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A Nagyszombat utcai, római kori katona-
városi Amfiteátrum körül sétányt és par-
kot alakítanak ki.

Komoly veszélyt jelenthet a készülék
nem rendeltetésszerû használata, az el-
lenõrzés elmulasztása.

Milyen fõbb jogszabályi feltételei vannak
egy társasházi kamerarendszer kiépítésé-
nek – errõl olvashatnak új rovatunkban.21

Társasházi hírmondó

5
Séta az Amfiteátrum körül

13
A fûtés is lehet veszélyes

BEFEJEZÕDÖTT A ZIPERNOWSKY-SÉTÁNY FEL-
ÚJÍTÁSA. Október közepétõl birtokukba vehették a
Békásmegyeren élõk a megújult Zipernowsky-sétányt.
A rekonstrukció hozzájárult a panelváros zöldebbé,
modernebbé, élhetõbbé tételéhez. BÕVEBBEN A 4. OLDALON

A Szent Péter és Pál
Fõplébánia-temp-

lom mellett lévõ I. Vi-
lágháborús hõsi emlék-
mû elõtt emlékeztek az
1956-os forradalom és
szabadságharc hõseire
október 22-én. 

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Ángel Sanz-Brizrõl a „budapesti Angyalként” ismert spanyol diplomatáról nevezték el az óbudai Jégtörõ utcát. A Fõ-
városi Közgyûlés még április 29-én döntött arról, hogy a korábbi Jégtörõ utcát „Budapest Angyalára” emlékezve,
Ángel Sanz-Briz útra nevezi át. Tarlós István fõpolgármester avatta fel az emlékmûvet                TUDÓSÍTÁS A 3. OLDALON

Befejezõdött a fõváros
egyik legjelentõsebb kör-
nyezetvédelmi beruházása.
A Budapest Komplex Integ-
rált Szennyvízelvezetése
(BKISZ) Projekt eredménye-
ként  2 év alatt összesen
240 kilométernyi új csator-
na épült a fõváros eddig el-
látatlan területein. 

Az új szennyvízrend-
szert Tarlós István

fõpolgármester adta át a
projekt  október 21-ei zá-

ró rendezvényén. Az ösz-
szesen 16 budapesti ke-
rületet - köztük Óbuda-
Békásmegyert - és Buda-
örsöt érintõ beruházással
közel 20 ezer család évti-
zedes szennyvízproblé-
mája oldódott meg. A
projekt összköltsége 34,1
milliárd forint volt, mely-
hez az Európai Unió és a
Magyar Állam együtte-
sen 27,6 milliárd forint
támogatást nyújtott.  

HÍRÖSSZEFOGLALÓ A 9. OLDALON

K ilenc helyszínen, két
napon keresztül osz-

tották a burgonyát idén is
a kerületben, 360 tonna
krumpli talált gazdára. Az
önkormányzat által szerve-
zett akcióban a kerületben
élõ nyugdíjasok és megha-
tározott szociális ellátásban
részesülõ rászorulók vásá-
rolhattak fejenként egy zsák
(20 kg) burgonyát 300 fo-
rintért   INFORMÁCIÓK A 11. OLDALON

Már 21 
fitneszpark

Idén is négy új fitnesz-
parkot adott át az ön-
kormányzat, melyek kö-
zül kettõ úgynevezett
„street workout” eszkö-
zökkel is fel van szerel-
ve. Az új parkokkal
együtt már 21 helyszí-
nen sportolhatnak in-
gyen a kerületben élõk.

BÕVEBBEN A 26. OLDALON

A „budapesti Angyal” nevét kapta a Jégtörõ utca

MEGJELENÉSÜNK. La-
punk következõ száma
november 13-án, pénte-
ken jelenik meg. Újsá-
gunk korábbi számai is
olvashatók az obuda.hu
honlapon.

Kilónként 15 forintért vehettek burgonyátCsatornázás 240 kilométeren

Emlékezés 
’56 hõseire

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Bensõséges, meghitt hangulatban ünnepelték a szép korúakat az
Idõsek Világnapja alkalmából az önkormányzat szervezésében

október 1-jén az Óbudai Kulturális Központban, majd másnap az
Összefogás Óbudáért Egyesület meghívására szintén a San Marco
utcai kulturális központban. Bús Balázs polgármester köszöntötte
mindkét napon a megjelenteket. Októberben az Óbudai Szociális
Szolgáltató Intézmény idõsklubjaiban is ünnepségeket tartottak.

Idõsek világnapi
ünnepségek

Guba Ildikó: „A halál nem program-
Buday-Goldberger Leó élete” címû
könyvét mutatták be az Óbudai Pla-
tán Könyvtárban október 15-én.

A szerzõ, Guba Ildikó vetí-
téssel egybekötött elõadá-

sán betekinthettek az érdeklõ-
dõk a világhírû Goldberger
Textilgyár utolsó elnök-vezér-
igazgatójának életébe. Gold-
berger Leót a két világháború
közötti idõszak gazdasági- és
közéletének kiemelkedõ sze-
mélyiségét Guba Ildikó
több nézõpontból is be-
mutatja. Az olvasó meg-
ismerheti a családfõ, a
közéleti-társasági em-
ber, a gyáros, a magyar
zsidó, a filantróp, a poli-
tikus, a fogoly Goldber-
ger Leót. A kötet címe:
„A halál nem program”
Goldberger Leónak, a
mauthauseni lágerben
gyakran hangoztatott
hitvallása. Az utolsó pil-
lanatig nem tudta elfo-
gadni, hogy sikeres élet-
pályáját totális kudarc
zárja. A láger felszaba-
dításának napján, 1945.
május 5-én halt meg. A
kötet az Óbudai Múze-

um kiadásában jelent meg. A
könyvbemutatóhoz külön érde-
kességként szolgált, amirõl va-
lószínûleg kevesen tudnak,
hogy az Óbudai Platán Könyv-
tár jogelõdje a Textilszakszer-
vezet Központi Könyvtára volt,
melynek fiókkönyvtára a
Goldberger Gyárban mûködött.
Az Óbudai Platán Könyvtárban
még ma is jónéhány olyan kötet
található, melyben a Textilszak-
szervezet Központi Könyvtárá-
nak pecsétje szerepel.

A korábbi évek ha-
gyományát folytat-
va, de nem hagyo-
mányos módon em-
lékezett a kerület
Krúdy Gyulára ok-
tóber 21-én, az író
születésnapján.

H a Krúdyról
beszélünk

Óbudán, három
intézmény külö-
nösen fontos sze-
repet játszott az
író életében. Utolsó otthona a
ma Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeumként
mûködõ lakóházban volt, ked-
venc törzshelyei közé tartozott
a Kéhli Vendéglõ és az Óbudai
Társaskör épületében egykor
mûködõ Korona Kávéház.
Ezen intézmények 2013-ban
létrehozták a Krúdy-negyedet,
melynek negyedik tagja, a Mó-
kus Sörkert és Étterem pedig a
régi óbudai vendéglátást életre
keltve vált közkedvelt hellyé.
A kezdeményezéshez késõbb
csatlakozott az Óbudai Népze-
nei Iskola is, így vált a Krúdy-
negyed igazi kulturális és
gasztronómiai élményeket
nyújtó hellyé.

Az Óbudai Társaskör mögött
található a Gyenes Tamás szob-
rászmûvész által készített,
Krúdy Gyulát ábrázoló mell-
szobor, amely elõtt évente két-
szer, az író születésének és ha-
lálának évfordulóján gyûlnek
össze tisztelõi, hogy egy pohár
borral és egy szál rózsával em-
lékezzenek rá.

Harsányi Mária, az Óbudai
Társaskör igazgatója október
21-én délután köszöntötte az
egybegyûlteket. Az eseményen
részt vettek a III. kerületi önkor-
mányzat képviselõi, a Krúdy-
negyed intézményeinek munka-
társai, az óbudai Krúdy Gyula
Általános Iskola növendékei,
valamint a kerület polgárai. 

Buday-Goldberger Leó élete Koszorúzás a Krúdy-negyedben

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Beszédében Theisz Bálint,
Bús Balázs polgármester
kabinetvezetõje a magyar
történelem párhuzamaira
hívta fel a figyelmet: októ-
ber 23-a kapcsán egy má-
sik évfordulóra is emlé-
kezhetünk. Kapisztrán
Szent János szerzetes, hit-
szónok halála emléknap-
ján szót ejthetünk a nán-
dorfehérvári ütközetrõl,
mint a XV. század ‘56-os
magyar diadaláról is.
Majd’ 600 éve, hogy az
akkori világbirodalom túl-
erejével szemben Hunyadi
János seregei a kor keresz-
tes vitézeivel visszaverték

a muzulmán hódítókat. Az
1956-os forradalom és
szabadságharc kapcsán a
forradalmárok saját ma-
guk is párhuzamot von-
tak a két történelmi ese-
mény között: Magyaror-
szág mindig is szembesze-
gült az európai keresz-
ténységet fenyegetõ politi-
kai és katonai, vallási és
ideológiai hatalmakkal.

A forradalom sok em-
berrõl szólt. Sokan, sokféle
indíttatásból ragadtak
fegyvert október 23-án,
azonban magyarként az

volt a közös céljuk, hogy
egy független, büszke és a
nemzet érdekeit érvényesí-
teni is tudó Magyarorszá-
gon élhessenek. Ez szá-
munkra is 1956 üzenete,
amihez nekünk is mérnünk
kell a tetteinket. Hajtsuk
meg fejünket Óbuda, Bu-
dapest és Magyarország
1956-os hõsei elõtt!

A beszéd után elsõként
Varga Mihály nemzetgaz-
dasági miniszter, ország-
gyûlési képviselõ helyez-
te el az emlékezés koszo-
rúját. Õt követte Óbuda-

Békásmegyer Önkor-
mányzata nevében dr.
Pappné dr. Nagy Judit,
Kelemen Viktória és Pus-
kás Péter alpolgármeste-
rek, Theisz Bálint kabi-
netvezetõ, Kiss László or-

szággyûlési képviselõ, a
pártok, az intézmények,
az egyházak és a civil
szervezetek képviselõi,
összesen 24 szervezet vi-
rágokkal, koszorúkkal
hajtott fõt a hõsök emléke
elõtt. A megemlékezést
szentmise zárta a Fõplé-
bánia-templomban.

Tarlós István fõpolgár-
mester az október 16-

ai avató ünnepségen be-
szédében kiemelte: het-
venegy évvel ezelõtt,
1944 nyarán bontakozott
ki a vészkorszak történe-
tének legnagyobb ember-
mentési akciója. A buda-
pesti zsidó közösség meg-
mentésére a háború utolsó
hónapjaiban számos sem-
leges ország diplomatája
tett komoly erõfeszítése-
ket. Ángel Sanz-Briz ne-
ve talán ismeretlenül
csenghet némely magyar
fülében, pedig a spanyol
diplomata, lelkiismerete
által vezérelve szintén ak-
tívan részt vett üldözött
embertársaink életének
megmentésében - muta-
tott rá. - „Budapest An-
gyalának” is mondták, ezt
keresztneve után kapta,
ám valójában a hírnevet

tetteivel érdemelte ki - tet-
te hozzá.

A városvezetõ Sanz-
Briz tetteit méltatva kije-
lentette, több mint hetven
évvel a vészkorszak után
nekünk, késõbbi generá-
cióknak kötelességünk
méltó módon megemlé-
kezni mindenkirõl, aki
akkor jót tett Budapestért,
a budapestiekért, és az
egész országért.

- A vészkorszak áldoza-
tai, túlélõi és az embermen-
tõk emlékének ápolása azt
üzeni: létezik jó és rossz,
igazság és hazugság, bûn
és erény - mondta Gulyás
Gergely, az Országgyûlés
alelnöke az emlékmû ava-
tásán. Megjegyezte:  „Ma-
gyarország fejet hajt e kivá-
ló diplomata emléke elõtt
és örökre hálás Ángel
Sanz-Briznek a kötelessé-
gen túllépõ, emberfeletti te-

vékenységéért, és szemé-
lyén keresztül tisztelettel
adózunk Spanyolország-
nak és polgárainak a honfi-
társuk által megmentett
magyar életekért”.

Dr. Latorcai Csaba, a
Miniszterelnökség kiemelt
társadalmi ügyekért felelõs
helyettes államtitkára - a
szovjet gulág táborok
egyik leghíresebb túlélõjét,
Alexander Szolzsenyicint
idézve - hangsúlyozta: „A

jót és a rosszat elválasztó
vékony határ nem az egyes
emberek vagy nemzetek
között feszül, hanem ott
húzódik, minden ember
szívében.” Éppen ezért
fontos, hogy legyen erõnk
újra és újra jól dönteni, az
életet szolgálni.

Az emlékmû leleplezése
elõtt Ignacio Ybánez spa-
nyol külügyi államtitkár
felidézte, hogy Madridban
tavaly decemberben ne-

veztek el utcát a diploma-
táról - majd hozzátette,
hogy hazája egyre na-
gyobb felelõsséget érez,
hogy megismertesse az
embermentõk tetteit és a
holokauszt emlékét.

A diplomata fia, Juan
Carlos Sanz-Briz - aki több
rokonával érkezett az ese-
ményre - azt hangsúlyozta:
apja sosem felejtette el a
Budapesten történteket.
Úgy emlékezett, hogy amit
itt tett, az volt élete legna-
gyobb emberi és szakmai
vívmánya, ezért azonban
sosem várt elismerést vagy
hálát. „A tény, hogy a sors
lehetõséget adott neki,
hogy annyi ártatlan ember
életét megmentse, elegen-
dõ volt számára”.

Az ünnepségen részt
vett Bús Balázs, Óbuda-
Békásmegyer polgár-
mestere is. 

Emlékezés ’56 hõseire 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN

A „budapesti Angyal” nevét kapta a Jégtörõ utca
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A békásmegyeri lakótele-
pen élõk megszokhatták
már, hogy folyamatosan
épül, készül, korszerûsö-
dik valami a lakhelyükön.
Szinte nincs olyan idõszak,
hogy ne zajlanának munká-
latok valahol egy intéz-
mény vagy egy közterület
rekonstrukciója kapcsán. 

