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Az Egészségkörút Óbudán következõ állo-
mása az Óbudai Kulturális Központ lesz:
San Marco Egészségnap október 4-én.

A Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjra ok-
tóber 13-ig tehetnek indítványokat. Az elis-
merést a Szociális Munka Napján adják át. 

A tanulni vágyó, plusz terhet vállaló diá-
kok számára az önkormányzat idén is
díjmentesen biztosítja a vizsgakártyát.31

Térítésmentes ECDL Start vizsgakártya

26
San Marco Egészségnap

29
Óbudai szociális díj adományozása

Önkormányzati választás október 12-én vasárnap

MEGJELENÉSÜNK. Lapunk következõ száma október
17-én, pénteken jelenik meg. Újságunk olvasható a
www. obuda.hu honlapon.

Átadták 
az Esernyõst 

Az Óbudai Kulturális Köz-
pont legújabb intézmé-
nyének avatását szep-
tember 21-én tartották
igazi fesztivál hangulat-
ban. TUDÓSÍTÁS A 2. OLDALON

Átadta a felújított
Almási Balogh Lo-

ránd Idõsek Klubját az
Óbudai Gázgyár területén
Tarlós István fõpolgármes-
ter és Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
tere szeptember 24-én. Az
idõsklubnak helyet adó

150 négyzetméteres, 80
ember befogadására alkal-
mas épületet a III. kerület
hosszú távú ingyenes hasz-
nálatra kapta meg a fõvá-
rostól. A felújításról és a
berendezésrõl a helyi ön-
kormányzat gondoskodott. 

BESZÁMOLÓ AZ 5. OLDALON

Új idõsklub nyílt 
a gázgyári lakótelepen A konyhatechnológi-

ától a bútorzatig,
szükség szerint részleges
vagy teljes körû felújítás-
sal, százmilliós beruházás-
sal újultak meg Óbuda-
Békásmegyer iskolai men-
zái. RÉSZLETEK A 4. OLDALON

Megújult
menzák

Felépült a jégcsarnok Óbudán

Átadták a nagyrészt TAO-pénzbõl megvalósult Gepárd Jégcsarnokot szeptember 26-án Óbudán   TOVÁBBIAK A 33. OLDALON

KEDVEZMÉNYES BURGONYAVÁSÁR. Az önkormány-
zat október 16-án és 17-én rendezi hagyományos, ked-
vezményes burgonyavásárlási akcióját. FELHÍVÁS A 11. OLDALON
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Szeptember 15-én nyitott,
és a héten már teljes kíná-
lattal várta az érdeklõdõket
az Óbudai Kulturális Központ
legújabb háza, mely a város-
rész szívében, a nagyren-
dezvények központjában, a
Fõ téren kapott helyet. Az
Esernyõs – Óbudai Kulturális
és Információs Pont munka-
társai naprakész ajánlások-
kal szolgálnak a kerület ne-
vezetességei, turisztikai
attrakciói, kulturális prog-
ramjai és rendezvényei iránt
érdeklõdõknek.

Aszeptember 21-én
kora estére meghir-

detett ünnepi megnyitót
nyüzsgõ fesztiválhangulat
fogadta, a teret megtöltöt-
ték az érdeklõdõk.

Bús Balázs polgár-
mester adta át az Eser-
nyõst, aki köszöntõjé-
ben Jan Gehl dán épí-
tészt idézte: az a város
jár jól, amelyik kiszorít-
ja az autókat és az em-
berekre szabja a tereit.
Nem hagyhatjuk, hogy a
motorizáció elvegye tõ-
lünk azokat a tereket,
amiket arra kéne hasz-
nálnunk, hogy társasági
életet éljünk bennük. A
polgármester felidézte
azt az idõszakot, amikor
a Fõ téren még autók
jártak, s amikor az általa
vezetett kerület úgy
döntött, hogy közösségi

funkciót keresnek a Fõ
térnek.

- Nagy, egybefüggõ felü-
letek helyett függõlegesen
tagolt érdekes homlokza-
tokra, azaz teraszokra,
balkonokra van szükség a
köztér és az épületek talál-
kozásánál. A várost vissza
kell adni az embereknek.
Alkalmassá kell tenni a
kapcsolatteremtésre, mert
- ahogy mondja: az ember
legfontosabb szükséglete a
többi ember társasága -
idézte ismét a dán városter-
vezõt. Azt hiszem, a Fõ té-
ren sikerült ennek a köve-
telménynek is eleget tenni
- mondta a polgármester.

- A teret ennek szelle-
mében vontuk be a kultu-

rális színterek közé, és
ma már természetes,
hogy a kerületi nagyren-
dezvények nagyszabású
koncertjeinek, elõadásai-
nak itt van a helyszíne. A
terület kulturális jellegét
azonban a közeli Óbudai
Múzeum is erõsíti, így a
közelmúltban létrehozott
Goldberger Textilipari
Múzeummal, a 3K-val és
az új idõsek klubjaival
egyre markánsabbá válik
a kerület szolgáltató jelle-
ge és közösségépítõ tö-
rekvése - emelte ki Bús
Balázs.

Emlékeztetett arra is,
hogy az Esernyõs mellet-
ti, jelenleg még választási
irodaként mûködõ helyi-

ség hamarosan koncertte-
remnek, illetve mozinak
ad otthont, míg a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár
korábbi fiókkönyvtárá-
nak helyén a kortárs mû-
vészeti alkotások hiány-
pótló kiállítótermét ala-
kítják ki.

- Az Esernyõs – Óbudai
Kulturális és Információs
Pont azonban már mától a
városrész mozgalmasságá-
nak, kulturális pezsgésé-
nek koordinálási központ-
ja, és egyben origója is -
zárta szavait a polgármes-
ter, megköszönve az új in-
tézmény létrehozásán dol-
gozók munkáját.

Az ünnepi megnyitó a
Budapest Bár szabadtéri

koncertjével folytató-
dott, melynek hangula-
tát az idõközben kiala-
kult zápor sem ronthat-
ta el. Az Esernyõs
megnyitója esernyõk-
kel zárult; a kulturális
és információs pont-
ban azonban a vasár-
napok kivételével,
minden nap várják az
érdeklõdõket.

Óbuda igazi
múzeumnegyed, a
kerületben egymást
érik a jobbnál-jobb
kiállítások, rendez-
vények. Az Eser-
nyõsben létrehozott
integrált óbudai
múzeumshop színes

keresztmetszetet nyújt a
kerületi múzeumok ese-
ményeibõl, kiadványai-
ból, valamint különféle
emléktárgyaiból, ame-
lyeket megvásárolhat a
látogató.

A helyszínen jegyek
válthatók az Óbudai Kul-
turális Központ rendezvé-
nyeire, valamint a Jegy-
mester hálózatán keresztül
a hazai kínálatban szereplõ
színházi elõadásokra,
nagyszabású múzeumi tár-
latokra, fesztiválokra.

Az Esernyõsben in-
gyen wifi, számos napilap
és folyóirat, valamint egy
nagyszerû kávézó-bisztró
szolgálja azt, hogy az új
intézmény igazi közösségi
térré váljon.

(Esernyõs – Óbudai
Kulturális és Informáci-
ós Pont 1033 Budapest,
Fõ tér 2. Nyitva: hétfõ-
péntek 7-tõl 21 óráig,
szombaton 10-tõl 15 órá-
ig. Tel.: 06-30-883-1953,
web: www.esernyos.hu)

Esernyõs: a közösségépítés centruma

A mintegy három hónapos fel-
újítás során a falak és a tetõ

hõszigetelését, a nyílászárók cseré-

jét, a fûtési rendszer modernizálását
végezték el. 2014-ben az önkor-
mányzat uniós forrásból - mintegy

930 millió forint értékben - hat épü-
letben, hét közintézmény energeti-
kai korszerûsítését hajtotta végre. A
most átadott két épületet a követke-
zõ hetekben követi a többi, így az
õsz hidegebbik részét már komfor-
tosabb körülmények között várhat-
ják a gyermekek és a pedagógusok.

Intézmények energetikai korszerûsítése 
Két nevelési-oktatási intézmény energetikai korszerûsítése fejezõdött be. A Gyer-
mekvilág Óvodában és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tájékoztatták a
munkálatokról a kivitelezõk és az intézményvezetõk Bús Balázs polgármestert. 

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Végéhez ért az önkor-
mányzati ciklus. Bús Ba-
lázst, Óbuda-Békásme-
gyer polgármesterét a rö-
vid összegzés mellett arra
is kértük, hogy néhány, a
kampányban elõkerült
kérdést, önkormányzati
döntést indokoljon.

- Mit tekint az elmúlt
négy éves munka legfon-
tosabb eredményeinek?

- A legfontosabb,
hogy itt a III. kerületben
megindult és jó úton ha-
lad a közösségépítés. Új
közösségi terek jöttek
létre, új projektek indul-
tak el; jó példa erre a kö-
zösségi kertek létrejötte.
Ezekben nem is maga a
kertépítés, zöldségter-
mesztés a legfontosabb,
hanem az, hogy kiala-
kult egy pont, ami kap-
csán új békásmegyeri
közösség jött létre. Ösz-
szességében megdup-
láztuk a korábban is
meglévõ, épített közös-
ségi tereinket. A ciklus
elején három kulturális
központunk volt, ma
már hat ilyen közösségi
létesítmény várja a he-
lyieket. Új múzeumot is
életre hívtunk, az Óbu-
dai Népzenei Iskolának
pedig méltó elhelyezést
sikerült a Krúdy-ne-
gyedben biztosítanunk.
Elsõsorban az idõsek
számára olyan szabadté-
ri fitneszparkokat építet-
tünk, amelyek segítik
õket aktivitásuk megõr-
zésében. 

- Az itt élõ emberek-
nek a választáson és az
évi közmeghallgatáso-
kon túl milyen köztes le-
hetõségeik vannak arra,
hogy az õket érintõ
ügyekben kifejthessék
véleményüket? 

- Három éve indítottuk
el a Közel az emberek-
hez címû párbeszéd so-
rozatot. Ennek keretében
megkérdeztük a kerület
mûködésével kapcsolat-
ban a lakók, közös kép-
viselõk, civil szerveze-
tek, gazdasági társasá-
gok képviselõinek véle-

ményét. Ennek eredmé-
nyeként évente több száz
észrevételt, javaslatot,
kritikai véleményt kap-
tunk. Ezek közül ame-
lyiknek pénzügyi vonza-
ta volt, azt figyelembe
vettük a költségvetés ter-
vezésekor, így tehát azt
mondhatjuk, hogy a for-
rások vonatkozásában is
érvényesült a közösségi
szemlélet. Az elvégzett
munkáról a kölcsönös-
ség elve szerint nekünk
is visszajelzést kell ad-
nunk a választók részére,
ezért készítettük el éven-
te a beszámoló kiadvá-
nyunkat. Ezekbõl jól lát-
hatóvá vált, hogy épp hol
is tart a kerületi közös-
ségépítés.

- Az önkormányzatot
régóta jellemzõ szociá-
lis érzékenység miben
nyilvánul meg?

- Az idõseknek nyúj-
tott szolgáltatások és
helyszínek körét bõví-
tettük, már a harmadik
új idõsek klubját nyitjuk
meg hamarosan. Az

ugyancsak nekik épített
közösségi színterek azt
üzenik, hogy vitalitásuk-
kal õk is fontos részei le-
hetnek a helyi minden-
napoknak, hogy számí-
tunk rájuk és õk is szá-
míthatnak ránk. Ezért
jött létre a Zsigmond
Király Fõiskolával kö-
zösen megszervezett
Nyugdíjasok Óbudai
Akadémiája. A legfon-
tosabb mégis a Margit
Kórház önállóságának
visszaszerzése volt,
mellette jelentõs mér-
tékben fejlesztettük és
modernizáltuk a kerületi
szakrendelõnket is.

- Mi történt környezet-
védelmi, illetve fejlesz-
tési szempontból az óbu-
dai gázgyár egykori te-
rületén, különös tekin-
tettel a talajszennyezett-
ségre?

- 1990-tõl 2010-ig a
gázmûvek halogatta a
kármentesítést. 2010
után új fõvárosi vezetés
kellett ahhoz, hogy az
adott helyzetre fontos

ügyként, a III. kerületi
önkormányzatra pedig
partnerként tekintsenek.
A probléma megszûnte-
tésének elõkészítésében
jól tudtunk együttmû-
ködni. A fõváros felújí-
totta az óratornyokat,
melyek már az össze-
omlás határán voltak.
Bízom benne, hogy a
Graphisoft parkhoz ha-
sonló színvonalon, csak
épp kulturális profillal,
hamarosan ez a terület is
megújulhat.

- Honnan szerez infor-
mációt a városvezetés a
III. kerület esetleges
légszennyezettségérõl? 

- Béres András 2011-
ben, környezetvédelmi
tanácsnokként valóban
felvetette, hogy Óbudán
nincs légszennyezettség
mérés. Éppen ezért ön-
kormányzatunk saját
forrásból finanszírozta
meg a III. kerület leve-
gõje tisztaságának mé-
rését. Folyamatosan ka-
punk információkat,
ezért nem igaz, hogy ne
lenne ilyen mérés város-
részünkben. Az más
kérdés, hogy túlzott
szennyezettség esetén
intézkedni csak a Fõvá-
rosi Önkormányzat tud.

- Az új, csillaghegyi
bölcsõdére nagyon sok
pénzt költöttek. Nem
tartja problémának? 

- Kétségkívül ez a
bölcsõde drágább volt,
mint egy hagyományos
bölcsõde. Azonban az új
Makovecz stílusú intéz-
ménybe sokkal több
szolgáltatást építettek
be. A speciális nevelési
igényû (SNI) gyerekek
számára külön foglal-
koztató áll majd rendel-
kezésre, a fejlesztésük-
höz szükséges eszkö-
zökkel, lesz sószoba,
valamint külön játszó-
szoba is. A bölcsõde új
konyhájában háromszáz
adag étel fõzhetõ. Ez azt
jelenti, hogy más intéz-
ményekbe innen lehet
szállítani majd az ebé-
det. A tudatos energia-
felhasználás jegyében

korszerû energetikai
megoldásokat alkalmaz-
tunk, napkollektor-rend-
szer adja például a hasz-
nálati meleg vizet. A
költségek része a teljes
bútorzat is. Úgy gondo-
lom, hogy nem csak sza-
vakban kell az európai
színvonalra törekedni.
Az pedig biztosan csak
kampányvicc lehet, hogy
aki most sokallja és kri-
tizálja a bölcsõdére for-
dított költségeket, az a
testületi üléseken az em-
lített bölcsõdével kap-
csolatos összes elõter-
jesztést megszavazta. 

- Mit gondol a zajló
III. kerületi kampányról
és az abban résztvevõk
konstruktivitásáról?

