Tréfás apa. 35. … Flóri-
án, színészünk, névelõvel. 37. Palánta része! 38. Átkarolja. 40.
Névelõs orosz uralkodók. 42. Jódok. 43. Holland, norvég és né-
met autók jele. 45. Taxis váltótárs. 47. Néma zakó! 49. Anion tár-
sa, névelõvel. 51. Honlapban van! 53. Egyházfi. 55. Maszk része!
56. Lehullat. 58. Buta. 60. Lábbal odaütõ.
FÜGGÕLEGES: 1. Amerikai hordozórakéta. 2. Jutából ké-
szül. 3. Egyik bankónk. 4. Déli városunk. 5. T. P. A. 6. Kiejtett
mássalhangzó. 7. Titokzatosság. 8. Egyik madarunk. 9. Rápa-
kol. 10. Nehézség. 11. Szák belseje! 12. Érinti. 13. Nyilas Mi-
si kapta. 18. Olasz és belga autók jele. 21. … Bernadett, szí-
nésznõnk. 22. Sertéshús rész, fordítva. 24. Tantál vegyjele. 26.
… Kilmer, amerikai színész. 28. Egyik irány. 29. Szemhéjon
van. 30. Tõle lefelé szórja a port. 32. Vidék. 34. Angol toll. 36.
Észak-afrikai város. 38. Az idézet másik fele (zárt betûk: S.
M. U. J.). 39. Még jobban. 41. Puha fém. 44. Éneke. 46. USA
ûrhajós a kezdeti idõkbõl. 48. I-vel a végén orosz tenger. 50. Álló-
víz. 51. Közel az angoloknál. 52. Becsukható szerkezet. 54. Táp be-
tûi keverve. 56. Megkevert lap! 57. Tartóeszköz. 59. Az ozmium
vegyjele. 61. Utóirat rövidítése angolul. Ipacs László

A szeptember 10-én megjelent, „Becsengettek“ címû 
rejtvényünk megfejtése: 

„Mustármag Keresztény Iskola; Harrer Pál Általános Iskola“.

HAHOTA
A skót feleség mondja a
férjének:
- Vennünk kellene egy
függönyt az ablakra,
mert a szomszéd min-
dig kukucskál, ha a lá-
nyunk vetkõzik.
- Tudod mit? Inkább te
vetkõzzél az ablak elõtt,
és akkor majd õ vesz
függönyt az ablakára! 

* * *
A pincér odamegy a
vendéghez:
- Ennél az asztalnál, mi-
kor megrendelték az
ételt, egy öregember ült
egy kisfiúval. Nem tudja
hova lettek?
- Az öregember meghalt,
a kisfiú meg én vagyok...

* * *
- Ej, hát milyen pincér
maga? - bosszankodik
a vendéglõs - Már
megint eltört egy pezs-
gõspoharat. Remélem
ez volt az utolsó!
- Nem, fõnök, még van
belõle három.

* * *
- Mondja, pincér, mit ke-
res az asztal alatt? -
kérdi fizetés után a ven-
dég az étteremben.
- Nézem, hogy nem
pottyant-e oda a borra-
való.

Nagy volt a nyüzsgés a Ró-
mai-parton augusztus 23-tól
26-ig. A szokatlanul élénk
vendégjárást a Hal és Bor
Fesztivál várható gasztronó-
miai élményei generálták. 

Anégynapos családias
rendezvény gazdag

programjában természete-
sen a hal és a bor játszotta
a fõszerepet. Az ételek lis-
táján bajai és szegedi ha-
lászlé, halpaprikás túrós
csuszával, haltepertõ, sült
halak szerepeltek, de gu-
lyásleves, birka-, marha-
és pacalpörkölt is fõtt a
bográcsokban. A finom
ételekhez finom borok is
társultak, több ismert ha-
zai borászat kínálta a fi-
nom nedûket. 

A fesztivál szervezõinek
teljesült az az óhaja, hogy

az embereket megismer-
tessék a magyar konyha
tradicionális fogásaival, az
egészséges táplálkozás
szokásaival, gyarapítsák
ismereteiket a hal- és bor-
kultúra terén. Örömmel ál-
lapították meg, hogy a
fesztivál létszámban és a
fogyasztás terén is várako-
zás felett sikerült. Elsõ ren-
dezésük még kisebb fenn-
akadásokkal zajlott, a jö-
võben viszont tapasztala-
tokkal gazdagodva már
profi szintû rendezvénnyel
szeretnék folytatni a Hal és
Bor a Római-parton Fesz-
tivált.