P ersze érthetõ, hogy
a kerületrész rehabi-

litációját Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzata
prioritásként kezeli, hi-
szen az 1971-1983 kö-
zött épült lakótelep útja-
it, parkjait, sétányait és
egyéb közterületeit az
eltelt évtizedek alatt ala-
posan elkoptatta a panel-
város 35 ezer lakója. Bár
továbbra is bõven akad
teendõ, a fejlõdés jelei
látványosak. Alig egy
hónappal az után, hogy a
Madzsar József utcai
egykori szolgáltatóház-

ban kialakított, 100 fõ
nappali ellátására al-
kalmas idõsek klubját
átadták, már a megújult
Zipernowsky-sétányt is
birtokba vehették a bé-
kásmegyeriek. 

A Hatvany-Zipernov-
szky-Gyûrû és Sarkadi
Imre utca által határolt
közterület márciusban
megkezdett fejlesztése
során a forgalmi igé-
nyeknek megfelelõen
megújították a sétányo-
kat, a díszkõvel, az asz-
falttal, illetve szórt kõvel
burkolt útvonalak kap-
csolódásánál csomópon-
tokat alakítottak ki.
„Megfiatalították” a te-
rület több mint negyven-
éves cserjeállományát,
gyepfelületét, korszerû-
sítették a közvilágítást és
az utcabútorokat. Nem-
sokára a kivágott fákat is
pótolják, a facsemetéket
késõ õsszel ültetik ki. A

térrekonstrukciónak kö-
szönhetõen már egy
megszépült, modern sé-
tányon lehet megközelí-
teni a környezõ intézmé-
nyeket, a Gyermeksziget
Montessori Óvodát, a
Zipernowsky Károly Ál-
talános Iskolát, a Kelta
Vendéglátó Szakközép-
iskolát, illetve a Derûs
Alkony Gondozóházat. 

A sétánnyal egy idõ-
ben készült egy 15 és
egy 30 férõhelyes par-
koló is Békásmegyeren,
s egy új fitneszparkkal
is gazdagodott a lakóte-
lep. Készen vannak már
a Táncsics Mihály utcai
közpark kialakításának
tervei is, amelyeket a
kerületben idén elindí-
tott szociális építkezési
modell keretében, a kör-
nyéken élõk bevonásá-
val készített el az önkor-
mányzat által felkért
mérnökiroda.

Hogyan csatlakozhatnak a háztartások 
az új szennyvízcsatornára?

A rákötés megkezdése elõtt az ingatlantulajdono-
soknak meg kell terveztetniük a házi hálózatot.
Mikor kezdhetik meg a tervezést?
A rákötés elsõ lépéseként szakemberrel meg kell ter-
veztetni a telken belüli szennyvízhálózatot. A tervezés
megkezdésének feltétele, hogy megépüljön az utcában
a közcsatorna és az ingatlanhoz tartozó házi bekötõcsa-
torna is, valamint sor kerüljön azok mûszaki vizsgála-
tára és az úgynevezett geodéziai bemérésére. A méré-
seket követõen állnak rendelkezésünkre azok a mûsza-
ki adatok - a bekötõcsatornák helye és mélysége -, me-
lyek ismeretében az ingatlantulajdonosok megkezdhe-
tik a házi hálózat terveztetését. Arról, hogy mely sza-

kaszokon történt meg az ellenõrzés, a honlapon lehet
tájékozódni: www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat

Ki készítheti el a terveket?
Fontos, hogy a terveket kizárólag tervezõi jogosult-
sággal rendelkezõ - a tervezõi névjegyzékben szerep-
lõ (www.mmk.hu/kereses/tagok), vízgazdálkodási
szakterület (VZ), valamint építmények gépészeti ter-
vezése szakterület (G)  - jogosultsággal rendelkezõ
szakember készítheti el.

Hogyan kezdjünk hozzá 
a házi rákötéssel kapcsolatos ügyintézéshez?

Minden leendõ ügyfelünket postaládába bedobott tájé-
koztató kiadványban értesítjük arról, hogy az utcájukban
az adott csatornaszakaszt átvettük üzemeltetésünkbe és az
ingatlantulajdonos ráköthet a közcsatornára. Az ingatlan-
tulajdonos a szükséges
nyomtatvány (Szolgáltatói
hozzájárulás-kérelem, 2. sz.
nyomtatvány) kitöltésével
és társaságunkhoz történõ
benyújtásával jelzi a köz-
csatornára történõ csatlako-
zás iránti igényét. A kére-
lem beérkezését követõen
megvizsgáljuk, hogy min-
den, a szolgáltatás igénybe-
vételéhez szükséges mûsza-
ki és jogi feltétel teljesült-e,
és amennyiben hiányossá-
got tapasztalunk, errõl 15
napon belül tájékoztatjuk az
igénylõt. Amennyiben min-
den feltétel teljesült - ideért-

ve a szükséges dokumentumok, tervek benyújtását és a
tervek megfelelõségét is - kiadjuk Szolgáltatói hozzájáru-
lásunkat a közcsatornára történõ rákötéshez.

Van-e olyan lépés, amire külön figyeljünk 
az ügyintézés során?

Fontos, hogy az ingatlanon belüli munkálatok a Szol-
gáltatói hozzájárulás kézhezvételét követõen kezdhe-
tõk csak meg. A hozzájárulási nyilatkozattal egyszer-
re küldjük meg - a szolgáltatás igénybevételéhez el-
engedhetetlen - Közszolgáltatói szerzõdés tervezetét,
amelyet kérünk mielõbb, de legkésõbb a Használat-
bavételi hozzájárulás-kérelemmel együtt társasá-
gunkhoz visszajuttatni. A telken belüli házi szenny-
vízcsatorna használatbavételéhez társaságunk hozzá-
járulása szükséges, melyet az errõl szóló kérelem
(Használatbavételi hozzájárulás-kérelem, 3. sz.

Az alább felsorolt utcákban elkészültek a csa-
tornaszakaszok és megtörtént a mûszaki át-
adás is. A Fõvárosi Csatornázási Mûvek tájé-
koztatása szerint a mûszaki vizsgálatokat és
az úgynevezett geodéziai bemérést is elvé-
gezték, így megkezdõdhet a házibekötésekre
történõ csatlakozások kiépítése.

K olta utca (Mácsonya utca-Iringó utca
közötti szakasz). • Tündérvirág utca

(Saroglya utca- Kolta utca közötti szakasz).
• Muzsla utca (Iringó utca-Cserszömörce
utca közötti szakasz). • Mácsonya utca (Sa-
roglya utca-Kolta utca közötti szakasz). •
Iringó utca (Saroglya utca-Kolta utca kö-
zötti szakasz).

A bekötések ügyintézésének menetérõl
a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. tájé-
koztató anyagából tájékozódhatnak részle-
tesen, mely alapján az ingatlantulajdono-
sok megkezdhetik az ügyintézést.

Befejezõdött a Zipernowsky-sétány felújítása

Újabb csatornaszakaszok készek

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS
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nyomtatvány) benyújtásával lehet kezdeményezni.
Amennyiben minden jogi és mûszaki feltétel teljesül
és minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll
(ideértve az igénylõ által aláírt közszolgáltatói szer-
zõdést is), társaságunk haladéktalanul kiadja a Hasz-
nálatbavételi hozzájárulást. Ezzel egyidejûleg meg-
küldjük az ingatlantulajdonosnak a társaság részérõl
is aláírt Közszolgáltatói szerzõdés egy példányát is.

Hol lehet hozzájutni a rákötéshez szükséges 
formanyomtatványokhoz?

A rákötéshez szükséges formanyomtatványok letölt-
hetõk a www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto
_nyomtatvanyok oldalról, vagy kérésre postai úton
eljuttatjuk az igénylõ részére. A postázási igényt ügy-
félszolgálatunkon keresztül kérjük bejelenteni. A
nyomtatványok irodánkban személyesen is kérhetõk
ügyfélszolgálatunkon. Az ügyfélszolgálat munkatár-
sai, szükség esetén szívesen nyújtanak segítséget a
nyomtatványok kitöltésében is. 

Mi az, amire a leginkább érdemes odafigyelni 
az ügyintézési folyamat megkezdése elõtt?

A házi hálózat tervezését ugyan meg lehet kezdeni és
a terveket be is lehet nyújtani az Fõvárosi Csatorná-
zási Mûvekhez, ha a csatorna geodéziai bemérése
megtörtént, de fontos tudni, hogy a Szolgáltatói hoz-
zájárulás kézhezvételét megelõzõen az új csatorná-
ra rácsatlakozni nem szabad.

Mire figyeljenek azok, akik már rácsatlakoztak
az új szennyvízelvezetõ rendszerre?

Fontos, hogy a csatornát rendeltetésszerûen használ-
juk. Nem szabad a lefolyóba önteni gyógyszereket és
egyéb, az élõ vízre veszélyes anyagokat, vegyszereket.

Az ételmaradékoktól sem tanácsos ezen az úton meg-
szabadulni, mert egy elzsírosodó csatornában sokkal
könnyebben alakulnak ki dugulások. Ezen kívül fon-
tos tudni, hogy jelen beruházás során kifejezetten csak
szennyvíz elvezetésére szolgáló csatornák épültek, me-
lyekbe csapadékvizet bevezetni tilos. Ezeknek a sza-
bályoknak a betartása elsõsorban saját környezetünk
szempontjából megfontolandó. Ugyanis az illegális
csapadékvíz-elvezetés túlterheli a rendszert és köny-
nyen okozhat elöntéseket az ingatlan(ok) területén.

Mit érdemes tudni 
a csatornaszakaszok üzembehelyezésérõl?

• A házi hálózat engedélyeztetése elõtt a megépült
csatornaszakaszok szigorúan szabályozott mûszaki
átadás-átvételére, azok üzembehelyezésére kerül sor.
Az átadás során a szakembereknek egymásra épülõ
lépések folyamatát kell betartaniuk.
• A Fõvárosi Csatornázási Mûveknek a házi hálózat
engedélyezésére csak a hivatalos átadási folyamat le-
zárását követõen, a megfelelõ jegyzõkönyvek birto-
kában van lehetõsége.
• A szükséges adminisztrációs elõírásokat betartva a
Fõvárosi Csatornázási Mûvek folyamatosan regiszt-
rálja az újonnan megépült gerincszakaszokat.
• Az engedélyeztetés megkezdése elõtt érdemes fi-
gyelembe venni, hogy a csatornaszakaszok nyilván-
tartásba vétele, így a rákötés lehetõségének biztosítá-
sa a mûszaki átadást követõen több napig is eltarthat.

A rákötéssel kapcsolatos ügyintézés 
megkezdése elõtti teendõk

• A csatornaszakasz átadását megelõzõen, amennyi-
ben az adott utcában a csatornák geodéziai bemérése
megtörtént, a Fõvárosi Csatornázási Mûvek befogad-

ja a házi hálózat terveket, így ezzel a lépéssel nem
szükséges megvárni a mûszaki átadás idõpontját.
• FONTOS! Csak akkor forduljunk a Fõvárosi Csa-
tornázási Mûvekhez az engedélyeztetési folyamat el-
indítása végett, ha az ingatlan szerepel az ide vonatko-
zó utcalistában: www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/ugy-
intezes
A Fõvárosi Csatornázási Mûvek akkor tudja kiadni az
engedélyeztetéshez szükséges hozzájárulást, ha az ut-
cában a csatorna üzembehelyezése megtörtént.

Milyen dokumentumok szükségesek az ügyintézéshez
• Kitöltött és aláírt Szolgáltatói hozzájárulás-kére-
lem formanyomtatvány (2. számú nyomtatvány).
• A házi szennyvízhálózat (a megépített bekötõveze-
ték, valamint a telken lévõ épület falsíkja közötti csa-
torna) tervek 2 példányban a szakmai felülvizsgála-
tához és jóváhagyásához.
• Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, a
Tulajdonosi hozzájárulás és Tulajdonosi adatlap
elnevezés nyomtatvány (12. számú nyomtatvány).
• Meghatalmazás (10. számú nyomtatvány) is szüksé-
ges abban az esetben, ha az ingatlantulajdonos valakit
megbíz (tervezõt, kivitelezõt), hogy az Fõvárosi Csa-
tornázási Mûveknél helyette és nevében az engedélye-
zésben eljárjon. Az ingatlan 60 napnál nem régebbi hi-
vatalos helyszínrajza és tulajdoni lapmásolata.
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. Központi Ügy-
félszolgálata: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. Ügy-
félfogadás: hétfõn 8-tól 20, kedden, szerdán és csü-
törtökön 8-tól 16, pénteken 8-tól 14 óráig. Fõvárosi
Csatornázási Mûvek Zrt. Fiókiroda, a Fõvárosi
Vízmûvek Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában.
Ügyfélfogadás: hétfõn 10-tõl 18, kedden, szerdán és
csütörtökön 8-tól 17, pénteken 8-tól 13 óráig.

Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata és a Buda-
pesti Dísz- és Közvilágítá-
si Kft. (BDK Kft.) beruhá-
zásában sétány és park
épül a Nagyszombat utcai,
római kori katonavárosi
Amfiteátrum körül.

M últ hónap elején
megkezdõdött az

Amfiteátrum környeze-
tében közvilágítással el-
látott gyalogos sétány
kivitelezése. A sétányon
a megfelelõ burkolatok-
kal, pihenõhelyek kiala-
kításával, a környezõ
zöldfelület rendbetételé-
vel és közvilágítás ki-
építésével biztosítják az
épített örökség környe-

zetének belvárosi miliõ-
höz illeszkedõ hangula-
tát. A Promenád átalakí-
tásakor elbontott stíl
kandelábereket felújítás
után helyezik el a sétány
mentén, kiemelve a te-
rület hangsúlyos eleme-
it. A sétány kialakításá-
val az Amfiteátrum a Vi-
ador utca és Pacsirtame-

zõ utcai sarok kivételé-
vel körbejárhatóvá vá-

lik, illetve kis mérték-
ben változik a parkolási
rend a Szõlõ utcában. A
projekt várhatóan no-
vemberben készül el.

Séta az Amfiteátrum körül

Átépített HÉV-megálló 
Aquincumnál

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. a Budapest-
Esztergom vasútvonal felújítási projektjében szep-
tember 28-tól október 19-ig átépíttette a H5-ös HÉV
Aquincum megállóhely-párját. Az átépítés után a
Batthyány tér irányú Aquincum HÉV-megállót új he-
lyen, a Zsófia utca torkolata után alakították ki. A
Szentendre irányú Aquincum HÉV-megállóhelyet
helyben építették át, ezért a megállóhelyperont 21
napra lezárták az utasforgalom elõl.