- 1998 óta kísérem fi-
gyelemmel a kampányo-
kat. Alapvetõen nyugodt
és önmérsékletrõl tanús-
kodó küzdelmekre em-
lékszem, s ez most is így
van, eltekintve egy párt-
tól. A nemrég összeállt
Együtt-PM eltérve a ke-
rület hagyományaitól,
megpróbálta belopni a
gyûlöletet a versengés
eszköztárába. A taga-
dásra helyezik a hang-
súlyt, miközben nem
látszik, hogy mit is sze-
retnének elérni a kerü-
letben. Ez szomorú.
Ugyanakkor az MSZP, a
Jobbik, az LMP, a szoci-
áldemokraták, a liberáli-
sok és a Fidesz-KDNP
is mind pozitív kam-
pánnyal próbálják ma-
gukat és elgondolásaikat
a választók figyelmébe
ajánlani. Bízom abban,
hogy a választások után
az utolsó negatív hang is
eltûnik az Óbuda-Bé-
kásmegyer közügyeit
érintõ vitákból. Polgár-
mesterként köszönöm a
pártoknak és a képvise-
lõknek négy éves mun-
kájukat, amit a III. kerü-
let fejlõdése érdekében
végeztek, az itt élõknek
pedig észrevételeiket,
kritikájukat és javaslata-
ikat, melyekre továbbra
is számítunk munkánk
során.

Jó úton halad a közösségépítés 
- Polgármesteri álláspont a közösen elért sikerekrõl, az ellenzék felvetéseirõl és a kampányról -
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Amunkálatok során a
mennyezettõl a pad-

lóig felújították a helyisé-
geket, kijavították a falak,
az elektromos hálózat, a
padló hibáit, több helyen
teljesen kicserélték a hibás,
hiányos burkolatot, újra
cserélték az elhasználódott
konyhai és tálaló eszközö-
ket. Volt, ahol az álmeny-
nyezetet is újjáépítették,
volt, ahol a szigetelését
cserélték ki. A menzákat
egyenként 5-22 milliós rá-
fordítással újították fel.

Új tálalóval és konyha-
technológiával indíthatta a
tanévet például a Ziper-
nowsky Károly Általános

Iskola, a Fodrosban az aj-
tókat is kicserélték.

Teljes felújítást végez-
tek az Elsõ Óbudai Általá-
nos Iskolában a Sodexo
megrendelésére: kicserél-
ték a menza teljes bútor-
zatát, az Aquincum Álta-
lános Iskolában pedig tel-
jes padlózat- és álmen-
nyezetcsere történt. A fa-
lak javítása mellett felújí-
tották az elektromos háló-
zatot, a mosogatót, kijaví-
tották a beázásokat, pótol-
ták a törött csempéket. Az
Óbudai Nagy László isko-
la Váradi utcai épületében
a lefolyórendszert is fel-
újították. A Harrer iskolá-

ban a konyhai csatorna ja-
vítása mellett teljes bur-
kolatcserét, mennyezeti
felújítást, festést és tálaló
felújítást végeztek.

A Gyermekmenza Kft.
által finanszírozott mun-
kák közül a Csillaghegyi,
a Dr. Béres József Általá-
nos Iskola és a békásme-
gyeri Pais Dezsõ Általá-
nos Iskola menzájának fel-
újítása a leglátványosabb:
új burkolatot kapott a pad-
ló, festést a falak, megújult
a tálalópult, kicserélték a

konyhai eszközöket, az ét-
kezõ bútorait. A Med-
gyessy iskolában a tálaló-
pult, a konyhaeszközök és
a bútorok cseréje mellett a
beépített szekrényeket is
újakkal váltották ki. Csil-

laghegyen átalakították a
konyhagépészetet, a kiser-
dei iskolában a radiátoro-
kat is lecserélték, a Keve
utcai intézményben a
mosdót is felújították.

Összességében mindkét
cég 150-150 millió forintot
fordít a menzák megújítá-
sára, melybõl a mostani
beruházáson túl tartalékot
is képeznek az esetleges
pótlásokra, kiegészítések-
re, fenntartó munkákra. A
ráfordítás nagyjából fele
felújításra, fele eszközök
cseréjére ment. Minden
helyszínen ipari mosogató-
gépet állítottak be, de a bel-
sõépítészeti díszítés kiala-
kítása sem maradt el.

Megújultak a III. kerület iskolai menzái a tanévkezdés-
re. Az önkormányzat tíz évre szóló üzemeltetõi pályáza-
tot írt ki azzal a feltétellel, hogy a nyertes felújítja és
karbantartja az iskolai étkezõket és konyhákat a hosszú
távú üzemeltetés lehetõsége fejében. A pályázaton két
cég, a Sodexo Magyarország Kft. és a Gyermekmenza
Kft. nyert, az általuk finanszírozott munkálatok nyomán
a menzák szükség szerint teljes vagy részleges felújítá-
son estek át.

Téves információk az ebösszeírásról
Az elmúlt napokban számos jelzés érkezett a hi-
vatal felé, melyek a folyamatban lévõ ebösszeírás-
sal kapcsolatos félreértésekbõl, illetve rosszindu-
latú és téves hírek terjesztésébõl táplálkoztak.
Szeretnénk eloszlatni azokat a téves információkat,
melyeket egyes személyek - politikai haszonszer-
zés céljából - terjesztenek anélkül, hogy azokkal
kapcsolatban tájékozódnának.
Az önkormányzat - az ország minden más önkor-
mányzatához hasonlóan - törvényi kötelezettségének
tesz eleget azzal, hogy ebösszeírást végez a kerület-
ben. A hivatalok országszerte hasonló felmérést vé-
geztek és végeznek jelenleg is. A nyilvántartások ösz-
szeállításának célja, hogy az állatvédelmi hatóságok
részére olyan naprakész adatbázis álljon, mely alap-
ján megfelelõ szakmai színvonalon tudják végezni
munkájukat és megfelelõ védelmet tudjanak nyújtani
a házi kedvencek részére is. A rémhírek terjesztõinek
állításaival szemben, az önkormányzatnak nem áll
szándékában semmiféle „ebadó” bevezetése, en-
nek lehetõségét egyáltalán nem vizsgáltuk.
Szintén téves információ, miszerint a formanyom-
tatványon szereplõ, az ebtartással kapcsolatos
nemleges válasz elmulasztása esetén a hivatal bír-
sággal sújtaná a lakosokat.
Az ebeket nem tartók nyilatkozatukkal, az összeírás
végrehajtásának elõsegítése érdekében - önkéntes
alapon - megadhatják lakcímüket is, de az ebtartókkal
ellentétben erre nem kötelesek.Ezzel a nyilatkozattéte-
li lehetõséggel rajtunk kívül számos önkormányzat élt
korábban és a kedvezõ tapasztalatok alapján építettük
be ezt formanyomtatványunkba. A hivatal semmiféle
szankciót nem alkalmazhat és nem is alkalmaz abban
az esetben, ha egy ebet nem tartó háztartás nem nyi-
latkozik errõl, ez nem is lehet célja a felmérésnek.
Az ebeket nem tartók által visszaküldött nyilatkoza-
tokat, melyekkel nagyban segítik munkánkat, a hi-
vatal köszönettel fogadja! 
Köszönjük azt a már eddig is több mint 10.000 visz-
szaküldött nyilatkozatot, illetve a tartott ebek adata-
ival kitöltött formanyomtatványt, mellyel a kerület la-
kói segítik munkánkat!

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Harminc kerékpárt adott át Bús Balázs pol-
gármester az önkormányzat, valamint a védõ-
nõi szolgálat és a gyermekvédelmi központ
számára. Az akcióval a kerületi kerékpáros
közlekedést kívánják ösztönözni.

- Akerékpár a legegészségesebb eszköz
arra, hogy az ember munkába járjon, ezért
remélem, minél több dolgozónk élhet
majd ezzel a lehetõséggel. Az önkormány-
zat a kerület fejlesztésében is arra törek-
szik, hogy ezeket az eszközöket minél biz-
tonságosabban lehessen használni itt -
mondta Bús Balázs polgármester október
1-jén a Fõ téren, ahol rövid beszéde végén
maga is nyeregbe pattant, hogy kipróbálja
az átadott harminc kerékpár egyikét.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
2009-ben nyerte el elõször a „Kerékpáros-
barát Munkahely”-díjat, mellyel elismer-
ték a hivatal környezetbarát szemlélet-
módját. Már akkor 20 kerékpár állt a dol-
gozók rendelkezésre a
könnyebb munkába
jutás érdekében. 2013-
ban újra pályázott az
önkormányzat a címre,
amelyet 2014-ben el is
nyert. A dolgozói igé-
nyeket látva Bús Ba-
lázs polgármester,
újabb 30 kerékpár vá-
sárlását kezdeményez-
te, melybõl 10 az ön-

kormányzati kerékpár-flottát bõvíti, míg
10-10 eszközt Óbuda-Békásmegyer Vé-
dõnõi Szolgálatának, illetve az Óbudai
Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi
Központnak adott át használatra. 

A kerékpározás nem csak egészséges,
hanem környezetbarát is, az önkormány-
zat azért törekszik arra, hogy folyamato-
san fejlõdjön az infrastruktúra, és minél
többen használhassák. Az önkormányzat a
Berguson Kerékpárszaküzlettel közösen
üzemelteti az Óbudai Kerékpárkölcsön-
zõt, ahol már több mint 70 biciklit bérel-
hetnek a kerületi lakosok hétköznap 200
Ft/nap összegért, a nem óbudai lakosok
200 Ft/óra, hétvégén és munkaszüneti na-
pokon 200 Ft/óra a bérleti díj ellenében. A
kerékpárvásárlással és a kölcsönzõ üze-
meltetésével a fõ céljuk továbbra is az,
hogy Óbuda-Békásmegyer lakosainak
munkába jutását könnyítse, egészségük
megõrzését ösztönözze, közvetve a gép-
jármûforgalmat csökkentse, mindezzel a
kerékpározást népszerûsítse. k

Kerékpárral munkába

Megújult menzákkal indult az új tanév
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Az Almási Balogh Loránd ne-
vét viselõ idõsek klubja 80
kerületi nyugdíjasnak teremt
lehetõséget arra, hogy színvo-
nalas programokon és közös-
ségben tölthessék napjaikat.
A ház megnyitó ünnepségén a
névadó emléktábláját is fel-
avatták.

Tarlós István fõpolgár-
mester felidézte, hogy

éppen 100 éve egykori
elõdje, Bárczy István fõpol-
gármester adta át a Gázgyá-
rat, amelyhez egy kis lakó-
telep is épült. Arra emlékez-
tetett, hogy már akkor is
fontos volt a szociális gon-
doskodás, csakúgy, mint
most a III. kerületi vezetés-
nek. Elmondta: Budapesten kö-
rülbelül 430 ezer 60 év feletti em-
ber él, Óbudán ez az arány még
inkább eltolódik, hiszen a 125
ezer lakosból 40 ezer ember 60 év
feletti. Az elmúlt évtizedben az
idõsekrõl való gondoskodás sok-
kal inkább középpontba került, il-
letve a társadalmi változások mi-
att egy másfajta megközelítés

volt szükséges. Fontos feladat a
„család-közeli” állapot és a csa-
ládmodell fenntartása, amelyben
nagyon jó példával jár elöl a III.
kerület. Budapesten évente mint-
egy 10 milliárd forintos ráfordí-
tással, összesen 80 intézményben,
közel 4 ezer idõs emberrõl gon-
doskodnak, amelybõl tizenkettõt
a fõváros tart fenn. 

Tarlós István kitért arra is,
hogy Bús Balázs jelenlegi pol-
gármester korábban szociális
ügyekért felelõs alpolgármester-
ként segítette a munkáját a kerü-
letben, és a most felavatott idõ-
sek klubja, illetve a kerületi szo-
ciális, idõsügyi ellátások meg-
valósításában is tetten érhetõ
szociális érzékenysége. - Ez a
városrész élen jár a szociális fel-
adatok ellátásában. Budapesten
4 ezer idõs emberrõl, Óbudán
körülbelül 2 ezer emberrõl gon-
doskodnak. Mindenki kiszámít-
hatja, hogy arányaiban ez mi-
csoda teljesítmény a fõvároson
belül, tekintettel arra, hogy 23
kerület van. 

Bús Balázs elmondta: a rend-
szerváltozást követõ 20 évben a
Gázgyár környezetében nem tör-

tént semmi, ez oda veze-
tett, hogy a korábbi ipari
terület teljesen lerohadt, a
talajon keresztül mérgezõ
vegyületek szivárogtak a
Dunába. A pusztuló kör-
nyezet a helyi közösség
széteséséhez vezetett a la-
kótelepen. Bezárták a mû-
velõdési házat, a bal-
liberális fõvárosi városve-
zetés az itt élõket magára
hagyta. Szerencsére a tör-
ténet nem itt ér véget,
ugyanis a jelenlegi önkor-
mányzati ciklusban valami
elindult. A Fõvárosi Ön-
kormányzattal együttmû-
ködésben megkezdõdhe-
tett a kármentesítés, és
amint azt sokan láthatták, a

gázgyár ipari mûemlékei, köztük
az óratorony is megújulhatott. 

A polgármester kitért arra is,
hogy az épített környezet rehabi-
litációját a helyben élõk közös-
ségeinek újjáépítésével kívánják
folytatni. Ezért támogatják a fia-
talokat célzó ASR sportklubot,
és hozták létre az új idõsklubot.
Meggyõzõdése, hogy olyan kö-
zösségi színterekre van szükség,
ahol még a hagyományos társas
kapcsolatok jelentik a hely kü-
lönlegességét és vonzerejét. Az
önkormányzat minden lehetõsé-
get igyekszik megadni, ami ah-
hoz szükséges, hogy az idõsek is
részt vegyenek a közösség építé-
sében. Ebben különös szerepet
kapnak tapasztalataik és tanácsa-
ik, amire a jövõben is számít az
önkormányzat. Sz. 

„Óbuda élen jár a szociális ellátásban”

Új idõsklub nyílt a gázgyári lakótelepen 

• Almási Balogh Loránd építész kézjegyét viseli a gázgyári lakó-
telep sárga épületsora, így az új idõsek klubja is, amelyben egyi-
dejûleg 80 embert tudnak fogadni és színvonalas programokat kí-
nálni az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény munkatársai. Az
épületet a fõváros ingyen bocsátotta a kerület rendelkezésére, a
felújítást Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata végeztette el.

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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A szeptember végi rendezvény
volt a tízalkalmas Egészség-

körút Óbudán programsorozat he-
tedik állomása. A mostani 262
résztvevõvel együtt, összesen már
mintegy háromezren tettek az
egészségük érdekében alig nyolc

hónap alatt. Az Egészségkörút
Óbudán sorozatban október 4-én
az Óbudai Kulturális Központban
(10-tõl 16 óráig), a Vörösvári úti
szakrendelõben pedig november
15-én (9-tõl 15 óráig) lesznek a
közeljövõben egészségnapok.

Sikeres az Egészségkörút

Lapzártakor érkezett: Ötmil-
lió forinttal támogatta az ön-
kormányzat a Szent Margit
Kórház terhesgondozójának
felújítását. Egy éven belül ez
a harmadik olyan beruházás
volt, amely az egészségügyi
intézmény korszerûsödését
szolgálta.

Ugray György: Anya-
ság címû szobrának

kicsinyített másolatát
nyújtotta át dr. Tûzkõ Nán-
dor osztályvezetõ fõorvos
Bús Balázsnak, Óbuda-
Békásmegyer polgármes-
terének szeptember 30-án,
a Szent Margit Kórház fel-
újított terhesgondozójában
rendezett ünnepségen. A
szülészet aulájában álló
szobor mása valójában

egy idén alapított díj,
amellyel az intézmény sa-
ját alapítványa, a Pilishe-

gyi János Alapítvány mos-
tantól megköszöni azok
munkáját, akik a legtöbbet

tették a kórházért. A most
átnyújtott elismerés Bús
Balázs személyén túl a III.
kerületi önkormányzatnak
szól, amely ötmillió forint-
tal támogatta a terhesgon-
dozó felújítását. 