A látogatók egyöntetû
véleménye: kikapcsoló-
dásnak, gasztronómiai él-
ménynek is jó volt a négy-

napos eseménysorozat.
Kellenek az ilyen, hétköz-

napitól elütõ programok. 
L. A. 

Hal és Bor - a Római-part finoman

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A Vasas SC Röplabda Szak-
osztályának vezetõsége
szeptember 11-én sajtótájé-
koztatón számolt be az idei
év célkitûzéseirõl. Idén is
megrendezték a Vihar Le-
vente Nemzetközi Utánpót-
lás Tornát, Óbudát illetõen
pedig az eddiginél is na-
gyobb hangsúlyt kap az
utánpótlás-nevelés.

A2011/2012-es sze-
zon a felnõtt csapat

számára a nemzetközi po-
rondon hozott kiemelkedõ
sikereket. Bajnoki és Ku-
pa aranyat eredményezett
a Közép-európai liga és a
Challenege kupán való
megmérettetés. Ez dicsõ-
ség a csapatnak és nem-
zetközi ismertség a játé-
kosoknak - mondta Vatai
Gabriella, a szakosztály
igazgatója. 

A szezon végén ennek
következtében négy játé-
kos külföldre igazolt, ami
nehézséget okozott az idei
csapat összeállításával. Ez
figyelmeztetett bennünket
is arra, hogy az eddiginél
nagyobb hangsúlyt kell

fektetnünk az utánpótlásra
- folytatta Novák László,
az utánpótlás vezetõje.

A cél, hogy minél több
fiatal számára elérhetõ le-
gyen a röplabda, különö-
sen Óbudán, hiszen az inf-
rastrukturális lehetõségek
adottak a kerületben. Az
Óbudai Sport és Szabad-
idõ Nonprofit Kft. segítsé-
gével és támogatásával
feltérképezték a kerületi

iskolákat, lehetõségeket a
röplabdaoktatás bevezeté-
se érdekében. A bázis szé-
lesítése  elsõ lépéseként a
szakosztály öt kerületi is-
kolával kötött hosszútávú
együttmûködést.

Szeptembertõl az
Aquincumi, a Csillaghe-
gyi, a Fodros, a Krúdy
Gyula és a Zipernowsky
Károly Általános Iskolá-
ban indítanak röplabda-

oktatást, heti 2x1,5 órá-
ban. Az edzéseken felül
versenyzési lehetõséget is
biztosítanak a gyerme-
keknek.

A tervek kézzelfogható
bizonyítékaként a serdü-

lõcsapat szeptember vé-
gén Lévára, jövõ április-
ban Modenába utazik
versenyre. A XIV. Vihar
Levente Nemzetközi
Utánpótlás Tornát szep-
tember 15-én és 16-án
rendezték (képünkön).
Az idei év különlegessé-
ge volt, hogy hat külföldi
csapat is elfogadta a meg-
hívást, köztük az olasz
Anderlini Unicom
Starker csapata, mely
Olaszország egyik leg-
jobb utánpótlás-nevelõ
egyesülete - számolt be
dr. Durst János, a Vihar
Levente torna szervezõ-
bizottságának elnöke.

A sajtótájékoztatón
részt vett Fördõs László, a
szakosztály tiszteletbeli
elnöke, aki köszönetet
mondott Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzatá-
nak az évek óta tartó tá-
mogatásáért.

Középpontban az utánpótlás-nevelés

Röplabdaoktatás általános iskolákban

Kosárlabda mérkõzések

Az Óbudai Kaszások NB I-es csapatának mérkõzései
a 2012-2013 évi bajnokság õszi alapszakaszában.
1. forduló (szeptember 29.): Óbudai Kaszások-Eger.
2. forduló (október 5.): Baja-Óbudai Kaszások.
3. forduló (október 20.): Óbudai Kaszások-Salgótarján.
4. forduló (október 27.): Óbudai Kaszások-

Tiszaújváros.
5. forduló (november 4.): Debrecen-Óbudai Kaszások.
6. forduló (november 17.): Óbudai Kaszások-Nagy-

kõrös.
7. forduló (november 24.): Mezõberény-Óbudai Ka-

szások.
8. forduló (december 1.): Óbudai Kaszások-Hódme-

zõvásárhely.
9. forduló (december 15.): Kecskemét-Óbudai Ka-

szások.
10. forduló (december 21.): Eger-Óbudai Kaszások

(a tavaszi fordulóból elõrehozott mérkõzés).
Valamennyi találkozó kezdési idõpontja 18 óra. A
bajnokság a 11. fordulóval (Óbudai Kaszások-Baja)
2013. január 12-én folytatódik.