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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ACAF villamos flotta
35 rövidebb és 12

hosszabb jármûbõl áll
majd. A rövidebb villa-
mosok 2015-ben folya-
matosan állnak forgalom-
ba Budapesten. A rövi-
debb, 34,2 méteres jármû
200 utas szállítására al-
kalmas és 46 ülõhellyel
rendelkezik, míg a hosz-
szabb 345 embert tud
egyszerre befogadni és 81
ülõhely található rajta. A
hosszabb változat a
Combinót is lekörözve
egyenesen világrekorder-
nek számít, hiszen 55,9
méteres hosszával ez a
leghosszabb és legna-
gyobb kapacitású villa-
mos a világon. 

Környezetkímélõk
A jármûvek belsõ kiala-

kításukkal maximálisan
megfelelnek a modern kor
valamennyi igényének: a
47 CAF mindegyike ala-

csonypadlós kialakítású
és egyterû, ezért a mozgá-
sukban korlátozottak, az
idõsek és a babakocsival
közlekedõk is akadály-
mentesen és kényelmesen
használhatják. Az utaste-
rekben nincsenek dobo-
gón elhelyezett, nehezen
megközelíthetõ ülések. A
levegõ kedvezõ hõmér-
sékletérõl légkondicioná-
lók, a biztonságról pedig
fedélzeti kamerák gon-
doskodnak. Az új jármû-
vek fokozottan környezet-
kímélõk, ugyanis energia-
visszatápláló technológiá-
juknak köszönhetõen az
elektromos áramot is ta-
karékosan használják fel.

A Budapesten forga-
lomba álló CAF Urbos3
villamosok azonos tí-
puscsaládba tartoznak az
Európa számos városá-
ban (pl. Debrecen,
Freiburg, Zaragoza, Má-
laga, Besancon, Belg-

rád, Nantes) már haszná-
latban lévõ jármûvekkel.

Óbudán is
Idén és 2016-ban ösz-

szesen 47 CAF Urbos3 tí-
pusú villamos érkezik
Budapestre. A rövidebb
villamosok a 3-as vonal-
ra, a fonódó budai villa-
moshálózatra, azaz az
Óbuda és Újbuda kö-

zött a jövõben közlekedõ
19-es és 61-es vonalra ke-
rülnek. A mai Combino
villamosoknál is valami-
vel hosszabb, 56 méteres
szerelvények pedig az 1-
es villamos vonalán szál-
lítják majd az utasokat.

A gyártóval kötött szer-
zõdés lehetõséget teremt a
47 mellett további 77 vil-
lamos szállítására is:

újabb forrás rendelkezésre
állásával tehát összesen
akár 124 vadonatúj villa-
mos állhat forgalomba
2020-ig a fõvárosban. Az
opcionálisan lehívható to-
vábbi darabszám lehetõvé
teszi az elöregedett buda-
pesti villamos állomány
jelentõs fiatalítását azonos
típusú, modern, alacsony-
padlós jármûvekkel.

Budapest új villamosai már sínen vannak. Alacsonypadlósak, energiahatékonyak,
kényelmesek, akadálymentesek, légkondicionáltak. Tanulójárat az 1-es villamos
vonalán, a Vörösvári úton

Már nem kell sokat várni.
A jelenlegi helyzet szerint
tartják a határidõt, és de-
cemberre elkészül a fonó-
dó budai villamoshálózat.

A tervek szerint de-
cember 23-án át-

adják a felújított, bõví-
tett villamoshálózatot.
Az Óbuda és Újbuda
közvetlen kötöttpályás
kapcsolatát létrehozó,
17 milliárd forint össz-
értékû fonódó budai vil-
lamos projekt kivitele-
zése tavaly szeptember-
ben indult. 

A fonódó villamoshá-
lózat célja, hogy a jelen-
leg széttagolt budai vil-
lamosvonalak összeköté-
sével átszállásmentes
kapcsolatok jöjjenek létre
Észak-, Közép- és Dél-
Buda között. A 17-es vil-

lamos egyesül három
dél-budai járattal. Óbudá-
ról átszállásmentes kap-
csolat létesül a Batthyány
téren, illetve a Széll Kál-
mán téren keresztül, a

Móricz Zsigmond körtér
érintésével Budafok, va-
lamint Kelenföld felé.

A fonódó villamosháló-
zat Bem rakparti ága a
Margit hidat és a Batthyá-
ny teret kapcsolja össze

egybefüggõ villamosvon-
allal, amely közvetlenül
köti össze Óbudát és
Újbudát. A Széll Kálmán
téri ág megépítése közvet-
len összeköttetést teremt
Buda északi és déli része

között.  A vonalakon új,
alacsony padlós CAF vil-
lamosok járnak.

A 4-5. és a 8. oldalt összeállította Klug Miklós

Három CAF villamos állt for-
galomba a 3-as villamos vo-
nalán október 21-én, így
összesen már 5 vadonatúj villamos teszi kényelmesebbé a
Budapesten utazók mindennapjait. A Spanyolországban
gyártott jármûvekbõl összesen 47 közlekedik majd a fõvá-
rosban a Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére
a BKV Zrt. üzemeltetésében. A 46,5 milliárd forintos beru-
házás az Európai Unió, a kormány és a Fõvárosi Önkor-
mányzat finanszírozásában valósulhatott meg.

Újabb CAF villamosok a síneken

Irányonként
egy sávon

A Bécsi úton egy-egy
sávon lehet haladni a
Kocsis Sándor út és a
Bóbita utca között októ-
ber 16-tól. A 10-es út be-
vezetõ szakasza építé-
sének új üteme kezdõ-
dött meg ugyanis. A for-
galom a munkaterület
mellett két oldalról ha-
ladhat. A Kocsis Sándor
utcai torkolat továbbra is
lezárva marad a közúti
forgalom elõl. A Buda-
pesti Közlekedési Köz-
pont kéri a jármûvezetõ-
ket, hogy az elõírt 30 ki-
lométer/órás sebesség-
gel haladjanak el a mun-
katerület mellett.

Hamarosan átadják a fonódó villamoshálózatot

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Hírösszefoglaló: Sokan nem
gondolnák, hogy Budapest
ez idáig nem volt teljes kö-
rûen csatornázott. A csator-
názatlan lakóövezetek - ön-
hibájukon kívül - szennyvi-
zükkel károsították a talajt,
a felszíni illetve felszín alat-
ti vizeket és a Dunát is. A
Budapest Komplex Integrált
Szennyvízelvezetése (BKISZ)
Projekt célja volt, hogy a
fõvárosban az eddig ellátat-
lan területeken is megol-
dódjon a szennyvíz elveze-
tése és annak környezetba-
rát ártalmatlanítása. 

A2013 szeptemberé-
ben indult környe-

zetvédelmi óriás beruhá-
zás a végéhez ért: a fej-

lesztés keretében összesen
240 kilométernyi új csa-
torna készült el két év alatt
16 fõvárosi kerületben,
köztük a III. kerület eddig
csatornázatlan részein is.
A korszerû szennyvíz-
rendszert Tarlós István fõ-
polgármester adta át Ughy
Attila, Pestszentlõrinc-
Pestszentimre polgármes-
tere részvételével. 

- A BKISZ projekttel a
fõváros a korábbi évtize-
dek súlyos adósságát tör-
lesztette. 2010-ben az új
városvezetés vállalta, hogy
megvalósítja ezt a régóta
esedékes fejlesztést, mely-
nek köszönhetõen több tíz-
ezer budapesti lakos élete
válhat tisztábbá, egészsé-

gesebbé és komfortosabbá
- hangsúlyozta Tarlós Ist-
ván. - Az új szennyvízcsa-
tornának köszönhetõen a
csatlakozó háztartások szá-
mára végleg megszûnnek
a szippantással járó ké-
nyelmetlenségek és a ma-
gas költségek, továbbá a
környezetvédelmi és a ké-
nyelmi elõnyökön felül az
ingatlanok értéke is növe-
kedni fog a közmûfejlesz-
tés nyomán - mondta.

Élhetõbb
lakókörnyezet

A beruházás során ki-
épült új csatornahálózatnak
köszönhetõen a háztartá-
sok szennyvize az elavult
emésztõk, szikkasztók, de-
rítõk helyett a fõvárosi
szennyvíztisztító telepekre
jut, onnan pedig megtisztít-
va kerül vissza a természet-
be. A szennyvíz elvezetése
és megfelelõ tisztítása így

összességében zöl-
debb, tisztább, élhe-
tõbb lakókörnyezetet
teremt minden buda-
pesti család számára.
A beruházás eredmé-
nyeként a közvetlenül
érintett háztartások
számára végleg meg-
szûntek a szippantás-
sal járó kényelmetlenségek
és magas költségek is. A
fejlesztés fontos elõrelépést
jelent a fõváros fejlõdésé-
ben, amelybõl nemcsak az
érintett kerületek, hanem
Budapest minden lakója
profitálni fog.

Hatalmas munka
Budapest-szerte

A fejlesztés nagyság-
rendjét jól érzékelteti,
hogy mindössze két év
alatt 240 kilométer csator-
na került a föld alá, ami
elég lenne akár a Balaton
körbekerítésére is. A csa-

torna lefektetéséhez a kivi-
telezõk félmillió köbmé-
ternyi földet termeltek ki,
majd építettek vissza a ta-
lajba. A kivitelezési mun-
kák összesen 1300 utcát
érintettek, a szennyvízve-
zetékek mellett 19 átemelõ
készült el a beruházás ke-
retében. Az új szennyvíz-
hálózat kiépítésén egyide-
jûleg akár 600-an is dol-
goztak, a munka szakszerû
lebonyolításáért 60 mér-
nök felelt. A korszerû
szennyvízrendszerrel kö-
zel 20 ezer család élete
vált komfortosabbá.

Energetikai konferencia
Immár 10. éve rendezik az Óbudai Energetikai Konfe-
renciát, amely az energiaellátás kiemelt témaköreivel
foglalkozik. Téma volt már a Smart Grids, Smart
home, városi energiaellátás, kiserõmûvek, épületener-
getika és a fogyasztói együttmûködés. Mára a korábbi
témák, a „Smart város - Smart City” hívószó alatt kö-
zösen jelennek meg, hogy új minõséget teremtsenek.
A smart megközelítés nem csak a villamos-, hanem a
hõ- és gázszolgáltatásra is kiterjed, kapcsolatba kerül
az intelligens közvilágítással, telekommunikációval és
e-mobility-vel. A konferencián a hazai kutatásokat, fej-
lesztéseket és terveketv mutatják be.
Idõpont: november 10-én 9-tõl -15 óráig. Helyszín:
Bécsi út 96/b F09-es terem.
A konferencia védnöke Dr. Rudas Imre, az Óbudai
Egyetem volt rektora. A konferencia tiszteletbeli elnöke
Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora. (A rész-
vétel ingyenes, regisztráljanak a berki.zsuzsa@kvk.uni-
obuda.hu címen.A regisztrált vendégek nyomtatott kon-
ferencia kiadványt kapnak.)

Az oldalt összeállította Klug Miklós

Komfortosabb lett fõvárosiak tízezreinek élete

Csatornázás 240 kilométeren Budapesten

Tarlós István fõpolgármester és Ughy Attila, a XVIII.
kerület polgármestere a projekt zárórendezvényén

FOTÓ: KISS GERGELY

Megkezdték a parkok-
ban és közterületeken
az ivó-, dísz- illetve
szökõkutak elzárását,
téliesítését a FÕKERT
Nonprofit Zrt. munka-
társai.

K evesen tudják,
hogy a FÕ-

KERT nem csupán a
fõváros kiemelt zöld-
felületeinek, zöldte-
rületek fenntartásá-
val, megóvásával és
fejlesztésével foglal-
kozik, hanem számos
- épített környezeti
elemként definiált -
ivó-, dísz- illetve
szökõkút üzemelteté-
séért is felel. A szökõ-,
illetve díszkutak eseté-
ben, a víz leengedése
után, a karbantartásra
szoruló alkatrészeket
munkatársaik kiszere-
lik, majd a kút ismételt
megnyitásáig megtisz-
títják, lefestik, megja-
vítják azokat. Városz-
szerte 106 ivókutat, 23
szökõkutat, valamint 32
díszkutat kezelnek, me-
lyek május elejétõl-ok-
tóber végéig üzemel-

nek. Az általuk kezelt
hagyományos és auto-
mata öntözõhálózatok
téli lezárása és víztele-
nítése október 15-vel
megkezdõdött. A kerti
csapok csak azokon a
területeken lesznek nyit-
va, ahol még tartanak az
õszi növényültetési
munkálatok, elõrelátha-
tólag november végéig.
A hagyományos hálóza-
tokról üzemelõ ivóku-
takat és szökõkutakat

október 23-tól  novem-
ber 15-ig fokozatosan
állítják le. 

Téliesített kutak

Budapest legnagyobb szökõkútja, a Margitszigeti zenélõ szökõ-
kút, november 1-jén  mûködik utoljára az idei szezonban
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„72 óra kompromisszum nélkül”
elnevezéssel önkéntes szociális
akcióra hívta a fiatalokat három
történelmi keresztény egyház ok-
tóber 8-ával kezdõdõen.

A kampány október 10-ei
sajtótájékoztatója hely-

színéül a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Kerék utcai ját-
szóterét választották. A há-
romnapos akció során a 25

önkéntes fiatal a játszótéren
felújítási munkálatokat vég-
zett. A családi napon szóra-
koztató programokat szervez-
tek a gyermekeknek, úgy
mint arcfestés, kézmûves fog-
lalkozások, ügyességi verse-
nyek. Az ebédrõl is gondos-

kodtak, bográcsban fõztek va-
sárnapi ebédet.

Az önkéntes szociális akció-
ban az Õszike utcai és a
Hatvany Lajos utcai idõsklub-
ban is felújítási munkák szere-
peltek a kampány célkitûzései
között.

Befejezõdött az idei óbu-
dai Egészségkörút október
17-én. Köszönjük a rész-
vételt, gratulálunk a nyer-
teseknek!