- A gyermekvárás a csa-
ládok számára az egyik
legfontosabb életszakasz.
Ehhez méltóan mi is arra
törekszünk, hogy a leg-
jobb körülményeket te-
remtsük meg a kismamák
számára. 2007-ben ko-
moly támadás érte ezt a
kórházat és az itt tapasztal-
ható egyre emelkedõ szín-
vonalú egészségügyi ellá-
tást, de ennek hamar vége
lett. A fõváros és a kerületi
önkormányzat igyekszik

minden támogatást meg-
adni, és elõsegíteni, hogy a
jövõben a szakrendelõ és a
kórház között minél szoro-
sabb kapcsolat alakulhas-
son ki - mondta Bús Ba-
lázs köszöntõ beszédében. 

Dr. Badacsonyi Sza-
bolcs, a kórház megbízott
fõigazgatója arra hívta fel
a figyelmet, hogy egy
éven belül ez a harmadik
megújító beruházás az in-
tézményben.

- Elbizakodottság nélkül
mondhatom, hogy a Szent
Margit Kórház története
sikertörténet - jelentette ki.
- Az elmúlt évben egy kö-
zel 200 millió forintos fej-
lesztés hajtottunk végre.
Tavasszal a vadonatúj CT-
labort adtuk át, szeptem-
ber elején pedig Bús Ba-
lázs polgármester és Tar-
lós István fõpolgármester
segítségével adhattuk át a
felújított kardiológiai osz-
tályt, és most is polgár-
mester úr kezdeményezé-
sére állhatunk itt. Köszö-
net illet mindenkit a segít-
ségért.

Az ünnepségen Beneda
Attila, a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium egész-
ségpolitikáért felelõs he-
lyettes államtitkára és Var-
ga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter arról be-
szélt, hogy a kórházi beru-
házások illeszkednek a
kormány törekvéseibe,
amelyek célja, hogy az
egészségügyi ellátás min-
denütt magas szintû le-
gyen az országban.

K. Gy.

Több mint 200 érdeklõdõ vett részt az Egészségkörút Óbudán szûrõprog-
ram-sorozatban szervezett egészségnapon, a Csobánka téri szakrendelõ-
ben szeptember 27-én.

Felújított terhesgondozó a Szent Margit Kórházban

Ahol jó kismamának lenni

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Fõpolgármesteri programjá-
nak egyik legfontosabb
pontja valósult meg szep-
tember 29-én, amikor lerak-
ták a budai fonódó villa-
moshálózat szimbolikus
alapkövét. Tarlós István fõ-
polgármesternek a készülõ-
dés közben azért jutott egy
kis ideje, hogy a munka,
tervek mellett családról,
fõvárosról, Óbudáról be-
széljen olvasóinknak.

- Egy régi mondás sze-
rint minden sikeres férfi
mögött van egy okos nõ.
A család hogy viselte ezt
a negyedszázadot? 

- Annak idején, 1989 vége felé úgy
pottyantam bele, mint Pilátus a krédóba.
Közben felnõtté váltak a gyermekeim, akik a
szó szoros értelmében gyerekek voltak, mi-
kor elkezdtem várospolitikával foglalkozni.
Tulajdonképpen az unokáim is már csepere-
dõben vannak, hatuk közül a legnagyobb 13
éves. Azonban a legnagyobb vesztese ennek
az idõszaknak a feleségem. 41 évvel ezelõtt
nem ezt ígértem neki, hogy csak ennyit le-
szek otthon. Meg kell, hogy mondjam, na-
gyon megértõ, és jól viseli a dolgot. 

- Soha nem mondta azt, hogy abba kelle-
ne hagyni?

- Hát ezt elõször a 2019-es dátumra he-
lyezte kilátásba. 

- Valóban megértõ.
- De arra az idõpontra már én is kilátás-

ba helyezem.
- Nem tudom, hallotta-e, azt mondják

önrõl: gumicsizmás polgármester. Sértõ-
nek veszi?

- Hallottam már ennél rosszabbakat is. Van
egy nem túl széles réteg, amely oldhatatlanul
utál engem. Õk régóta megpróbálnak két dip-
lomám ellenére valamiféle darabos, nyers fi-
gurának megrajzolni. Ennek sok oka van:
például a diákszigeti fellépéseim, de van sze-
repe annak is, hogy ezeknek az embereknek
nincs humorérzékük. Ezt megfigyeltem az
elõdömnél is. Rendszeresen idéztem neki
közgyûléseken klasszikusoktól kezdve, Sten-
dhaltól, Máraitól, egészen Rejtõ Jenõig, de
soha nem értették meg. Egyébként az egész
nem zavar. Sõt egy idõben volt is gumicsiz-
mám: amikor kivitelezõ voltam, sokat jártam
benne. 17 évet dolgoztam a szakmámban. 

- Régi ellenzéki mondás: nem tudunk mit
kezdeni Tarlóssal, se nõügye, se lakásügye
nincs. A család egyet is értett a döntései-
vel, vagy csak elfogadta azt? 

- Sem a feleségemben, sem a három gyere-
kem egyikében sincs az aktív politizálás iránt
semmi affinitás. Õk csodálkoznak, én mit csi-

nálok. A három gyerekem
közül kettõ úgy kerüli a
nyilvánosságot, mint az
ördög a tömjénfüstöt. In-
kább azt mondom, néha
kicsit csodálják, néha ki-
csit csodálkoznak rajtam.
Tõlük az ilyen közéleti
szereplés nagyon távol áll.

- Csak ezért nem lát-
hatjuk õket, vagy az ön
híres bulvárhoz való vi-
szonya miatt nem?

- Az a helyzet, hogy
máshogy állok a bulvár-
hoz, mint általában a po-
litikusok, de nem bántom
én egy kicsit sem. Annyi
az egész, hogy nem sze-

retnék túl sûrûn ott szerepelni, és fõképp
nem akarom a családtagjaimat belevinni. 

- Hányszor költözött életében?
- 33 éves koromig a szülõi házban laktunk

egy leválasztott szobában. A három gyere-
kem oda született. Ez Csillaghegyen, a Vasút-
soron volt, nagyapám 1926-ban épített házá-
ban. Az anyai nagyanyám is Budán született,
majd édesanyám már Rómaifürdõn 1922-
ben. Onnan költöztünk 1981-ben a békásme-
gyeri lakótelepre egy 51 négyzetméteres la-
kásba a Víziorgona utcába. 1983-ban, vagy
‘84-ben nagy lépést tettünk, egy minõségi
cserével tanácsi lakást kaptunk Kaszásdûlõn.
Onnan még egyszer költöztünk: a nyolcvanas
évek végén meg lehetett vásárolni a tanácsi
lakásokat, akkor megvettük a mienket, azt el-
adtuk, és nagyobb összegû OTP kölcsönt vet-
tünk fel, hogy a III. kerületi TVE pálya mel-
lett élhessünk egy sorházban 15 évig. Telt-
múlt az idõ és a gyerekek felnõttek, kirepül-
tek, a lakásban ketten maradtunk a felesé-
gemmel, így azt eladtuk, és vettünk egy lé-
nyegesen kisebbet, egy 74 négyzetméteres la-
kótelepi lakást a Bécsi úton. 

- Ez mind Óbuda, soha nem merült fel
hogy vidékre költözzenek?

- Soha. Nagyon nehezen tudnék még
Budán is máshová költözni. Ezt szoktam
meg, ebbe születtem bele, én eléggé rög-
höz kötött vagyok ebbõl a szempontból.
Nehezen tudom máshol elképzelni az éle-
temet. Maradok.

- Mennyire lehet az ember fõpolgármester-
ként kivételezõ a saját kerületével szemben? 

- Ahol most ülök, onnan egyáltalán nem
lehet. Igaz, mint mondtam, röghöz kötött
vagyok, de szentimentalista nem. Egyéb-
ként pedig Budapestet is a magaménak ér-
zem: ez az én városom. Budapest csodála-
tos. Engem pedig minden ide köt. Nem te-
hetek különbséget az egyes részei között.

- Mi maradt meg a gyerekkorból? 
- Több mint 60 év után melyiket emeljem

ki? A két strand, az Árpádfürdõ Csillaghe-
gyen és a Pünkösdfürdõ, ahol megtanultam
úszni, talán úgy 1957 körül. A csillaghegyi
futballpálya, ahol gyerekkoromban az egész
nyarat töltöttem, sokszor még ebédelni se
mentem haza. ALehel utcai iskola a Lehel ut-
cai templommal szemben, az én iskolám volt,
de még apám is oda járt elemibe. Az Árpád
Gimnázium, ahová a nagycsaládból eddig ti-
zenketten jártunk. Ahogy a többiek, apám, én
és a fiam is itt érettségiztünk. Szórakozóhely-
re nem jártam Óbudán, csak a Lajos utcába,
Liversingre. Késõbb, beljebb az Ifiparkba, a
Danuviába, az Illés-klubba, a Várba, az „E”-
klubba. Korábban, általános iskolásként leg-
feljebb mozikba mentem, a Csillagba és a
Kárpátba a Szentendrei úton, a csillaghegyi
állomástól északabbra, majdnem a Rézpatkó
vendéglõ mellett. „Csõmozinak” hívtuk. De
már vagy 30 éve üres.   

- Akkor is volt a Kerék vendéglõ?
- Igen. De mi az egykori Sport kocsmát

ismertük, mely elég lepusztult volt, még
olajozott padlós. 1967-ben alakították ki
helyén az Aranybárány vendéglõt, ami vi-
szont nagyon színvonalas lett. Oda sokat
jártam. Egyetemista koromban pedig a Bi-
valyosban is gyakran megfordultam.  

- Egy kicsit tekintsünk a mai Óbudára! Nem
sokkal beszélgetésünk után hirdetik ki a budai
fonódó villamoshálózat-projekt kezdetét.

- A fonódó villamos képletes, szimbolikus
alapkövét ma fogjuk letenni (szeptember 29-
én - a szerk.) Láng Zsolt II. kerületi polgár-
mesterrel a Margit híd budai hídfõjénél.  Egy-
értelmû, hogy Óbuda kötöttpályás közlekedé-
sére nagyon jótékony hatással lesz. Ahogy
majd az 1-es villamos meghosszabbítása is,
gyakorlatilag az esztergomi vasútvonalig. 

- Mi a helyzet pillanatnyilag a római-
parti védmûvel?

- Semmi mást nem szeretnénk, mint a csil-
laghegyi öblözetet megvédeni. Ezt is annyi
évtizede ígérik már! Ami az ellenzõket illeti:
senkinek semmi baja nem volt, míg nem épült
semmi. Most, hogy igyekszünk megcsinálni,
felébredtek megint az indulatok, és felébredt
egy réteg, amely nehezen viseli, hogy a város-
vezetés megoldja, amit korábban az õ baráta-
ik nem tudtak. Védmû természetesen lesz. Ez
a Duna egyetlen kritikus szakasza ma már Bu-
dapesten. És foglalkoznunk kell a meglévõ lé-
tesítményekkel is. Nemrég mérettem fel a fõ-
városi árvízvédelmi mûvek és berendezések
állapotát, és igen siralmas a kép. Bizony, né-
hány milliárdot rá kell költeni. 

- A római-parti védmû építésére van dá-
tum?

- 2015-ben elkezdjük, az bizonyos, a kivi-
telezés nem tarthat tovább egy-másfél évnél.
Az építés az Országos Vízügyi Fõhatóság
szakvéleményére fog támaszkodni.

Karalyos József

„Röghöz kötött vagyok, nem szentimentalista”

Tarlós István fõpolgármester családról, 
Budapestrõl és a régi jó óbudai helyekrõl
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A mûveltségi vetélkedõk-
nek - ahogy az országban és
a különbözõ televíziós mû-
sorokban - Óbudán is ha-
gyománya van. Egyszerre
szórakoztat, segíti a kikap-
csolódást, miközben gon-
dolkodásra serkent.

Aszellemi vetélkedõk
közelebb visznek ah-

hoz, hogy megtartsuk fris-
sességünket és aktivitásun-
kat. Az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény
klubtagjai körében már ha-
gyományosnak számító
vetélkedõ minden évben
egy-egy jeles magyar sze-
mély alakja köré szervezõdik;
2011-ben Liszt Ferencre, 2012-
ben Örkény Istvánra, tavaly a
100 esztendeje született Weöres
Sándorra emlékeztek, míg idén
Ybl Miklós építész születésének
200. évfordulója adta a témát.

Bús Balázs polgármester a
szeptember 18-ai eredményhir-
detésen úgy fogalmazott: egyre
inkább látható a kerületben, hogy
az idõs korosztályon belül meg-
jelent egy fiatalosabb réteg, akik
nemcsak azokat a szolgáltatáso-
kat keresik, amelyek a pihenést,
illetve a test egészségének meg-
õrzését, ápolását célozzák, ha-
nem a szellemi fittség megtartása
is fontos számukra. Ezért támo-
gatja az önkormányzat az évek

óta sikeresen mûködõ Nyugdíja-
sok Óbudai Akadémiáját, a San
Marco Szabadegyetemet és a
Zöld Szabadegyetemet is. Mind-
ezek mellett persze a fizikai erõn-
lét megtartása, fejlesztése érde-
kében a közterületi fitneszparkok
számát idén 16-ra növelte az ön-
kormányzat.

A mûveltségi vetélkedõ is egy-
re népszerûbb, ezért a polgár-
mester kezdeményezte, hogy
többet rendezzenek, mert a vetél-
kedõ több hónapos felkészülési
ideje alatt közelebb kerülnek
egymáshoz a klubtagok, egymást
ösztönözve többet és többet hoz-
nak ki magukból versenyzõk.

Bús Balázs köszöntõjét Fried-
rich Schiller szavaival zárta:

„Az ember csak ott egészen
ember, ahol játszik.” - Állítá-
sát évrõl évre igazolja az
önök önfeledt játéka, amit
mindig nagy érdeklõdéssel fi-
gyelek.

Az idei versenyre 17
csapat jelentkezett. Az
elõdöntõben minden csa-
pat elérte a maximális
pontszámot, így tovább-
jutott a döntõbe, ahol 30
kérdésbõl és képekbõl ál-
ló feladatsort oldottak
meg. A zsûri tagjai
Hidvégi Violetta fõlevél-
táros és Kökény Júlia
nyugalmazott mûvelõdési
ház igazgató volt.

A szoros verseny ered-
ménye: I. helyezett: Kis-
korona IK I. csapat (30
pont). II. helyezett: Har-
rer IK I. csapat (29 pont).
III. helyezett: Kiskorona

IK II. csapat (28 pont).
A nyerteseknek a díszserle-

get Bús Balázs, az okleveleket
Kelemen Viktória alpolgármes-
ter és Müller Istvánné intéz-
ményvezetõ adta át.

