
Óbudai nyugdíjasok jelentkezhetnek október
31-ig a hagyományos Mûvészeti Fesztiválra,
melyet több kategóriában rendeznek. 

Október 27-én 9-tõl 13 óráig díjmentes
egészségügyi szûrõvizsgálatot tartanak az
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben. 

Változás történt a pályázás rendjében: már
regisztráció szükséges. A pályázati idõszak
október 15-tõl november 15-ig tart.24

Felsõoktatási ösztöndíjpályázat

XVIII. évfolyam 20. szám              Megjelenik kéthetente          2012. október 24.

3
Idõsek Mûvészeti Fesztiválja

6
Ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálat

A z idei tanévtõl a 9.
osztályba lépõ diá-

koknak már érettségi vizs-
gájuk elõfeltétele a közös-
ségi szolgálat teljesítése.

A fõvárosi kö-
zösségi szolgá-
lat programjá-
nak ünnepélyes
nyitórendezvé-
nyén, október
10-én a Lakta-
nya utcai BM
Országos Ka-
tasztrófavédel-
mi Fõigazgató-
ság Katasztró-
favédelmi Ok-
tatási Központ-
ban, 135 óbu-
dai középisko-
lás vett részt.

TUDÓSÍTÁS

A 8. OLDALON

L apzártakor érkezett:
Több mint húszév-

nyi áldozatos munka
nyert elismerést az ön-
kormányzat képviselõ-
testülete döntése alap-
ján: idén a Jövõbarát
Alapítvány nyerte el az
Év Civil Szervezete dí-
jat, melyet D. Horváth
Piroska programkoordi-
nátor és Marton Róbert,
az alapítvány elnöke vett
át Bús Balázs polgár-
mestertõl október 13-án,
az V. Civil és Nemzeti-
ségi Napon az Óbudai
Kulturális Központban.

BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON

Kedvezményes burgonyavásárlá-
si akciót rendezett idén is Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata,
ezúttal október 11-én és 12-én. 

Avásárlásra jogosultak
személyenként legfel-

jebb 20 kilogramm krumplit
vehettek kedvezményes áron,
300 forintért. A kilenc kerületi
helyszín közül mindenki a la-
kóhelye szerint illetékes árusí-
tó helyen juthatott hozzá a
krumplihoz. Összesen 360
tonna (18 ezer zsák) burgonyát
osztottak szét. Az önkormány-
zat 32,5 millió forintot biztosí-
tott az októberi kedvezményes
burgonyavásárlási akcióra. 

Megjelenésünk
Lapunk következõ száma
november 12-én, hétfõn je-
lenik meg.Újságunk koráb-
bi számai is olvashatók a
www.obuda.hu honlapon.

AFõvárosi Önkor-
mányzat és a Buda-

pesti Közlekedési Központ
európai uniós támogatással
valamint az Új Széchenyi
Terv forrásaiból 2,2 kilo-
méter hosszú kerékpáros
útvonalat alakíttatott ki a
Bécsi út és Nagyszombat
utca mentén. Az új szakaszt
október 11-én avatták fel. 

RÉSZLETEK AZ 5. OLDALON

Új kerékpárút Burgonya kedvezményes áron

Középiskolások
közösségi 
szolgálata 

Az Év Civil Szervezete a Jövõbarát Alapítvány 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Marton Róbert, a Jövõbarát Alapítvány elnöke, D. Horváth Piroska programkoordinátor és Bús Balázs polgármester a díjátadón
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Civil és Nemzetiségi Nap

Ötödik alkalommal rendez-
tek Civil és Nemzetiségi Na-
pot az Óbudai Kulturális
Központban október 13-án
civil szervezetek, nemzeti-
ségek bemutatkozásával,
egészségügyi szûrésekkel,
színpadi és gyerekprogra-
mokkal, fõzõversennyel. A
Magyar Vöröskereszt vér-
adóakcióval csatlakozott
az eseményhez. 

Idõt kell szakítanod
embertársaidra, tégy

valamit másokért, ha még
oly apróságot is - valamit,
amiért fizetséget nem
kapsz, csupán a kitüntetõ
érzést, hogy megtehetted.
Albert Schweitzer nevé-
hez kötõdik az elõbbi
gondolat. Bár aligha tu-
datosult benne, a máso-
kért való tenni akarása, és
hatékony szervezõmun-
kája révén a legszebb ci-
vil értékek letéteményese
lett - mondta bevezetõjé-
ben Bús Balázs polgár-
mester, majd hozzátette:
a jószolgálati munka itt a
kerületben is mély és erõs
gyökeret vert, mely ön-
kormányzatunknak, s
ami ennél is fontosabb, az
itt élõknek is megelége-
désére szolgál. A kultúra,
a sport és a különbözõ se-
gítõ, illetve szabadidõs
tevékenység köré épült
szervezetek egyre több
embernek biztosítanak
értelmes és hasznos el-
foglaltságot vagy éppen
segítséget. A civil szerve-
zetek értéket teremtenek,
és értéket közvetítenek,
ezért biztosítunk számuk-
ra évrõl évre támogatást.
Egy-egy ilyen mûhely
vezetõjének neve szinte
eggyé válik azzal a tevé-
kenységgel, amit végez.
Így volt ez a Zöldgömb
Sportegyesület és a Ganz
Ifjúsági Mûhely esetében
is. Ezért is különösen fájó
veszteség Ujj Zoltán és
Balázs Lajos halála.
Nemcsak a kerület civil
életében betöltött integ-
ráló szerepük miatt, ha-
nem azért is, mert a ke-
rületi gyermekek és fia-
talok igazi példaképeket
veszítettek el. A mai na-

pon rájuk is emlékezünk.
Ez az összejövetel azok-
nak az ünnepe, akik
többre hivatottak, mint a
saját személyes életük
alakítása. Külön szeret-
ném kiemelni a Jövõba-
rát Alapítvány eddigi

munkáját, mely a közös
játékon és a sporton ke-
resztül, ismert emberek
bevonásával mutatta
meg sok fiatalnak, mi-
ként lehet az idõt hasz-
nosan eltölteni. Õket il-
leti idén a kitüntetés -

hangsúlyozta a polgár-
mester.

Az önkormányzat kép-
viselõ-testülete Az Év Ci-
vil Szervezete Díjat ado-
mányozta a Jövõbarát Ala-
pítványnak a kerületben
élõ veszélyeztetett fiatalok

védelme és esélyteremtése
érdekében végzett erõfe-
szítése elismeréseként,
melyet Bús Balázs adott át
D. Horváth Piroska prog-
ramkoordinátornak és
Marton Róbertnek, a szer-
vezet elnökének. Sz. Cs.

Az Év Civil Szervezete a Jövõbarát Alapítvány 

A Jövõbarát Alapítvány 19
éve nyújtja díjmentes szol-
gáltatásait a kerületi fiata-
lok részére. Programjaikat,
rendezvényeiket a veszé-
lyeztetett fiatalok igényei
szerint próbálják bõvíteni
évrõl évre.

AJövõbarát Alapít-
vány Éjféli Sport-

bajnokság és KRÉM
(Kreatív Élõ Mûhely - al-
ternatív napközbeni ellá-
tás) programja az egyik
legnagyobb lélekszámú
kerületben olyan szóra-
kozási alternatívát nyújtó
hely, ahol drog- és alko-
holmentesen tudják az
idejüket eltölteni a fiata-
lok. A lakótelepi inger-
szegény környezet, az al-
ternatív szórakozási lehe-

tõségek hiánya, a folya-
matos érdeklõdés a klub
programjai iránt vissza-
igazolja a klub létezésé-
nek szükségességét. A
veszélyeztetett fiatalok -
akiknek saját otthoni kö-
rülményeik ehhez a leg-
csekélyebb lehetõséget
sem biztosítják - a prog-
ramjaikon keresztül esélyt
kapnak az egészséges
életmód, a helyes életvi-
tel elsajátítására, a kultúra
átélésére. Kiemelt figyel-
met érdemel, hogy a kez-
detben deviáns, sokszor
elhanyagolt külsejû fiata-
lok beilleszkedése a csa-
ládpótló közösségbe rö-
vid idõ alatt bekövetke-
zik. Az alapítvány által
kínált programok számos
fiatalnak nyújtottak és

nyújtanak lehetõséget ah-
hoz, hogy védett környe-
zetben töltsék el szabad-
idejüket, hogy kifejez-
hessék és megtalálhassák
önmagukat. 

A programok egyik
célja, hogy képessé te-
gyék a fiatalokat arra,
hogy egyre növekvõ
kontrollt szerezzenek sa-
ját egészségük felett, töb-
bet törõdjenek az egész-
ségükkel, mindehhez
rendelkezzenek a szüksé-
ges információkkal és le-
hetõségekkel.

Az alapítvány az el-
sõdleges prevenciót, azaz
a drogmentesek megóvá-
sát kiemelten fontosnak
tartja. Ezért céljuk olyan
egészségszemlélet és
életmódbeli szokásrend-

szer elsajátítása, kialakí-
tása, amelynek hatására a
fiatalok társadalmilag el-
fogadott módon értékelik
és viszonyulnak a szerfo-
gyasztáshoz, és eredmé-
nyes védelmi stratégiát
alakítanak ki (elutasításra
való képesség) a kábító-
szerek fogyasztására tör-
ténõ csábítási helyzetek-
re. Ennek hiányában a
körülmények erõs nyo-
mást gyakorolnak a lakó-
telepen, ingerszegény
környezetben élõ, csel-
lengõ, deviáns életmódú
családi háttérrel rendel-
kezõ fiatalra, ezzel meg-
nõhet a drogfogyasztás
kockázata.

(Jövõbarát Alapítvány,
Pethe Ferenc tér 1-3.
www.jovobarat.hu) 

A veszélyeztetett fiatalokért 
FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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A Szent Flórián szo-
borcsoport emlék-

lapjait az érdeklõdõk
elvihetik az ügyfélszol-
gálati irodából (Harrer

Pál utca 2.), illetve
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának (Fõ
tér 3. Városháza) portá-
járól. 

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.

Elvihetõ emléklap

B erki Krisztián olim-
piai bajnok tornász,

Gyurta Dániel olimpiai
bajnok úszó, Kozák Da-
nuta olimpiai bajnok ka-
jakozó, Szilágyi Áron
olimpiai bajnok kardví-

vó és posztumusz Ko-
csis Sándor labdarúgó,
az Aranycsapat egykori
csatára lett Budapest
díszpolgára - errõl dön-
tött egyhangúlag a Fõ-
városi Közgyûlés. 

Gyurta Dániel
Budapest díszpolgára Újabb KönyvMegállóval

gazdagodott a városrész
október 5-én. Ezentúl a
Szentlélek téren is szabad a
könyvcsere. 

Az Óbudai Múzeum
bejáratánál Bús Ba-

lázs polgármester átadta
rendeltetésének a kerület

harmadik, olvasást nép-
szerûsítõ „mini könyvtá-
rát“ (ez nyáron a Sziget
Fesztiválon a Hajógyári-
szigeten mûködött), mely-
bõl ingyen vihetnek olvas-
nivalót az érdeklõdõk, il-
letve amelybe bárki bete-
heti cserébe az otthon már
feleslegessé vált könyveit.

A KönyvMegállók éjsza-
kai megvilágításáról kör-
nyezetbarát energiával
gondoskodnak. A Csillag-
hegyen, Kaszásdûlõn és a
Szentlélek téren található
„éjjel-nappali“ könyvtára-
kat az Óbudai Platán
Könyvtár munkatársai
mûködtetik. (sz. cs.)

KönyvMegálló a Szentlélek téren 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Felhívás – Közlekedés

Új menetrend lépett életbe a
dunai hajózásban október
15-tõl. A D11-es, D12-es,
D13-as járatnál a téli idõ-
szakban várható kisebb
utasforgalomhoz és a hajó-
zás sajátosságaihoz igazodó
menetrendeket vezettek be.

A z új munkanapi
menetrendben a

D11-es hajójárat Újpest,
Árpád út és a Kopaszi-
gát (Rákóczi híd) között
egész nap óránként köz-
lekedik. A D12-es vi-
szonylat pedig a Ró-
maifürdõ és a Kopaszi-
gát (Rákóczi híd) között
csúcsidõkben ugyancsak
hatvan percenként közle-
kedik, így a közös, Me-
der utca és Kopaszi-gát
közötti szakaszon mun-
kanapokon csúcsidõkben
mindkét irányban egyen-
letes, fél órás követést
biztosítanak. A csak hét-
végén közlekedõ D13-as
viszonylat (Rómaifürdõ-
Kopaszi gát /Rákóczi
híd/) esetében a követési
idõ nem változik, to-
vábbra is óránként indul-
nak a hajójáratok.

Munkanapokon a D11-
es járat 17.16 órakor indul
utoljára Újpest, Árpád út,
és 18 órakor a Kopaszi-gát
(Rákóczi híd) végállomás-
tól. A D12-es járat 17.40
órakor indul utoljára
Rómaifürdõrõl, és 17.30
órakor Kopaszi-gát (Rákó-
czi híd) végállomástól. Az
üzemzárás után még né-
hány hajó indul a végállo-

másokról, de már csak a
Jászai Mari térig közleked-
nek. Hétvégén a korábbi
sötétedéshez igazodva 17
órakor indulnak az utolsó
D13-as járatok. Ezután is
közlekednek még a Jászai
Mari térig hajók, 18 órakor
Rómaifürdõrõl, valamint
18 órakor és 19 órakor
Kopaszi-gát (Rákóczi híd)
végállomástól.