Aszûrõprogram-soro-
zatot immár máso-

dik éve rendezik a Szent
Margit Rendelõintézet
lebonyolításában és a III.
kerületi önkormányzat
támogatásával. Összesen
több mint 1500-an vettek
részt a nyolc állomásból
álló rendezvénysoroza-
ton, köztük számos olyan
beteg, aki az egy-egy
eseményen elvégzett szû-
rések nyomán ébredtek
rá például magas vérnyo-
másos problémáikra.

Október 17-én 9 órától
várták a Szent Margit
Rendelõintézet munka-
társai az érdeklõdõket,
akik ezúttal is nagy

számban vettek részt
egészen 15 óráig a kü-
lönféle szûréseken. A
legnépszerûbb vizsgálat
a vércukor- és koleszte-

rinmérésen volt, de ha-
sonló népszerûségre tett
szert a csontsûrûség- és a
vérnyomásmérés is. Ki-
csik és nagyok, illetve az
idõsebb korosztály ré-
szére rendezett tartásja-
vító tornán pedig lelke-
sen vezette le a közönség
a szûrések során felhal-
mozódott energiákat. 

Délután volt a nap att-
rakciója, vagyis a régen
várt sorsolás melyen a
fõdíjat, egy több mint
100000 forint értékû ke-
rékpárt Balaskó Antal-
né nyerte. Második he-
lyezettként Kulcsár Gé-

záné örülhetett egy
40000 forint értékû csa-
ládi hétvégének, harma-
dikként pedig Török Vil-
mos egy 25000 forint ér-
tékû egészséges lekváro-
kat tartalmazó csomag-
nak. A további nyertesek
- Szabadiné Berke Er-
zsébet és Makai Sándor
- szintén értékes aján-
dékutalvánnyal gazda-
godtak.

A nyereményeket no-
vember 27-én 10.30
órakor adják át az Eser-
nyõs Óbudai Kulturális,
Turisztikai és Informá-
ciós Pontban.

Véget ért az idei Egészségkörút

Gyógyszerészek elismerése
Dr. Széles Katalin, a Szent Lukács Patika gyógyszerésze és
Császárné dr. Sulyok Mária, az Ezüsthegy Gyógyszertár fõ-
gyógyszerésze az „Év Gyógyszerésze” elnevezésû pályázaton
második helyezést ért el a Magángyógyszerészek Országos
Szövetsége, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a
Magyar Gyógyszerészi Kamara döntése alapján.

Cukorbetegek klubja 
A Szent Margit Kórházban mûködõ Óbudai Cukorbetegek Klub-
jában november 10-én 15.30 órától tartják a soron következõ
összejövetelt. Dr. Halászlaki Csaba endokrinológus a „Kóros
zsírértékek kezelése a diabéteszben” címmel tart elõadást. Sü-
veges Gábor a vércukormérõk mûködését ismerteti. Bartos Rita
a gyógycipõk rendelésérõl beszél. (Cím: Bécsi út 132.)

Új rendelési idõ
Felhívjuk a betegek figyelmét, hogy a Szent Margit Rendelõintézet
Tüdõszûrõ állomásának keddi rendelési ideje november 1-tõl
megváltozik. Az új rendelési idõ: minden kedden 13-tól 19 óráig.

72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akció

Játszótér-felújítás családi nappal

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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A kedvezõtlen, esõs
idõ ellenére az ak-

ció sikeres volt, az elsõ
napon, október 15-én, a
18 ezer zsák krumpli
több mint fele gazdára
talált. Másnap reggel a
szervezõk átszállítottak
burgonyát azokról a he-
lyekrõl, ahol az elsõ na-
pon a tervezett mennyi-
ség felénél kevesebb fo-
gyott, a látogatottabb,

több zsákot értékesítõ
osztóhelyekre. Így a
Pethe Ferenc térrõl, a
Kelta utcából, a Gyógy-
szergyár utcából a Cso-
bánka térre, a Kiskorona
utcába és a San Marco
utcai helyszínre, ahol
viszont nagyobb volt az
érdeklõdés. Az idei ak-
ció kiváló minõségû
Red Lady és Merlot tí-
pusú burgonyája a

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Balkányról
érkezett. A kedvezmé-
nyes burgonyavásárlási
akciót Óbuda-Békásme-
gyer Önkormányzata
költségvetési források
függvényében jövõre is
tervezi.

A Vakok és Gyengénlátók
Közép-Magyarországi Re-
gionális Egyesülete és
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata között létre-
jött megállapodás a látás-
sérült emberek helyi kö-
zösségének megerõsíté-
sét szolgálja.

AVakok és Gyengén-
látók Közép-Ma-

gyarországi Regionális
Egyesülete és Óbuda-Bé-
kásmegyer Önkormány-
zata 2012 és 2014 közöt-
ti idõszakban együttmû-
ködött a látássérültek ér-
dekében a „Közösség
lámpásai” elnevezésû
programban. A sikeres
projekt lezárását követõ-
en a kiépült „Szolidaritás
szigetei” látássérült kö-
zösségek továbbra is
fennmaradtak és a mai

napig aktív helyi közös-
ségévé váltak a kerület-
nek, ezzel megvalósítva
a látássérültek társadalmi
integrációját. Az egyesü-

let vezetõsége elkötelezte
magát a közösség to-
vábbmûködtetése, men-
torálása érdekében, és
újabb látássérült közös-

ségek létrehozását tûzte
ki célul Budapest kerüle-
teiben. A civil szervezet
célja a kerületben a látás-
sérült emberek helyi kö-
zösségének megerõsíté-
se, a vak és gyengénlátó
emberek további felkuta-
tása, önsegítõ közössé-
gek, klubok mûködtetése
és részükre tartalmas sza-
badidõs programok szer-
vezése, igényeik, szük-
ségleteik megismerése és
képviselete.

Az elmúlt egy év alatt
az egyesületnek sikerült
közösségbe szerveznie
és aktivizálnia a III. ke-
rületben élõ látássérült
tagjait, köszönhetõen

annak, hogy egy kerüle-
ti látássérült munkatár-
sat tudnak foglalkoztat-
ni, mint közösségi men-
tort. Ennek, az önkor-
mányzat számára is ki-
emelten fontos célnak a
megvalósítását, tovább-
mûködtetését segíti elõ
az egyesület és Óbuda-
Békásmegyer Önkor-
mányzata által kötött
együttmûködési megál-
lapodás. A dokumentu-
mot Bús Balázs polgár-
mester és Fodor Ágnes,
a Vakok és Gyengén-
látók Közép-Magyaror-
szági Regionális Egye-
sülete (VGYKE) elnöke
írta alá.

Együttmûködik az önkormányzat a vakok egyesületével

A helyi közösségek erõsítéséért

Kilónként 15 forintért vehettek burgonyát a rászorulók

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselõ-testületének önkor-
mányzati rendelete számos, más kerületek által nem biztosított ked-
vezmény igénybevételét teszi lehetõvé. 

B udapesten a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakí-
tását a Fõvárosi Közgyûlés vonatkozó rendelete szabályozza,

ezzel összhangban alkotta meg Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete is a helyi parkolási rendeletét. 
A Fõvárosi Közgyûlés rendelete mindösszesen három várakozási hoz-
zájárulás igénybevételét biztosítja (lakossági várakozási hozzájárulás,
gazdálkodói várakozási hozzájárulás, egészségügyi várakozási hozzájá-
rulás). Akedvezményes várakozásra jogosultak körének bõvítését a Fõ-
város a kerületi önkormányzatok hatáskörébe utalja. ABelsõ-óbudai fi-
zetõparkolási-rendszer a fõvárosi parkolási rendelet által biztosított
hozzájárulásokon túl a környezõ kerületekhez képest egyedülálló-
an széles körben biztosít további kedvezményeket. A III. kerület
nemcsak, hogy további kedvezményeket biztosít, de a Fõvárosi
Közgyûlés rendelete által szabályozott hozzájárulásokat is kiemel-
ten kedvezõ mértékben nyújtja, így például a maximálisan adható
mértékben biztosítja a gazdálkodói várakozási hozzájárulást. Szin-
tén kivételes ebben a körben, hogy a lakossági várakozási hozzájá-
rulást nemcsak az elsõ, hanem a második gépjármû után is 100%-
os díjkedvezménnyel biztosítja az övezetben lakók számára. 
A helyi parkolási rendelet által biztosított további kedvezmények
az övezeten kívüli kedvezmény, a gyermekszállítási kedvezmény,
az alkalmazotti kedvezmény, a lakossági várakozási kedvezmény,
a háziorvosi kedvezmény és az egyedi kedvezmény. 
Egyetlen más kerület parkolási rendelete sem biztosítja ennyi, kü-
lönbözõ kedvezmény igénybevételének lehetõségét.
Az egyes kedvezményekrõl röviden: 

Lakossági várakozási kedvezmény
A kedvezmény a lakásonként elsõ és a második gépjármû után vehetõ
igénybe, amennyiben a gépjármûveknek a bejelentett lakos az üzem-
bentartója vagy a gépjármûvet munkáltatójától kizárólagos használatba
kapta. A kedvezmény díjának megfizetése után, a kedvezményt igény-
bevevõk ingyenesen parkolhatnak az adott várakozási övezetben. 

Övezeten kívüli kedvezmény
A környezõ kerületekben példa nélküli övezeten kívüli ked-
vezményt a III. kerület területén lakóhellyel rendelkezõk ve-
hetik igénybe. A fizetõparkolás által érintett területen kívül élõk
mindkét övezetben, a várakozási övezet területén lakók - tekintve,
hogy lakóhelyük szerinti övezetben a lakossági várakozási hozzá-
járulás alapján korlátlanul parkolhatnak - pedig a nem lakóhelyük
szerinti övezetben élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Az övezeten
kívüli kedvezmény a III. kerület várakozási övezeteinek teljes
területén napi másfél óra várakozásra jogosít. A várakozás, va-
lamint a napi másfél óra megszakítható és az övezetek között fel-
osztható 15 perces egységekben. Az övezeten kívüli kedvezmény
lakásonként két darab, a lakos által üzemben tartott vagy munkál-
tatójától kizárólagos használatba kapott gépjármûre igényelhetõ. 

Gyermekszállítási kedvezmény
A gyermekszállítási kedvezmény a III. kerületi várakozási övezet-
ben lévõ bölcsõdét, illetve közoktatási-nevelési intézményt kör-
nyezõ utcákban 8:00 és 9:30 óra, valamint 12:30 és 18:00 óra kö-
zötti idõtartamon belül, legfeljebb 60-60 perc idõtartamban jogo-
sít várakozásra budapesti lakóhellyel rendelkezõknek, a tanítási
vagy nevelési év kezdetétõl a tanítási vagy nevelési év végéig.
Budapesten a III. kerület biztosítja az egyik leghosszabb idõ-
intervallumban és idõtartamban a gyermekszállítási kedvez-
ményt.

Alkalmazotti kedvezmény
A szomszédos kerületekkel történõ összevetés alapján el-
mondható, hogy kizárólag a III. kerület biztosít valamennyi, a
kerület valamely övezetében székhellyel, telephellyel vagy fi-
ókteleppel rendelkezõ munkáltató munkavállalói számára
kedvezményes parkolási lehetõséget. 
Fentieken túl további kedvezmény igénybevételének lehetõsége biz-

tosított a háziorvosok számára, valamint a he-
lyi parkolási rendelet rendelkezik az egyedi
kedvezmény igénylésének lehetõségérõl is.
Fontos, hogy a III. kerületi parkolási rend-
szer nem alkalmaz matricát, vagy a szélvédõ
mögé helyezhetõ kártyát, a kedvezményeket
elektronikusan tartjuk nyilván.
Valamennyi kedvezmény regisztráció után
vehetõ csak igénybe. A III. kerületi parkolá-
si rendszerben igénybe vehetõ kedvezmé-
nyekrõl az Óbudai Parkolási Kft. weboldala
ad bõvebb tájékoztatást: 
www.obudaiparkolas.hu
Fontos: a cikk nem nyújt teljes körû tájékoz-
tatást a rendeletben foglaltakról, kizárólag a
fõbb rendelkezéseket ismerteti.  

Egyedülálló kedvezmények 
az óbudai parkolási rendszerben

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

ÓBUDÓBUDAI SZIRÉNAAI SZIRÉNA
Gépkocsi feltörõk újra rendõrkézen

Teherautóból lopott el egy vaskos pénztárcát két
középkorú, mátraverebélyi férfi egy Áldomás utcai
telephelyen szeptember 24-én délelõtt. A tettesek
visszaesõ elkövetõk. Egyikük felfeszítette az áru-
szállító ajtaját, míg másikuk egy közelben parkoló
autóban várta, hogy társa visszatérjen a zsákmány-
nyal. A környéken szolgálatot teljesítõ kerületi nyo-
mozók idõközben felismerték az autóban ülõ férfia-
kat, mint egy korábbi sikeresen felderített bûncse-
lekmény elkövetõit. Igazoltatták õket, eközben a jár-
mûben megtalálták a lopott pénztárcát. Az elkövetõ-
ket elõállították a III. kerületi Rendõrkapitányságon,
egyikük letartóztatását azóta elrendelte a bíróság.

Hétszer lopott biciklit 
Egy Pacsirtamezõ utcai mélygarázsból hétszer lo-
pott kerékpárokat egy 31 éves budapesti férfi szep-
tember 14-e és szeptember 26-a között. Az elköve-
tõre a ház kamerarendszerét felügyelõ biztonsági õr
figyelt fel, majd azonnal értesítette a közös képvise-
lõt, aki visszatartotta a helyszínen a biciklitolvajt a
rendõrség kiérkezéséig. A gyanúsítottat az elfogását
követõen azonnal a büntetés végrehajtási intézetbe
vitték, mivel egy korábbi büntetõügyben letöltendõ
szabadságveszést szabott ki rá a bíróság.

Drogterjesztõ fiatal 
Egy kilencfõs társaságot igazoltattak a járõrök a
Csobánka téren szeptember 16-án. A rendõrök 9,
egyenként 0,9 gramm súlyú, kábítószergyanús nö-
vényi származékot tartalmazó pakettet foglaltak le,
melyrõl megállapították, hogy J. Dávid, 19 éves bu-
dapesti lakos vitte a helyszínre, hogy ott eladja azo-
kat. Kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás el-
lene a III. kerületi Rendõrkapitányságon. A társaság
további három tagját - akik az intézkedés során úgy
nyilatkoztak, hogy korábban kábítószert fogyasztot-
tak -, szintén elõállították a kapitányságon. Ellenük
kábítószer-birtoklás miatt folytatnak eljárást.