Mûveltségi vetélkedõ az Ybl Bicentenárium 
- Magyar Építészet Éve jegyében

Ösztöndíjas program
A diplomás pályakezdõ fiatalok elhelyezkedési esélyeinek
elõsegítésére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ösztön-
díjas programot indít.
A programon belül a fiatalok munkahelyi tapasztalatokat, a vég-
zettségüknek megfelelõ gyakorlati ismereteket szerezhetnek.
Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a felsõfokú végzettség
megszerzését követõen egy alkalommal létesíthetõ.
A programban a következõ feltételeknek megfelelõ fiatalok vehet-
nek részt: magyar állampolgár; cselekvõképes; büntetlen elõéle-
tû; a 30. életévét még nem töltötte be; akinek a diplomája a jog-
viszony létesítését megelõzõ két éven belül került kiadásra; mun-
kaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szol-
gálati jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban nem áll.
Elõnyt jelent: III. kerületi lakcím. Az ösztöndíjas foglalkoztatás idõ-
tartama 10 hónap.
Munkaidõ: heti 40 óra (hétfõ: 8-tól 18, kedd, szerda, csütörtök: 8-
tól 16.30, péntek: 8-tól 12.30 óráig).
Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja havi bruttó 150.000 fo-
rint. A jelentkezés folyamatos.
A jelentkezés módja: a fényképpel ellátott részletes szakmai ön-
életrajzot a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján,
a motivációs levelet, valamint az iskolai végzettséget tanúsító ok-
iratok másolatát benyújtani személyesen a munkaügyi osztályon
(1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.), vagy postai úton (1300 Bu-
dapest, Pf. 102.) lehet. A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíjas
program - (szervezeti egység megnevezése)”.
Az ösztöndíjas foglalkoztatás feltétele az érvényes hatósági er-
kölcsi bizonyítvány (ideértve a IV. mezõ 6. pontot is).
A programmal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a mun-
kaügyi osztályvezetõtõl a 437-8605-ös telefonszámon.
Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a következõ szervezeti egysé-
geknél van lehetõség: pénzügyi és gazdálkodási fõosztály (3 fõ);
szervezési osztály (1 fõ); informatikai osztály (1 fõ); sajtó csoport
(1 fõ).
(A szervezeti egységek által elvárt végzettségekrõl bõvebb infor-
máció a http://obuda.hu/palyazatok/osztondijas-program linken
található.)FOTÓK: ASSAY PÉTER

obuda_2014_19.qxd  2014.10.01.  15:09  Page 8



2014/19. szám Önkormányzat
9

obuda_2014_19.qxd  2014.10.01.  15:09  Page 9



2014/19. szám10
Önkormányzat – Emlékezés

A lengyel menekültek ma-
gyarországi befogadásának
75. évfordulója alkalmából
tartottak ünnepélyes meg-
emlékezést szeptember 17-
én a Katinyi mártírok emlék-
mûvénél, a lengyel nagykö-
vetség szervezésében.

1939. szeptember 17-
ére és az azt követõ

idõszakra, Lengyelország
szovjet megszállására és a
lengyel menekültek mel-
letti magyar kiállásra emlé-
keztek a Katinyi mártírok
parkjában lévõ emlékmû-
nél a két állam, a kerületi
önkormányzat, a III. kerü-
leti Fidesz és Fidelitas, va-
lamint civil szervezetek
képviselõi. A megemléke-
zés tiszteletbeli fõvédnökségét Tomasz Sie-
moniak lengyel és Hende Csaba magyar
honvédelmi miniszter vállalta.

A náci Németország és a Szovjetunió között
1939. szeptember 17-én létrejött megnemtá-
madási szerzõdés, az úgynevezett Molotov-
Ribbentrop paktum titkos záradékának megfe-
lelõen, a szovjet hadsereg orvul, hadüzenet
nélkül betört Lengyelország területére, meg-
szegve minden korábbi megállapodást, vala-
mint a nemzetközi jog egyezményeit és szoká-
sait. Alengyelek számára ezzel a megpróbálta-
tásoknak olyan idõszaka kezdõdött el, amely
során harcot kellett vívniuk saját életük és

nemzeti identitásuk fennmaradása érdekében,
szembesülve a háború borzalmaival - hangzott
el a megemlékezésen. Ugyanakkor már más-
nap, 1939. szeptember 18-án Magyarország
megnyitotta kapuit a több mint 100 ezer len-
gyel menekült elõtt, akik Magyarországon
nem csak menedékre leltek, de egyben máso-
dik otthonra is.

- Béke kell Európának és a világnak - fo-
galmazott beszédében Hende Csaba. - Katyn
a múlt. Lengyelország és Magyarország, Kö-
zép-Európa közös múltja - mondta a honvé-
delmi miniszter. Kiemelte: a történelmi ta-
pasztalat azt mutatja, nem lehet szabad Ma-

gyarország, ha nem szabad Lengyelország.
Nem lehet szabad sem Lengyelország, sem
Magyarország, ha nem szabad Közép-Euró-
pa. Nem lehet boldog Közép-Európa, ha a
szomszédban egy nagyhatalmi játszma nyo-
mán háború dúl - fogalmazott.

Roman Kowalski budapesti lengyel nagykö-
vet azt mondta: szeptember 17-e a lengyel tör-
ténelem tragikus évfordulója. Ugyanakkor
megemlékezett arról is, hogy a magyarok nem
késlekedtek a segítségnyújtással. - Nem feled-
jük, hogy már a szovjet agresszió másnapján
megnyíltak a magyar határok lengyel mene-
kültek tízezrei elõtt - fogalmazott a nagykövet.

Nem tétlenkedett az Óbuda-
Békásmegyer Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzata a
2010-2014-es ciklusban.
Wesolowski Korinna elnök
azt is elárulja, ilyen lelkese-
déssel folytatnák a munkát.

- Milyen eseményeket
emelne ki az elmúlt
négy évbõl?

- Szerencsére mindet felsorolni nem tu-
dom, vannak évente rendezett és egyszeri
programjaink is. Minden évben ott vagyunk
március 5-én a szolnoki csatát felidézõ ha-
gyományõrzõ játékon, március 15-én pedig a
Bem tábornok születésnapján tartott ünnepsé-
gen. Néhány nappal késõbb már a „Népek ta-
vasza” címû esemény következik Bemowo-
ban (Varsó), majd 23-án a Lengyel-Magyar
Barátság Napját ünnepeljük. És ez még csak
március… A legnépszerûbb események ter-
mészetesen nyáron vannak, Óbuda Napján,
az Óbudai Búcsún, a magyarországi lengyel-
ség Szent László-napján és a derenki búcsún
találkozhatnak velünk a látogatók. Szeptem-
berben ott vagyunk a szolnoki gulyásfesztivá-
lon, az Óbudai Civil és Nemzetiségi Napon a
Wysocki Légió Egyesülettel közösen jele-

nünk meg. Decemberben pedig együtt ünne-
peljük az adventet a német és a szlovák nem-
zetiséggel Békásmegyeren.

- Ezek csak az állandó események?
- Igen, azoknak is egy része. Egyedülálló-

an széles a kulturális és oktatási programja-
ink sora: általános és középisko-
lásoknak szervezett történelmi ver-
senyektõl és táboroktól kezdve a
Katynban lemészárolt katonák
gombjait jelképezõ emlékmû állí-
tásán, koncertek, elõadások szer-
vezésén keresztül a könyvkiadásig
terjed a hosszú lista. 

- Vannak szervezetek, amelyeket
támogatnak is.

- Fontosnak tartjuk a Polonez Ma-
gyar-lengyel Népi tánccsoport, a
Wysocki Légió Egyesület, a Bem Jó-
zsef Egyesület, a Szent Adalbert
Egyesület, az Óbuda-Hegyvidékiek
Egyesület, a polonez és a lengyel bál
megszervezésének segítését.

- A következõ ciklust is ilyen
mozgalmasra tervezik?

- Szívesen sorolnám tovább eddi-
gi programjainkat: mindegyikre na-
gyon büszke vagyok, azt ígérhetem,
a következõ ciklusban is érdekes, iz-

galmas programjaink lesznek. Annyit elõze-
tesen elárulhatok, a lengyel kultúra kedvelõi
örülni fognak: Lengyel Szalon néven kétha-
vonta rendezett eseményt tervezünk. Azon
dolgozunk, hogy mindig történjen valami a
Lengyel Önkormányzat háza táján. 

Megemlékezés a lengyel menekültek befogadásáról

Eseménydús ciklust zár és tervez a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

A Katinyi mártírok emlékmûvénél tar-
tott megemlékezésen megjelent Var-
ga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter, a kerület országgyûlési képviselõ-
je, Jan Kurdzialek, a Lengyel Köztár-
saság katonai attaséja, Jerzy Platajs,
a Harc és Mártíromság Emlékét Õrzõ
Tanács képviselõje, Piros Ottó, a Ma-
gyar Honvédség vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyõrség Dandár pa-
rancsnoka, Bús Balázs, Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere, Csúcs
Lászlóné, a magyarországi lengyelek
parlamenti szószólója, az Országos
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, a Harc és Mártíromság Emlé-
két Õrzõ Tanács képviselõje, vala-
mint a magyarországi lengyel kisebb-
ség szervezeteinek és egyesületei-
nek képviselõi. A megemlékezés ko-
szorúzással zárult.

Kerényi Grácia, Óbuda-Békásmegyer posztumusz díszpolgára
tiszteletére rendezett emlékestet szeptember 17-én az Óbudai
Társaskörben a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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Akadálymentesített szavazókörök 
A választási eljárásokról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény 166 §-ában
foglaltak szerint „minden településen minden választókerületben
legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.”
Azok a mozgásukban korlátozott választópolgárok, akiknek a lakcíme sze-
rinti szavazókör nem akadálymentes, választójoguk gyakorlása érdekében
kérhetik akadálymentes szavazókör névjegyzékébe történõ felvételüket. 
A kérelem benyújtható: személyesen a Budapest III. ker. Választási Iro-
dában (Laktanya utca 2.) vagy levélben a „Nemzetiségi választópolgár-
ként történõ nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élõ választópolgár
segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem” címû
nyomtatványon, vagy a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelem beérkezési határideje: 2014. október 10. 16 óra.
Az alábbi intézményekben mûködnek akadálymentes szavazókörök:
1. sz. egyéni választókerület: Árpád fejedelem útja 60. (óvoda) 1., 2. sz.
szavazókör; Mókus utca 1. (óvoda) 31. sz. szavazókör.
2. sz. egyéni választókerület: Harrer Pál utca 7. (általános iskola) 42., 43.,
44. sz. szavazókör; Szentendrei út 9. (Alternatív Közgazdasági Gimnázi-
um); 45., 46. sz. szavazókör; Gázgyári lakótelepi óvoda 47. sz. szavazókör.
3. sz. egyéni választókerület: Nagyszombat utca 19. (Árpád Gimnázi-
um) 6. sz. szavazókör; Solymár utca 12. (bölcsõde); 34. sz. szavazókör.
4. sz. egyéni választókerület: Bécsi út 96/B. (Óbudai Egyetem) 11., 12.,
13. sz. szavazókör; San Marco utca 81. (Óbudai Kulturális Központ) 37.
sz. szavazókör.
5. sz. egyéni választókerület: Váradi utca 15/A. (óvoda) 39. sz. szava-
zókör; Kerék utca 18-20. (általános iskola) 51. sz. szavazókör; Meggyfa
utca 14. (óvoda) 53. sz. szavazókör.
6. sz. egyéni választókerület: Kerék utca 18-20. (általános iskola) 48.,
50., 54., 55., 56 sz. szavazókör; Szellõ utca 9-11. (óvoda, általános isko-
la) 57. sz. szavazókör.
7. sz. egyéni választókerület: Meggyfa utca 14. (óvoda) 58. sz. szavazó-
kör; Szellõ utca 9-11. (óvoda, általános iskola) 59. sz. szavazókör; Szé-
rûskert utca 37. (óvoda) 63. sz. szavazókör.
8. sz. egyéni választókerület: Bécsi út 375. (általános iskola) 18. sz. sza-
vazókör; Gyógyszergyár utca 22-24. (általános iskola) 67. sz. szavazókör.

9. sz. egyéni választókerület: Ürömi út 2. (óvoda) 23., 24. sz. szavazó-
kör; Szérûskert utca 40. (általános iskola) 65. sz. szavazókör; Gyógyszer-
gyár utca 22-24. (általános iskola) 66. sz. szavazókör.
10. sz. egyéni választókerület: Arató Emil tér 1. (általános iskola) 71.
sz. szavazókör.
11. sz. egyéni választókerület: Arató Emil tér 2. (óvoda) 77. sz. szava-
zókör; Hunyadi utca 8-10. (óvoda) 82. sz. szavazókör.
12. sz. egyéni választókerület: Ürömi út 2. (óvoda) 25 sz. szavazókör;
Dózsa György utca 42. (általános iskola) 26., 27., 28. sz. szavazókör;
Bárczi Géza utca 2. (általános iskola) 101., 102., 103. sz. szavazókör.
13. sz. egyéni választókerület: Bárczi Géza utca 2. (általános iskola) 104., 105.,
106. sz. szavazókör; Pais Dezsõ utca 1-3. (általános iskola) 107. sz. szavazókör.
14. sz. egyéni választókerület: Zipernowsky Károly utca 4. (szakiskola) 100.
sz. szavazókör; Pais Dezsõ utca 1-3. (általános iskola) 111., 112. sz. szavazókör.
15. sz. egyéni választókerület: Királyok útja 178/E. (általános iskola)
84., 85. sz. szavazókör.
16. sz. egyéni választókerület: Zipernowsky Károly utca 4. (szakiskola)
95., 96., 97., 98., 99. sz. szavazókör.
A nemzetiségi önkormányzati képviselõk választására kijelölt 800.
sz. szavazókör melynek címe: Harrer Pál utca 7. (általános iskola) szin-
tén akadálymentes.
Amennyiben a mozgáskorlátozott választópolgár számára az akadály-
mentes szavazókör megközelítése is akadályba ütközik - például lakóhe-
lyétõl nagyon messze van -, természetesen mozgóurna igénylésével gya-
korolhatja választójogát.
Mozgóurna igénylése benyújtható: személyesen a Budapest III. ker.
Választási Irodában (Laktanya utca 2.) vagy levélben a „Nemzetiségi vá-
lasztópolgárként történõ nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élõ vá-
lasztópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti ké-
relem” címû nyomtatványon, vagy a www.valasztas.hu honlapon.
A kérelem beérkezési határideje: október 10-én 16 óráig a Helyi Válasz-
tási Irodától, a szavazás napján (október 12-én) 15 óráig pedig attól a
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a
névjegyzékben szerepel. Kiss Anita

Helyi Választási Iroda vezetõje
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14. számú választókerület 
A Demokratikus Koalíció (DK) nem juttatta el elõzõ számunk lapzártájáig szer-
kesztõségünkbe a képviselõjelölt bemutatkozó anyagát.
Albert Eszter
(Demokratikus Koalíció)
„Közösen Békásmegyerért”
Mûvészeti pályára készült, de csak külföldön helyezkedhetett
volna el - inkább Magyarországot választotta és éles váltással
gazdasági-pénzügyi vonalon kezdett el dolgozni. Nõként és
anyaként a saját bõrén tapasztalja a mindennapok küzdelmét.
2006-ban Gyurcsány Ferenc õszödi beszédének hatására lépett
be az MSZP-be, késõbb a DK alapítói között tûnt fel. Jelenleg a III. kerületi szer-
vezet 10. sz. választókerületi elnöke.
A Demokratikus Koalíció, az MSZP, az Együtt-PM és az Európai Föderalisták
Magyarországi Tagozata (civil) szervezetek támogatásával indul Békásmegyeren.
Megoldjuk a lakhatási problémákat, önkormányzati lakáshoz segítjük a rászoruló-
kat. * Segítünk a fiatalok elhelyezkedésében és a családalapítás minimális feltét-
eleinek megteremtésében. * Javítjuk az idõsek orvosi ellátását és gyógyszertámo-
gatást vezetünk be. * A kisvállalkozások számára is élhetõ körülményeket terem-
tünk. * Javítjuk a járdák állapotát. * Tisztább, emberibb környezetet hozunk létre.
Tegyünk együtt Békásmegyerért! (Keressen bizalommal. www.albert.eszter.hu
www.dkosszefogas.com, tel.: 06-30-555-6228.)