Huszonnegyedik idé-
nyüket kezdték meg

szeptember elején a
Krúdy Gyula Általános
Iskola labdarúgó-csapatai.
A MLSZ versenyrendsze-

rében játszó és a Mészöly
Focisulival karöltve dol-
gozó gyerekek hetente két
edzésen vesznek részt. Az
MLSZ és a Mészöly
Focisuli tornáin kívül in-

dulnak még a kerületi lab-
darúgó-bajnokságban, és
számos edzõmérkõzésen
is pályára lépnek. Az
edzéseket Pártos Péter
testnevelõtanár vezeti.

Krúdy-foci elsõsöknek is

Az elsõ osztályos focisták edzõjükkel, Pártos Péter testnevelõtanárral

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Második alkalommal ren-
dezték a TUE Sportpályán
szeptember 14-én az Óbu-
dai Rehab Atlétikai Kupát.
A mostoha idõjárás ugyan
kissé átalakította a progra-
mot, de a hangulat így is re-
mek volt - összegezte a tör-
ténteket a rendezvényt
szervezõ Óbudai Rehabilitá-
ciós és Foglalkoztatási
Központ vezetõje, Janu-
rikné Csonka Erika.

Asporteseményre 12
budapesti szociális

intézménybõl összesen
185 versenyzõ érkezett.
A programot Kelemen
Viktória alpolgármester
nyitotta meg, majd
Magyarné Tóth Andrea
zenés bemelegítõ torná-
ja után elkezdõdött a
verseny, a 60 méteres
futás, a távolugrás, majd
a kislabda dobás. Az
utolsó versenyszámot, a
váltófutást az esõ el-
mosta…

A verseny után a NEO
Segítõkutya Egyesület
agility bemutatóját élvez-
hették a fiatalok, befejezé-
sül pedig a Nem Adom Fel

zenekar koncertjére táncol-
hattak és énekelhettek.

Az eseményre kivonult
„Arák ellen, az emberért, a
holnapért“ Társadalmi
Alapítvány, valamint a Vé-
dõnõi Szolgálat is. A sike-
res lebonyolítást a Kõrösi
Csoma Sándor Gimnázi-
um diákjai, az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Fõiskolai Kará-
nak hallgatói, valamint né-
hány szülõ önkéntesként
segítette. 

A verseny eredménye:
60 méteres futás elsõ he-
lyezett a férfiaknál So-
morjai László, Óbudai Re-
habilitációs és Foglalkoz-
tatási Központ; második
Lõrincz Márton Gyöngy-
virág Szociális Otthon;
harmadik Benedek Gyõzõ,
Filadelfia Ház Fogyatéko-
sokat Segítõ Református
Központ. A nõknél az elsõ

Pethnyik Éva, a második
Kiss Rita, Csalogány utcai
Gyógypedagógiai Szolgál-
tató Központ, a harmadik
Reisinger Anna, Filadelfia
Ház. A távolugrásban a
férfiaknál az elsõ Nádor
Zoltán, a második Cinke
Tamás, a harmadik Nagy
Zoltán lett, mindhárman az
óbudai csapatot képvisel-
ték. A nõk közül az elsõ
Ecsedi Julianna szintén
Óbudáról, a második Pet-
rik Éva, a harmadik pedig
Csótai Erika, a Csalo-
gány utcából. A kislabda
dobásban a férfiaknál az
elsõ Lõrincz Márton, a
Gyöngyvirágból, második
Varjú Zsolt Óbudáról, a
harmadik pedig Kerti
György szintén a Gyöngy-
virágból. A nõknél az elsõ
Ecsedi Julianna Óbudáról,
második Balázs Ildikó, a
Segítõ Kéztõl, a harmadik

pedig Torkos Éva, a VIII.
kerületi ÉNO-ból. Külön-
díjban részesült a legjobb
csapat, amely az óbudai
lett, valamint a legjobb fér-
fi - Lõrincz Márton - és a
legjobb nõi - Ecsedi Julian-
na - versenyzõ. A legfiata-
labb résztvevõ is jutalom-
ban részesült. Ezt Kopp
Norbert, a Csalogány csa-
patából vehette át. 