Erõszakos gyûrûtolvaj
Egy 19 éves csobánkai lakossal szemben rablás
miatt folytatnak nyomozást a III. kerületi Rendõrka-
pitányság munkatársai. Az elkövetõ bement egy is-
merõse lakásába, majd az ujjairól erõszakkal levet-
te a gyûrûit. Elfogták a rendõrök. A nõ szeptember
16-án délután ment idõs ismerõse Nagyszombat ut-
cai lakására, és bizsu nyakláncokat kínált megvé-
telre. Amikor a sértett nemmel válaszolt az ajánlat-
ra, a nõ felszólította, hogy adjon neki pénzt. Mivel
az idõs hölgy ezt is megtagadta, fojtogatni kezdte,
majd erõszakkal lefogta, és lehúzta ujjairól a gyûrû-
it. Távozásakor a sértettet az ott talált bottal életve-
szélyesen megfenyegette, majd elhagyta a lakást.
Az óbudai rendõrök a BRFK bûnügyi bevetési osz-
tályának munkatársaival szeptember 16-án megje-
lentek a fiatal lány lakásán, ahol elfogták. Letartóz-
tatását kezdeményezték.

Fûtési technológiától függetlenül ko-
moly veszélyt jelenthet a készülék nem
rendeltetésszerû használata, a szabály-
talan kivitelezés, illetve a mûszaki fe-
lülvizsgálat vagy ellenõrzés elmulasz-
tása. Bár a hûvösebb idõben egyre több
otthonban kezdenek el fûteni, még nem
késõ a hivatalos fûtési szezon kezdete
elõtt szakemberrel ellenõriztetni a tüze-
lõ-fûtõberendezéseket és az égéster-
mék-elvezetõ rendszereket.
A nem rendeltetésszerû használat kö-
vetkeztében jelentõs anyagi kárral és
esetenként súlyos sérülésekkel járó
tûzesetek alakulhatnak ki, de nem rit-
ka a robbanás sem. Nagyobb eséllyel
rakódik le káros anyag az olyan égés-
termék-elvezetõ rendszerben, amely-
ben hulladékot vagy más, nem megfe-
lelõ tüzelõanyagot égetnek, az elzáró-
dott kéménybõl pedig a káros anyagok
visszaáramolhatnak. Ezek a veszély-
források a megfelelõ használattal tel-
jesen kiküszöbölhetõk.

A szabálytalan kivitelezés miatt az
égéstermék visszaáramolhat, a tüzelõ-
fûtõberendezések meghibásodhatnak.
A zárt térbe visszajutó gázok, így a
szén-monoxid már alacsony koncent-
rációban is komoly veszélyt jelente-
nek az ott tartózkodókra. A rosszul be-
kötött eszköz gyakrabban meghibá-
sodhat, azt gyakrabban kell javítani és
rövidebb idõ alatt tönkremegy, ráadá-
sul jóval több pénzt kell ráfordítani.
Mindez megelõzhetõ, ha megfelelõ
minõségû termékeket vásárolunk, a
tervezést és a kivitelezést pedig valódi
szakember végzi el.
A mûszaki felülvizsgálat és ellenõrzés
fontos feltétele a fûtési rendszer biz-
tonságos mûködtetésének, hiszen idõ-
ben kiderül, ha valamilyen karbantar-
tási vagy javítási munkára van szük-
ség. Ezt a munkát is minden esetben
bízzuk szakemberre. A fûtési rendszer
valamennyi elemét ellenõriztetni kell
az elõírás szerinti idõszakonként! 

A fûtés is lehet veszélyes 

K ét férfi és egy nõ
ígéretük ellenére

nem adták vissza és nem
fizették ki a festmények
árát becsapott áldozatuk-
nak. A III. kerületi Rend-
õrkapitányság munkatár-
sai csalás miatt indítottak
eljárást R. József 47
éves, B. Tibor 31 éves és
Sz. Mária 46 éves buda-
pesti lakosok ellen.

A három gyanúsított
szeptember 17-én délben
megjelent egy Õrtorony

utcai családi házban, elõ-
re megbeszélt idõpont-
ban. Két festményt elvit-
tek azzal az indokkal,
hogy azokat lefotózzák,
majd visszaviszik, és
megbeszélik az adás-vé-
telt. A két férfi és a nõ
még aznap délután visz-
szament a sértetthez és
közölték vele, hogy a
festmény már nincs a
birtokukban, ellopták tõ-
lük. A mûtárgy árát a ké-
sõbbiekben kifizetik ne-

ki, erre azonban pontos
idõpontot nem határoz-
tak meg. A sértett a csa-
lók távozását követõen
értesítette a rendõrséget,
majd az elkövetõket
másnap reggelre saját
házába hívta, így az oda-
érkezõ R. Józsefet, B. Ti-
bort és Sz. Máriát a rend-
õrök elfogták és elõállí-
tották a III. kerületi
Rendõrkapitányságra,
ahol gyanúsítottként
hallgatták ki õket.

Nem fizettek a festményekért

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN
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Társasjáték 10 éve
Tízéves jubileumát ünnepli az Árpád gimnáziumban a
Társasjáték Határok Nélkül társasjátékos találkozó és
verseny. Ez alkalomból is várják a szervezõk novem-
ber 14-én 8.30 órától az islolába azokat, akik új játé-
kokat szeretnének megismerni, vagy régebbi kedven-
cekkel versenyeznének. Nevezési díj: 1000 Ft/fõ.

Tehetséggondozó szakkör 
Az Óbudai Árpád Gimnáziumban a 2015-2016-os
tanévben is elindítják matematikából az ingyenes
tehetséggondozó szakkört 5. osztályosoknak. A
foglalkozásokat csütörtökönként 14.30-tól 15.30
óráig tartják a gimnáziumban. A szakkör munkájába
év közben is be lehet kapcsolódni, elõzetes jelent-
kezés nincs. Szakkörvezetõ: Számadó László.

Középiskolai elõkészítõk, korrepetálás
A Vörösvári úton szaktanárok szakszerûen, nagy
gyakorlattal készítenek fel általános iskolásokat 4, 6,
8 osztályos középiskolai felvételi(k)re a tanítvány ál-
tal kért arányban és idõben matematikából, magyar-
ból. Lehetõség van a próbatesztek közös gyakorlásá-
ra, a féljegyek javítására. Korrepetálás matematika-
fizika-kémia-magyar szakos tanároknál. Érettségi-
zõk, középiskolások tanítása bármelyik tantárgyból.
Az általános- és középiskolás diákokat minden dél-
után és szombat délelõtt 2-3 fõs kiscsoportban tanít-
ják. (Jelentkezés a 06-20-946-2027-es telefonszá-
mon. www.obudamatek.hu) Thalész-Kör 

A z Óbuda Újságban
a közelmúltban

megjelent cikkben azt ír-
tuk, hogy az önkormány-
zat támogatja a kerületi
nyugdíjasok számítógé-
pes tanulását. Már a
megjelenés napján szinte
izzottak a Költségvetési
Szerveket Kiszolgáló In-

tézmény (KSZKI) tele-
fonvonalai. Nagyon sok
volt az érdeklõdõ, 130
jelentkezõt regisztráltak.

10-12 fõs csoportokat
tudnak indítani, melyeket
a jelentkezés sorrendjé-
ben töltenek fel; elõbb-
utóbb minden eddigi ér-
deklõdõ sorra kerül.

További „Elsõ lépé-
sek” tanfolyamokat is
hirdetnek a késõbbiek-
ben, várhatóan tavaszi
indulással. (Információ:
437-4070. További infor-
máció: www.kszki.hu IT
Oktatás - ECDL menü-
pont; www.facebook.
com/kszkiecdl).

Népszerû az idõsek 
számítástechnikai tanfolyama Hagyományos egészség-

napot tartottak a Pais De-
zsõ Általános Iskola neve-
lõi és diákjai október 15-
én. A program központjá-
ban az egészséges táplál-
kozás, az egészséges élet-
mód állt. 

A gyerekek körében
a legnépszerûbb

program a közös saláta-
készítés volt. Olyan éte-
leket kellett elõállítani,
melyek egyszerûek, íz-
letesek, gusztusosak és
rögtön bekebelezhetõk
voltak. A kicsik közös
tornával kezdték a na-
pot. A diákok színezhet-
tek mandalát, mely segít
lelassulni, kikapcsolód-
ni, elmélyedni magunk-
ban; de késõbb lehetett
ügyeskedni a limbótánc-

ban és a kötélhúzásban.
Volt filmvetítés, ennek
segítségével egyszerû
stressz-kezelõ és relaxá-
ciós technikákat tanul-
hattak a gyerekek Dr.
Bagdy Emõke profesz-
szor asszonytól. Az al-
sós diákok szobrászkod-
hattak gyümölcsökbõl,
zöldségekbõl.

Az FTC tehetséges,
ügyes tornászlányai csá-
bították bemutatójukkal
egyesületi sportolásra a
diákokat.

Zárásként dr. Bakanek
György sportorvos tar-
tott a gyerekek számára
is érthetõen elõadást ar-
ról, mennyire fontos a
helyes táplálkozás mel-
lett a helyes életrend, a
munka és pihenés helyes
arányának kialakítása.

Egészségnap a Paisban

Az intézmény megkapta a
Tehetségpont címet. Az is-
kola lényegében már ezt
megelõzõen is Tehetség-
pontnak számított, hiszen
a cím elnyerése elõtt is
éppen így folytak a hét-
köznapok. Hogyan is?

Atehetséggondozást és
a felzárkóztatást egy-

ségben kezelték. Kihasz-
nálták a belsõ adottságokat
és lehetõségeket, az inno-
vatív gondolkodásmódot,
a mentorálási és verseny-
szervezési tapasztalatokat.
Partnerséget építettek ki

elsõsorban a kerület isko-
láival, gimnáziumaival, az
önkormányzattal, az Aelia
Sabina Zene,- Képzõ- és
Táncmûvészeti Iskolával,
a Békásmegyeri Közössé-
gi Házzal. Tagjai lettek az
ÖKO-iskolai és mentoris-
kolai hálózatnak. Ennek
keretén belül bemutatókra,
mûhelymunkára, közös
szakmai gondolkodásra
hívták a kollégákat a kerü-
let iskoláiból, de hírük
még távolabbra is eljutott,
hiszen messzebbrõl is ér-
keztek hozzájuk vendé-
gek. Tanulóik különbözõ

fõvárosi és országos verse-
nyeken elért eredményei is
bizonyították, hogy a te-
hetségekre - amellett,
hogy befogadó az iskola -
nagy figyelmet fordítanak
a pedagógusok. Tehetsé-
ges diákjaikat a differenci-
ált óraszervezéssel, nívó-
csoportos oktatásban és
szakkörökön is kiemelt fi-
gyelemben részesítették.

Az iskolában nemcsak a
KLIK pályázati juttatásai-
ra alapoztak, hanem több-
irányú pályázati lehetõsé-
get is felhasználtak. Így
kapcsolódtak be a „MA-
TEHETSZ” által kiírt te-
hetséggondozási program-
ba, amely anyagi segítsé-
get nyújtott az eszközbe-
szerzéseknél. Több pályá-
zaton is nyertek, amit
Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata hirdetett
meg. Minden olyan lehe-
tõséget megragadtak,
amely elõreviheti az isko-
lát, a tanulókat. Évente
számos versenyt és hagyo-
mányõrzõ programot ren-
deznek. 

Tehetségpont a Bárczi Géza Általános Iskola

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246-9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Víz-fûtés gyorsszolgálat: csap, szifon, wc-
tartály, radiátor csere, javítás. 06-70-642-7526
� Duguláselhárítás falbontás nélkül.Ázások
csõtörések megszüntetése.Víz és fütésszerelés.
06-20-491-5089
� Óbudai Hûtõgépszerviz! Hazai, külföldi
hûtõgépek, fagyasztók javítása, 35 éve a kerü-
leti lakosoknak.(Ingyenes kiszállás.) Várhidi
Gábor. Tel.: 250-0921, 06(20)972-5032
� Azonnali konténerszállítás. Kerületi kedvez-
mények. Bobcat földmunka. Tel.: 06(30)948-4000

� Lakásfelújítás anyagbeszerzéssel, garanci-
ával! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, szo-
bafestés, gipszkartonozás, parkettásmunkák,
vízszerelés, villanyszerelés! A legkisebb mun-
kát is elvállaljuk! Tel.: 06(30)960-4525
� Hûtõgépszerviz Óbudán! Megbízhatóság,
szakértelem több évtizede. Kelényi Imre, Keve
utca 21. Tel.: 242-6823, 06(30)931-3686
� 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
� TV-Videó szerviz. Díjtalan kiszállás, Böjtös
Vendel és tsi. Cím: Kabar utca 6. Nyitva: h-p 9-
tõl 17 óráig. Tel.: 244-3998

� Automata mosógépek, mosogatógépek,
szárítók, villanybojlerek, villanytûzhelyek, klí-
maberendezések javítása. Hétvégén is hívható.
Tel.: 243-8490, 06(20)947-0774
� Csempézés, járólapozás, teraszok, járdák,
kerítések készítése, javítása! Festés, mázolás!
Tel.: 06(30)341-3423
�Ablakjavítás! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve
vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üve-
gezését és szigetelését 1 év garanciával! Felmérés
díjtalan. Tel.:  06(70)550-0269, Horváth Ákos
� Lakásfelújítás! Szobafestés, tapétázás, par-
kettalerakás, -javítás, -csiszolás, csempézés,
villanyszerelés, vízszerelés, ajtó-, ablakcsere, -
javítás, kõmûves és asztalos munkák garanciá-
val. Tel.: 202-2505, 06(30)251-3800
� Zárszerviz: ajtózárak, hevederzárak árusítá-
sa, felszerelése, javítása, nyitása. Tel.: 242-1389
� Nemzetközi horary konzulens diplomával,
20 éves tapasztalattal vállalok személyes, kér-
dõ, éves, havi elõrejelzést, tanácsadást. Tarot.
Tradicionális káldeusi asztrológia. Oktatás is.
Tel.: 06(70)244-2538
� Vízvezeték-fûtésszerelés. Ingyenes kiszál-
lás, helyszíni felméréssel Hencz Péter. Tel.:
06(70)397-3869
� Fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakí-
tása! Csempeburkolás, kõmûvesmunkák, víz-
szerelés! Anyagbeszerzéssel, garanciával!
www.burkolomester.hu; Tel.: 06(20)961-6153
� Lakásfelújítás, tisztaságifestés. Üres laká-
sokra árkedvezmény, garanciával. Tel.: 787-
1332, 06(20)986-3129
� Irodai takarítást vállalok. Kolossy tér kör-
nyékén. Tel.: 06(30)302-7691
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkartonszerelés,
burkolás, laminált parkettás munkák magánszemé-
lyek, közületek részére. Tel.: 06(30)212-3308
� Lakatosmunkát mindennemût vállalok.
Zárszerelést, védõrács, rácsosajtó, korlát, galé-
ria, kerítés, kapukészítés, javítás. Tel.:
06(20)9424-943; 705-0511