16. számú egyéni választókerület 
Szakály István 
(független) 
Több mint 30 éve élek Békáson. Képviselõként az lenne a célom,
hogy a mindennapok „kis” problémáin megpróbáljak segíteni.
Gépészmérnökként 24 év beruházásai során megtanultam, hogy
nincs mindenre pénz. Ezért azt gondolom, hogy Békásmegyernek
legfontosabb, hogy a járdái és a belsõ autóútjai felújításra kerülje-
nek. Több mint 11 éve vagyok a Békásmegyeri 3 sz.
Lakásfenttartó Szövetkezet elnöke. 1215 lakás igazgatóságának
ma nincsenek olyan jogosítványai, mellyel biztosítani tudná, hogy a közösség által
alkotott HÁZIREND-ben foglaltaknak érvényt szerezzen. Ezeknek a „kis” dolgok-
nak (beáztatások, hangoskodás, felújítás, szemetelés, narkósok, csövesek) a megol-
dásához a közösségeknek jogosítványokra lenne szüksége, melyekkel ezek a problé-
mák visszaélés nélkül, de hatékonyan kezelhetõk. Kérem, szavazatukkal segítsenek
a „kis” problémák megoldásában!
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Az Együtt-PM választási tájékoztatójának helye
Az Együtt-PM olyan tartalmú választási anyagot küldött szerkesztõségünkbe,

amelyre az újság fennállása óta nem volt példa. Az anyag rágalmazó, negatív
tartalmat jelenít meg, mely adott esetben törvénybe is ütközhet, rendõrségi eljá-
rást vonhat maga után. Az újság ilyen jellegû tájékoztatót sem korábban, sem
most, sem pedig a jövõben nem fog megjelentetni. Szerkesztõségünk felajánlot-
ta a megjelenés lehetõségét, az Együtt-PM nem kívánt ezzel élni.
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A rendezvényt az Óbuda-Bé-
kásmegyer Védõnõi Szolgá-
lata szervezte szeptember
19-én az óbudai családok,
gyermekek és várandósok
számára, az önkormányzat
és a kerületi népegészség-
ügyi intézet együttmûködé-
sével az Óbudai Kulturális
Központban.

Az Anyatej Világnap-
ja alkalmából szer-

vezett egészségnap kere-
tében évente más-más té-
mával foglalkoznak, idén
kiemelt figyelmet kapott
a fertõzõ betegségek
megelõzése és a környe-
zettudatosság.

- A legkisebb gyerme-
kekkel való törõdés té-
májában mindig gyanak-
vásra ad okot, ha férfi a
megszólaló, ezért csak
röviden, nem is mint
polgármester, inkább
mint némi tapasztalattal
rendelkezõ apa szeret-
ném felhívni valamire a
figyelmüket - kezdte kö-
szöntõjét Bús Balázs
polgármester. Arra biz-
tatta az édesanyákat,
hogy lehetõség szerint a
gyermek kor minden
egyes mozzanatát, „pro-
dukcióját” rögzítsék, ír-
ják fel, mert a kisgyer-
mekkor nagyon hamar
elmúlik, és vele együtt
az a sok mulatságos pil-
lanat, amiben most ré-
szük lehet.

A kisgyermekkor igazi
kaland mindenki számára
- tette hozzá, majd egy
Varró Dániel versidézettel
szemléltette, milyen mu-
latságos megpróbáltatá-
sok sorozata kerekedik a
gyermekek tetteibõl.
Héka, baba! Héka!
Hová lesz a séta?
Nem megyek a mányi tóig,
csak a távirányitóig.
Átteszem a kettesre,
épp amikor fény derülne
a filmben a tettesre.

- Azt kívánom, hogy
sok örömük teljen gyer-
mekeikben, és sikerüljön
olyan szerethetõ otthont
és bensõséges körülmé-
nyeket teremteni, ahol

önök, a kisgyermek, sõt
még az apuka is önmaga
lehet - zárta szavait Bús
Balázs.

A hagyományoknak
megfelelõen idén is kö-
szöntötték a kerület anya-
tejadó anyáit az Anyatej
Világnapja alkalmából,
kiknek köszönhetõen
azok a a kis súlyú újszü-
löttek, különbözõ rendel-
lenességekben szenvedõ
csecsemõk is hozzájuthat-
nak az anyatejhez, akik-
nek az édesanyja nem,
vagy nem elegendõ mér-
tékben tudja biztosítani
azt saját gyermekének.

A rendezvény szakmai
színvonalát számos kerü-
leti gyermekgyógyász is
erõsítette, és így lehetõsé-
gük volt, a gyermekek ne-
velésével kapcsolatos, a
gondozás során felmerülõ
problémákat az Óbudán
dolgozó gyermek házior-
vosokkal, gyermekfog-
szakorvosokkal, neona-
tológusokkal közvetlenül
megbeszélni. Emellett el-
sõ ízben találkozhattak a
résztvevõk Óbuda beteg-
jogi képviselõjével, dr.
Munk Juliannával, aki
munkatársaival együtt a
gyermekjogokkal kapcso-
latban adott felvilágosí-
tást. Egy különleges elõ-
adást is megtekinthettek a
szülõk, melyet Andrek
Andrea pszichológus, az
APA-füzet szerzõje az
anya-magzat és az apa-

magzat kapcsolatról tar-
tott, „Láthatatlan köldök-
zsinór” címmel.

Az együtt-
m û k ö d õ
partnerek kö-
zött a Fõvá-
rosi Közterü-
let Fenntartó
Zrt. munka-
társaival, a
k ö r n y e z e -
tünk jövõjé-
rõl lehetett
beszélgetni.
Az óvodai
beíratással
kapcsolatos
tudnivalókat
az önkor-
mányzat ok-
tatási osztá-
lyának mun-

katársán valamint óvodai
munkaközösség vezetõjén
keresztül ismerhették

meg, valamint bepillant-
hattak a rendezvényen je-
len lévõk a többi szociális
intézmény munkájába.
Megtekinthették többek
között az Óbudai Rehabi-
litációs és Foglalkoztatási
Központ ellátottjainak sa-
ját készítésû termékeit.

Az egészségügyi szûré-
sekkel idén is a Szent
Margit Rendelõintézet
munkatársai segítettek.

A jubileumi évforduló
alkalmából a tartalmas
programok mellett a
környezettudatosság je-
gyében készült textil be-
vásárlótáskával ajándé-
kozták meg a belépéskor
a kismamákat, anyuká-
kat és az összes betérõ
vendéget.

X. Óbudai Kisgyermekes Családok Egészségnapja

Megelõzhetõ fertõzõ betegségek 

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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- Miért gondolják, hogy a kórház tágabb
vonzáskörzetében mûködõ vállalkozásokat és
az itt élõ embereket is be tudják vonni az új mû-
tõ megépítésének finanszírozásába? Hiszen
bárki joggal mondhatja: ez állami feladat.

- Az elmúlt egy év során a mûködtetés mel-
lett intenzív munkával, alapítványok bevonásá-
val, támogatók gyûjtésével és a szûkös pályáza-
ti lehetõségek kihasználásával közel 200 millió
forintos forrást teremtettünk elõ a Szent Margit
Kórház infrastruktúrájának és gépparkjának
fejlesztésére. Az elmúlt nyolc-tíz év során
ugyanis nagyon keveset fordított erre az intéz-
ményre (a karbantartási munkákat is beleértve).
Emiatt a kórház, ha szabad így fogalmaznom,
sajnos kissé megromlott egészségi állapotban
van. Aforrásgyûjtés tavalyi kedvezõ tapasztala-
ta mellett még egy okunk volt rá, hogy ilyen
nagy fába vágjuk a fejszénket, és ne csak a mar-
kunkat tartsuk a kormányzat felé. Az országo-
san ismert, fõvárosi és térségi szinten hasonló
tendenciákat mutató morbiditási és mortalitási
adatok meghatározzák számunkra az ellátandó
terület egészségügyi szükségleteinek a követ-
kezõ hét évben várható alakulását is, ezért eze-

ket figyelembe véve határoztuk
meg a fejlesztési terveinket és
azok fontossági sorrendjét. 

- Hol látja fõigazgató úr a leg-
sürgõsebben szükségét fejlesztési
beavatkozásnak?

- A szív- és érrendszeri, vala-
mint a daganatos betegségek ma-
gas aránya és növekvõ száma a
diagnosztika és a terápia terén
egyaránt megerõsítést és új fej-
lesztési irányok meghatározását
követelik meg. Mindezt figye-

lembe véve terveinkben kiemelt szerepet ka-
pott a mûtétes orvosi szakmákhoz (sebészet,
szülészet-nõgyógyászat) kapcsolódóan a köz-
ponti mûtõ fejlesztése. 

- Tekintélyes múltra tekint ugyan vissza a
kórház, de az utóbbi évtizedekben kissé hánya-
tott volt a sorsa. Mire számít, hogyan sikerül el-
rugaszkodni ebbõl a bizonytalan helyzetbõl?

- Akórház 2013. január 1-tõl ismét önálló in-
tézményként mûködik. Ennek azért van jelen-
tõsége, mert jobb eséllyel indulunk a verseny-
ben a források megszerzéséért. Az intézmény
egyszerre kíván építeni az alapítása óta eltelt
több mint 117 év tapasztalatára, és közben
igyekszik megfelelni a XXI. század kihívásai-
nak. Az elhivatottság és a szakmai tudás szeren-
csére jelen van intézményünkben. Idetartozik
ugyanakkor, hogy a központi épület átadása,
azaz 1981 óta alig történt jelentõsebb fejlesztés
a központi mûtõnkben. 1997-ben beüzemeltek
egy laparoszkópiás berendezésre épülõ egysé-
get, de ezt nem számítva alig történt valami: az
infrastruktúra leromlott, a géppark átlagéletko-
ra pedig meghaladja a húsz évet. 

- Említette a laparoszkópiát mint mûtéti eljá-
rást. Gondolom, erre a technikára a jövõben
fokozottan lesz szükség. Lesz ilyen eszköz az új
központi mûtõben?

- Természetesen, hiszen a laparoszkópiás el-
járásnak köszönhetõen nem szükséges nagy
metszéseket végeznünk, csupán a beavatkozás-
hoz szükséges operációs mûszert kell bevezet-

nünk a hasüregbe, valamint azt a másik, optikai
mûszert, amely képet közvetít onnan a sebész-
csapatnak egy monitorra. Így lényegesen lerö-
vidül a gyógyulás és késõbb a lábadozás ideje,
ami nem csak a betegnek elõnyös és fontos, de
az egész társadalomnak is egyértelmûen hasz-
nos. A laparoszkópiás mûtétet követõen sokkal
hamarabb térhet vissza otthonába a mûtött be-
teg, szerettei körébe és - ami nem elhanyagol-
ható szempont - a munkájához is. Éppen ezért
egy új laparoszkópiás berendezés beszerzését
és beüzemelését szánjuk az új központi mûtõ
elsõ jelentõsebb lépésének. 

- Ennek elárulja a forrásigényét?
- Körülbelül hetven-nyolcvan millió forintról

beszélünk, mint elsõ lépésrõl.
- És a teljes új központi mûtõ felépüléséhez

mekkora összegre van szükség?
- Terveink megvalósításához több mint egy-

milliárd forintra lesz szükség.
- Meg sem merem kérdezni, mekkora állami

támogatásra számíthatnak most, inkább azt ké-
rem, mondja el olvasóinknak, hogyan szólítják
meg a kórház tágabb vonzáskörzetében mûkö-
dõ vállalkozásokat és az itt élõ embereket, ho-
gyan bírják rá õket az adakozásra?

- Szerencsére azok, akik hozzánk fordulnak
egészségi problémáikkal, tudják, hogy a mi
kórházunk õértük van, és amikor adományért
fordulunk hozzájuk, szerintem jó szívvel segí-
tenek minket. Ez nem egyszerûen pénzkérdés.
Mi is pontosan értjük, milyen gazdasági viszo-
nyok között mûködik a teljes egészségügyi el-
látórendszer, és nem számíthatunk csodára
sem. Tudjuk viszont, hogy a betegeink a leg-
jobbat várják tõlünk, és tegyük hozzá, joggal.
Mi azért vagyunk, hogy a megromlott egészsé-
gû embereken segítsünk, mégpedig szakszerû-
en, emberségesen és hatékonyan.  Ehhez kor-
szerû berendezések szükségesek, mert a mo-
dern mûtéti eszközöket nem pótolhatja sem az
odaadás, sem az elhivatottság. Megkeressük a
közelünkben mûködõ vállalatokat, megszólít-
juk a körzetünkben élõ embereket, és partner-
nek hívjuk õket egy óriási vállalkozáshoz: Épít-
sünk közösen egy mûtõt!

- Van ebben támogatójuk?
- Szerencsések vagyunk, mert egy egész

kommunikációs csapat szervezõdött a mi
kampányunk megtervezésére és levezénylésé-
re. Olyan cégek szálltak be, mint a Noguchi
Porter Novelli, a Mito, médiatámogatónk a
Centrál Média, és magunk mögött tudhatjuk
körzeti országgyûlési képviselõnk, Varga Mi-
hály és a kerület polgármestere, Bús Balázs
maradéktalan támogatását is. Azt is elárulha-
tom, hogy a kampányunk arca egy rendkívül
népszerû és közkedvelt színésznõ-televíziós
mûsorvezetõ lesz, valamint azt, hogy kará-
csony elõtt egy szép rendezvénnyel akarjuk
megköszönni és tovább erõsíteni az adomá-
nyozást a Vígszínházban. Ennél többet most
még nem árulnék el, legyen elég annyi, hogy
aki velünk tart ebben a nagyszerû vállalkozás-
ban, remek élményekben is része lesz.  

A Szent Margit Kórház vezetése
- felmérve a 31 éves központi
mûtõ állapotát - arra az elhatá-
rozásra jutott: kell egy új mûtõ!
Egy olyan korszerû operációs
központ létrehozását tûzték ki
célul, amelynek belépésével ug-
rásszerû javulás következik
majd be az intézmény vonzás-
körzetében élõ és dolgozó em-
berek gyógyításában. Ami külö-
nösen izgalmassá teszi ezt az el-
gondolást, az a forrásteremtés
módja. A kórházvezetés, maga mögött tudva a
kerület polgármesterének és a terület ország-
gyûlési képviselõjének támogatását, nagy-
ratörõ programot hirdetett. Az ambiciózus
vállalkozásról dr. Badacsonyi Szabolcsot, a
kórház megbízott fõigazgatóját kérdeztük.

A Szent Margit Kórház óriási vállalkozásba fog 

Építsünk közösen egy mûtõt! 
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let által felajánlott élelmiszer-
adományt osztották ki szeptem-
ber 2-án az Óbudai Rehabilitációs
és Foglalkoztatási Központban. 