A díjakat Boronkay Pé-
ter paratriatlonista világ- és
Európa-bajnok, Fülep
Sándor világbajnok öttusá-
zó, Dóra Krisztina par-
alimpikon és Studniszkyné
Eszenyi Erzsébet támogató
szülõ adta át a nyertesek-
nek.  mizsu

II. Óbudai Rehab Atlétikai Kupa

Rossz idõben is jó kedvvel

Mint minden szeptember-
ben, idén újra indulnak Koz-
ma Zsuzsanna zenés torna-
órái. Az edzõ célja, hogy mi-
nél több embert ösztönözzön
az egészséges életmódra. 

Avárosrész 19 óvodá-
jában folytatódnak

szeptembertõl a gyerekek
ingyenes, zenés tornaórái,
illetve a Kerék utcai Mál-
tai játszótéren a Fitt Csalá-
di Torna az Óbudai Sport
és Szabadidõ Nonprofit
Kft. támogatásával. Mind-
emellett az Óbudai Evan-
gélikus Egyházközségben
minden hétfõn és szerdán
18 órától „Ép testben Ép
lélek“ címmel egészség-
megõrzõ tornára várják a
szép korúakat is. Az Arnol
Gym Fitnessben pedig
kedden és csütörtökön 18
órától csoportos súlyzós
edzést tart Kozma Zsu-
zsanna.

Már készül az Izgõ-
Mozgó Együttes dalaira
az a DVD, melyen a III.
kerületi óvodákban szer-
zett tapasztalatait fel-
használva, a 3-7 éves
korú gyerekeket és szü-
leiket a közös, minden-
napi mozgás szeretetére
ösztönzi az edzõ

Hétvégenként külön-
bözõ sportrendezvénye-
ken a városrész számos
pontján tornáztatja meg
a családokat.

Az ingyenes Szívünk
Napja országos rendez-
vényen is Fitt Mókuskái-
val mozgatja meg a kö-
zönséget szeptember 30-
án a Városligetben.
(Részletek: www.szivunk-
napja.hu)

Bõvebb információ
Kozma Zsuzsannától a
06-70-413-9680-as tele-
fonszámon, valamint a
www.kozmazsuzsanna.hu
oldalon.

Zenés tornaórák 

Lányok 
stoplis cipõben
Nagy kihívást kínál a ke-
rületben is mûködõ Mé-
szöly Focisuli a labdarú-
gást szeretõ lányoknak.
Erdei Barbara edzõ lány
csapatot toboroz, tagjai a
Budapest-bajnokságban
fiú csapatokkal verse-
nyezhetnének. A váloga-
tott játékos múlttal rendel-
kezõ edzõ a 06-20-224-
055-ös telefonszámon
várja az 1999. január 1-je
után született lányok je-
lentkezését. Edzés és já-
ték a Márton utca 23.
szám alatti sporttelepen.

Foci fiúknak,
lányoknak

Az ASR-Gázmûvek MTE
minden olyan 2001-2007
között született, focizni
szeretõ fiút és lányt vár,
akik mozgással, játékkal
kívánják eltölteni szabad-
idejüket. A csapatoknak
heti két edzésük van:szer-
dán és pénteken 16-tól
17.30 óráig. A Bozsik-pro-
gramban több torna sze-
repel, ahol NB I-es klubok
utánpótlás-csapataival is
lesznek mérkõzések. A
tagdíj 3.500 Ft/hó. Jelent-
kezni lehet telefonon
Ferenczi György (06-70-
579-6082) és Széll Sán-
dor (06-20-474-2017)
edzõknél, vagy edzések
alatt a pályán.(Cím:Sujtás
utca 1-3.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (legközelebb október 2-án) 17-tõl 19 óráig a
Csillaghegyi Közösségi Házban (Mátyás király út
13-15.) tart ingyenes jogsegélyt. * Dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd minden hónap harmadik csütörtö-
kén (legközelebb október 18-án) 16-tól 19 óráig a
Békásmegyeri Közösségi Házban (Csobánka tér
5.) tart ingyenes jogsegélyt. (Bejelentkezés nem
szükséges, érdeklõdni a Fidesz 4-es választókerü-
letének irodájában, a Hímzõ utca 1. alatt, vagy a
453-2900-as telefonszámon lehet.) 
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szer-
vezete a Váradi utca 17. szám alatti irodájában csü-
törtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadóórát tart,
amely minden hónap harmadik csütörtökén ingye-
nes jogi tanácsadással egészül ki.
• A Magyar Szocialista Párt óbudai szervezetének
megbízásából Búzás Antal Gyõzõ minden hónap
elsõ csütörtökén (legközelebb október 4-én) 16-
tól 18 óráig lakásszövetkezeti és társasházi tanács-
adást tart az MSZP kerületi irodájában (Cím: Mókus
utca 1-3. Bejelentkezés: hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 17
óráig a 368-9464-es telefonszámon.)
• Olvasóink minden szerdán 17 és 19 óra között
telefonon feltehetik társasházakkal és ingatlanokkal
kapcsolatos kérdéseiket jogi szakértõnknek, dr. Né-
meth Zsuzsannának, és bejelentkezhetnek ingye-
nes tanácsadásra. Tanácsadás személyesen: a
hónap 3. péntekén 9-tõl 12 óráig a Békásmegyeri
Közösségi Házban (Csobánka tér 5.). Telefon: 243-
8639.