� Lakásfelújítás, építkezés A-Z-ig. Ács, kõ-
mûves, burkoló, festõ, víz, fûtés, villanyszere-
lés, stb. Tel.: 06(30)479-2776
� Társasházkezelést, közös képviseletet vál-
lalunk, korrekt, megbízható módon, referenci-
ákkal. Tel.: 274-6135; 06(70)561-1174. E-
mail: flotthometeam@gmail.com
� Óbudai könyvelõiroda, nagy tapasztalattal,
felelõsségbiztosítással  vállalja egyéni vállal-
kozók, gazdasági társaságok könyvelését, bér-
számfejtését. Tel.:  06(30)948-6249.
� Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Tel.: +36(20)934-4664, 246–9021.
ELMÛ által minõsített vállalkozás
� Festés, mázolás, tapétázás, gipszkarton-
szerelés, burkolás, laminált parkettás munkák
magánszemélyek, közületek részére. Tel.:
06(30)212-3308
� FÉG gázkészülékek szakszervize. Javítás,
felújítás garanciával. Adás-vétel, ingyenes ki-
szállás. Tel.: 244-5577, 06(30)429-2991
�TV javítás helyszínen is garanciával, ingyenes
kiszállás, (LCD, LED TV-t és monitort vásárolok,
hibásat is!). Tel.: 06(30)912-3761, 243-9401
� Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, cso-
magolás, bútorszerelés, fuvarvállalás. Ingyenes
felmérés. Tel.: 06 (20)972-0347,403-9357, 06
(30)589-7542 
� Redõnyszerelés, javítás, gurtni csere, sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, harmonikaajtó. Hét-
végén is. Nagy Sándor Tel.:06 (20)321-0601
�Tetõfedés, ács és bádogos munkák! Cserép, pala,
zsindelyezés, tetõk javítása, készítése, bádogozása,
ereszcsatornák cseréje. Lapostetõk szigetelése, vi-
harkár utáni helyreállítás. Tel.: 06-30-513-1112
� Víz,-gáz-, fûtésszerelés, javítás, 25 éve ipa-
rosként. Tel.: 06-20-423-5812

� 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)595-3057
� Álom meditáció. Mit jelentenek a visszatérõ
álmok? A tanfolyamon megtudod! Tanuld meg
álmaidat értelmezni, felhasználni. Hétvégi kur-
zusok Óbudán. www.alom-meditacio.webn-
ode.hu, www.facebook.com/ alommeditacio

� Akció! Fogorvosi rendelõ porcelán korona
20.000 Ft, kivehetõ mûfogsor 50.000 Ft., fogsor-
javítás 4900 Ft. Lajos utca 142. Tel.: 250-5482

� 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

� Fogyasztómasszázs fájdalommentesen.
Hõkamerás testanalízis, pénzkereseti lehetõ-
séggel. premiumkko@gmail.com

� Személyes problémák megoldása, korsze-
rû, alternatív módszerekkel. Dr. Szabó Szilárd
Tel.: 06(20)921-2899
� Fül-orr-gégészeti magánrendelés minden
szerdán 18.30-tõl 19.30-ig. Cím: Orvosi Cent-
rum III. Kolosy tér 1/b. Tel.: 388-9406,
06(20)211-5190. Dr. Müller Zoltán fõorvos
� Mozgásgyógyászat (Csillaghegyi HÉV-megál-
lónál) okt. 20-ra és 22-re ingyenes állapotfelmérés,
november 15-ig félárú nyitási akciót hirdet. Szám-
laképes gyógyítókat vár. Tel.: 06(20)257-8483
� Kárpáti fogtechnika Szél u. 10. , a  Kórház
utcai piacnál. Tel.: 240-2059, 06(20)493-1675
� Pedikûr-manikûr házhoz megy. Nyugdíjas
kedvezmény. Tel.: 06(20)806-7783
� Theta kezelés! Tudatalatti, életterületi
(anyagi, egészség, párkapcsolat) blokkot okozó
hitrendszerek oldása. Tel:  06(30)966-9241
� Dr. Szabó Katalin reuma- és lézerterápiás
rendelése: Dunamed rendelõ, III. ker. Kiskoro-
na u. 20. Tel.: 387-1508
� Gyógypedikûr, manikûr, talpmasszázs,
szalonban (Vörösvári út 7.) vagy az ön ottho-
nában. Debreceni Éva. Tel.: 06(20)297-4531

� Nyelvtan- és  irodalomkorrepetálást vállal
bármely korosztálynak foglalkozását szeretõ,
gyakorlott tanárnõ. 06(30)827-3883
� Matematika, fizikatanítás általános és kö-
zépiskolások részére szaktanártól! Házhoz me-
gyek! 06-20-9590-134
� Spanyol nyelvoktatást vállal kezdõtõl a
nyelvvizsgáig gyakorlott középiskolai tanár.
Tel.: 06(20)801-7580
� Általános iskolás gyerekek délutáni-esti fel-
ügyeletét, tanítását, kísérését vállalja nyugdíjas
pedagógus. Tel.: 06(20) 801-7580

� Német beszédcentrikus nyelvoktatás külföl-
di- és Goethe Intézetekben megszerzett szakmai
tapasztalatokkal. 25 éves nyelvészeti-oktatói
gyakorlat van. Bármely korosztálynak 10 éves
életkortól. E-mail: szamoca5@citromail.hu.
Tel.: 06(30)609-9151
� Német, matematika, fizika, angol. Felzár-
kóztatás, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés
önöknél. Tel.: 06-20-973-6467
� Angol beszédcentrikus oktatás 25 éves
nemzetközi tapasztalattal kezdõtõl a felsõfo-
kig. Személyesen vagy Skype-on is. Ár: 3000
Ft/60 perc. Tel.: 06(70)244-2538
� Matematika, német, angol, fizika. Felzár-
kóztatás, érettségi, nyelvvizsga. Házhoz me-
gyek. Tel.: 06(20)973-6467
� Tanulj angolul könnyedén, eredményesen,
beszédcentrikusan. Korrepetálás, érettségi, nyelv-
vizsga. obudaangol.hu Tel.: 06(20)439-6410
� Olasz nyelvoktatás kezdõtõl haladóig,
nyelvvizsgára felkészítés, vidám egyénre sza-
bott haladás. Tel.: 06(30)355-5744
� Olaszul nyelv oktatása, (gazdasági is) Tel.:
06(30)602-3494; meszaros494@t-online.hu
� Érettségi egy vagy két év alatt megszerez-
hetõ, folyamatos becsatlakozással! Szeretettel
várunk. Tel.: 06(70)626-3866
� Angol beszédcentrikus oktatás, korrepetá-
lás, gyakorlott, precíz tanártól, korrekt óradíj-
jal.  Tel.: 06(30)952-3691
��Magyar nyelv és irodalom, történelem és esz-
tétika tanár egész évben oktatást, felkészítést, kor-
repetálást vállal Óbudán, az általános iskolától az
egyetemig. Tel.: 367-4809, 06(70)619-5546
� Matematikából korrepetálást és felvételire
felkészítést vállal tanárnõ  Békásmegyeren. Ár:
2000 Ft/óra. Tel.: 06(30)334-3433
� Matek, fizika tantárgyakból egész évben
oktatást, felkészítést, korrepetálást vállalok
Óbudán az általános iskolától az egyetemig.
Tel.: 06(30)604-1478
� Matektanítás másképp a Flóriánnál egy
stresszoldással, személyiségfejlesztéssel is
foglalkozó fizikusnál. Tel.: 06(20)921-2899
� Matematika, fizika, kémia tanítás önnél, ál-
talánostól-fõiskolásig. Ingyenes próbaóra!.
Tel.: 06(70)647-2243
� Angolórák minden szinten, diplomás, gya-
korlott tanárnõnél. Ingyenes próbaóra. E-mail:
wagnerdora.wd@gmail.com Tel.: 367-8160,
06(20)243-9043
� NÉMET beszédcentrikus nyelvoktatás
Óbudán. Külföldi -, és Goethe - Intézetekben
megszerzett - 25 éves szakmai tapasztalattal.
kreation@freemail.hu, 0630 / 7739155

� Konyhabútor tömörfából (fehér), jó álla-
potú eladó mosogatóval, szerelvényekkel.
Irányár: 80 ezer forint. Tel.: 06(30)564-8326
� Antikváriumunk készpénzért vásárol köny-
veket, könyvtárakat, képeslapokat, vitrintárgya-
kat, festményeket, hanglemezeket. Tel.: 332-0243
� Almási Katalin vásárol legmagasabb áron!
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órákat,
porcelánokat, bizsukat, könyveket, zongorát,
írógépet, varrógépet, szõrmét, hagyatékot. Díj-
talan kiszállással. Tel.: 06(30)308-9148
� Könyveket, könyvtárakat (régit, újabbat)
antikváriumunknak vásárolok. 100 könyv fe-
lett díjtalan kiszállással. Tel.: 06(20)425-6437
� ÓBUDA ANTIKVÁRIUM készpénzért vá-
sárol könyveket, könyvtárakat, képeket, képes-
lapokat. 22 éve az óbudai közönség szolgálatá-
ban. Tel.: 388-7332; 06(20)978-1974
� Autót vásárolnék évjárattól és típustól füg-
getlenül akár hétvégén is! Esetleges szállítását
megoldom.06-70-622-0123

� Óbuda antikvitás üzletünk készpénzért vá-
sárol borostyánt, ékszereket, bútort, festményt,
porcelánt, órákat, ezüsttárgyakat, lakberende-
zési tárgyakat és teljes hagyatékot. Cím: 1036
Bp., Lajos u. 38. (Kolosy piacnál, az árkádok
alatt.) Tel.: 06(20)563-1491
� Bélyeget, papír és fémpénzt, régi könyve-
ket, festményt, mûtárgyakat, papírrégiséget vá-
sárolunk. VI. Andrássy út 16. H-SZ: 10-17, Cs:
10-19. Tel.: 317-4757
� Zsazsa Galéria gyûjtõi árakon vásárol!
Törtaranyat, fazonaranyat, ezüstöt, antik ezüs-

Régiség

Elad-vesz

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

Oktatás

�� EFT-vel, reinkarnációs utaztatással,
transzlégzéssel, érzelmi, magánéleti, sze-
xuális, anyagi problémák megoldása:
www.melymeditacio.hu

��Dr. Kalán Júlia bõrgyógyász-kozmetoló-
gus fõorvos magánrendelése: III. ker. Bécsi
út 217-ben (EuroCenterrel szemben). Gyer-
mekbõrgyógyászat is. Bõrkinövések eltávo-
lítása. Bejelentkezés: 06(20)543-3948

� Dr. Czeiner Béla nõgyógyász fõorvos
magánrendelése: kedd délután Szõlõ utca,
minden páros hét péntek délutánján
Vörösvári út. Bejelentkezés, információ
munkanapokon: 06(20)480-3953

� 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

� „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

� Parkettacsiszolást, lakkozást, lerakást,
festést, mázolást, tapétázást vállalok Bara-
bás Jenõ kisiparos. Tel.: 349-4899,
06(70)280-0479

� Tetõfedés, ács és bádogos munkák!
Cserép, pala, zsindelyezés, tetõk javítása,
készítése, bádogozása, ereszcsatornák cse-
réje. Lapostetõk szigetelése, viharkár utáni
helyreállítás. Tel.: 06(30)513-1112

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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töt, borostyánt, korállt, márkás órákat, porcelá-
nokat, festményeket, dísztárgyakat. Teljes ha-
gyatékot! XIII. ker. Hollán Ernõ u. 4. Tel.: 350-
4308, 06(70)884-4084

� Borostyán-korall ékszer felvásárlás
30.000-300.000 Ft-ig. Arany 8500 Ft-tól, ezüst
350 Ft-tól. Mindenféle régiséget, órákat, por-
celánokat, érmét, kitüntetést, képeslapokat,
pengõt, készpénzért teljes hagyatékot. Díjtalan
kiszállás, értékbecslés. Üzlet: V. ker., Szent Ist-
ván krt. 25. Tel.: 06(20)914-0150

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

� Vidéki (7 éves) kisfiúnak támogatót kere-
sek. Gyámja lebénult, új gyámja munkanélküli
pedagógus. Tel.: 06-20-596-33-94
� Takarítást vállalok Óbudán heti 1-2 alka-
lommal, illetve nagytakarítást is. Tel.:
06(30)966-9241

� Lehet megérné eladni lakását? Eladjuk,
munkadíj 3%, hívja irodánkat: 06(20)960-0600
� Családi házra vágyik? Elcserélném salgó-
tarjáni 105 nm-es, igényesen kialakított családi
házamat III. kerületi lakásra, panel is lehet. Tel:
06(20)911-0200
II. Árpád fejedelem útján (Komjádi mellett)

70 m2 üzlethelyiség, 18,4 MFt-ért eladó. Tel.:
06(20)498-4847
� Szépvölgyi útnál, Virág Benedek u.-ban 70
m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, garázsos + tároló
öröklakás 29,5 millió Ft. Tel.: 06(70)615-4350
� Szépvölgyi útnál, Virág Benedek u.-ban 70
m2-es, 2,5 szobás, erkélyes, garázsos + tároló
öröklakás 29,5 millió Ft. Tel.: 06(70)615-4350
� Óbudai, Váradi utcai, II. emeleti, 34 nm-
es, konvektoros, összkomfortos lakás 11,5 mil-
lió forintért eladó. Tel.: 06(20)390-4087;
06(20)573-9326
� Csillaghegyen 110 m2-es, földszintes, alá-
pincézett ház 36 MFt-ért eladó. Tel.:
06(20)332-0371
� Adja el ingatlanját és lakjon benne élete
végéig. havi fix jutattás! eltartási és életjáradé-
ki szerzõdést is kötök.06706220123

� 19-20. századi magyar és régi külföldi fest-
mények, mûtárgyak vétele készpénzért. Díj-
mentes értékbecslés. Tel: 06(30)949-2900. E-
mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu, Nemes
Galéria: 1024 Szilágyi Erzsébet fasor 3.