A július 1-jével indított,
menetrend szerinti dunai
hajózás hamar népszerû-
vé vált az utasok körében.
Az eddigi mérések szerint
havi átlagban mintegy
140 ezren vették igénybe
a D11-es, a D12-es és a
D13-as hajójáratokat.

(A hajójáratok pontos
menetrendjérõl a www.
bkk.hu oldalon és a meg-
állóhelyeken található
hirdetményekbõl tájéko-
zódhatnak az utasok.)

Dunai hajózás: téli menetrend

Az elöregedett síntartókat cserélik a 17-es villamos vonalán, a Bécsi úton 

Kerületi 
Szabályozási Terv

Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere értesíti az
érintetteket, hogy 2012.
november 8-ig a polgár-
mesteri hivatal ügyfélszol-
gálati irodáján (Harrer Pál
utca 2.) és ügyfélfogadási
idõben a hivatal épületé-
ben, a fõépítészi és város-
tervezési irodán (Hídfõ ut-
ca 18.) a Budapest, III.ker.
Bécsi út-Z-KP-III övezet-
Laborc köz-Laborc utca-
Laborc köz-16817/3 hrsz-
ú közterület-16835/2 hrsz-
ú telek-16837/1 hrsz-ú
közterület-16835/3 hrsz-ú
telek-16835/4 hrsz-ú te-
lek-Testvérhegyi lejtõ-Bé-
csi út által határolt területre
készülõ Kerületi Szabályo-
zási Terv megtekinthetõ.

Bús Balázs
polgármester

Vágányfelújítás
a Nagykörúton
Pályafelújítás miatt nem
közlekedik a 4-es és a 6-
os villamos a Blaha Lujza
tér és a Corvin-negyed
között november 4-ig. A
rekonstrukcióval meg-
szüntetik az eddigi sebes-
ségkorlátozásokat.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Befejezõdtek a Bécsi út-
Nagyszombat utca útvona-
lon kialakított kerékpárút
munkálatai október elsõ
hetére. 

A z Új Széchenyi
Tervben, európai

uniós forrásból meg-
épült kerékpárút-sza-
kasz megvalósítója a
Budapesti Közlekedési
Központ, a projekt ked-
vezményezettje a Fõvá-
rosi Önkormányzat. Az
összesen 2,2 kilométer-
bõl 611 méternyi az
újonnan épített, önálló
kerékpárútszakasz és
1600 méternyi a kisfor-
galmú utcákban kijelölt
kerékpáros útvonal. A
projekt eredményeként
gyorsan és kényelmesen
közlekedhetnek a kerék-
párosok az érintett sza-
kaszon. 

A Zápor utcában és a
San Marco  utcában út-
burkolati jelekkel tün-
tették fel a kerékpáros
sávot. Ezzel is segítve a
bicikliseknek az útvonal
követését, ugyanakkor
felhívják a jármûveze-
tõk figyelmet az intenzí-
vebb kerékpáros forga-
lomra. Az új szakasz
mentén, 16 helyszínen

korszerû kerékpártá-
maszt létesítettek, ame-
lyek összesen 160 férõ-
hellyel biztosítják a ke-
rékpárok elhelyezését. 

A fejlesztés összkölt-
sége 83,8 millió forint
volt, amelyhez az Euró-
pai Unió több mint 40
millió forintos támoga-
tást nyújtott.

Az új kerékpáros út-
vonal felfûzi Óbuda és
Újlak városrész lakóte-
rületeit és oktatási intéz-

ményeit, az Amfiteát-
rum, illetve a Nagy-
szombat utca mentén
csatlakozik a Duna
menti kerékpárúthoz.   

A fejlesztés célja az
volt, hogy a kerékpáros
közlekedés feltételeinek
javítása által egyre töb-

ben válasszák városi,
rövidebb utazásaikhoz
alternatívaként a bicik-
lit. A kerékpáros közle-
kedés részarányának
növekedése hozzájárul
a városi életminõség ja-
vulásához, a gépjármû-
forgalom egy részének

kiváltása által csökken-
hetnek a dugók, javul-
hat a levegõ minõsége,
a kerékpározással járó
napi rendszeres test-
mozgás pedig hozzájá-
rul az egészség megõr-
zéséhez.

Szó esett a távlati ter-
vekrõl is, többek közt a
kerékpárút-hálózat fej-
lesztésérõl, akár az Óbu-
dai Temetõig, vagy az
esztergomi vasútvonal
állomásáig: 2014-ben in-
dul egy új uniós fejlesz-
tési program, melynek
részeként mindez meg-
valósulhatna. Amennyi-
ben támogatást nyer a
fejlesztési elképzelés, a
Bécsi úton helyet kapna
korszerû kerékpárút foly-
tatása. Szeberényi

Új kerékpárúttal gazdagodott a városrész

Dr. Szeneczey Balázs fõpolgármester-helyettes és Vitézy Dávid, a Budapesti Közle-
kedési Központ Zrt. vezérigazgatója a kerékpárút átadása alkalmából tartott sajtó-
tájékoztatón

Közterületi névadás 
Fischer Ágoston és Kiss Mihály nevét viseli a jövõben két, eddig névtelen terület Belsõ-Óbudán.
Személynevek vonatkozásában a Fõvárosi Önkormányzat jogosult a budapesti közterü-
leteket elnevezni. A testület közgyûlésén elfogadták Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta Képviselõ-testületének javaslatát, mely szerint a két példás életû pap erkölcsi nagysá-
gára - mely a kiszolgáltatott gyermekek és fiatalok gondozásában és védelmében nyilvá-
nult meg - utcanév emlékeztessen a jövõben.
Fischer Ágoston (1863-1918) pápai káplán. Papként, majd hitoktatóként tevékenykedett
1885-tõl. Óbudán a Jó Pásztor zárda és templom, majd az Irgalom Háza lelkésze volt
1900-tól, késõbb a fõváros minden kerületében alapított Szent Alajos Segítõ Egyletet.
Összekoldult pénzbõl 1912-ben megvalósította legfõbb célját, a kallódó fiatalok számára
egy ifjúsági otthont, melynek haláláig vezetõje volt. A kerületi önkormányzat Óbudai Szo-
ciális Díjat nevezett el róla. A Slachta Margit rakpart, Dereglye utca, Árpád fejedelem út-
ja által határolt területet mától Fischer Ágoston parknak hívják.
Kiss Mihály (1891-1947) szalézi szerzetes pap. 1916-ban történt pappá szentelése után
Fiuméban rövid ideig kórházlelkész, majd az ottani magyarok hitoktatója. A II. világhábo-
rú legsúlyosabb éveiben vezette a szalézi intézetet, gyermekeket és felnõtteket mentve.
A vészkorszakban számos zsidó kisgyermeket és üldözöttet bújtatott a nyilasok elõl.
A Bláthy Ottó Titusz Szakközépiskola és Gimnázium és a Bécsi út közötti terület a Kiss
Mihály park nevet viseli a jövõben.

ABékásmegyer és
Óbuda margitszigeti

tömegközlekedési kap-
csolatát biztosító idényjel-
legû autóbuszjárat, a 234-
es idén október 14-én köz-
lekedett utoljára. Az uta-
sok legközelebb 2013.
május 1-jétõl utazhatnak

ismét ezzel a járattal.
2013-tól minden évben
május elejétõl október kö-
zepéig közlekedik majd.
Az óbudai szakaszon a
134-es autóbusz jár teljes
üzemidõben.

Mint ismeretes, a Mar-
git híd Margitszigetre ve-

zetõ szárnyhídjának átadá-
sa után - figyelembe véve
az utasok és a III. kerület
polgármesterének kérését
- a Budapesti Közlekedési
Központ új autóbuszjára-
tot indított a Nyugati pá-
lyaudvar és Békásmegyer
között 234-es jelzéssel.

Már nem közlekedik a 234-es

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Rendelési idõ-változás
A Csobánka téri szakrendelõben változik a reumatoló-
gia rendelési ideje. Október 28-tól dr. Újváry Adrienne
péntekenként állandó jelleggel 13-tól 19 óráig fogad
betegeket Békásmegyeren. Így a korábbi változó be-
osztás helyett ezentúl péntekenként is egész nap, 8-tól
19 óráig van rendelés a Csobánka téri reumatológián.

Bõrgyógyászat csak elõjegyzéssel
A bõrgyógyászat csak elõjegyzéssel fogad betege-
ket novembertõl a Vörösvári úti járóbeteg-szakren-
delõben. Idõpont kérhetõ a 388-8384-es, 388-7760-
as telefonszámokon vagy az elojegyzes@obu-
dairendelok.hu e-mail címen. A változás nem érinti
a Csobánka téri bõrgyógyászati szakrendelést.

Az Idõsek Világnapja alkalmából helyi ünnepségeket rendezett az Óbudai Szociális Szol-
gáltató Intézmény október 2-a és 18-a között a városrész kilenc idõsek klubjában. A De-
rûs Alkony Gondozóházban Kelemen Viktória alpolgármester köszöntötte a nyugdíjasokat

Bárki megvizsgáltathatta magát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tüdõszûrõ autóbu-
szában, mely a Miklós utcában parkolt

FOTÓK: ANTAL ISTVÁNHATVANY UTCAI IDÕSEK KLUBJA
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Tisztelt Óbuda Kártya
Tulajdonosok!

Ezúton szeretnénk érte-
síteni Önöket, hogy az
Óbuda Kártya Ügyfélszol-
gálati Irodája új helyre köl-
tözött. Az új cím: 1033
Bp., Szentlélek tér 7. fél-
emelet 18. (a Vagyonke-
zelõ Zrt. épületében). 

A jövõben felmerülõ
esetleges kérdéseikkel
kapcsolatban a fenti cí-
men állunk rendelkezé-
sükre.  Ügyfélszolgálati
irodánkban és partnere-
inknél hamarosan elérhetõ
lesz az elsõ Ajándékkata-
lógus, melynek köszönhe-
tõen értékes és hasznos
termékekre, szolgáltatá-
sokra válthatják majd be
pontjaikat.

Azon lakosok, akik
még nem rendelkeznek
kártyával, de szeretné-
nek részesülni az Óbuda
Kártya nyújtotta elõ-
nyökbõl, keressék fel
ügyfélszolgálatunkat,
ahol az elsõ 12 ezer
igénylõnek ingyenesen
biztosítjuk a belépést.

További információért
forduljanak hozzánk bi-
zalommal!

Ügyfélszolgálati Iroda:
1033 Bp., Szentlélek tér 7.
félemelet 18. Telefonszám:
+36(21)382-9383, e-mail
cím: info@obudakartya.hu
Nyitva tartás: hétfõn 8-tól
18-ig, keddtõl csütörtökig
8-tól 16.30-ig, pénteken 8-
tól 12.30 óráig. Honlap:
www.obudakartya.hu

Új címen az Óbuda Kártya
Ügyfélszolgálati Irodája 

A Magyar Hospice Alapít-
vány idén október 12-én
tartotta immár hagyomá-
nyos nárcisz ültetését. 

Az idei helyszín az
Óbudai Egyetem

elõtti tér volt, ahol a virág-
hagymák elültetése elõtt
sárga léggömböket enged-
tek el, amelyekre a gyere-
kek saját kívánságaikat is
rákötötték. Ültetett virágot
többek mellett Bús
Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgár-
mestere és Szandi a
családjával. A polgár-
mester beszédében
hangsúlyozta, rendkí-
vül nagy szükség van
arra a segítségre,
amelyet az alapítvány
nyújt a beteg embe-
reknek és hozzátarto-
zóiknak. Ebben az
évben Óbudán kívül
a Hegyvidék, Ferenc-
város és Zugló önkor-
mányzata is vállalta,

hogy a cselekvõ szolidari-
tás jegyében elülteti a re-
mény virágát saját közte-
rein. Az alapítvány és az
önkormányzatok ezzel a
programmal arra hívják
fel az emberek figyelmét,
hogy mekkora erõt és tá-
maszt nyújt a gyógyítha-
tatlan betegeknek a szak-
szerû segítség és az a tu-
dat, hogy biztosan számít-
hatnak valakire, aki a leg-

nehezebb idõszakban
mellettük van - fogalma-
zott dr. Muszbek Katalin,
az alapítvány orvos igaz-
gatója. A Nárcisz-prog-
ram részeként elindult az
az oktatási program,
amely - életkoruknak
megfelelõ mértékben - a
gyerekeket is bevonja a
gondoskodás és a mások-
kal való törõdés gondolat-
körébe. (d)

Ismét ültettek nárciszt

Állásbarát Teaház 
Tisztelt Álláskeresõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy III. kerületi lakosok részére, november 8-án indul
az Állásbarát Teaház.
Témakörök: az álláskeresés útvesztõi; megoldások; aktuális információk; ön-
életrajz; motivációs levél, életpálya-tervezés; munkajog.
Kezdés:november 8-án 16-tól 17.30 óráig.Helyszín:Óbudai Családi Tanácsadó és
Gyermekvédelmi Központ,Váradi Sándor utca 9-11. További információt ad: Rudik
Sándor és Király Beáta. Telefonszám: 250-1964, 06-20-590-2425 (9-tõl 18 óráig).
A klub nyitott, ingyenes és folyamatosan be lehet csatlakozni.
Program 
November 8-án: bemutatkozó. Energiaháztartás, idõbeosztás, célok. * November
15-én: munkaerõpiac, kereslet-kínálat. * November 22-én: milyen a jó jelentkezés?
(kommunikáció, önéletrajz, bemutatkozó kártya). * November 29-én: állásinterjún. *
November 6-án: munkajogi változások, mi várható? * November 13-án: állástervek.

Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

Az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont Támogató Szolgálata
a III. kerületben élõ, ma-
gasabb összegû családi
pótlékkal, fogyatékossági
támogatással vagy vakok
személyi járadékával ren-
delkezõ, érzékszervi, il-
letve mozgásfogyatékos,
vagy értelmi sérült szemé-
lyeknek igyekszik sze-
mélyre szabott segítséget
nyújtani.

Szolgáltatások
• Személyi segítés:

háztartási munkák ellá-
tásában, gyógyszerek
kiváltásában, bevásár-
lásban való segítség-
nyújtás; alapvetõ szük-
ségletek kielégítése
(például higiénés ellá-
tás, segédeszköz hasz-
nálatának betanítása
stb.); közszolgáltatások-
hoz és egyéb szolgálta-
tásokhoz való hozzáju-
tás segítése (intézmény-
be kísérés, ügyintézés az
ellátottal stb.); szabad-
idõs, kulturális progra-
mokon való részvétel
biztosítása.

• Szállító szolgáltatás:
a mindennapi életvitel
során szükséges szállítá-

si feladatok megoldása
(például munkába,
egészségügyi, oktatási
intézménybe való elju-
tás lehetõvé tétele). 

• Egyéb szolgáltatá-
sok: információnyújtás,
tanácsadás, önsegítõ
csoportok támogatása,
gyógyászati segédesz-
közökhöz való hozzáju-
tás segítése.

A szolgáltatások
igénybevétele

Írásbeli kérelem alap-
ján történik az ellátott és
a szolgáltató között lét-
rejött megállapodásnak
megfelelõen; hétköz-
napokon 8-tól 16 óráig.
A személyi segítés, illet-
ve a speciális személyi
szállítás térítésköteles, a
térítési díj mértéke az el-
látott jövedeleméhez
igazodik.

Várjuk jelentkezését!
(További információt

Denke Gyöngyi szolgá-
latvezetõ nyújt. Cím:
Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Köz-
pont Támogató Szolgá-
lata, Benedek Elek utca
1-3. Tel.: 240-2248,
388-7530, 368-8454.)

Támogató Szolgálat 
sérült embertársainkért

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazga-
tója, Bús Balázs polgármester és Szandi a nárcisz ültetésen
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A III. kerületi Rendõrkapitányság központi telefonszáma: 430-4700. 
Az ügyeletet a 430-4712-õn hívhatják, itt tehetik meg bejelentéseiket. 

Elismerés
A Fõváros Közbiztonsá-
gáért-díjat vehette át Var-
ga Ferenc tûzoltó ezre-
des, volt óbudai tûzoltópa-
rancsnok a Fõvárosi Köz-
gyûlés döntése alapján.

Leszakadt az
erkély a fiúval
Leszakadt egy erkély a
San Marco utcában.A két-
emeletes épület felsõ
szintjérõl zuhant le az er-
kély a rajta álló 19 éves
gimnazista fiúval együtt,
akinek a csodával határos
módon csak a lába sérült
meg. A mentõk gerinc-
ágyon szállították kórház-
ba.A fiú édesapja elmond-
ta, hogy a rossz állapotú
erkélyt már jó ideje nem
használták, lezárták, a fia
valamiért mégis kilépett
rá.Az 1930-as évek elején
épült ház állapotát koráb-
ban már vizsgálták, ké-
szültek a felújításra. Vizs-
gálják, hogy az épület töb-
bi erkélye veszélyes-e.

Tûz a pincében
Egy háromemeletes épü-
let mintegy kétszáz négy-
zetméteres pincerendsze-
rének egyik helyiségében
csaptak fel a lángok a Hé-
vízi úton október 10-én a
reggeli órákban. A pincé-
ben tárolt háztartási tár-
gyak égtek.A ház harminc
lakásának egyetlen lakója
sem volt veszélyben, sen-
kinek sem kellett elhagy-
nia otthonát.

Metrórendõrség
alakulhat 

A Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság novemberi
átszervezésével megala-
kulhat a budapesti metró-
rendõrség, melynek fela-
data a tömegközlekedési
hálózat felügyelete és a
Budapesti Közlekedési
Központtal, valamint a
közterület-felügyelettel
való kapcsolattartás. A
Keleti és a Nyugati pálya-
udvaron már egy-egy al-
osztály mûködik, és ha-
marosan a Déli pályaud-
varon is felállítanak egy
újabbat, a három szerve-
zet a vasútbiztonsági osz-
tályhoz tartozik majd.

A közösségi szolgálat ünne-
pélyes nyitórendezvényén
olyan óbudai középiskolások
vettek részt, akik az érettsé-
gi feltételét képezõ 50 órás
feladatot a katasztrófavéde-
lemnél készülnek teljesíteni. 

Közösségi szolgálat-
nak az a munka szá-

mít, melynek során a diák
a saját helyi közössége ja-
vát szolgáló, anyagi érdek-
tõl független tevékenysé-
get folytat szervezett kere-
tek között. Akatasztrófa el-
leni védelem kiemelt célja
a gyermekek és fiatalok
váratlan helyzetekre való
felkészítése, amelynek ér-
dekében országszerte lehe-
tõséget biztosítanak a kö-
zépiskolásoknak, hogy kö-
zösségi szolgálati kötele-
zettségüket a katasztrófa-
védelem szerveinél, kiren-
deltségeken, tûzoltó-pa-
rancsnokságokon teljesít-
sék. Közremûködhetnek a
megelõzési, felkészülési
feladatokban, például isko-
lai tûzriadók megszervezé-
sében, felvilágosító tevé-
kenységben, de a kárese-
mények során részt vehet-
nek a beavatkozások hát-
tértámogatásában is. 

A szolgálatra jelentkezõ
fiatalokat Varga Ferenc
tûzoltó ezredes, a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója köszön-
tötte. Beszédében szemé-
lyes példájával erõsítette a
fiatalokban a lokálpatrio-

tizmus és a szolgálatkész-
ség gondolatát. Hozzátette:
az óbudai fiatalok már
évek óta bizonyítják ráter-
mettségüket, elkötelezett-
ségüket az országosan ren-
dezett katasztrófavédelmi
versenyeken. 

Menczer Erzsébet  or-
szággyûlési képviselõ, az
önkormányzat oktatási és
sport bizottságának elnöke
örömét fejezte ki, hogy sok
óbudai fiatal választotta a
katasztrófa elleni védelem
területét. Hangsúlyozta: bí-
zik  abban, hogy a diákok
az 50 óra elteltével sok él-
ménnyel gazdagodva, na-
gyobb felelõsségtudattal
távoznak majd és reméli,
ez olyan meghatározó lesz
számukra, hogy vissza is
térnek hivatástudatból. Az
ünnepélyes megnyitón a

Veres Péter Gimnázium-
ból, az Óbudai Gimnázi-
umból és a Kerék Általá-
nos Iskola és Gimnázium-
ból összesen 135 diák vett
részt.

- Mi, fiatal katasztrófa-
védõk arra vállalkozunk,
hogy az elkövetkezendõ
idõkben bátorságunkról és
elszántságunkról tegyünk
tanúbizonyságot - mondta
Vallár Márk, a Kerék Álta-
lános Iskola és Gimnázi-
um tanulója. 

Az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgató-
ság  elismerõ okleveleit
vehették át a diákok, vala-
mint a közszolgálathoz
csatlakozó III. kerületi
középiskolák igazgatói és
a városrész közbiztonsági

referense. Az okleveleket
dr. Tóth Ferenc tûzoltó-
dandártábornok, országos
polgári védelmi fõfel-
ügyelõ adta át Kocsisné
Hodosi Eszternek, a Ke-
rék Általános Iskola és
Gimnázium igazgatójá-
nak, Gyimesi Róbertnek,
az Árpád Gimnázium
igazgatójának, dr. Gabai
Jánosnak, az Óbudai
Gimnázium igazgatójá-
nak, Papp Györgynek, a
Veres Péter Gimnázium
igazgatójának és dr. Böj-
tös Zoltánnak, az önkor-
mányzat közbiztonsági
referensének. 

Az esemény végén Bús
Balázs polgármester gratu-
lált a kitüntetetteknek és a
diákoknak. Sz. Cs.

Középiskolások közösségi szolgálata 

Elfogták a hajléktalan bandát
A III. kerületi Rendõrkapitányság befejezte azt a bünte-
tõeljárást, melyet rablás miatt folytatott M. Péter 30
éves, N.M.Szilvia 43 éves és H.József 34 éves hajlék-
talan személyek ellen. A három gyanúsított közül ket-
ten még május 27-én a Raktár utca 1-3. szám elõtti fü-
ves területen bántalmaztak, majd lefogtak egy embert,
akinek a zsebébõl 800 forint készpénzt vettek ki.A nyo-
mozás során újabb hasonló jellegû bûncselekmény ju-
tott a rendõrség tudomására. Eszerint június 14-én - az
elfogásuk elõtti napon - az Ürömhegyi lejtõnél, egy
buszmegálló mellett, a tettesek áldozatukat a bokrokba
lökték, zsebeit átkutatták, majd mobiltelefonját, 700 fo-
rint készpénzét és ezüst nyakláncát ellopták. A három
gyanúsítottat másnap elfogták, õrizetbe vételük után a
bíróság elrendelte elõzetes letartóztatásukat.FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Egy régi-új kezdeményezés
indult útjára néhány évvel ez-
elõtt: a városi kertek alapítá-
sa. Eredete a múlt század
eleji gazdasági világválság
idejére nyúlik vissza, amikor
az emberek a városokban
mûködtettek önellátó kerte-
ket. Minden háború és vál-
ság jótékony hatással volt az
önellátás kultúrájának fej-
lesztésére, és ez valószínû-
leg a mostani válságban is
így lenne. 

- Hasonlóan rossz a
helyzet, mint akkor volt?
Ez az oka annak, hogy
most újraéled az egykor jól
mûködõ kerthálózat? 

- Talán még nem tartunk
ott, de az idei száraz nyár
például sokat rontott a glo-
bális termésmennyisége-
ken és jelentõs mértékben
meg fogja növelni a mezõ-
gazdasági termékek árát,
azonban a városi kertek
igazi haszna a közösség-
építõ funkciója, erõs szom-
szédsági közösségeket le-
het teremteni a kertkultúra
ápolásán keresztül. Fõis-
kolai tanárként 2008-ban
találtam rá az 1929-ben az
USÁ-ban alapított „vál-
ságkertekre“. Ez adta az
ötletet, hogy most és itthon
is eredményesek lehetnek
ezek az önellátó
parcellák, ráadá-
sul nem csak a
válságról van itt
szó, sokkal in-
kább a közössé-
gek alakításáról -
válaszolja Rosta
Gábor, a Városi
Kertek Közhasz-
nú Egyesület elnöke.

- Milyen eredményeket
vár tõle? 

- Az egyik bevétel az a
pénzmegtakarítás, amit
nem kell elkölteni a piacon
vagy a boltban zöldségek-
re. Ha nem kell zöldsége-
ket vásárolni, akkor máris
megtakarítottak, vagyis
gazdagodnak az emberek.
De ami talán még ennél is
fontosabb, az a közösségi
élet, amely ezekben a ker-
tekben kialakul, ráadásul
ezek a kertek erõs hatással
vannak a környezetükre,
szemléletet formálnak. Ez
adja az eredmények 90
százalékát. 

- Ha együtt mûvelik a
parcellákat az emberek,

akkor szorosabb kötelékek
alakulnak ki közöttük?

- Igen, a kert összehozza
az embereket, kifejezetten
jó alap a közösségépítésre.
Ráadásul ezekben a ker-
tekben önszabályozás ural-
kodik, a kertközösség ki-
alakítja a maga normáit,
például kertszabályokat al-
kotnak és betartják azokat.
A közösségépítés folya-
mata és tervezettsége
ugyanolyan fontos szak-

mai elem, mint a
kert megvalósítá-
sa. Rendszeresen
tartunk például
megbeszéléseket,
közösségi prog-
ramokat, amelye-
ken a parcellatu-
lajdonosok döntõ
többsége részt

vesz, közösen döntünk a
felmerülõ kérdésekben és
mindenkinek van vállalt
feladata a saját parcellájá-
nak gondozásán kívül is.
Nemcsak a saját parcellá-
inkat mûveljük, hanem az
egész kertet és természete-
sen a közösséget is.

- Hol valósult már meg
a gyakorlatban is ilyen
városi kert?