J anurikné Csonka Erika, az
intézmény vezetõje 2014

májusában kötött együttmûkö-
dési szerzõdést a Magyar Élel-
miszerbank Egyesülettel, arra
tekintettel, hogy a fogyatékos
személyek, a pszichés betegség-

ben szenvedõk és az õket körül-
vevõ családok általában kevés
keresetbõl, nehéz körülmények
között élnek, és minden elérhetõ
segítséget meg kell adni ebben
az élethelyzetben. Az együttmû-
ködés keretében nem elõször ré-
szesültek adományban az intéz-
ményben ellátottak. A mostani
felajánlásban borsó és kukorica
konzervet, gyümölcsjoghurtot
és camembert sajtot vehettek át
az arra rászorulók.

Élelmiszer-adomány 

Magyarország szociális ellátó rendszere a világ számára is példa értékû: bizo-
nyára sokan tisztában vannak azzal, hogy a magyar védõnõi szolgálatot min-
denhol a világon legjobb gyakorlatként tartják számon. Azt viszont kevesen is-
merik, hogy ez a háló mennyire szövevényes, jól szervezett, és hatékony. 

Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Család-
segítõ Szolgálat a szociális munka eszközeivel hozzájárul az egyé-

nek, családok jólétéhez. Szolgáltatása során biztosítja: a családi konfliktu-
sok megoldására szolgáló komplex családgondozást; szociális informáci-
ós iroda mûködtetését; prevenciós jelzõrendszer mûködtetését; szociális,
gyermekvédelmi ügyekben való segítségnyújtást; életvezetési-, adósság-
kezelési-, pályaválasztási-, munkavállalási- és mentálhigiénés tanácsadást.

Azt talán még kevesebben tudják, hogy évtizedek óta tartó harcukat
nem egyedül vívják: az önkormányzat támogatása mellett például az
Élelmiszerbank Egyesület, az Ételt az Életért Alapítvány, a világ legna-
gyobb ételosztó szolgálata, vállalatok és lakossági segítségek is komoly
hozzáadott értéket jelentenek szüntelen munkálkodásukban.

Ehhez a tiszteletre méltó munkához az MVM Magyar Villamos Mû-
vek Zrt., mint felelõs vállalat már évek óta
rendszeresen segítséget nyújt. A mostani
alkalom azonban különleges volt: a közel-
múltban azokat az ajándékokat, gyermek-
játékokat, mesekönyveket adták át az intéz-
mény vezetõinek, amelyeket a céges nyári
gyermektábor több mint 100 résztvevõ
gyermeke és szüleik gyûjtöttek össze. 

A játékokat Fluck Benedek humán erõ-
forrás vezérigazgató-helyettes adta át, azok
felhasználását teljes mértékben az intéz-
mény vezetõire és szakembereire bízta.

Játékok, mesekönyvek 
a Családsegítõ Szolgálatnak 

Fischer Ágoston 
Óbudai Szociális Díj adományozása

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Képviselõ-testületének a
Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj alapításáról és adományo-
zásának rendjérõl szóló 32/2005. (IX.6.) rendelete alapján,2014.év-
ben is kiosztják a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat, amely-
hez önkormányzatunk várja a lakosság és a kerületünk szociális
ágazatában tevékenykedõ személyek és szervezetek indítványait.
A rendelet értelmében a díj adományozható mindazoknak a ter-
mészetes személyeknek, csoportoknak (szervezeteknek, intéz-
ményeknek), akik kiemelkedõ tevékenységükkel, vagy életmûvük-
kel hozzájárultak Óbuda-Békásmegyer szociális ellátásainak,
szolgáltatásainak fejlõdéséhez, valamint hátrányos helyzetû lako-
sai életminõségének javításához.
A díj adományozásáról a beérkezett indítványok alapján - az oda-
ítélés indokait is tartalmazó határozatban - a képviselõ-testület
dönt. A díjat ünnepélyes keretek között egy fõ vagy egy szervezet
részére a „Szociális Munka Napján” adják át.
Az indítvány feltételei.A díjazott személyére a nyilvános felhívás alap-
ján, a felhívásban megjelölt határidõ alatt bárki tehet indítványt. Az in-
dítványban minimum egy oldal terjedelemben be kell mutatni a javasolt
személy vagy szervezet Óbuda-Békásmegyer szociális jóléte érdeké-
ben kifejtett tevékenységét, illetve részletezni kell a javaslat indokait.
Személy, illetve szervezet önmaga díjazását nem indítványozhat-
ja. Önkormányzati fenntartású intézmények csak indítványozó-
ként vehetnek részt az eljárásban, ezen intézményekre tett indít-
vány érvénytelen. Nem részesülhet díjban olyan személy vagy
szervezet, amely mûködési engedélyhez kötött tevékenységet a
szükséges mûködési engedély hiányában végez.
Az indítvány benyújtásának módja. Az indítványt a Szociális
Szolgáltató Fõosztályon (1033 Budapest, Fõ tér 2., dr. Gallóné
Nagy Judit fõosztályvezetõ részére, vagy postai úton: 1300 Bp.
Pf.: 102.) lehet benyújtani.
Felvilágosítás Hevesiné Melczer Mónikától, a 437-8660-as tele-
fonszámon kérhetõ. Az indítványok beérkezési határideje: 2014.
október 13. 18 óra. Bús Balázs

polgármester
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Krúdyra emlékeznek
Mint minden évben, idén is megemlékezik névadó-
járól a Krúdy Gyula Irodalmi Kör október 9-én. A je-
les esemény az író születésének 136. évfordulójá-
hoz kapcsolódik. Az esemény a Krúdy-emléktábla
koszorúzásával kezdõdik 16 órakor a Kéhli vendég-
lõben, ahol Cecei-Horváth Gergely és Cecei-Hor-
váth Tibor fogadja a megjelenteket. Beszédet mond
Király Lajos, a Kör elnöke. Ezt követõen átadják a
Krúdy Gyula Irodalmi Kör által odaítélt kitüntetése-
ket, tagsági igazolványokat. Antalfy István és Bíró
András író, költõ, szerkesztõ tart közös estet 16.30
órától. (Cím: Kéhli vendéglõ, Mókus utca 22.)

Új lelkész az evangélikusoknál 
Az Óbudai Evangélikus Egyházközség presbitériuma
várja a híveket a Déva Bíró Mátyás tér 1. szám alatti
templomba abból az alkalomból, hogy október 4-én
11 órakor beiktatják megválasztott lelkészüket, Jakab
Bélát. Az igehirdetési és iktatási szolgálatot Nt. Bence
Imre esperes végzi. (Interjú elõzõ számunkban.) 

A Biblia világa 
Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia vi-
lága” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Is-
ten szabadító cselekedetei az Ó- és Újszövetség
korában). Az érdeklõdõket keddenként várják az
ÓKK-ba. „Bizony Te elrejtõzködõ Isten vagy, Izrá-
elnek Istene, szabadító!” címmel október 7-én; „Az
özönvíz, Noé, Bábel” címmel október 14-én;
„Sodoma és Gomorra története” címmel október
21-én hallhatnak elõadást. Elõadók: Filep György,
Kecskeméti János, Holló Péter, Stramszki István.
(Kezdés: 18 órakor. Belépõjegy: 150 forint. Cím: San
Marco utca 81.)

100 évvel ezelõtti bûnügy
A Kiscelli Múzeum 2014 novemberében idõszaki ki-
állítást rendez, „Holttest az utazókosárban - A Mág-
nás Elza-rejtély” címmel, amely az 1914-es Mágnás
Elza-gyilkosság történetét mutatja be. Az eset szá-
mos ponton kapcsolódik Óbuda és a kiscelli kastély
történetéhez. A kiállításon többek között a bûnügy-
höz kapcsolódó városi legendákat, személyes törté-
neteket és visszaemlékezéseket is szeretnének be-
mutatni. Ezért a múzeum felhívást intéz minden
olyan egykori és mai budapesti-óbudai lakoshoz, aki
ismer ilyen történetet, vagy birtokában van bármilyen
fotó, tárgy, amely az esethez kötõdik, hogy jelentkez-
zen a perenyi.roland@kiscellimuzeum.hu e-mail cí-
men vagy a 430-1076-os telefonszámon keresztül.

Kortárs komolyzene 
Rák Béla Gyula, kerületünkben élõ ARTISJUS-díjas
gitármûvész elõadássorozata, „Tanulja meg szeret-
ni a kortárs komolyzenét!” címmel Leányfalun a Fa-
luházban november 15-én és 29-én 17 órától látha-
tó, hallható.

Régészeti emlékek másképpen
A régészek és a restaurátorok munkájával ismer-
kedhetett meg az, aki ellátogatott szeptember 26-
án, a Kutatók éjszakáján az Aquincumi Múzeumba.
A „Mûtárgymesék - Budapesti régészeti emlékeink
másképp” címû kiállítás záróprogramjaként olyan
eseménysorozat részese lehetett az érdeklõ,
amelybõl kiderült, mi történik a mûtárggyal a meg-
találástól a restaurálás befejezéséig. Az est befeje-
zéseképpen az Anima Musicae Kamarazenekar
adott hangversenyt.

A Zene Világnapján, októ-
ber 1-jén kezdõdött az új
évad az Óbudai Társaskör-
ben, a hagyomány és az új-
donság jegyében. Szemez-
gessünk az õszi kínálatból.

Az intézményhez kötõ-
dõ kamarazenekarok

közül hallható lesz a Liszt
Ferenc Kamarazenekar,
mûvészeti vezetõjük, a 70
éves Rolla János tiszteleté-
re rendezett esten, majd
Snétberger Ferenccel kö-
zös koncertjükön, melyen
az „In Memory of my
People” Snétberger kom-
pozíciót is elõadják. 

Az Anima Musicae „A
zene ezer arcát” mutatja
meg október közepén, egy
kiváló szerb zongoramû-
vész, Rita Kinka közremû-
ködésével. A Budapesti
Vonósok novemberben
nyilvános próbát tartanak,
bepillantást engedve egy
koncert elõkészületeibe. 

Óbudán az október nem
múlhat el Krúdy nélkül. Az
óbudai csodadoktor, Frá-
ter Zoltán szerelmes játéka

Krúdy Gyula mûveibõl,
melyet a nyáron a kertben
láthatott a közönség, most
a nagyteremben is felhõt-
len szórakozást ígér.

A cseh zene éve alkal-
mából kamaraegyüttes ér-
kezik Prágából, névadójuk
Bohuslav Martinu cseh ze-
neszerzõ. Az együttes ala-
pítója és mûvészeti vezetõ-
je Jaroslav Sonsky Svédor-
szágban élõ hegedûmû-
vész, aki a fiatalabb cseh
zenészgeneráció kiváló
tagjaiból állítja össze a
Martinu Strings Prague-ot.

Október végén a Capella
Savaria a két fennmaradt
eredeti Bach-hegedûver-
seny mellett az eltûnt hege-
dûversenyekbõl mutat be
kettõt, Kalló Zsolt rekonst-
rukciójában és elõadásá-
ban, korhû hangszereken.

Az õszi hónapokban
több estén is emléket állí-
tanak a Holokauszt áldo-
zatainak. Így októberben
és novemberben is látható
lesz Martin Sherman:
„Rose” címû monodrá-
mája Vári Éva elõadásá-

ban. Tarján Tamás szer-
kesztésében a magyar
„holokauszt-irodalom”
nagyjainak írásaiból ösz-
szeállítás készül, „Nagyon
messze és egészen közel”
címmel. Képzõmûvészet
és zene találkozik a Qaart-
siluni Ensemble és a var-
sói Tomek Wójcik Úttalan
utak címû Holokauszt em-
lékestjén. 

Az õsz bizonyára meg-
hozza az újbort és a jó-
kedvet, táncdallamokkal
a XVII.-XVIII. századi
Európából, a Magyar Re-
neszánsz Együttes elõ-
adásában. A méltán nép-
szerû Budapest Ragtime
Band igazi meglepetéssel
szolgál november végi
koncertjén, vendégként
bemutatja a Pannónia Ci-
terazenekart. Darvas Fe-
renc újra eljön az Óbudai
Társaskörbe, lehet megint
köré ülni, hallgatni régi
dallamokat, slágereket,
történeteket, és vele dú-
dolni a kedvenceket.
(www.obudaitarsaskor.hu
Cím: Kiskorona utca 7.)

Új évad, újbor a Társaskörben

A VIII. Szakrális Mûvészetek Hetéhez kapcsolódóan nyílt kiállítás Ganczaugh Miklós
alkotásaiból az Óbudai Kulturális Központ San Marco Galériájában szeptember 19-én.
Az esemény az Ars Sacra Fesztivál idei programjának része. A fesztivál a 2007-es
Nemzetközi Városmissziós rendezvénysorozat gyümölcse, melyhez évrõl évre önkénte-
sen csatlakoznak hazánk legnagyobb múzeumai (az Óbudai Múzeum és a Goldberger
Textilipari Gyûjtemény is részt vett a fesztiválon és a Kulturális Örökség Napja ren-
dezvényen), számos galéria és mûvész 

Nincs olyan történe-
lem iránt érdeklõdõ

ember, aki fel ne tette vol-
na még a kérdést: hogyan
mérték az idõt az óra fel-
találása elõtt? Erre adott
választ az Aquincumi
Múzeum programsoroza-
ta a Kulturális Örökség

Napjain, szeptember 20-
án és 21-én, amely tárgyi
anyaggal és elõadásokkal
igyekezett bemutatni az
ókor idõmérõjét, a nap-
órát. A látogatók megis-
merhették a bibliai és a
római napórát, szólt elõ-
adás Augusztus császár
napórájáról, és érdekes
gondolatok hangzottak el

arról, hogy hogyan szol-
gálta ez az eszköz a kor
mérnökeit. 

A programsorozatot
megelõzõen, szeptember
19-én adták át a Mûem-
lékvédelem.hu portállal
közösen meghirdetett,
„Mutasd meg a római
kort!” címû fotópályázat
díjait a múzeumban. (r)

Az antik idõ

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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A középiskolákban to-
vábbtanuló diákok elõ-
nyös helyzetben kezdhetik
meg tanulmányaikat, az
ingyenes Európai Számító-
gép-kezelõi Jogosítvány
megszerzésével.

A képviselõ-testület
582/2014. (VIII.

28.) határozata értelmé-
ben a 2014/2015-ös tan-
évben folytatódik az Eu-
rópai Számítógép-keze-
lõi Jogosítvány meg-
szerzésének intézmé-
nyesített programja az
önkormányzat által mû-
ködtetett iskolákban.

Ennek keretében a ta-
nulni vágyó, plusz terhet
vállaló diákok számára
az önkormányzat tovább-
ra is térítésmentesen biz-
tosítja az ECDL Start
vizsgakártyát, amely
egyébként 4500 forintba

kerülne. Fontos kitétel
azonban, hogy a tanulók-
nak (illetve szüleinek)
vállalniuk kell: iskolai ta-
nulmányaik ideje alatt
(általában két év alatt, 7-
8. osztályos korukban)
négy sikeres vizsgát tesz-
nek, és megszerzik a
nemzetközi ECDL Start
bizonyítványt.