� Életjáradéki szerzõdést kötnék idõs sze-
méllyel kölcsönös szimpátia esetén. Tel.:
06(20)449-9644

� Gyakorlott, megbízható, nemdohányzó
hölgy takarítást, vasalást vállal, rendes csalá-
doknál, referenciával. Tel.: 06(30)254-0862
� III. Bécsi út végén, parkkal rendelkezõ, 5
lépcsõházas társasház, számlaképes, ügyes ke-
zû gondnokot, kertészt-háztakarítót keres. Je-
lentkezni lehet írásban, Pyramidon Kft. 1033
Budapest, Kaszásdûlõ u. 3. E-mail: pyrami-
donkftkepviselet@ gmail.com
� Irodai takarítást vállalok. Kolosy tér kör-
nyékén. Tel.: 06(30)302-7691
�Óbudai varrodába keresünk, szakképzett varró-
nõket teljes munkaidõre, vasalónõt 4-6 órás idõre.
Tel.: 06(30)948-4392, nemethrudolf1@gmail.com
�Raktárost keresünk azonnali munkakezdéssel
Óbudára. B-kategóriás és OKJ-s targoncás jogo-
sítvány elvárás. Jelentkezés: karrier@hungim-
pex.hu címen
� Takarítónõt keresünk III. kerületi, hajnali-
reggeli irodatakarításra, részmunkaidõbe (4 óra).
Érdeklõdni lehet 10 órától. Tel.: 06-20-316-1356
� Óbudai nyelviskolánkba (490 nm) megbíz-
ható, leinformálható takarító vállalkozó jelent-
kezését várjuk! Jelentkezni lehet:
vida.gabor@tudomanynyelviskola.hu e-mail
címen és a +36-30-488-8926-os telefonszámon
� Leinformálható, diszkrét, fõzni tudó bejá-
rónõt keresek napi 4 órában. Érdeklõdni kizá-
rólag de. 10-12-ig. Tel.: 06-70-373-4515

� Kolosy üzletházban 27 m2-es üzlet eladó, ki-
adó a fõbejárattal szemben. Tel.: 06(20)942-6883

�Csillaghegyi házamba albérlõt keresek 40-60
éves hölgy személyében. Tel.: 06-20-495-98-04

� Óbudai független baráti társaságot bõvít-
jük. Hölgyeket, férfiakat várunk 65-75-ig. Be-
szélgetések, kirándulások, ismerettségek. Tel.:
06-622-82-38, 18 óra után 

Társkeresõ

Albérlet

Üzlet

Állás

Életjáradék

Festmény

Online apróhirdetés-felvétel
a nap 24 órájában:

ingatlanROBOT.hu/obuda-ujsag

Ingatlan

Egyéb

Számítógép

� Kastélyok, színházak részére készpénzért
vásárolok bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, csillárokat, hangszereket, órákat, ki-
tüntetéseket, ruhanemût, ezüstnemût, teljes
hagyatékot hétvégén is. Tel.: 06(70)651-1028

� Vásárolok mindennemû régiséget,
órákat, érméket, porcelánokat, könyveket,
bizsukat, festményeket, bútorokat, ezüst
nemûket, hanglemezeket, teljes hagyaté-
kok kiürítéssel. Díjtalan kiszállással. Mol-
nár Enikõ. Tel.: 06(20)365-1042

� Kastélyok berendezéséhez vásárolok
nagyméretû és kisméretû festményeket,
ezüsttárgyakat, 6-12 evõeszközkészleteket,
aranyékszereket, borostyánt stb., bútoro-
kat, órákat, porcelánokat, bronztárgyakat,
egyebeket. Kiszállás díjtalan! Üzletünk:
06-1-789-16-93, 06(30)382-70-20

Kezdõ 
Hastánc Tanfolyam 

az Óbudai Kulturális 
Központban

Tanulj, türelmes 
és tapasztalt oktatótól!

Viva Oriental Hastánciskola
www.has.hu, 06-20-360-6237
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EGYEDI BÕRMUNKÁK. Zajácz Tamás bõrmûves iparmûvész
munkáiból nyílt kiállítás az Óbudai Szociális Szolgáltató Intéz-
mény Kiskorona Galériájában október 7-én. A mûvész egyedi bõr-
megmunkálási eljárással készült bõrképeket, bõrfestményeket és
bõrportrét állít ki. A különleges tárlat megtekinthetõ december 4-
ig, hétköznaponként 8 és 16 óra között a  Kiskorona utca 3. szám
alatt. A kiállított alkotások megvásárolhatók.

BESZÉLGETÉS A KÖNYVTÁRBAN. A Szépírók Társaságának
szervezésében a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Krúdy Gyula
Könyvtárának vendége Grecsó Krisztián, József Attila-díjas író
lesz november 12-én 18 órakor. Beszélgetõ partnere: Bárdos De-
ák Ágnes. (A programra a belépés díjtalan Cím: Fõ tér 5.)
A BIBLIA VILÁGA. Az Óbudai Kulturális Központban (ÓKK) „A Biblia
világa” címmel folytatódik a bibliai elõadássorozat (Isten szabadító cse-
lekedetei az Ó- és Újszövetség korában). Az érdeklõdõket keddenként
várják az ÓKK-ba. „Szabadulás a földi történelembõl; Habakuk látomá-
sa az isteni eljövetelrõl” címmel november 3-án hallhatnak elõadást.
(Kezdés: 18.30 órakor.Belépõjegy: 150 forint.Cím: San Marco utca 81.)

Akecskeméti születé-
sû Ladányi Imre

(1902-1986) kutatóor-
vosként dermatológiai
szakcikkeivel, festõmû-
vészként pedig absztrakt
alkotásaival vált híressé.
Bár 1929-tõl az Amerikai
Egyesült Államokban élt,
mindvégig büszke volt
magyar gyökereire. Ezt a

kettõsséget is a véglete-
kig fokozta. A II. világhá-
ború idején például a ki-
állítását méltató kritika a
New York Herald Tri-
bune-ben magyar festõ-
ként mutatta be, miköz-
ben épp az amerikai had-
sereg önkéntes katonaor-
vosaként teljesített front-
szolgálatot.

Már a harmincas évek-
ben elismert festõvé vált -
egyik tájképét a New
York-i világkiállítás
Amerika pavilonjában ál-
lították ki, és tárlatairól a
legnagyobb tengerentúli
lapok írtak -, de a csúcsra
a világháború után ért fel.
Ekkor már absztrakt stí-
lusban alkotott: a valósá-
got megtartotta kiinduló-
pontnak, de nem követte
tárgyi valójában. Alkotá-
saihoz a festéken kívül
többféle idegen anyagot

használt, ami változatos
szerkezetû és egyedi hang-
vételû mûveket eredmé-
nyezett. Ezekbõl az érett
alkotásokból válogatott
a Magyar Festészet Nap-
jára készülve az Artézi
Galéria. 

„Ladányi mûveinek egy
része jelenleg is amerikai
gyûjtõk vagy múzeumok
birtokában van, és ritkán
látható egy-egy aukción.
Hazánkban néhány képe a
Magyar Nemzeti Galériá-
ban, a Kecskeméti Kép-

tárban és a székesfehérvá-
ri Szent István Király Mú-
zeumban van, de önálló
kiállításon már régen vol-
tak láthatók, pedig Ladá-
nyi a modern magyar fes-
tészet meghatározó alak-
ja” - sorolta a kiállítás ren-
dezésének indokait Né-
meth Géza, az Artézi Ga-
léria mûvészeti vezetõje.
A magántulajdonban lévõ
képek november 4-ig te-
kinthetõk meg. 

(Cím: Artézi Galéria,
Kunigunda útja 18.)

A Békásmegyer-ófalui Temp-
lom utcában lévõ Szent Jó-
zsef Házban rendszeresen
szervez különféle progra-
mokat a Boldog Salamon
Kör. Hegedûs Endre festõ-
mûvész mûveibõl nyílt kiál-
lítás a T-Art Alapítvánnyal
közösen október 18-án. 

A házigazda, Gallai
Máté köszöntõje

után Tenk László festõ-
mûvész méltatta az alko-
tót. Elmondta, Hegedûs

Endre vérbeli festõ, aki
mit sem törõdik a divat-

tal, az aktuális irányza-
tokkal, a maga útját járja,
fest, kutatja a természet,
a festészet és a lélek tit-
kait. A magyar festészet
legnemesebb hagyomá-
nyait folytatja, összhang-
ba hozza a bennünk lapu-
ló indulatokat, a szoron-
gásokat és a világ szépsé-
geit, gazdagságát.

Az eseményen részt
vett Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter,
országgyûlési képviselõ.

Festmények a Szent József HázbanAmerikai orvos-festõ képei

Ladányi Imre élete nagy részében Amerikában élt, de
mindvégig büszke volt magyar gyökereire. Nem csak ez a
kettõsség jellemezte életét, hiszen egyszerre volt elis-
mert kutatóorvos és díjakkal elhalmozott festõmûvész. A
Magyar Festészet Napja alkalmából a Kunigunda útjai Ar-
tézi Galériában nyílt kiállítás absztrakt mûveibõl. 

FOTÓK: ANTAL ISTVÁN
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Krúdy Gyula születésének
137. évfordulóján emlék-
estet rendezett az óbudai
Krúdy Gyula Irodalmi Kör a
Kéhli vendéglõ nagyter-
mében október 8-án.

A Krúdy-emléktáblá-
nál a kunszentmik-

lósi Puszta Hangja
Egyesület nevében Szé-
kely Gábor, a Krúdy Kör
képviseletében Krúdy
Melinda, Kanizsa József
és Király Lajos koszorú-
zott.

Ezt követõen átadták
az emlékérmeket és a tag-
sági igazolványokat.
Zászlós Levente mûfordí-
tó, kuratóriumi elnök és
Tárkányi Imre, a Kör
versszakosztályának ve-

zetõje Krúdy arany-em-
lékérmet vehetett át.
Dedik János író ezüst-
emlékéremben részesült.
A kuratórium bronz-em-
lékérmet ítélt oda Németh
Nyiba Sándor költõnek,
zeneszerzõnek és Szabó
László újságírónak, író-
nak.  Krúdy Díszoklevél-
lel ismerték el a kun-
szentmiklósi  Puszta
Hangja Egyesület tevé-
kenységét, melyet Szé-
kely Gábor vett át. Tagsá-
gi igazolványt Látos Má-
ria és Szabó László, pár-
tolótagságit Hoffmann
Katalin kapott.

Az irodalmi esten
Fenyves Mária Annun-
ziata emlékezett meg az
íróról. Keres Emil, Kos-

suth-díjas, érdemes és ki-
váló mûvész Krúdy mû-
vekbõl és a költõhöz írt
versekbõl összeállított
csokrot „adott át” a kö-
zönségnek. Barta Erzsé-
bet elõadómûvész klasz-
szikus költõk verseit tol-
mácsolta. Mandolinon
közremûködött: Szõllõsi
Dávid.

Régi bútorok - papírok

PAPÍRforma: ezzel a címmel mutatták be a Temp-
lomtérben  a Kiscelli Múzeum bútorgyûjteményének
tíz féltve õrzött kincsét kézzel készített papír instal-
lációk segítségével, Schmidt Miksa, a kastély múlt
századi urának korát megidézve. A papírelemekbõl
összeállított installációt Bánlaki Kata (Karcsi Papír-
boltja) és Szigeti Zsófi enteriõrstylist álmodta meg.

Palóc süteménykollekció
Az idei Országtorta nyertes Szó Gellért és Szó Dáni-
el új, Palóc süteménykollekcióját mutatták be sajtótá-
jékoztatón a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumban október 28-án. A Salgótarjánban
dolgozó testvérpárt a nagy palóc író, Mikszáth Kál-
mán ihlette süteményeinek megalkotásakor, így a
kollekcióban szereplõ sütemények egy-egy regény
címei is egyben. Milyen inspirációk, gondolatok je-
gyében alkották meg különleges ízvilágú desszertje-
iket? Erre is választ kaptak a résztvevõk a gasztro
kalandozáson, mely ismételten rávilágított az iroda-
lom és a kulinária kapcsolatára

Kortárs mûvészek és a nemzet
39 társadalmilag elkötelezett, közép- és kelet-európai
kortárs mûvész alkotásain a nemzettel kapcsolatos
képzetek, a nemzeti identitás formálódásának fázisai
és a nacionalizmus problémái elevenednek meg a
„Képzelt közösségek, magánképzetek” címû (Privát
Nacionalizmus Projekt) idõszaki kiállításon. A két óbu-
dai helyszínen, a Budapest Galériában és a Kiscelli
Múzeumban átfogó kurátori koncepcióba foglalt válo-
gatással és számos új mûvel találkozhat a látogató. Az
október 28-tól december 13-ig nyitva tartó tárlaton be-
mutatott alkotások közül kiemelkedik négy, amelyek
az 56. Velencei Biennálén is láthatók, a Biennálén kí-
vül elõször Óbudán kerülnek a közönség elé. (Helyszí-
nek: Lajos utca 158. és Kiscelli utca 108. Kapcsolódó
programokról és múzeumpedagógiai foglalkozásokról:
budapestgaleria.hu, fovarosikeptar.hu)

Irodalmi est
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör irodalmi estjén a Palóc
Társaság mutatkozik be november 12-én 16 órai
kezdettel a Kéhli Vendéglõ Krúdy Szalonjában. Az
eseményen Z. Urbán Aladár író, helytörténész, iroda-
lomtörténeti kutató, a társaság elnöke lesz a vendég.
Házigazda: Kanizsa József. (Cím: Mókus utca 22.)