- Budapest XIX. kerüle-
tében, Kispesten mûködik
az elsõ városi kertünk, az
Elsõ Kis-Pesti Kert. A he-
lyi önkormányzat bocsá-
totta rendelkezésünkre a
telket, így önkormányzati
tulajdonban van és marad
is, tehát földhasználati jo-
got kaptunk, nem pedig tu-

lajdont. A 960 négyzetmé-
teres területen 26 családi
parcellát alakítottunk ki,
egyenként 4,5 négyzetmé-
tereseket, amelyekért a
családok felelõsséget vál-
laltak, például nem hagy-
ják parlagon, megmûvelik
õket. Ezenkívül a közös te-
rületen fûszerkertet és gyü-
mölcsöst alakítottunk ki,
de van közösségi tér is a
kertben, magunk építettük
a kerti bútorokat és a kom-
posztálót. 

- Értenek hozzá a „tulaj-
donosok“ vagy most tanul-
ják, hogyan kell növényt
termeszteni?

- Egyeseknek voltak
már tapasztalataik a kert-
mûvelésben, de többségük
- így én is - most tanulják
saját bõrükön, hogyan is
kell gondozni a növénye-
ket ahhoz, hogy teremje-
nek is. A kert megnyitását
azonban komoly szakmai
munka elõzte meg. A kert
sugaras szerkezetét és a
parcellák kialakítását, a
szükséges földcserét szak-
emberek tervezték és kivi-
telezték. Bevontuk a mun-
kába a Corvinus Egyetem
két tanárát, és támogatta a
megvalósítást a Kispesti
Közpark Kft., valamint az
Aqua Matic öntözéstech-
nikai cég. Az egyesület
alapításának hivatalos
ügyeit pedig a Kinstellar
Ügyvédi Iroda intézte. A
felsorolt cégek és tanárok
támogatóként vettek részt
a munkánkban. 

- Ahogy errõl már la-
punkban hírt adtunk, a III.
kerületi önkormányzat is
támogatja egy ilyen közös-
ségi kert létrejöttét. Mikor
takaríthatják be az elsõ
termést a helyi családok?

- Reményeink szerint
már jövõre, tavasszal elin-
dulhat az óbudai minta-
kert. Heteken belül kivá-
lasztjuk, hogy az önkor-
mányzat által felajánlott
földterületek közül hol lé-
tesítjük az elsõ kertet, azu-
tán pedig elindítunk egy
tájékoztatást és tagtobor-
zást a környéken lakók
között. Tavasszal, remé-
nyeink szerint megindul-
hat a kertmûvelés, és ad-
digra kialakulnak a kert-
közösség fõbb keretei is.
Ha minden a terveink sze-
rint alakul, a jövõ nyáron
már saját paprikát, paradi-
csomot, uborkát, retket,
padlizsánt, cukkínit, salá-
tát, zellert, répát, babot,
spenótot, borsót ehetnek a
kerttulajdonosok.

(Akit részletesen érde-
kel a városi kertek mû-
ködése, látogasson el a
www.avarositanya.hu
honlapra, illetve az Elsõ
Kis-Pesti kert honlapjá-
ra: www.ekpk.atw.hu/)

Domi Zsuzsa

Közösségteremtõ kezdeményezés

Városi kertek

Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzata az õszi környezet-
védelmi kampányban kísér-
letként 5-5 smaragdfát ültet-
tetett a Váradi és a Zápor ut-
cai iskolák udvarára. A fákat
a III. kerületi központtal ren-
delkezõ Sunwo Zrt. bocsátot-
ta az iskolák rendelkezésére. 

Ama még kevéssé is-
mert smaragdfa a

szakemberek szerint nagy
jövõ elõtt áll: a klímaválto-
zás elleni küzdelem egyik
élharcosa lehet. Más fafaj-
tákhoz képest kétszer any-
nyi széndioxid megkötésé-
re képes és 3-5 éves korától
hektáronként és naponta
több mint 3 tonna oxigént

termel. Ráadásul 8 éven-
ként tarra vágható, magas a
fûtõértéke, leveleinek nit-
rogéntartalma eléri a 14
százalékot, ami jelentõsen
javítja a talaj minõségét.
Rossz talajon is remekül
megél. 

Sok jó tulajdonsága mi-
att ültetvényes gazdálko-
dásra is alkalmas. A bio-
masszától az épületfáig a
levéltrágyától az állati ta-
karmányig mindenre fel-
használható. Alapfajtája
Kínából származik, de ma
már elterjedt szerte a Föl-
dön. A smaragdfának ne-
vezett alfaját a Sunwo Zrt.
fejlesztette ki laboratóriu-
mában. Domi

Klímavédõ smaragdfa

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet 
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére.

ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK!
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény
értelmében a Magyar Államot minden
más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog
illeti meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályá-
zó adatait, a vételárat, a fizetés módját
és idejét, valamint a pályázó nyilatko-
zatát a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadására. A pályázó aján-
latát a benyújtástól számított 60 napig
köteles tartani. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályá-
zati biztosítékot befizetik az önkor-
mányzat letéti számlájára. (Számla-
szám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-
00140645-00100001.) A pályázati bizto-
síték befizetését igazoló bizonylatot és a

pályázatokat zárt borítékban 2012. októ-
ber 29-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztályán (cím: 1033 Bp.,
Fõ tér 1. I./19.). 
A pályázati ajánlat benyújtása formanyom-
tatványon történik, mely személyesen át-
vehetõ a fenti címen vagy letölthetõ a
www.obuda.hu honlapról.
A pályázat bontása 2012. október 29-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, az értékesítési osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton részt-
vevõket levélben vagy telefonon értesítjük
a pályázat eredményérõl. A pályázat kiíró-
ja fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlat-
tevõkkel a tenderbontást követõen tovább
tárgyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve,

a pályázatot indoklás nélkül eredményte-
lennek nyilvánítsa. A vevõ(k)nek szerzõ-
déskötési díjat kell fizetnie a 23/1995.
(XII. 28.) Ör. 9/A paragrafusában megha-
tározottak szerint.
A pályázattal kapcsolatban további felvilá-
gosítást lehet kérni, illetve a lakások és
helyiségek megtekintéséhez idõpont-
egyeztethetõ az értékesítési osztályon a
437-8639-es, 437-8899-es vagy a 437-
8679-es telefonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerült a www.obuda.hu hon-
lapra, valamint a következõ internetes hir-
detési fórumokra: ingatlan.com, ingat-
lan.net, ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. (1033 Bp., Szentlélek tér 7.) egyfordulós pályázatot hirdet
az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tulajdonában lévõ alábbi ingatlanok értékesítésére
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A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti va-
gyonról szóló, 2011. évi CXCVI törvény ér-
telmében a Magyar Államot minden más
jogosultat megelõzõ, valamint az egyes álla-
mi tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 1991.
évi XXXIII. törvény értelmében a Fõvárosi
Önkormányzatot elõvásárlási jog illeti
meg.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó
adatait, a vételárat, a fizetés módját és
idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a
pályázati felhívásban foglalt feltételek el-
fogadására. A pályázó ajánlatát a pályázat
benyújtásától számított 60 napig köteles tar-
tani. A pályázaton azon ajánlattevõk ve-
hetnek részt, akik a pályázati biztosítékot
befizetik az önkormányzat letéti számlá-

jára. (Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-00140645-00100001.) A pályá-
zati biztosíték befizetését igazoló bizonyla-
tot és a pályázatokat zárt borítékban 2012.
október 29-én (hétfõn) 12 óráig lehet be-
nyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. Érté-
kesítési Osztályán (cím: 1033 Bp., Fõ tér 1.
I./19.).
Az ajánlat benyújtásához formanyomtat-
vány letölthetõ a www.obuda.hu honlapról,
vagy személyesen átvehetõ a fenti címen.
A pályázat bontása 2012. október 29-én
12 órakor a Bp., III. kerület Fõ tér 1. I./19.
szám alatt, az értékesítési osztály hivatalos
helyiségében történik. A pályázaton résztve-
võket levélben vagy telefonon értesítjük a
pályázat eredményérõl. A pályázat kiírója
fenntartja jogát, hogy a legjobb ajánlatte-

võkkel a tenderbontást követõen tovább tár-
gyaljon, zártkörû licitet tartson, illetve, a pá-
lyázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa. A vevõnek szerzõdéskötési dí-
jat kell fizetnie a 23/1995. (XII. 28.) Ör.
9/A paragrafusában meghatározottak sze-
rint. 
A pályázatokkal kapcsolatban további felvi-
lágosítást lehet kérni az értékesítési osztá-
lyon a 437-8646-os és a 437-8639-es tele-
fonszámokon. 
A pályázati felhívás megjelenik az Óbuda
Újságban, felkerül a www.obuda.hu honlap-
ra, valamint a következõ internetes hirdetési
fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net,
ingatlanok.hu.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
Értékesítési Osztály
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Kelták Aquincumban
Családi programot kínált az Aquincumi Múzeum ok-
tóber 7-én. Az érdeklõdõk a rómaiak elõtt Budapest
területén élõ rejtélyes kelta nép életével ismerked-
hettek meg. A múzeum romkertjében kelta hagyo-
mányõrzõ csapat vert tábort, akiktõl megtanulhat-
ták kicsik és nagyok a drótékszer, az agyagozás, a
nemezelés, a testfestés fortélyait. Harci kiképzés-
ben is részesülhettek a vállalkozó szellemû gyere-
kek, mindenekelõtt az íjazást gyakorolhatták. Aki
pedig a jövõjére volt kíváncsi, a kelta jósnõtõl ér-
deklõdhetett felõle. Természetesen a hagyományos
viseletet is felpróbálhatták a lányok és a fiúk, sõt
még illatos kelta varázsitalt is kóstolhattak.

Iparmûvész tárlata
Lencsés Ida iparmûvész kiállítása október 26-ig te-
kinthetõ meg az Ökollégium Art Galériában. (Cím:
Szél utca 11-13.)

Plakátkiállítás 
Tóth József „Füles“ a Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumnak ajándékozta teljes
életmûvét. Ebbõl az alkalomból kiállítás nyílt az
adományozott plakátokból. (Megtekinthetõ: október
28-ig, keddtõl vasárnapig 10-tõl 18 óráig. Cím: Kis-
korona tér 1.)

Jézus példázatai
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „Jézus pél-
dázatai“ címmel folytatódik a közkedvelt sorozat. Az
érdeklõdõket keddenként várják az ÓKK-ba. „A vi-
lág fiainak eszessége“ címmel október 30-án; „Ki az
én felebarátom?“ címmel november 6-án hallhatnak
elõadást. (Kezdés: 18.30 órakor. Belépõjegy: 150
forint. Cím: San Marco utca 81.)

Krúdy Kör
Cseh Károly József Attila-díjas költõ lesz a vendég
a Krúdy Gyula Irodalmi Kör november 8-án 16.30
órakor kezdõdõ rendezvényén a Kéhli Vendéglõ
Krúdy Szalonjában. (Cím: Mókus utca 22.) 

Üvegképek
Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Kiskoro-
na utcai galériájában Nábrádi Julianna amatõr
üvegfestõ üvegképeibõl nyílt kiállítás. A tárlat meg-
tekinthetõ: november 10-ig, hétköznap 9-tõl 16 órá-
ig. (Cím: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény
galéria terme, Kiskorona utca 3.) 

Szoc deko - textília
Fenti címmel nyílt idõszaki kiállítás a Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A tárlat
november 18-ig látható, hétfõ kivételével naponta
10-tõl 18 óráig. (Cím: Korona tér 1.) 

Már letölthetõ iPadra Óbu-
da legújabb interaktív
könyve. Az Óbudát bemu-
tató iBook Halász Gábor, a
Nyugat vezetõ kritikusá-
nak egyik írása alapján
készült.

Halász Gábor Radnóti
Miklós és Szerb An-

tal kortársa volt, pesti pol-
gár, a Nyugat vezetõ kriti-
kusa és nem utolsósorban
Óbuda szerelmese. Az
„Óbuda város a város-
ban“ címû eKönyv a
Nyugat 1935/5. számában
megjelent „Vázlat Óbu-
dáról“ címû írásán alapul.

A könyv elsõ fejezete
az Óbudai hangulat cí-
met kapta. „…az óbuda-
iak nem utaznak, legfel-
jebb Pestre. (Az igazi
braunhaxler = barnalá-
bú, ahogy becézik õket,
még oda sem kerül el.)
Itt élik le életüket szûk
utcáikban, alacsony há-
zakban, kis lakások-
ban…ha sétálni akarnak
(már a fiatalabbja), ott
az óbudai Duna part, a
halászcsárdából kiszû-
rõdõ zenével, néhány

pislákoló lámpájával,
látványosságul a helyi-
érdekû át meg át kígyó-
zó testével. Szerelmesek
nem is kívánhatnak han-
gulatosabbat; a hajógyá-
ri sziget sötét tömege, a
katonai raktár komor fa-
la, a folyó fekete csillo-
gása csak mélyítik az ár-
nyakat, amit a jótékony
este von köréjük.“

A könyv 5 fejezetén
keresztül Róma emléke-
itõl a mai és jövõ Óbu-
dájáig kísérik az olvasót
Halász Gábor gondola-
tai. A felfedezést, meg-
ismerést számos fotó és
kvíz kérdés is segíti. 