A négy vizsgamodul a
számítógép-használat

legfontosabb területeit
fedi le: számítógépes
alapismeretek (operáci-
ós rendszerek, adatkeze-
lés, vírusvédelem stb.);
online alapismeretek
(Internethasználat, elek-
tronikus lelevelezés,
adatvédelem); szöveg-
szerkesztés, bemutató
(prezentáció) készítés. A
tanulók felkészítése a
programhoz csatlakozott
iskolákban történik, de
gyakorlás, vagy próba-
vizsga céljából a tanulók
rendszeresen megfordul-
nak a KSZKI oktatóter-
meiben. 

A gondos felkészítés,
valamint a pedagógusok
és a vizsgaközpont jó
együttmûködésének kö-
szönhetõen a vizsgák
közel 85 százaléka elsõ
próbálkozásra sikeres,
és csak az elmúlt tanév-

ben 270 tanuló szerezte
meg az elõírt végzettsé-
get. A középiskolákban
továbbtanuló diákok
elõnyös helyzetben kez-
dik meg tanulmányai-
kat, hiszen már rendel-
keznek azokkal az elvárt
ismeretekkel, amit tanu-
lótársaiknak még meg
kell szerezniük.

A program sikerét az is
bizonyítja, hogy tovább-
ra is nagy a szülõk és ta-
nulók érdeklõdése a fel-
készítõ tanfolyamok,
szakkörök iránt. Noha hi-
vatalosan még meg sem
hirdették, már több isko-
la és azok tanulói is jelez-
ték, hogy szeretnének
ECDL-vizsgákat tenni.

Az iskolai felkészítés-
bõl valamilyen okból ki-
maradó tanulóknak fel-
készítést szervez a vizs-
gaközpont jelképes térí-

tés ellenében. Ugyan-
csak lehetõséget biztosít
további ECDL modulok
elsajátítására (táblázat-
kezelés, képszerkesztés,
weboldalkészítés), illet-
ve vizsgák letételére.
Hét sikeres vizsga meg-
szerzésével már teljes
ECDL bizonyítvány
szerezhetõ.

A program adminiszt-
rációját, valamint a
vizsgáztatást az elõzõ
tanévekhez hasonlóan a
Költségvetési Szerveket
Kiszolgáló Intézmény
(KSZKI), úgy is, mint
310. számú akkreditált
ECDL vizsgaközpont
bonyolítja le.

(Az ECDL-rõl és a ke-
rületi ECDL-program-
ról a www.ecdl.hu és a
www.kszki.hu oldalakon
találnak további infor-
mációt.)

ECDL Start bizonyítvány a városrészben tanuló diákoknak

Csaknem száz önkéntes
munkájának köszönhetõen
kaptak csodás színeket az
Aquincum Általános Iskola
falai. Az intézmény pályá-
zaton szerzett lehetõséget
a megújulásra.

H arminc éve mûködik
a kerületben az

Aquincum Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola. Az évfordu-
lóra készülõdve az intéz-
mény vezetõsége már ko-
rábban úgy döntött, itt az
idõ a megújulásra, ezért
forrást szereztek az ebéd-
lõ korszerûsítésére és a
nyílászárók cseréjére. Az
igazi megújuláshoz azon-

ban több kell - gondolták
az itteniek, ezért adták be
pályázatukat a Let’s
Colour Településszépítõ
Egyesület kiírására. A ci-
vil szervezet negyedik
éve foglalkozik azzal,
hogy önkéntesek bevoná-
sával színesebbé vará-
zsolja az ódon, kissé már
megszürkült épületeket.
Munkájukkal kifejezetten
közösségi célokat kíván-
nak szolgálni. 

A szakmai zsûri az
Aquincum iskola pályá-
zatát ítélte a legjobbnak,
így szeptember 20-án ki-

lencven önkéntes bevoná-
sával megkezdõdhetett a
munka. A nap végére az
iskolaépület új színekkel
és kedves, ide illõ ábrák-
kal gazdagodott. (gy)

Színezd ki!

Tehetséggondozó szakkör 
matematikából

Az Árpád Gimnáziumban a 2014-2015-ös tanévben
is elindítják matematikából az ingyenes tehetség-
gondozó szakkört 5. osztályosoknak. A foglalkozá-
sok csütörtökön 14.30-tól 15.30-ig lesznek a gimná-
ziumban. (Nagyszombat utca 19.) Elsõ foglalkozás:
2014. szeptember 25-én. A szakkör munkájába év-
közben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelentke-
zés nincs. Az elõzõ évekhez hasonlóan a foglalko-
zásokat Számadó László tartja, aki eddigi tehetség-
gondozó munkájáért 2013-ban Bonis Bona - A
Nemzet Tehetségeiért-díjat kapott. A szakkörvezetõ
minden érdeklõdõ, a matematikát szeretõ ötödikest
szívesen lát. A tehetséges gyerekek rendszeresen
találkozhatnak egymással, megtapasztalhatják az
együttgondolkodás élményét és emellett barátsá-
gok is kialakulhatnak a hasonló érdeklõdésû diákok
között. Az itt szerzett tapasztalatokkal a különbözõ
versenyeken még nagyobb eséllyel érhetnek el jó
eredményt, melyre iskolájuk és szüleik mellett õk is
büszkék lehetnek.

Elõkészítõ középiskolára, érettségire, 
korrepetálás általános- és középiskolásoknak

A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4,
6, 8 osztályos középiskolai felvételi(k)re matemati-
kából, magyarból. Lehetõség van maximum 3 fõs
kiscsoportos oktatásra minden délután és szombat
délelõtt, személyre szabott hiánypótlással, folyama-
tos bekapcsolódási lehetõséggel. Korrepetálás, fél-
jegyek javítása matek-fizika-kémia-magyar-törté-
nelem tantárgyakból, középiskolásoknak is. Érett-
ségizõk felkészítése minden szinten. Idõpontfogla-
lás a jelentkezés és a szabad helyek függvényé-
ben. Tel.: 06(20)946-2027; www.obudamatek.hu 

Thalész-kör

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdál-
kodási Bizottsága az önkormányzat tulaj-
donában lévõ alábbi lakások bérbeadására
hirdet pályázatot.
A lakbér, a víz és szemétátalány díjai ön-
kormányzati rendelet, illetve a Fõvárosi
Közgyûlés közüzemi díjakkal kapcsolatos
ármegállapításai alapján módosulhatnak.
A pályázat benyújtásának feltételei Buda-

pest Fõváros III. kerületi Polgármesteri Hi-
vatalának Ügyfélszolgálati Irodájában
(1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), to-
vábbá az Óbudai Vagyonkezelõ Zrt. köz-
pontjában (1033 Budapest, Mozaik utca 7.)
megtekinthetõk. A lakásokról készült fotók
- a pályázat benyújtásának határidejéig -
megtekinthetõk az Óbudai Vagyonkezelõ
Zrt. honlapján (www.ovzrt.hu). A pályázat-
ra történõ jelentkezéshez nyomtatványok

2014. október 3-tól Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalá-
nak Ügyfélszolgálati Irodájában átvehe-
tõk.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
október 17. 12 óra.
Helye: polgármesteri hivatal ügyfélszolgá-
lati iroda.
A pályázat eredményét legkésõbb az

egészségügyi, szociális és
lakásgazdálkodási bizott-
ság 2014 novemberi ülé-
sét követõ hétfõn függesz-
tik ki a polgármesteri hi-
vatal hirdetõtábláján, az
ügyfélszolgálati irodájá-
ban, valamint az Óbudai
Vagyonkezelõ Zrt. köz-
pontjában.

Egészségügyi, 
Szociális 

és Lakásgazdálkodási
Bizottság

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú, 
helyreállításra szoruló lakások költség-elven való bérbeadására
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A beruházást a második
Orbán-kormány által be-
vezetett társaságiadó-ked-
vezménybõl, a kerületi
önkormányzat támogatá-
sával valósította meg az
utánpótlás-neveléssel fog-
lalkozó egyesület. A társa-
ságiadó-kedvezménynek
köszönhetõen az elmúlt
négy évben több mint ezer
településen épültek sport-
pályák, uszodák és torna-
csarnokok - mondta Varga
Mihály nemzetgazdasági
miniszter az avatóünnep-
ségen.

Kovács Zoltán, a Ma-
gyar Jégkorong Szövet-
ség fõtitkára elmondta, a
szabványméretû, egész
évben használható jégko-

rongpálya a nyolcadik
ilyen fedett létesítmény
Budapesten. Hozzátette, a
jégkorong mellett délelõt-
tönként iskolai korcsolya-
oktatás, délutánonként
pedig mûkorcsolyázás is
lesz a létesítményben.

Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere arról beszélt,
hogy a kerületben hét éve
létesítettek elõször ideig-
lenes jégpályát a Fõ té-
ren, amely a téli hóna-
pokban biztosít ingyenes
korcsolyázási lehetõsé-
get. Látható, hogy nagy
igény van Óbudán a jég-
felületre, ezt jól jelzi,
hogy a legutóbbi télen 30
ezren vették igénybe a Fõ
téri pályát, pedig elõzete-
sen csak 20 ezer fõre szá-
mítottunk. 

- A kerületben azt
gondoljuk, hogy a leg-
fontosabb, hogy minél
több gyereknek lehetõ-
séget adjunk sportegye-
sületekben sportolni, er-
re próbálunk minél több
egyesülettel szerzõdni,
szövetséget kötni, és ezt
próbáljuk a kerületben
támogatni - mondta Bús
Balázs polgármester.

A beruházás elsõ üte-
me ez a jégcsarnok,
amely a kormány sporttá-
mogatási rendszere, az
önkormányzat hathatós
segítsége és nem utolsó

sorban az egyesület el-
nökségi tagjainak kitartó
munkájának köszönhetõ-
en valósulhatott meg. Az
egyesület távolabbi tervei
között szerepel a sport-
komplexum bõvítése,
mely során erõsítõterem
és egyéb, a kényelmet ki-
szolgáló helyiségek léte-
sülhetnek - hangzott el az
átadási ünnepségen.

A jégcsarnok íves
szerkezetû, úgynevezett
önhordó acélszerkezet-
fedésû, amely azon túl,
hogy költségkímélõ, új
építési technológia, kü-
lönleges hõtechnikai jel-
lemzõkkel is rendelke-
zik. Ennek köszönhetõ-
en a csarnok fenntartási
és üzemeltetési költsé-
gei minimálisak lesz-
nek. A csarnok mellett
egy régi egyszintes pa-
nelépület is megújult,
ahol kényelmes öltözõk,
zuhanyzók, mellékhe-
lyiségek és tároló helyi-
ségek vannak.

Felépült a jégcsarnok Óbudán

Az Óbudai Baseball és Softball SE szeptember 20-án rendezte a 2014. évi felnõtt NBI-
es bajnoki döntõ-sorozatának nyitó mérkõzését az Aranyos utcai arénában. Az egye-
sület vezetõi a meccs elõtt köszönetet mondtak az Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-
ta által nyújtott támogatásért Bús Balázs polgármesternek

FOTÓK: ASSAY PÉTER
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� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól
a teljes felújításig. Petrás József villanyszere-
lõ mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Óbudán, Budán non-stop hûtõ, fagyasztó,
automata mosógép szerviz. Javítás esetén ingye-
nes kiszállással, garanciával 3 órán belül. Tel.:
06(20)928-7507, 368-0864. Kovács Sándor
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre,
Keve utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-
3686
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böj-
tös Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva:
h-p 9-tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. In-
gyenes felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-
9357, 06 (30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, pár-
kányok, szúnyogháló, harmónikaajtó, lakás-
felújítás. Tel.:06 (20)321-0601

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek,
klímaberendezések javítása. Hétvégén is hív-
ható. Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Háztartási víztisztítók. Beépítés és szer-
viz. www.viztiszta.hu Tel.: 06(30)382-0935
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás,
parkettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempé-
zés, villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablak-

csere, -javítás, kõmûves és asztalos munkák
garanciával. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak áru-
sítása, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.:
242-1389
� Tetõ- és terasz szigetelés, homlokzat fel-
újítás hõszigeteléssel, 25 éves vállalkozás:
VIA-Épszakker Kft. 1022 Bp., Törökvész út
16/b. Tel.: 326-5312
� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Barabás
Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,  06(70)280-
0479
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Zárszerviz vállal asztalosmunkát, zársze-
relést, küszöb készítést, pántok, zsanérok cse-
réjét, szigetelést, másolást. A legkisebb mun-
kát is vállalom. Szigeti László. Tel.: 251-
9483; 06(20)381-6703
� Víz-, gáz-, központifûtés szerelések, javítá-
sok, 25 éve iparosként. Tel.: 06(20)423-5812
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalat-
tal, felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni
vállalkozók, gazdasági társaságok könyvelé-
sét, bérszámfejtését. Tel.: 06(30)948-6249.
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonsz-
erelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� Fuvarozás, költöztetés, teherautó bérlés,
megbízhatóan, olcsón 2 és 4 t-ig vidékre is,
rakodással. Kerületieknek kedvezmény. Tel.:
405-5889, 06(30)996-4538
� Fakivágás, gallyazás biztonságos kötél-
technikával, kertépítés, parkfenntartás, fûka-
szálás. www.greenarbor.hu Tel.: 06(30)907-
5948
� Társasházak közös képviselete, kezelése,
könyvelése, 24 év tapasztalata, szakképzettség,
jogi, mûszaki, irodai háttér. Lajos u. 55. Tel.:
325-8387, 06(30)932-2637, info@befo.hu
www.befo.hu
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991

� Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdal-
mak kezelése, teljes testmasszázs. Szakrende-
lõben (Vörösvári út 88-96.) vagy az Ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõrtõl Tel.:
06(20)595-30-57

� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot oko-
zó hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Arcvonal arctorna Óbudán. Ingyenes be-
mutató órák! Természetes fiatalító megoldás.
Az arc visszanyeri fiatalos kontúrját. Tel.:
06(20)779-4702, agi.arctorna@gmail.com;
www.arctorna-obudan-hu92.webnode.hu
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531
� A meditáció, mint gyógyszer. Rendszeres,
ingyenes tanfolyamok a gondolatok gyógyító
erejérõl. Tel.: 216-3727, 06(70)547-7299.
www.brahmakumaris.org/hungary
� Relax egészségház/kávézó Óbudán! Szo-
lárium, lipolézeres-kavitációs-rádiófrekven-
ciás zsírbontás. Infraszaunás hullám és nyirok
masszázs, Flabélos. 1032 Budapest, Vályog
utca 8. Tel.: 06(30)392-3416, www.relax-
egeszseghaz.hu
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi
Centrum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10., a Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Callanetics a Flórián térnél. Gerinc- és
ízületkímélõ ugrálás nélküli torna, minden
korosztálynak. Tel.: 06(30)921-6559,
www.callantorna.hu

� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)801-7580
� Általános iskolás gyerekek délutáni-esti
felügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyug-
díjas pedagógus. Tel.: 06(20)801-7580
� Matematika, fizikatanítás általános és
középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! 06-20-9590-134
� Számítógép-kezelés oktatása, igény sze-
rinti tematika, egyeztetett idõben, a saját gé-
pén, a saját lakásán is (a kerületben). Tel.:
06(30)964-5331
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
� Angoltanítás, vizsgafelkészítés Kaszásdû-
lõn nyelvvizsgáztatásban is jártas tanárnõtõl.
Tel.: 242-6826; 06(30)722-1994
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478

� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan: obudaangol.hu Tel.:
06(20)439-6410
� Matematika-fizika-kémia tanítás önnél,
egy nagyon türelmes tanárral. Tel.:
06(70)647-2243
� Angol magánórák több évig Angliában élt
tanártól a Flóriánnál. Ingyenes próbaóra! Tel.:
06(30)285-2879
�Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést,
korrepetálást vállal Óbudán, az általános iskolától
az egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546

� Antikváriumunk készpénzért vásárol
könyveket, könyvtárakat, képeslapokat, vit-
rintárgyakat, festményeket, hanglemezeket.
Tel.: 332-0243
� Hajdu Eszter vásárol készpénzért bútoro-
kat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, porce-
lánokat, csillárt, könyveket, ezüstöt, borostyá-
nokat, szõrmét, bizsukat, csipkét, hagyatékot.
Díjtalan kiszállással! Tel.: 06(20)597-8280
� Könyveket, könyvtárakat  (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437

� Bélyeget, papír- és fémpénzt, régi köny-
veket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget
vásárolunk: VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17,
Cs: 10-19. Tel.: 317-4757
�Gábor Eszmeralda becsüs mûgyûjtõnõ, leg-
magasabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, órákat, porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, aranyékszereket, egyebeket, teljes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan! Üzletünk:
II. Fõ u. 67., 06-1-789-1693, 06(30)382-7020
�Régi bútorokat, tárgyakat, könyveket - rossz
állapotút is - vásárol tanári diplomás fiatalember
és lomtalanítást vállal. Tel.: 06(20)924-4123

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

� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Ingatlanértékesítõt keresünk központi
irodánkba, jó hangulatú csapatba. Tréninget
és telefont biztosítunk. Talpraesett, energikus
személyiség szükséges. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal: allas@csic.hu
� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. mun-
katársakat keres! Érdeklõdni: 06(70)383-
5004. Fényképes önéletrajzát az ibp@ibp.hu
e-mailcímre várjuk!
� 91 éves, idõnként zavart édesanyámhoz
24 órás gondozónõt keresek, váltótárssal.
Tel.: 06(20)334-3289

Állás

Egyéb

Számítógép

Régiség

Elad-vesz

�� Matematika-, fizika-, kémia-, magyarta-
nárok korrepetálnak általános- és középisko-
lásokat a Vörösvári úton, minden délután.
Középiskolai elõkészítõk max. 2-3 fõs kis-
csoportban. Thalész-Kör, www.obuda-
matek.hu, tel.: 06(20)946-2027

Oktatás

� Dr. Takács Endre bõrgyógyász fõorvos
csütörtök du. 3 órától magánrendelésén várja
kedves betegeit: Gabriel Med Stúdió III. ker.
Pozsonyi u. 32. Anyajegyszûrés, tanácsadás,
kismûtétek. Bejelentkezés: 06(30)350-8359

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

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

Egészség

� Gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék,
örökzöldek aranyhegyi díszfaiskolából.
Tel.: 06(30)944-2150

� Festés, mázolás, tapétázás magánsze-
mélyeknek, társasházaknak garanciával. III
kerületben kedvezmény! Hívjon bizalom-
mal! Ingyenes kiszállás! Tel.: 06(20)994-
7726

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

�Ablakjavítás www.ajtoablakdoktor.hu
20 éve vállalom kedvezõ árakon fa és mû-
anyag ajtók, ablakok javítását, illesztését,
zárak cseréjét, szigetelését, festését. 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan. Tel.:
06(70)550-0269, Horváth Ákos

� TV javítás helyszínen is garanciával,
ingyenes kiszállás (LCD, LED TV-t és mo-
nitort vásárolok, hibásat is!). Tel.:
06(30)912-3761, 243-9401

Szolgáltatás

Függönyök
Széles méret- és mintaválasztékban. 

Karnisok
Hajlított, egyedi méretre is. 
Szalagfüggöny, roló, roletta,

méteráru, bútorszövet, rövidáru.
Függönyvarrás.

A nálunk készült karnist és függönyt 
díjmentesen felszereljük.

AQUINCUM
LAKÁSTEXTIL-MÉTERÁRU

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

Tel./fax : 24 27 157. Mobil: 06 (20) 92 63 422.
Nyitva : H-P: 10-18, Sz: 9-13.

Web: www.aquincumlakastextil.hu/
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� Bölcsõdés korú gyerekekhez. Testvérhe-
gyen mûködõ családi napközibe keresünk
mosolygós, gyermekszeretõ gondozónõt és
dadust. Tel.: 06(30)640-4105
� 65 éves nyugdíjas, ápolt hölgy, heti 3 alka-
lommal munkát keres: idõs emberek vigyázá-
sa, vásárlás, sétálás stb., vagy könnyû munka
érdekel.  Tel.: 06(20)393-3031
� Egy embert keresek csõszerelõnek, vagy
segédnek hosszú távra. Tel.: 06(20)423-5812

� A Budapesti Ingatlanközvetítõ Kft. eladó
és kiadó lakásokat, házakat, telkeket keres!
Tel.: 351-9578; 06(70)383-5004
� Keled utcában, aquincumi HÉV-megálló-
tól 8 percre, 796 nm-es kert, 19 nm-es Jitka
faház, gyümölcsfákkal eladó. Víz, villany
van. Tel.: 318-4483, 16 órától
� Ha házat, lakást épít, vásárol, kérésére
megvizsgálom. Dr. Székely statikus. Tel.:
06(30)900-0963
� Tulajdonostól eladó Csúcshegyen az
Aranypatak utcában egy 1138 nm-es telek, té-
liesített faházzal. Gáz, villany bevezetve.
Irányár: 12,4 MFt. Érd.: 06(30)743-5837

� Idõs haszonélvezõ által élethosszig lakot-
tan, befektetésként lakást vásárolnék. Tel.:
06(30)330-1044

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

� 65 éves, 165 cm, 80 kg hölgy lelki társát
keresi, csendes, ápolt, öreg úr személyében.
Tel.: 06(20)393-3031
� Megbízható, ápolt, rendezett életvitelû tár-
sam (180/60/72 év) keresem, 172/65/60-as
hölgy. Tel.: 06(30)636-2428

� Gyulán másfél szobás, 5 fõ részére beren-
dezett üdülõ  november 29-tõl december 12-ig
kiadó. Érdeklõdni: a 06(20)547-3851-as tele-
fonszámon

� Eladó-Kiadó ingatlanokat keresünk kp-s
ügyfeleink részére. Bakoslak Ingatlan. Tel.:
326-0618, 06(20)974-0571
� Kiadó ingatlanokat keresünk, igényes
felújított házat, lakást, diplomata ügyfeleink
részére. Bakoslak Ingatlan. Tel.: 326-0618,
06(20)974-0571

� Pótnagymama gyerekek felügyeletét, kí-
sérését vállalja óvodából, iskolából, este is.
Tel.: 242-0454, 06(20)354-7486

Gyerekfelügyelet

Eladó-kiadó

Üdülés

Társkeresõ

Üzlet

Életjáradék

� Belsõ-Óbuda csendes utcájában 51 nm-
es, 2. em. világos lakás eladó, 12,6 MFt.
Tel.: 06(30)283-1555

� Budapest egész területén cég keres el-
adó ingatlanokat ügyfeleinek. Tel:
06(70)346-4536

Ingatlan
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A lényeg: közönségsikert
aratott az elsõ alkalommal
rendezett Óbudai Bornapok
szeptember 27-én és 28-án. 

A z Óbuda- Békás-
megyer Önkor-

mányzata által támoga-
tott kétnapos gasztronó-
miai programon a láto-
gatók a hazai borvidékek
minõségi borait és finom
kézmûves ételeket kós-
tolhattak, a jó hangulat-
ról pedig a színpadon
egymást követõ népsze-
rû zenekarok gondos-
kodtak. Különlegesség: a

szervezõk az angol tudó-
sok legújabb kísérletét
szerették volna tesztelni,
miszerint a zene befolyá-
solja, milyennek érezzük
a kóstolt borokat, vagyis
a különbözõ zenék kü-
lönbözõ borokkal har-
monizálnak. A kísérlet
eredményét nem ismer-
jük, de azt mindkét na-
pon tapasztalni lehetett,
hogy a Fõ téren jócskán
fogyott étel, ital, a borba-
rátok jól érezték magu-
kat.

Kép és szöveg: 
Lovas Albert

Hahota
Az étteremben szétnéz
a férj, és rosszmájúan
megjegyzi:
- Érdekes, a legszebb
nõknek van a legidió-
tább férjük.
A felesége elérzéke-
nyülve néz rá:
- Látod, tudsz te bókol-
ni, ha akarsz.

* * *
- Mondd, Pistike, ha van
négy barackod, és adok
még egyet, hány barac-
kod lesz összesen?
- Nem tudom.Mi az iskolá-
ban almában számolunk.

* * *
Vigyázzon magára, ne
igyon, az alkohol lassan
ölõ méreg! - figyelmezte-
ti az orvos a páciensét.
- Nem baj, doktor úr, rá-
érek!

* * *
- Uram, amikor megvet-
tem a kocsiját, ön azt
ígérte, hogy mindent
pótol, ami eltörik.
- Így volt.
- Akkor most adjon két
fogat és egy bordát!

* * *
- Mi történik, ha szem-
beköpsz egy zsiráfot?
- ???
- Kirúgja alólad a létrát.

* * *
- Hogy hívják a borz
fekhelyét?
- Borzalom.

* * * 
- Valahányszor meglá-
tom önt mosolyogni,
asszonyom, mindig arra
gondolok, hogy fel kel-
lene csábítanom a laká-
somra.
- Nocsak, nocsak! Ek-
kora nagy nõcsábász?
- Nem asszonyom, fog-
orvos vagyok.

Óbudai bornapok

• Hogyan válhatnak mûal-
kotássá régi tárgyaink?
Halász Péter Tamás mû-

vei biztosan ihletet adnak
mindenkinek, aki részt
vesz a Budapest Galéria
mûhelyfoglalkozásán ok-
tóber 12-én 10-tõl 13 órá-
ig. A szervezõk kérik, aki
tud, vigyen magával újra-
hasznosításra váró tárgya-
kat is. A mûvész ingyenes
tárlatvezetést tart október
18-án 18 órakor. A kiállí-
tás november 9-ig tekint-
hetõ meg. (A szervezõk ké-
rik, amennyiben lehetséges,
részvételi szándékukat je-
lezzék elõre e-mailben vagy
telefonon: muzeumpedago-
gia@budapestgaleria.hu;
06-20-989-9360. Cím: La-
jos utca 158.)
• Egy másik tárlatot, az
„Inside Express” címû
kiállítást is megtekinthe-
tik az érdeklõdõk októ-
ber 9-tõl november 9-ig
a galériában. 
Az óvodai és iskolai cso-
portok múzeumpedagógi-
ai foglalkozásokon is részt
vehetnek. (További infor-
máció a fenti elérhetõsé-
geken és a www.budapest-
galeria.hu-n)

Elõadások a Fõ téri könyvtárban
• A „November lánya” címû, hamarosan megjelenõ új könyvét mutatja be Fejõs
Éva regényíró, újságíró, könyvkiadó október 9-én 18 órai kezdettel. • „Az egész-
ség testi-lelki dimenziói; az egyensúly megteremtése saját erõink mobilizálásával”
címmel tart elõadást dr. Visnyik Katalin Phd. pszichológus október 16-án 17 óra-
kor. A rendezvényekre a belépés díjtalan, a részvételi szándékot kérik, elõre je-
lezzék az érdeklõdõk a fszek0307@fszek.hu e-mail címen, vagy a 368-8476-os
telefonszámon. Cím: Krúdy Gyula Könyvtár, Fõ tér 5. Nyitva tartás: hétfõ, szerda,
péntek: 13-tól 19 óráig, kedden és csütörtökön 10-tõl 16 óráig.

Egy óriási, érkezõ szerelvény látványát festette fel a Szentlélek téri HÉV-megálló falára a
Neopaint Works csoport. A kezdeményezésnek köszönhetõen már nem a csupasz, málló,
szürkés falat nézhetik a járókelõk a HÉV-hez sietve. Mint kiderült, néhány liter festék,
élénk fantázia és ügyes kezek kelletek ahhoz, hogy izgalmas látványt nyújtson az épület 

Régi tárgyakból mûalkotások

FOTÓ: ASSAY PÉTER
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INGYENES ADÓTANÁCSADÁS. A Fidesz III. kerületi szervezete
ingyenes adótanácsadást szervez minden hónap második kedd-
jén 17-tõl 19 óráig a Hímzõ utca 1. alatti Fidesz irodában.

FOGADÓÓRA. Kiss László országgyûlési képviselõ (Budapest,
10. választókerület) fogadóórája minden hónap elsõ péntekén
16-tól 17 óráig a III. Mókus utca 1-3. szám alatt. (Telefonszám:
368-9464; e-mail: kiss.laszlo@parlament.hu)

FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel (Jobbik Magyarországért
Mozgalom) országgyûlési képviselõ fogadóóráját minden hónap
elsõ péntekén 16 órától tartja a Kabar utca 11. szám alatti Jobbik
irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06(30)871-3439-
es számon, ahol külön idõpont egyeztetésére is mód van.

ÓBUDA, a III. kerületi Önkormányzat lapja, megjelenik 66.700 példányban

Igazgató-fõszerkesztõ: Karalyos József

Lapszerkesztõ: Klug Miklós

Munkatárs: Szeberényi Csilla • Tördelés: Ujvári Sándor

Kiadja az Önkormányzat megbízásából az IMPRESS-RÉGIÓ Kft.

Szerkesztõség, hirdetésszervezés: 

1035 Bp., III. Szentendrei út 32. Tel./fax: 430-1250.

Kiadó: 1052 Bp., V. Váci u. 18. III. em. Tel./fax: 267-0524, 267-0525.

E-mail: obudaujsag@gmail.hu; obudaujsag@gmail.com

Nyomás: Comorn Lapmanager Kiadó és Kereskedelmi Kft. 

1031 Budapest, Õrlõ u. 2. IV/12. Ügyvezetõ igazgató: Bányai Péter

KERESZTÉNYDEMOKRATA FÓRUM. Dr. Hecsei Pál, a KDNP
képviselõjelöltje lesz a vendég az október 7-én 18 órakor kez-
dõdõ Kereszténydemokrata Fórumon a Selyemgombolyítóban
(Miklós tér 1.).

Ingyenes tanácsadások
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca

80. szám alatti irodájában minden hónap második szerdáján 16-

tól 17 óráig fogadóórát tart, melynek során ingyenes jogi tanács-

adást nyújtanak. (Érdeklõdni Albert Eszternél a 06(30)555-

6228-as telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-

men lehet.)

• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanács-

adást tart minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl

17 óráig. (Helyszín: Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda.

Elõzetes bejelentkezés ajánlott a 06-30-546-2202-es számon.)

• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a

Váradi utca 17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól

18.30 óráig fogadóórát tart, amely minden hónap harmadik csü-

törtökén ingyenes jogi tanácsadással egészül ki.

• Az MSZP III. kerületi szervezetének megbízásából dr. Kelen

Botond, a Mókus utca 1-3. szám alatt minden hónap páratlan

csütörtökén 15-tõl 17 óráig ingyenes jogi tanácsadást tart. Idõ-

pont-egyeztetés szükséges a 368-9464-es telefonszámon.
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