Ingyenes tanácsadások

Országgyûlési képviselõk fogadóórái
• Bús Balázs polgármester és országgyûlési képvi-
selõ (4. számú egyéni választókerület) elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját. További in-
formációért hívja a polgármesteri titkárságot a 437-
8696-os telefonszámon.
• Menczer Erzsébet (3. számú egyéni választóke-
rület) országgyûlési és önkormányzati képviselõ
minden hónap elsõ csütörtökén 16-tól 18 óráig tart
fogadóórát a Kaszásdûlõ utca 7. szám alatti Fidesz-
irodában. Idõpont-egyeztetés miatt a fogadóórára
elõzetesen be kell jelentkezni a 367-8791-es tele-
fonszámon.

Politikusképzõ
Minden érdeklõdõt  vár-
nak a SISZA Politikus-
képzõ Iskolájába októ-
ber 13-án 9 órakor az
Óbudai Kulturális Köz-
pontban. (Cím: San
Marco utca 81.)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kár-
pát Dániel (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom) ország-
gyûlési képviselõ fogadóórá-
ját minden hónap elsõ pénte-
kén 16 órától tartja a Kabar ut-
ca 11. szám alatti Jobbik iro-
dában, illetve külön idõpont
egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu
drótpostacímen.

A 21. nemzetközi borfesz-
tivált szeptember 12-tõl
16-ig rendezték, melyen
15 ország 220 borászata
vett részt. 

A vendégek - köztük
sok óbudai borba-

rát - közel 5000 féle fi-
nom nedût kóstolhatott.

Hazánk legnagyobb bor-
szakmai rendezvénye
gazdag programot kínált,
szüreti felvonulás, mes-
terségek bemutatása, já-
tékok, vetélkedõk, zenei
koncertek színesítették
az ötnapos borünnepet.

Idén Horvátország volt a
díszvendég, borai és éte-
lei nagy elismerést arat-
tak. A fesztiválon bemu-
tatkozó fiatal borászok
arról gyõzték meg a láto-
gatókat, hogy biztosított
a hazai hagyományok
folytatása, a jövõben is
kitûnõ minõségû borokat
kóstolhatnak a Budavári
fesztiválon. L. A.A Kereszténydemok-

rata Fórum októ-
beri vendége dr. Hecsei
Pál, az Országos Kör-
nyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség nyugal-
mazott fõigazgatója.

Téma: Napjaink kör-
nyezetvédelme, környe-
zetvédelem napjaink-
ban. Az elõadás helyszí-
ne: a Selyemgombolyí-
tó (Miklós tér 1.). Idõ-
pont: október 2. 18
óra.

Környezetvédelem napjainkban

Budavári Borfesztivál
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Tel.: 06(30)984-8897; 388-4438

www.bendakonyveles.hu

Lángos • Kávézó • Biobolt • Gyros büfé
• Hamburger • Édesség • Fûszeres 

• Szépségszalon• Használtruha üzlet 

Kisállat eledel és felszerelés • Zöldséges 
• Cipõjavító • Baromfi és felvágott 

• Cukrászda • Tejtermék • Sajt szaküzlet

Delikát

Hentes

Fornetti

Pékség

Büfé

Virág

Nyitási akciók!
A m a d o r a  Ü z l e t h á z
NN yy ii tt áá ss  22 00 11 22 ..  00 99 ..  22 88 ..
III. Békásmegyer, Őszike u. 1.

Letölthető kupon: 
www.in-construction.hu/amadora
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