Hány kilométer vasúti
sín található a gázgyár te-
rületén, hány nézõ befo-
gadására volt alkalmas
Óbuda katonai amfiteát-
ruma? - többek között
ilyen és hasonló kérdé-
sekkel találkozhatnak az
album olvasói. Az olvasó
a helyesnek vélt válaszo-
kat beépített programmal
azonnal ellenõrizheti is.

A könyv letölthetõ az
alábbi linken: http://
itunes.apple.com/us/book
/obuda/id525983607?mt
=11

Windows Phone, App
Store, Android Market-
en keresztül is elérhetõ.

Az iBook-ot az App-
sters Kft. készítette.

OBUDA.HU

iBook Óbudáról

Balázs János zongoramûvész és az 50 éves Liszt Ferenc Kamarazenekar adott hangver-
senyt a Zene Világnapján, október 1-jén az Óbudai Társaskörben, ahol Beethoven és
Chopin mûveibõl játszottak. Balázs János a Nemzetközi Liszt Ferenc zongoraverseny
III. helyezettje. A koncertet a Társaskör különdíjként ajánlotta fel számára 

A Zene Világnapja a Társaskörben

Panorámaképek Budapestrõl
A Kiscelli Múzeumban idõszaki kiállítás nyílt „Buda-pesti Horizont, Panoráma-
képek Budapestrõl“ címmel. A legtöbb Pest-Budáról és Budapestrõl készült pa-
norámaképet a BTM Kiscelli Múzeum fényképgyûjteménye õrzi. A kiállításon
bemutatják az eredeti vintázs kópiákat, illetve számítógépen is megjelenítik a
felvételeket és azok egyes részleteit. A fotók egyben várostörténeti jelentõségû-
ek is, hiszen segítségükkel végigkövethetjük Budapest nagyvárossá fejlõdésé-
nek állomásait. (Megtekinthetõ december 2-ig, hétfõ kivételével naponta 10-tõl
18 óráig a BTM Kiscelli Múzeum oratóriumában. Cím: Kiscelli utca 108.)FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� TV és monitorszerviz (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, Vi-
deoton, 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
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén in-
gyenes kiszállással, garanciával 3 órán belül.
Tel.: 06(20)928-7507, 368-0864. Kovács
Sándor
� 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
� Redõnyszerelés, javítás, gurtnicsere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmonikaajtó, reluxa-,
szalagfüggöny szerelése. Tel.: 06(20)321-0601
� Riasztószerelés, kamerarendszer telepí-
tés hétvégén is. Ingyenes felmérés! www.
hazriaszto.hu. Tel.: 06(20)338-5882

� Vízszerelés, gyorsszolgálat, csõrepedés
javítása, mûszeres csõrepedés mûszeres kere-
sése-javítása, duguláselhárítás, kamerás csa-
tornavizsgálat. Tel.: 06(30)914-3588
� Festés, mázolás, tapétázás magánszemé-
lyeknek, társasházaknak garanciával. III ke-
rületben kedvezmény! Tisztaság, pontosság!
Ingyenes kiszállás! Tel.: 256-4425,
06(20)994-7726
� 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
� Burkolás! Fürdõszobák, konyhák, WC-k
burkolását, kõmûvesmunkáit, csempe javítá-
sát vállalom. Tel.: 06(30)341-3423, 367-2869
� 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
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� 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
� Kõmûvesmunkák, kivitelezés, új házak
építése, átalakítás, társasházak szigetelése mi-
nõségben, garanciával! Tel.: 06(20)911-4364
� Személy- és kisteherautók bérelhetõk!
Opel Astra napi 6900 Ft -1-10 napig, 10-20 na-
pig 6000 Ft, 20 nap felett 5000 Ft/nap, teherau-
tók 8900 Ft/naptól. Tel.: 06(20)522-9102
� Vízóraszerelés-vízvezetékszerelés! Víz-
mérõk cseréje ügyintézéssel! Mosdók, csapok
cseréje, mosógépek, mosogatógépek beköté-
se! Minden, ami vízszerelés! Nonstop! Tel.:
06(20)217-5117
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, parkettacsiszolás, parkettaja-
vítás, csempézés, kõmûves, asztalos, villany-
szerelés, vízszerelés, garanciával. Tel.: 202-
2505, 06(30)251-3800
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, parkettás munkák magán-
személyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Vízvezeték-szerelés nonstop! Mosógépek,
mosogatógépek bekötése, mosdók, csapok,
kádak cseréje garanciával! Vízóraszerelés
ügyintézéssel! Tel.: 06(30)954-9554.
www.vizoraguru.hu 
� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Parkettacsiszolást, lakkozást, javítást,
szegélylécezést, lerakást vállalok. Barabás Je-
nõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Fuvarozás, költöztetés megbízhatóan, ol-
csón 2 és 4 t-ig vidékre is, rakodással. Kerü-
letieknek kedvezmény. Tel.: 405-5889,
06(30)996-4538
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, ga-
léria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
Tel.: 06(20)961-6153. www.mesterur.hu
� Duguláselhárítás falbontás nélkül, víz,
gáz, központi fûtésszerelés, csõtörések meg-
szüntetése. Tel.: 06(20)491-5089
� Ablak, ajtó, redõny, szúnyogháló, bontás-
tól a beépítésig korrekt árakon. Tel.:
06(70)325-2883
� Lépcsõház takarítását, kertgondozást,
permetezést vállalok vidéken is. Tel.:
06(30)682-4431
� Festés, mázolás, tapétázás garanciával, bú-
tormozgatással. Tavalyi árak, minõségi mun-
ka! Tel.: 06(70)325-2885

�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

� 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
� Allergia magánrendelés, III. ker.
Vörösvári út 29. Szénanátha, ekcéma, csalán-
kiütés, ételallergia kivizsgálása, kezelése.
Tel.: 06(20)481-4646, www.allergia.bormar-
ta.hu
� A III. kerületben frissítõ talpmasszázs és
reiki kezelés. Kérésre házhoz is megyek a
környéken. Tel.: 06(20)310-8476
� Fogyjon fülakupunktúrával orvos-termé-

szetgyógyásznál, Óbuda magánrendelõ III.
ker. Vörösvári út 31. I/1. Tel.: 06(20)481-
4646
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559, www.
callantorna.hu
� Ortopéd magánrendelés! Dr. Szikora
Gyula ortopéd-traumatológus fõorvos ma-
gánrendelése: III. Vörösvári út 31. Rendelési
idõ: kedd 14.30-17.30. Bejelentkezés:
06(30)894-5613. Gyermek-felnõtt mozgás-
szervi betegségek kezelése, csecsemõ csípõ-
szûrõ vizsgálat
�Kisgyermekek õszi-téli megerõsítése, akut
betegségek gyógyítása, felnõttek testi-lelki
panaszainak hatékony gyógyítása homeopáti-
ával. 50% kedvezmény októberben, novem-
berben. Dr. Vendrei Csilla. Tel.: 06(20)371-
1871
� Dr. Gulyás Miklós sebész fõorvos sebé-
szeti megbetegedések esetén (kisebb mûtétek,
tanácsadás, mûtéti javallat) magánrendelésén
áll a betegek rendelkezésére. A rendelés he-
lye: III. Bécsi út 130. II./3. Elõzetes bejelent-
kezés telefonon: 06(20)773-7565

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

� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06(20)959-0134
� Dajka- és Kisgyermekgondozó tanfo-
lyamok Budapest szerte, részletfizetéssel, ru-
galmas idõbeosztással. Tel: 06(30)311-2035,
06(70)396-6280
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
�Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. Tel.:
367-8160, 06(20)243-9043. E-mail: wagner.
dora@freemail.hu
�Angoltanítás Békásmegyeren, beszéd-
centrikusan, korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga, nagy tapasztalat, háznál! Tel.:
06(20)439-6410
�Angol és francia nyelvórák tapasztalt
nyelvtanárnõnél, személyre szabott órarend-
del, akciós áron. Tel.: 06(30)595-0498
�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
�Angolórák a Rómain. Diplomás, gyakor-
lott tanárnõnél. Korrepetálás, nyelvvizsgákra,
szakmai nyelvvizsgákra felkészítés. Tel.:
06(30)461-0855
�Német-angol nyelvtanítást vállal tanárnõ.
Nyelvvizsgára, érettségire felkészítés, társal-
gás. Tel.: 06(20)285-0713
�Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.:  06(30)604-1478
� Svéd anyanyelvû, fõiskolás lány svéd ok-
tatást vállal, minden szinten. Tel.: 06(30)517-
5514

�Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, rugalmas idõ-
beosztással.  Tel.: 06(20)418-8672
�Általános iskolások korrepetálása matema-
tikából, fizikából, kémiából, irodalomból,
nyelvtanból, történelembõl. Tel.: 06(30)952-
1579
�Matematikát, fizikát tanítok általános-,
középiskolásoknak. Nyugdíjas mérnök. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06-30-552-1269
�Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879

�Salgótarjántól 18 km-re Egyházasgergén,
horgásztóhoz közeli 90 m2-es családi házat,
budapesti lakásra cserélnék. T:30/382-1409
�Tahiban összközmûves telek (30% beépít-
hetõ) eladó. Kertben faház, örökzöldek. Tel.:
06(30)398-4820
�Faluházi, felújított, NY-i, kétszobás, vilá-
gos konyhás lakásom eladó: 30/396-1134
�Óbudán Polgár utcában eladó 69 nm, szé-
pen felújított lakás. Ingatlanos ne hívjon. Ár:
11.600 ezer Ft. Tel.: 06(20)977-8250
� Energetikai tanúsítvány készítése akció-
san! Érdeklõdni: 06(30)703-4882, www.ener-
getikatanusitas.com
�Kiadó vagy eladó lakásokat és házakat kere-
sünk! Az ingatlanok bérbeadásának és értékesí-
tésének szakértõje Kiss Mónika vezetõ referens:
06(20)290-8960; 351-9578; www.alberlet-
pont.hu
�Gépkocsi tulajdonosok figyelem! Terem-
garázsban gépkocsi beálló a Margit Kórház
mellett, Bécsi út 130., eladó. Irányár: 2,7 mil-
lió, fizetési könnyítés lehetséges. Tel.:
06(70)325-6993
�Keled u.-ban, aquincumi HÉV megállótól
10 percre, 796 nm-es, 19470/6. hrsz., kert, 19
nm-es Jitka faházzal, fákkal eladó. Víz, vil-
lany van. Tel.: 365-8929

� 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

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Szénvásár! Borsodi dió, kocka-darabos,
rostált dara, henger szén brikett, lengyel és
orosz dió, német brikett, bükkábrányi lignit
kedvezõ áron! Részletekrõl érdeklõdjön: Tí-
már Vasker. Kft. Pilisvörösvár, Szent László
u. 6. Tel: 26/363-900

� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért
vásárol könyveket, könyvtárakat, 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

� Bélyeggyûjteményeket, bankjegyeket, ér-

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

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

� Garázshelyek kiadók: Hosszútávra 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

� Érettségizz rajzból! Szívesen segítek:
elõkészítõ a Hajógyári-szigeten a HÉV-nél.
Tel.: 06(30)620-1454

�� 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

� Érszûkület gyógyítása, teljes érrend-
szer tisztítása kardiológus vezetésével.
Szépvölgyi úti HÉV-megállónál. Tel.: 220-
4641; 06(20)349-4277

��Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenternél). Gyermek-fel-
nõtt bõrgyógyászat. Számítógépes anya-
jegyszûrés. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

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

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

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

obuda_2012_20.qxd  2012.10.18.  13:24  Page 22



2012/20. szám Sport – Hirdetés
23

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

méket, képeslapot, porcelánt, egyéb régiséget
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!

�Hajdu Eszter vásárol legmagasabb áron, bú-
torokat, festményeket, órákat, porcelánokat,
szobrokat, dísztárgyakat, csillárokat, hangszert,
bizsukat, kitüntetést, könyveket, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(30)308-9148
� 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. Várha-
tó jövedelem: 300 ezer Ft/hó. Kezdéskor port-
fóliót biztosítunk. Jelentkezés: csic@csic.hu,
06(20)520-3140
� Világcég MLM-ben jártasaknak jó kerese-
ti lehetõséget kínál! Tel.: 06(30)920-7898
� Középfokú közgazdasági végzettséggel,
sok éves  gyakorlattal pénzügyi és ahhoz kap-
csolódó feladatokra keresek állást. Tel.:
06(20)310-8476
� Fodrászt, kozmetikust keresek frekventált
szalonba, kedvezõ feltételek! Tel.: 06(70)371-
3121, Gabi
� Értékesítõt keresünk III. kerületi ingatlan-
irodába, min. középfokú végzettséggel. Tel.:
06(20)665-7514

� Megunt, kidobásra szánt könyveit boldo-
gan elszállítom! Nem vagyok kereskedõ! Tel.:
06(20)956-4084
� Gépelés számítógépen: levelek, könyvek,
táblázatok, dipl. munkák, költségvetések, kéz-
iratokból, rövid határidõvel. Nyomdai elõké-
szítés. Tel.: 06(30)481-7821
� 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. Zsuzsan-
na 06(30)602-0094

Társkeresõ

Egyéb

Állás

Számítógép

� 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!

Rendkívül sikeres versenyt zártak a
debreceni Magyar Kupa harmadik
fordulón az Óbudai Wellness és Diák-
sport egyesület aerobikosai.

Felnõtt step és challenge, illet-
ve sportaerobik UP3 trió és

csoport kategóriában is gyõzni
tudtak, utóbbiban a nagy esélyes
debreceni csoportot gyõzték le
meglepetésre. A további kategóri-
ákban 2 ezüst- és 4 bronzérem ju-
tott az óbudai egyesületnek, és
számos értékes helyezés.

Az egyesület valamennyi ver-
senyzõje bejutott a novemberi
Magyar Kupa döntõbe, legköze-
lebb az Osztrák Open és World
Series versenyen állnak rajthoz
október végén.

Az Óbudai WDSE Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormányzatának
kiemelt támogatottjaként végzi
tevékenységét. Edzõik: Sinkó
Andrea, Szirtes-Sipos Mónika,
Hubacsek László.

Aranyérmesek: Simonné
Berkó Andrea, Hajduné Kiss
Edit, Tüskés Éva, Varsányiné

Gödöllõi Marica, Kócza Esz-
ter, Simon Zsófia, Kaposvári
Barbara, Tóth Laura, Dallos
Dorina, Marton Nikolett, Ba-
lázs Bíborka.

Ezüstérmesek: Pásztory
Eszter, Szimcsák Mira, Dévé-
nyi Anna, Kassai Nikol, Hencz
Anita, Félegyházi Eszter, Ba-
lázs Hajnalka, Kárpáti Noémi,
Bujdosó Renáta.

Bronzérmesek: Neuvirt Zsa-
nett, Slezák Viktória, Unger
Martina, Vígh Petra, Schrett
Laura,Csáti Laura, Kovács Rozá-
lia, Pásztory Eszter, Szimcsák
Mira, Csitkovics Dóra, Dévényi
Anna, Kassai Nikolett, Félegy-
házi Eszter, Hencz Anita,
Zsámboki Dóra, Radics Evelin,
Tesner Réka, Tesner Zsófia,
Petán Fanni, Korpás Renáta.

Négy Óbudai WDSE gyõzelem a Magyar Kupán

A futás csodálatos ünnepe volt az
október 7-ei 27. SPAR Budapest
Maraton és Futófesztivál. Ma-
gyarország legnagyobb szabad-
idõsport rendezvényén 19 ezer
200 induló futott. Abszolút
csúcs, eddig 17 ezer 700 résztve-
võ volt a legtöbb induló, szintén
egy futóeseményen.

A III. kerületbõl összesen
79-en vágtak neki a

maratonnak, létszám vonatko-
zásában a harmadik legerõsebb
budapesti kerületként. Közü-
lük a legjobb helyezést Ladá-
nyi Tímea (képünkön) érte el,
kilencedik lett (3:12:50). A fér-

fiaknál Tóth Tamás bizo-
nyult a legjobb kerületi
maratonistának a maga 12.
helyével (2:35:21). A 75
éves óbudai Bánszky Ba-
lázs indult a legidõsebb fõ-
városi maratonistaként, a
hölgyeknél a legidõsebb
kerületi futó a 62 éves
Perepatics Mária volt. A
férfiaknál a tavalyi gyõztes
Józsa Gábor (MAC-NS)
megvédte bajnoki címét. A
nõknél új bajnokot avattak
Merényi Tímea (Bp. Hon-
véd) személyében, a 41
éves versenyzõ élete elsõ
maratonját futotta.

Szenzációs csúcs a 27. SPAR Maratonon
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Felsõoktatási ösztöndíjpályázat 
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erõforrás Minisztérium-
mal együttmûködve a 2013. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
• „A“ típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû, felsõoktatási intézményben tanuló
hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes ide-
jû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
• „B“ típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a
2012/2013-as tanévben utolsóéves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy
felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2013/2014-es tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfo-
kú szakképzésben kívánnak részt venni.
Pályázati idõszak: 2012. október 15-2012. november 15.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázói
rendszerbe. A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati
ûrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában
(Harrer Pál utca 2.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályá-
zati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az
EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A be nem fogadott pályázatok
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történõ benyújtásának határ-
ideje: 2012. november 15.
(További információ: www.emet.gov.hu/bursa-hungarica, a www.obuda.hu hon-
lapokon, illetve az önkormányzat oktatási és kulturális fõosztályán: 437-8937.)

A Dr. Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola tanulói,
tanárai és a szülõk közös-
sége október 3-án és 4-én
kétnapos, jó hangulatú
munkával parkot létesítet-
tek az iskola és a Tanuszo-
da között elterülõ, gazdát-
lan, õsfás területen, amit
egy évre örökbe fogadtak a
kerületi önkormányzat ál-
tal kiírt „Fogadj örökbe
egy zöld területet!“ nyer-
tes pályázata alapján. 

Apályázatot Keszt-
helyiné Tallár Éva

tanárnõ és Kajati Judit
tanító álmodta meg, a
park kiépítését is õk szer-
vezték meg. A parkosí-
táshoz az iskola alapítvá-
nya két háttámlás kerti
pad felállításával járult
hozzá. A munkálatok so-
rán felújították a Tan-
uszoda elõtti parlagon lé-
võ virágágyást is. 

Az iskola névadójának
120., jövõ szeptemberi
születésnapjára kopjafát
fognak felállítani a park-
ban, és kezdeményezik,
hogy a park az õ nevét
viselje majd. Mindany-

nyiunk öröme érdekében
fogjunk össze és vigyáz-
zunk erre a panelházak
közötti kis oázisra, hogy
sokáig szolgálja a pihe-
nésünket és egészségün-
ket! 

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

A zok jelentkezését
várják, akik szere-

tik a matematikát, és já-
tékos formában tovább
szeretnék fejleszteni tu-
dásukat. A tehetséges
gyerekek rendszeresen,
hétrõl hétre találkozhat-
nak egymással, megta-
pasztalhatják az együtt-
gondolkodás élményét

és fejleszthetik is ezt a
képességüket.

A megszerzett tudással
a különbözõ versenyeken
még nagyobb eséllyel ér-
hetnek el jó eredményt,
melyre iskolájuk és szü-
leik mellett õk is büszkék
lehetnek majd.

A foglalkozásokat csü-
törtökön 14.30-tól 15.30
óráig Számadó László
tartja az Árpád Gimnázi-
umban (Nagyszombat ut-
ca 19.) A szakkör munká-
jába évközben is be lehet
kapcsolódni. 

Matek tehetséggondozó szakkör 

A z Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola

csatlakozott az Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata által szervezett,
„Takarítsuk ki Óbu-
dát!“ elnevezésû õszi
kampányhoz. Az iskola
udvarát és környékét szé-
pítette a Hozz egy tuli-
pánhagymát! szlogennel.
A kertészkedésen kívül
számtalan program várta

a gyermekeket és a szülõ-
ket: zumba bemutató, ka-
rate, judo, grundbirkózás
és a sok sportlehetõség
mellett kézmûves foglal-
kozásokon is részt vehet-
tek. A szülõk õszi ajtódísz
készítésével versenyez-
hettek osztályonként.
Gyönyörû koszorúk szü-
lettek. Az iskola és a szü-
lõi összetartás jó példája
volt ez a nap!

Családi sport- és 
kézmûves nap a Harrerban

Bolhavásár, kisállat kiállítás 
• A Pais Dezsõ Általános Iskolában szeptember 27-
én rendezték az immár hagyományos õszi bol-
havásárt. Idén 46 árus próbálta értékesíteni
portékáját igazán barátságos áron, még alkudni is
lehetett, így a gyerekek örömmel vásároltak
szerény zsebpénzükön, és elégedetten vitték haza
friss szerzeményüket.
• Az Állatok Világnapja alkalmából október 8-án tar-
tották a Paisban az évi szokásos kisállat kiállítást,
több mint 30 kis kedvenc részvételével. Itt olyan
kisgyerek is simogathatott tengerimalacot, csincsil-
lát, nyuszit, akinek otthon nincs lehetõsége állatot
tartani. A gyermekek az Elveszett Állatok
Alapítvány jóvoltából megismerkedhettek az állat-
tartás helyes módjával. A bátrak még egy kígyót is
a kezükbe vehettek.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Ösztöndíj pályázat
Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványa a
2012/2013-as tanévre is kiírja a „Jó tanuló, jó
sportoló“ ösztöndíj pályázatot a kerületben lakó és
tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók szá-
mára. A részletekrõl a III. kerület tanintézményeiben
és Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítványánál,
a 388-9770-es telefonszámon kérhetnek felvilágo-
sítást.

Suliváró festõi környezetben,
az „Erdõalján“

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola várja a 2013
szeptemberében elsõ osztályba lépõ óvodásokat
és szüleiket az Erdõaljás suliváró foglalkozásokra:
november 28-án 16 órakor; 2013. február 6-án 16
órakor; március 13-án 16 órakor. A leendõ tanító
néni bemutató óráját megnézhetik 2013. április 10-
én 8 órától. (Elérhetõség: 250-3269; e-mail: erdoal-
ja-a@kszki.obuda.hu; honlap: www.erdoalja.
sulinet.hu. Cím: Erdõalja út 5.) 

Sakkoktatás a Paisban

Az Óbuda Újság 2012/18. számában megjelent „Sakk
az iskolában“ címû írásra reagálva közöljük, hogy in-
tézményünkben, a Pais Dezsõ Általános Iskolában
három éve folyik az alsó tagozaton sakkoktatás
Czeglédiné Juhász Ildikó pedagógus irányításával. A
tehetséges diákokkal felsõ tagozatunkon Guba Mik-
lós sakkedzõ foglalkozik. A szülõkkel egyetértésben
igen fontosnak tartjuk a gyerekek logikai készségé-
nek sakk által való fejlesztését, ezért a sakkoktatást a
jövõben is szeretnénk folytatni és bõvíteni.

Pais Dezsõ Általános Iskola 

Számítógépes tanfolyam 
A Német Kisebbségi Önkormányzat és a „Braunhaxler“
Egyesület „Ismerkedés a számítógéppel és az inter-
nettel; Idõsebbek is elkezdhetik!“ címû tanfolyama no-
vember 6-án kezdõdik. (Jelentkezni Neubrandt Olginál
lehet a 06-30-221-4938-as telefonszámon.) 

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány által
kért arányban és idõben matematikából, magyarból.
Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlására, a
féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-fizika-
kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségizõk, kö-
zépiskolások tanítása bármelyik tantárgyból. Az álta-
lános- és középiskolás diákokat minden délután és
szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanítják. (Je-
lentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszámon egész
nap. www.obudamatek.hu)                  Thalész-Kör

A budapesti és Pest megyei
német nemzetiségi intézmé-
nyek tanévnyitóját, a pest-
erzsébeti Német Nemzetisé-
gi Gimnáziumban tartották
szeptember 28-án. Ez a nap
egyben a Budapesti Néme-
tek Európai Napja is. 

Az ünnepségen Bárká-
nyi Judit, a Fõvárosi

Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke meg-
nyitotta a 2012-2013-as
tanévet. Köszöntõt mon-
dott Klaus Riedel, a Német
Nagykövetség követe és
Tircsi Richard, az Emberi
Erõforrások Minisztériu-
mának nemzetiségi kap-
csolatokért felelõs osztály-
vezetõje. Az ünnepélyes
megnyitó után átadták
„Az év német pedagógu-
sa“ (2012-ben) elnevezésû
kitüntetéseket. Adíjat azok
a pedagógusok kapják,
akik a nemzetiségi okta-
tás-nevelés terén kiemel-
kedõ teljesítményt nyújta-
nak. Ebben a tanévben a

legkiválóbb némettanárok
között Scheffer Zsuzsan-
na, az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskola német nyelv és
irodalom szakos tanára is
elnyerte az „Év német pe-
dagógusa“ díjat. 

Scheffer Zsuzsanna
magas színvonalú és lel-
kiismeretes munkájának
köszönhetõen tanítvá-
nyai kiemelkedõ nyelv-
tudással rendelkeznek.
Minden évben élen vé-
geznek a fõvárosi és or-
szágos vers- és próza-

mondó versenyeken, ki-
magasló eredményeket
érnek el az országos né-
met nemzetiségi tanul-
mányi, népismeret verse-
nyeken, valamint sikeres
nyelvvizsgát tesznek. 

A rendezvény második
részében a kulturális mû-
sort különbözõ nemzetisé-
gi intézmények csoportjai
adták. Az Elsõ Óbudai Ál-
talános Iskolát a német
nemzetiségi kórus képvi-
selte Rosta Beáta tanárnõ
vezetésével. 

Óbudai tanárnõ a legjobb
némettanárok között

Az immár a világörökség ré-
szeként nyilvántartott ma-
gyar Táncházmozgalom az
idén 40 esztendõs. Ez az év-
forduló adott apropót az ok-
tóber 12-én elindított, 10
részbõl álló sorozathoz, me-
lyen a III. kerület minden
ötödik osztályos tanulója
részt vesz. 

Anovember közepéig
tartó, két helyszínen,

az Óbudai Kulturális Köz-

pontban (ÓKK) és a Bé-
kásmegyeri Közösségi
Házban  zajló programso-
rozat - hasonlóan a május
6-án az ÓKK-ban megtar-
tott, nagyszabású Tánc-
ház-ünnephez - Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzatának támogatásá-
val jöhetett létre.

A 45 perces elõadások
igyekeznek képet adni a
magyar néptánc és nép-
zene gazdag világából

három tájegységen (az
erdélyi Szék, Dunántúl
és Moldva) keresztül. A
mûsorvezetõ az Aelia
Sabina Mûvészeti Iskola
keretén belül mûködõ
Óbuda Kultúrájáért-díjas
Kincsõ Néptáncegyüttes
vezetõje, Turcsánné
Horváth Anikó, közre-
mûködnek az együttes
táncosai, valamint a Prí-
ma-díjas Óbudai Népze-
nei Iskola tanárai.

40 éves a Táncházmozgalom 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Milyen színûre festenéd a macskaköveket és
a lámpákat? Milyen új padokat és szemetese-
ket készítenél?  Most bárkinek lehetõsége
nyílhat arra, hogy ötletei megvalósuljanak. Az
Árpád hídi HÉV-megálló környékén különle-
gessé lehet varázsolni sok mindent. November
11-én, a hatodik Zebra Mûtermi Napon elkez-
dõdik a közös tervezés, makett készítés. 

H a a Szentlélek téren jársz, nézd meg
alaposan a Vasarely Múzeum elõtti

zöld területeket! Képzelj
oda egy virágos kertet,
ami mindenkié! A no-
vemberi Mûtermi Napon
elindul egy olyan közös-
ségi kert megtervezése,
amelyet a szervezõk a
résztvevõk segítségével
kívánnak megvalósítani
2013 tavaszán. A követ-
kezõ Mûtermi Nap az
Õszi Fesztivál és a Nagy
Rajzolás programsoroza-
tának része. Mindkét
szervezet arra ösztönzi a
múzeumokat, hogy nagy-
szabású terveket hozza-
nak létre. A szervezõk kí-
váncsian várják az elképzeléseket. Victor
Vasarely vallotta, hogy ötleteinkkel szeb-
bé tehetnénk környezetünket. November
11-én 10-tõl 13 óráig mindenki ihletet
meríthet Vasarely alkotásaiból, a Zebra

Mûtermi Napok ugyanis felnõtteknek,
kamaszoknak és gyermekeknek egyaránt
szólnak. (Elõzetes jelentkezés nem szük-
séges, a részvétel ingyenes. www. szep-
muveszti.hu)

Elfeledett naplók
A napló a közhiedelemmel ellentétben elsõ-
sorban nem különféle titkok lelõhelye, ha-
nem a történész szemszögébõl nézve egy
rendkívül gazdag kútfõ, forrásanyag a múlt
megismerésére. Segítségükkel az vizsgál-
ható, hogy a huszadik század „kis embere“
miként élte meg a napló által felölelt korsza-
kot. Mit látott, mit gondolt, hogyan élte túl az
egyes nagy történelmi eseményeket. A nap-
lók arra adnak lehetõséget, hogy a „nem hí-
res emberek“ is bekerüljenek a történészek
látókörébe, és saját hangjukon szólaljanak
meg. Összegyûjtésük és megõrzésük nélkül
azonban a naplók jórészt megsemmisülnek,
mivel az utódok sokszor nem látnak azok-
ban többet felesleges papírfüzeteknél, lom-
nál. Ezért is rendkívül fontos a megmenté-
sük és a feldolgozásuk. Hiszen nemcsak
Óbudán, hanem az egész ország múltjának
jobb megismeréséhez is hozzájárulnak!

Felhívás!
Kéziratos naplókat keresek a tudományos
kutatásomhoz, amelynek célja, hogy a hu-
szadik századot, különösen annak elsõ
felét egy új perspektívából mutassa be.
Amennyiben kéziratos naplóról tudomásuk
vagy saját tulajdonukban van a napló, kérem,
hogy segítsék kutatásomat és értesítsenek a
következõ elérhetõségek valamelyikén: a 06-
30-824-5214-es telefonszámon vagy a
kunt.gergely@gmail.com email címen.
Segítségüket ezúton is köszönöm.

Kunt Gergely
történész, egyetemi tanársegéd

„Folytatás“ címmel a Fõvárosi Képtár új szer-
zeményeit láthatják a Kiscelli Múzeum temp-
lomterében 

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Színes Város: hogyan tennéd színesebbé Óbudát?
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A vendéglátásnak Óbudán
komoly hagyományai van-
nak. Ezeket a hagyományo-
kat õrzi és viszi tovább a Du-
na-parton a Rozmaring Kert-
vendéglõ és Rendezvény-
ház, melynek tulajdonosá-
val, Szabó Lajossal beszél-
gettünk.

- A Kertvendéglõ még
csak érthetõ, de mit takar
a Rendezvényház kifeje-
zés?

- Több teremben vár-
juk a vendégeket: Kul-
túrház, Demjén Rózsi te-
rem, Borozó a kandalló-
val. És természetesen az
étteremben is fogadjuk
õket, valamint a kertben,
ahol kemencében is tu-
dunk sütni és mindezen
kívül még egy rendez-
vénysátor is a rendelke-
zésükre áll. Így egyszer-
re mintegy 700 embert
vagyunk képesek vendé-
gül látni. Sajnos, ez
mostanában egyre rit-
kábban történik meg…
A tét mostanában inkább
csak a talpon maradás!

- Hol sajátította el a
szakma fortélyait?

- A Vén-Buda Étterem-
ben Törõ László vendég-
lõs kezei között tanultam
a szakmát. Saját étter-
memet 1991-ben nyitot-
tam meg. Az elmúlt 21
évben a munkatársaim-
mal együtt mindent meg-
tettünk azért, hogy az ide
betérõ vendégek kifogás-
talan ellátásban részesül-
jenek. Sõt, ma már az
egyik fiam, Ádám is a
konyhával ismerkedik és
szorgoskodik, hogy a
vendégek minél jobban
érezzék magukat nálunk.
Péter fiam nem követi a
tradíciót, õt inkább az épí-
tészet vonzza.

- Ha már a tradíciót
említette, adódik a kérdés,
hogy a hagyományos fo-
gásokat kínálják?

- Egyrészt követjük a
magyar konyha jól be-
vált ízvilágát, másrészt
viszont minket sem
hagy érintetlenül a mo-
dern konyha. Az már a
mi szakmai hozzáérté-
sünkön múlik, hogyan
ötvözzük a kettõt. 

- Úgy látom nagysze-
rûen, hiszen sok a vissza-

térõ vendég. Az étlapon
pedig az látszik, hogy a
törzsvendégek kedvenc
ételeirõl nevezik el a fo-
gásokat.

- Igen, így kapta a ne-
vét a Vili õrnagy bordá-
ja, a Doma kombináció-
ja, az Attila csirkéje, a
Máthé bátyám kedvenc
süvege, a Popovics Ma-
rika álma, a Csirkés Jó-
zsi babos õrülete vagy
az Ádi pulykája. Min-

denben megpróbálunk
kedvezni vendégeink-
nek. Azért is vezettük be
a Torkos hétfõ mintájára
a Rozmaringos torkos-
kodás programot. Csak-
hogy nálunk egész év-
ben, minden szerdán és
csütörtökön fél áron
ehetnek a vendégek. 

- Visszatérve a beszél-
getésünk elejére: sokat
sejtetõ a Demjén Rózsi te-
rem neve. Mi áll mögötte?

-Természetesen maga
Rózsi! Csaknem két év-
tizedes barátság fûz hoz-
zá. Szerencsére megtisz-
teltetésnek vette, hogy
róla neveztük el az egyik
termünket és nagy örö-
münkre ténylegesen is
részt vesz az életünkben.
Eddig már három talk-
show-t tartottunk, ame-
lyen jó hangulatban el-
beszélgetett az érdeklõ-
dõkkel, a rajongókkal. 

Óbudai hangulat a Rozmaringban

Az étterem tulajdonosa és fia, aki már a konyhával ismerkedik

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Õsz Adyval 
Rejtvényünkben Ady Endre: Az õsz muzsikája címû versé-
bõl idézünk. Megfejtés a vízszintes 1. és a függõleges 24. so-
rokban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet eleje (zárt betûk: E. T. S. L.).
13. Gyöngyös közeli helység. 14. Angol karácsony. 15. Üre-
ges rúd. 16. Keret. 17. Áradsz fonetikusan. 19. Cselgáncsos
szó névelõvel. 20. Norvég és uruguay-i autók jele. 21. A kép-
zelgések. 23.  Buda egynemû betûi. 24. A. Y. 25. Néma sál.
26. Óriáskígyó. 27. Helység  a Balaton-felvidéken. 29. Két
gabona. 31. Afrikai állam. 32. Ebi betûi keverve. 33. Lengyel
légitársaság. 34. Megkevert író. 35. Mosdószer (az elsõ koc-
kában kettõsbetû). 37. Brazil szövetségi állam. 39. Teljesen
vizes (az elsõ kockában kettõsbetû). 40. Kohézió része! 42.
Nyak belseje! 43. Y. R. 45. Gyógynövény is. 48. Székesegy-
ház. 49. KTIA. 51. Elõtagként közöttit is jelent. 52. Rokoni
kapcsolatban van. 53. Mostanában gyakori gazdálkodásfajta.
54.. Névelõs forrasztóón. 55. Kecskefi névelõvel.
FÜGGÕLEGES: 1. Sav csinálja. 2. Baranyai helység.  3.
Vértesszõlõsi õs. 4. T. S. A.  5. Csacsi hangja. 6. Sáv. 7. Meg-
tanulás miatt ismételgethetné. 8. Egzotikus növény. 8. Fül-
cimpa része!  10. Személyes névmás. 11. Dac betûi keverve.
12 Kolbászfajta. 18. Fordítva bír. 19. Détári apósa, névelõ-
vel. 21. Amerikai állam. 22. Hétvégi ház fordítva. 24. Az idé-
zet második része (zárt betûk: Õ. E. Ü. L. T.). 25.  Rova-
rok szerve. 28. Vatikáni, belga, olasz és osztrák autók jele.
30. Elõl bepróbál! 36. Brit autó. 38. Print. 40. Borocska fordítva.
41. Pengének van. 46. Amerikai fiúnév. 47. Dokumentum. 48. Ki-
halt délszaki madár. 50. Fizikai fogalom. 52. K. I. Z. 54. Orosz re-
pülõgép betûjele. 56. Keleti táblás játék. Ipacs László

Az október 8-án megjelent, 
„Természeti kincseink“ címû rejtvényünk megfejtése: 

„Miskolctapolcai tavas(-barlang); Várhegy-pincerendszer“.
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Felhívás – Pályázat

Az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. egyfordulós pályá-
zatot hirdet az Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló,
üres helyiségek bérbeadására

A pályázatot zárt borítékban november 7-én 16 órá-
ig lehet benyújtani az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. He-
lyiség- és Telekhasznosítási Osztályánál.
Apályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a meg-
ajánlott bérleti díjról, a pályázati feltételek elfogadásá-
ról, ezen kívül meg kell adnia a helyiségben folytatni
kívánt tevékenység pontos megnevezését, vállalkozói
igazolványt, illetve cégkivonatot és aláírási címpél-
dányt kell becsatolnia. Akülön engedélyhez kötött te-
vékenység végzésére való jogosultságát a pályázat
mellékleteként benyújtott vállalkozói igazolvánnyal,
illetve cégkivonattal kell igazolnia. 
Ahelyiségek esetében csak a pályázati kiírásban meg-
hirdetett funkcióval lehet pályázni. Nem lehet bérbe
adni a helyiséget annak a vállalkozásnak/személynek,
amelynek/akinek: az állami vagy a székhely (lakó-
hely) szerinti önkormányzati adóhatósággal szemben
adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési kedvez-

ményt (adómérséklés, elengedés, vagy fizetési köny-
nyítés) engedélyezett; • az érintett helyiség tekinteté-
ben bérleti díj, illetve közüzemi díjhátraléka van; • a
helyiség bérleti jogviszonya - a kérelem vagy a pályá-
zat benyújtását megelõzõ öt évben - a bérbeadó fel-
mondása következtében szûnt meg; • a helyiségben
gyakorolni kívánt tevékenység folytatására való jogo-
sultságát nem tudja hitelt érdemlõen igazolni.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell: az önkormányzati rendeletben a bérleti jog meg-
szerzésének ellenértékeként elõírt megszerzési díj ön-
kormányzat felé történõ megfizetését (a megszerzési
díj a pályázó által megajánlott bérleti díj három havi
összege); • 3 havi bérleti díjnak megfelelõ összegû
óvadék megfizetését bérbeadó részére (a nyertes által
befizetett bánatpénz összegét az óvadékba beszámít-
ják); • szükség szerint a helyiségbe önálló elektromos-
és mellékvízmérõk kiépítését.
A helyiség vonatkozásában a pályázónak vállalnia
kell az alábbi idõtartamú határozott idejû bérleti szer-
zõdés megkötését: 1 év raktár céljára történõ bérbe-
adás esetén; • 3 év minden egyéb funkcióra történõ
bérbeadás esetén; • 5 év, ha a bérlõ tulajdonosi hozzá-
járulást igénylõ, értéknövelõ beruházást hajt végre az

ingatlanon és erre a bérleti szerzõdésben kötelezettsé-
get vállalt.
A bérbeadó a bérleti díjat minden tárgyév elején az
elõzõ évi infláció KSH által közzétett mértékével
emeli. A pályázat értékelésénél a megajánlott bérleti
díj alapján történik a döntés. A pályázaton azon aján-
lattevõk vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának
határidejéig a bérleti jog biztosítására a bánatpénzt be-
fizetik. 
A bánatpénzt az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. pénztárá-
ban (1033 Budapest, Szentlélek tér 7., félemelet) kész-
pénzben kell letétbe helyezni. A bánatpénzt helyisé-
genként kell letenni.
Az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül a
nem nyertes pályázók részére a bánatpénzt visszafize-
tik. 
Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem tesz eleget a
pályázati kiírásban elõírt valamennyi feltételnek. Az
érvényesen benyújtott pályázatokat az Óbudai Va-
gyonkezelõ Zrt. november 30-ig elbírálja, és annak
eredményérõl a pályázókat írásban értesíti. Apályázat
kiírója fenntartja a jogát, hogy a legjobb ajánlatot te-
võkkel a tenderbontást követõen tovább tárgyaljon,
zárt licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa.
A helyiségek megtekintéséhez idõ-
pont egyeztethetõ az Óbudai Vagyon-
kezelõ Zrt. Helyiség- és Telekhaszno-
sítási Osztályánál (Szentlélek tér 7.,
fszt. 10., telefon: 430-3468), félfoga-
dási idõben: hétfõn 14-tõl 18, szerdán
8-tól 16, csütörtökön 8-tól 13 óráig.
A pályázatokkal kapcsolatban továb-
bi felvilágosítást lehet kérni a fenti te-
lefonszámon és címen.

Óbudai Vagyonkezelõ Zrt.
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Lapzártakor érkezett: Idén ünneplik
a Külker Evezõs Klub fennállásának
100. évfordulóját a klub tagjai,
edzõi, sportolói. A jeles eseményrõl
a klub római-parti vízitelepén emlé-
keztek meg október 12-én. 

Amegjelenteket, köztük Bús
Balázs polgármestert Mihály

Tibor - a képviselõ-testület által jó-
váhagyott városrész-név felvételé-
vel kiegészült - Óbudai Külker
Evezõs Klub elnöke köszöntötte,
aki egyúttal felelevenítette a szer-
vezet százéves történetének fonto-
sabb állomásait, vezetõ személyi-
ségeit. 

A Külker Evezõs Klub ön-
fenntartó társadalmi egyesület.
Éppen 100 éve, hogy az Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet

sportegyesülete vízitelepet léte-
sített a klub mai, római-parti te-
rületén. A szocializmus éveiben
a Külkereskedelmi Minisztérium
üzemeltette a telepet, ahol 1950-
ben alakult meg a Külker SC
evezõs szakosztálya. Ez Külker
Evezõs Klub néven 1992-ben ki-

vált, átalakult önálló sportklub-
bá. A telep 1996-ban a klub saját
tulajdonába került, önfenntartó
módon mûködteti az evezõs tele-
pet. A szervezet mûködését a ta-
gok társadalmi munkájával biz-
tosítják, költségeit a tagdíjakból
és pályázati támogatásokból fe-
dezi. A Külker SC Evezõs Szak-
osztálya, majd a Külker Evezõs
Klub is egészen az 1990-es évek
elejéig hagyományosan túraeve-
zõs klubként mûködött. Profilja
az utóbbi 10 évben átalakult. A
klub vezetõinek célja a sportolá-
si lehetõségek biztosításán túl-
menõen, a klubban folyó vízi-
sport-élet folyamatosságának
biztosítása, minden korosztály
számára. Ehhez elengedhetetlen
a versenyzõk kinevelése, az

utánpótlás, a fiatalok, fõként a
kerületi iskolák tanulóiból tobor-
zott diákok biztonságos és ered-
ményes evezésre oktatása, a víz-
biztonság fejlesztése, a vízi élet-
módhoz, a természethez szokta-
tása. Acél az, hogy aki ide jár, le-
hetõleg heti rendszerességgel

evezzen, számára a heti rendsze-
res mozgás életforma legyen. 

A klub telepe az elmúlt 10 év-
ben hatalmas fejlõdésen ment át.
A tagok egészséges életformájá-
hoz egyre színvonalasabb körül-
ményeket tudnak biztosítani. A si-
keres pályázatok és sok saját mun-
ka eredményeként a telepen jól
felszerelt új
m û h e l y ,
konditerem,
öltözõk, tu-
r i s z t i k a i
szálláshely
és mintegy

100 jó minõségû hajó áll rendel-
kezésre, lapátokkal együtt. 

Bús Balázs polgármester egy
hetilap munkatársának kérdésére
válaszolva elmondta: a városrész
vezetése a vízisport-élet fenntartá-
sát, fejlesztését kiemelt kérdés-
ként kezeli a Római-parton. 

Sz. Cs. 

Százéves a Külker Evezõs Klub

Centenárium névfelvétellel 

Lányok stoplis cipõben
Nagy kihívást kínál a kerületben is mûködõ Mészöly
Focisuli a labdarúgást szeretõ lányoknak. Erdei
Barbara edzõ lány csapatot toboroz, tagjai a Buda-
pest-bajnokságban fiú csapatokkal versenyezhet-
nének. A válogatott játékos múlttal rendelkezõ edzõ
a 06-20-224-055-ös telefonszámon várja az 1999.
január 1-je után született lányok jelentkezését.
Edzés és játék a Márton utca 23. szám alatti sport-
telepen.

Foci fiúknak, lányoknak
Az ASR-Gázmûvek MTE minden olyan 2001-2007
között született, focizni szeretõ fiút és lányt vár, akik
mozgással, játékkal kívánják eltölteni szabadidejü-
ket. A csapatoknak heti két edzésük van: szerdán
és pénteken 16-tól 17.30 óráig. A Bozsik-program-
ban több torna szerepel, ahol NB I-es klubok után-
pótlás-csapataival is lesznek mérkõzések. A tagdíj
3.500 Ft/hó. Jelentkezni lehet telefonon Ferenczi
György (06-70-579-6082) és Széll Sándor (06-20-
474-2017) edzõknél, vagy edzések alatt a pályán.
(Cím: Sujtás utca 1-3.)

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

Bús Balázs polgármester és Mihály Tibor, az Óbudai Külker Evezõs Klub
elnöke a klub római-parti vízitelepén
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Hírforgó – Információk

I dén szeptember 29-én, egy meleg
õszi napon teljesíthették a részvevõk

a távokat. Kiemelkedõen magas lét-
számmal voltak jelen gyermekek, mint
ez az Óbuda Sport facebook oldalán
feltöltött közel 200 képen is jól látszik,
a féléves csemetétõl az egyetemistáig,
de természetesen rengeteg felnõtt és
idõs is részt vett az eseményen. Sokan
nordic walking botot hívtak segítségül,
hogy a felsõtestüket is megmozgassák. 

Megyery Anna (5) és Lili (4) már máso-
dik alkalommal indult a 8 kilométeres tá-
von, idén 2.21 óra alatt teljesítették, így jö-
võre nagy kihívás lesz megdönteni saját
idejüket, de kedves családjuk elmondása
szerint már most tervezik, hogy a követke-
zõ évben is jönnek. A 25 kilométeren pe-
dig egy-két elszánt versenyzõ futva haladt
végig. Jó volt látni a fáradt beérkezõket,
akik örömmel fogyasztották a szüntelenül
feltöltést igénylõ zsíros, párizsis kenyeret
és teát. Aszervezõk (Óbudai Sport és Sza-
badidõ Nonprofit Kft.) a tavalyi és az idei
nagy érdeklõdésre való tekintettel újra fel-
vették 2013-as eseménynaptárunkba az
Óbudai Teljesítménytúrát, szeptember
28-án szombatra.

Az Óbudai 
Sport Kft. csapata

Óbudai Teljesítménytúra 

• A Fidesz 4-es választókerületének megbízásából
dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ kedd-
jén (legközelebb november 6-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 november 15-én) 16-tól 19 órá-
ig 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 16-tól 18 óráig lakásszövetkezeti
és társasházi tanácsadást tart az MSZP kerületi iro-
dájában (Cím: Mókus utca 1-3. Bejelentkezés: hét-
fõtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig a 368-9464-es tele-
fonszámon.)
• 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

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Job-
bik irodában, illetve külön idõpont egyeztetésére is mód van a
z.karpat.daniel@jobbik.hu drótpostacímen.

Fórum a Selyemgombolyítóban
A Kereszténydemokrata Fórum vendége dr. Rétvári Bence, országgyûlési kép-
viselõ, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára lesz novem-
ber 6-án 18 órakor a Selyemgombolyítóban. (Cím: Miklós tér 1.) 

A Fidesz és a Fidelitas III. kerületi Szervezetének legutóbbi rendezvényén, október 3-án
a Csillaghegyi Közösségi Házban Bogár László volt a meghívott vendég, aki „Bankvilág
Magyarországon“ címmel tartott elõadást a Polgári Esték Csillaghegyen címû sorozat-
ban. A nagyteremben mintegy 100 érdeklõdõ hallgatta meg a közgazdászt. Az eseményen
részt vett Varga Mihály miniszter, Budapest 4. számú választókerületének elnöke is

Polgári Esték Csillaghegyen

Dr. Hecsei Pál, az Országos Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség nyugalmazott fõ-
igazgatója volt a vendég a Kereszténydemokrata Fórum
október 2-ai rendezvényén, melynek helyszíne minden
alkalommal a Miklós téri Selyemgombolyító. „Napjaink
környezetvédelme, környezetvédelem napjainkban“
címmel tartott elõadást a szakember 

Politikusképzés 
A SISZA Kommunikációs Intézet Politikusképzõ Is-
kolája október 13-án nyitotta meg kapuit az Óbudai
Kulturális Központban. Várják a közélettel foglalkoz-
ni vágyókat, akik kommunikációs ismereteiket kí-
vánják bõvíteni és azokat, akik a politikában képze-
lik el a jövõjüket. (Bõvebb info: www.sisza.hu, tel.:
06-70-250-5840.)

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Etka - Jóga 
az Élni Tudás Mûvészetének

Jóga oktatása Óbudán
(Helyszín: Óbudai Judo
Klub) Farkastorki út 21. 
Érdeklõdni: 30-235-9415

Könyvelés
könyvvizsgálat, adóbevallás
cégeknek, társasházaknak,

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

www.bendakonyveles.hu

Pályaválasztás elõtt álló 7. és 8. osztályos diákoknak és szüleiknek
rendezett pályaválasztási börzét október 9-én és 10-én a Pedagógiai
Szolgáltató Intézet

Fogadóórák 
• Kelemen Viktória (Fidesz-KDNP) alpolgármester elõzetes be-
jelentkezés alapján tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal-
ban (Fõ tér 3.). További információért hívja az alpolgármesteri tit-
kárságot a 437-8509-es telefonszámon.
• Kemény Krisztina (Fidesz-KDNP), a 14. választókerület önkor-
mányzati képviselõje minden hónap második keddjén 18-tól 19
óráig tart fogadóórát a Szent József Házban (Békásmegyer-
Ófalu, Templom utca 20.)   
• Török Ferenc (Fidesz-KDNP), a 11. választókerület önkormány-
zati képviselõje minden hónap elsõ hétfõjén 17-tõl 18 óráig a
Keve-Kiserdei Általános Iskolában (Keve utca 41.) tart fogadóórát.

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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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

HAHOTA
Leül a vendég az asztalhoz. Odamegy a pin-
cér és azt mondja:
- Elnézést uram, de ez az asztal foglalt!
- Akkor vigye el és hozzon egy másikat! - vá-
laszol nyugodtan a vendég.

* * *
Az étteremben három vendég teát rendel. Az
egyik a pincér után kiált:
- Az én teámat feltétlenül tiszta pohárban
hozza!
Visszajön a pincér a teákkal:
- Melyikük kérte tiszta pohárban?

* * *
A pincér kiviszi a megrendelt sört. A vendég
ránéz a korsóra, túl soknak találja a habot és
megszólal:
- Fõúr kérem, én nem borotválkozni, hanem
inni akarok!

* * *
- Kérem, ebben a tyúkhúslevesben nincs
hús!
- Na és! A halászlében sincs halász!

* * *
Zuhog az esõ, csöngetnek, az anyós áll az
ajtóban. A võ nyitja az ajtót:
- Anyuka, mit csinál ott kint az esõben? Miért
nem megy haza?

Meghalt Komár László
67 éves korában otthon, felesége karjaiban elhunyt
Komár László október 17-én. Az énekest három he-
te tüdõembólia miatt szállították kórházba, akkor
pár percen múlt az élete. Gyógyíthatatlan betegsé-
gét az utolsó pillanatig titkolta Komár. Az énekes
1962-ben kezdte pályafutását az elsõ magyar rock
and roll zenekarban, és nemsokára úgy tekintettek
rá, mint a magyar Elvisre. Súlyos, gyógyíthatatlan
betegségben szenvedett, de nem akarta, hogy saj-
nálják, ezért titokban tartotta, hogy a szervezetében
már évek óta ott lappangott a kór.
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