Könyvbemutató 
Kardos M. Zsöte:Visszatérés az Édenbe címû kötetét
bemutató költõi estet október 21-én tartották a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban.

Varga Nikoletta régész elõ-
adása a „Minden út Rómá-
ba vezet  - Közlekedés az
ókorban” címmel október
31-én 11 órai kezdettel az
Aquincumi Múzeumban.

A z elõadás során
megtudhatjuk ho-

gyan utaztak az ókori
Rómában, milyen közle-
kedési eszközöket hasz-
náltak szárazon és vízen.

Hogyan mérték a távol-
ságot, hogyan építették
ki és rögzítették a biro-
dalmat behálózó útvona-
lak rendszerét. Ókori
források és régészeti le-
letek segítségével fel-
idézhetjük a hivatalos és
magán jellegû utak (oly-
kor veszélyektõl sem
mentes) módjait. Meg-
tudhatjuk hogyan mûkö-
dött az állami postaszol-

gálat. Mennyi idõt és
pénzt ölelt fel egy-egy
hosszabb út, hol volt ér-
demes megszállni és
melyek voltak az ókori
emberek legkedveltebb
úti céljai. (Az elõadás in-
gyenes a hónap utolsó
szombatjának megfelelõ
látogatási feltételek sze-
rint!) Helyszín: Aquin-
cumi Múzeum (Szent-
endrei út 135.)

Közlekedés az ókorban

R angos szakmai elis-
merésben részesült

az óbudai Göncöl Nép-
táncegyüttes. Két mû-
sorszámmal indultak
október 17-én, a Tatabá-
nyán rendezett III.

Agora Koreográfus Ver-
senyen. A táncosok
bonchidai koreográfiá-
jukkal elsõ helyezést ér-
tek el, ezenfelül a szak-

mai zsûri az „együttes
kategóriában elért kima-
gasló eredményért” járó
díjjal is megjutalmazta a
csapatot.

Kiváló táncosok

Krúdy emlékest emlékérmekkel

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

obuda_2015_20.qxd  2015.10.29.  13:56  Page 25



2015. 20. számSzabadidõsport26

Az októberben átadott négy
új park helyszínét csak úgy,
mint a korábbiakét Óbuda-
Békásmegyer Önkormány-
zata a lakosság megkérde-
zésével választotta ki. 

A z idei évben indított
közösségi tervezés

célja, hogy a helyi közös-
ségek kialakulását, meg-
erõsödését segítse azáltal
is, hogy a környéken élõk
igényeire szabva tervezik
meg az adott helyszíne-
ket. Mindez a sportpar-
kok esetében azt jelenti,
hogy szabadtéri fitnesz-
parkok oda kerülhetnek,
ahol a legnagyobb igény
mutatkozik rájuk. A la-
kosság 12  helyszínbõl
választotta ki a pontos
helyszíneket, idén is négy
új területet kialakítva a
szabadtéri sportolásra. Az
új fitneszparkok egy része
már nem csak szabadtéri
fitnesz-gépekkel, hanem
az úgynevezett „street

workout” - berendezések-
kel is fel vannak szerelve.
Ezek az eszközök a leg-
jobb kondícióban lévõk
elõtt nyitják meg a haté-
kony edzés lehetõségét. A
street workout lényege,
hogy a sportoló a saját

testtömegét használja az
izmainak erõsítésére. A
sport olyan gyakorlatokra

épül, mint a fekvõtámasz,
húzódzkodás, tolódzko-
dás, ezeket megszínesítve

akrobatikus gyakorlatok-
kal, szabad stílusú ele-
mekkel. A szabadtéri fit-
neszparkok ingyenes, kö-
tetlen sportolási lehetõsé-
get biztosítanak minden
korosztály számára. A
parkoknak is köszönhetõ-
en Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata idén ok-
tóberben egyaránt átve-
hette az Idõsbarát Ön-
kormányzat-díjat és az
UNICEF Gyermekbarát
Település elismerését is,
mely díjak arról tanúskod-
nak, hogy a városvezetés
fontosnak tartja a kerület-
ben élõk egészségének
megõrzését és az egészsé-
ges életmód feltételeinek
megteremtését.

A 21 park a következõ helyszíneken nyújt ingyenes sportolási lehetõséget a
III. kerületieknek: 1033 Budapest, Harrer P. u. •1033 Budapest, Huszti út és Bog-
lya u. találkozásánál .•1039 Budapest, Csobánka tér •1031 Budapest, Arató Emil tér
.•1031 Budapest, Gladiátor u. 1037 Budapest, Bécsi út 226. Hold udvar.• 1037 Bu-
dapest, Laborc u. 2. Óbudai Szabadidõparkban. •1039 Budapest, Heltai tér.•1032
Budapest, San Marco utca 81.•1037 Budapest, Orbán Balázs u. és Gyógyszergyár
u. találkozásánál lévõ terület.•1036 Budapest, Mókus utcai 2. •1033 Budapest, Ke-
rék u. 22. •1031 Budapest, Mészkõ utca 2-vel szemben lévõ zöldterület.•1033 Bu-
dapest, Búza utca - Köles utca találkozásánál (a nagy domb aljánál).•1039 Buda-
pest, Juhász Gyula utca 56. (közösségi kert északi oldalán).•1039 Budapest, Õszi-
ke utcai nyugdíjasház melletti parkban.•1033 Budapest, Meggyfa utca (a játszó-
tér és sportpálya mögött, Macis Óvoda mellett).•1034 Budapest, Kecske utca (a
játszótér mellett).•1031 Budapest, Kanóc utcai (játszótér melletti) szabadtéri sport-
park.•1038 Budapest, Templom u. park.•1039  Hadriánus utcai sportpálya mögötti
terület, „street workout” eszközökkel kiegészítve.

A következõ években az alábbi helyeken épül
majd fitneszpark a lakosság kérésére:
Derû u.-Vihar u.-Szél u. által határolt területen.
Viador u.-Szõlõ u. sarka.
Az újlaki Duna-parton lévõ Görzenál és a Vízmûvek
között lévõ Fischer Ágoston parkban.
A Gázgyári lakótelep területén.
A Városfal utcai réten.
A Margitliget u. 3.-Táncsics Mihály u. közötti részen.
A Kiscelli Múzeum melletti parkos területen.
A Zemplén u.-Szindbád u. találkozásánál.

Már 21 fitneszpark a városrészben

A 2015. évi Szabadidõ, sze-
retem! utolsó rendezvénye
is lezajlott. Október 11-én
a kitartó esõ ellenére 104-
en rajtoltak el 9 óráig a
Doberdó utcai játszótérrõl
a 19 kilométeres távon. 

Felkészültségüket és
kitartásukat mi sem

bizonyítja jobban, hogy a
kissé felázott és sáros te-
repviszonyokat leküzdve
bõven a szintidõn belül
megérkeztek a célba, a
Csúcshegyi Vendégház-
ba. Esõben indult el ösz-
szesen 123 fõ a két rövi-
debb távon, 78 fõ a 12 ki-
lométeren és 45 fõ a csa-
ládi, 6 kilométeres távon.
Nem sokkal az indulást
követõen az esõ elállt,
így igazi tiszta hegyi le-
vegõben, a csodás õszi
Budai-hegyekben tölt-
hették a napot régi és új
résztvevõink. 

Õket is a Csúcshegyi
Vendégházban várta a ta-

lán még a lelket is me-
lengetõ spanyol kolbász-

leves és csokoládé. A 12
kilométeres távot teljesí-

tõk között köszönthettük
a III. kerületi Polgárõr
Egyesület tagjait, akik
igazi csapathoz méltóan
együtt csinálták végig a
túrát. 

Utolsó eseményünkön
is tartottunk jótékonysá-
gi tombolát az Összefo-
gás Óbudáért Egyesület
részére. A 3 távon külön
sorsoltunk azok között,
akik legalább 200 fo-
rinttal támogatták az
egyesületet. A megnyer-
hetõ ajándékok között
volt páros belépõjegy a
Római Kalandparkba,
családi sportcsomagok a
Toyota Sakura jóvoltá-
ból, 5000 forint értékû
Mókus Sörkert utalvá-
nyok, „Szabadidõ, sze-
retem!” ajándékcsoma-
gok és nem utolsósor-
ban túrafelszerelések,
mint például esõkabát,
alumínium étkészlet.

FOTÓ: SÁNTA BALÁZS

FOTÓ: ANTAL ISTVÁN

Õszi teljesítménytúra jótékonysági tombolával

Újdonság a családi táv
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumával együttmûködve, nyílt pályázaton meghirdeti a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõ-
oktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a
2016/2017. tanév elsõ félévére vonatkozóan (BURSA-2016A), illetve a
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
(BURSA-2016B).
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
• Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve fel-
sõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
• A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkezõ, hátrányos szociális helyzetû (a 2015/2016. tanévben utolsó éves,
érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelke-
zõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pá-
lyázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatá-
si intézményben teljes idejû nappali tagozatos alapképzésben kívánnak
részt venni.

A pályázat kötelezõ mellékletei
a) „A” típusú pályázat esetén: eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2015/2016. tanév elsõ félévérõl.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó
havi nettó jövedelmérõl. (A pályázat benyújtását megelõzõ hónapról.) Az
egy fõre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 350%-át (99.750 Ft).
c) Lakcímkártya másolata.
d) A pályázó rövid nyilatkozata szociális helyzetérõl, körülményeirõl.

A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot ki-
nyomtatva és aláírva, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Ügyfél-
szolgálati Irodáján kell benyújtani a mellékletekkel együtt.
Cím: 1033 Budapest, Harrer Pál utca 2. Nyitva tartás: hétfõ 8-18 óráig, kedd
8-18 óráig, szerda 8-18 óráig, csütörtök 8-18 óráig, péntek 8-12 óráig.
További információ az önkormányzat honlapján (www.obuda.hu), az Em-
beri Erõforrás Támogatáskezelõ honlapján (www.emet.gov.hu) található il-
letve az önkormányzat oktatási osztályán kapható a 437-8614-es telefon-
számon (Szathuryné Ruszthi Nóra).

Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hir-
det ápoló munkakör betöltésére, 12 órás munkarendben, teljes munka-
idõs, határozatlan közalkalmazotti jogviszonyban. Illetmény és juttatá-
sok: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. Ápoló pályázati feltételek: középfokú képesítés (általános ápoló-
asszisztens), felnõtt szakápoló,  szociális gondozó és ápoló.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. A pályázat el-
bírálásának ideje: 2015. november 30.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: fényképes szakmai ön-
életrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány
másolata. A munkakör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követõen azonnal be-
tölthetõ. A pályázat benyújtható a
honti.szilvia@kszki.obuda.hu e-mail címen
keresztül, további információ: Honti Szil-
via, 06-1-250-1552.

Ápoló felvétele
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Pályázat 1 fõ gépkocsivezetõ munkakör betöltésére
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ gépkocsivezetõ
munkatársat keres. Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Próbaidõ
4 hónap. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. tv. rendelke-
zései az irányadók. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés
helye: 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Pályázati feltételek: B kategóriás
jogosítvány, PÁV II. kategória, jó fizikum, szociális érzékenység, jó kommu-
nikációs készség, gépjármûvezetésben szerzett gyakorlat, magyar állampol-
gárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Elõnyt jelent: targon-
cavezetõi engedély, mûszaki beállítottság. A munkakör betöltéséhez tartozó
fontosabb feladatok: az intézmény autójával személyek, ill. adományok, szo-
ciális foglalkoztatáshoz kapcsolódó árubeszerzések, papíripari termékek ki-
szállítása. Áru le- és felrakodása gépjármûre. Helyettesítés esetén a támogató
szolgálat szállító szolgálatának ellátása: kerekes székes személyek szállítása.
Benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz telefonos és
elektronikus elérhetõséggel, egyéb végzettséget igazoló okiratok, valamint
jogosítvány másolata. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt Janurikné Csonka Erika intézményvezetõ
nyújt a 388-7530-es telefonszámon. A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal betölthetõ. A pályázat beadható személyesen, elektronikusan a
titkarsag@obudairehab.hu e-mailcímen, ill. postai úton a 1033 Budapest, Bene-
dek Elek u. 1-3. címre, a borítékra kérjük ráírni: gépkocsivezetõi álláspályázat.

Pályázat 1 fõ terápiás munkatárs munkakör betöltésére
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Fogyatékosok
Nappali Otthona részlegébe terápiás munkatársat keres. A közalkalmazotti
jogviszony határozott idejû, 2016. október 31. Próbaidõ 4 hónap. Illetmény és
juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók. A
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: 1033 Buda-
pest, Benedek Elek u. 1-3. Pályázati feltételek: felsõfokú szociális vagy
gyógypedagógiai végzettség, fogyatékos ellátásban eltöltött szakmai gyakor-
lat, jó kommunikációs és konfliktuskezelõi készség, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: fõiskolai vagy egyetemi szintû szociális vagy
gyógypedagógiai végzettség. A munkakör betöltéséhez tartozó fontosabb fel-

adatok: fogyatékos személyek számára fejlesztõ foglalkozások megtervezése
és megvalósítása a szakmai program és az egyéni gondozási terv alapján. Be-
nyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz telefonos és
elektronikus elérhetõséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok má-
solata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további információt Janurikné Csonka Erika intézményve-
zetõ nyújt a 388-7530-as telefonszámon. A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ. A pályázat beadható személyesen, elektroni-
kusan a titkarsag@obudairehab.hu e-mailcímen, ill. postai úton a 1033 Bu-
dapest, Benedek Elek u. 1-3. címre, a borítékra kérjük ráírni: terápiás mun-
katárs álláspályázat.

Pályázat 1 fõ Támogató Szolgálat vezetõ munkakör betöltésére
Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgá-
lat vezetõ munkatársat keres. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan ide-
jû. Próbaidõ 4 hónap. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. tv.
rendelkezései az irányadók. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A mun-
kavégzés helye: 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Pályázati feltételek: fõ-
iskolai szintû szociális vagy gyógypedagógiai végzettség, fogyatékos ellátás-
ban szerzett szakmai gyakorlat, jó kommunikációs és konfliktuskezelõi kész-
ség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: egyetemi szintû
szociális vagy gyógypedagógiai végzettség, tanúsítvány támogató szolgálat
vezetõi képzésrõl, vezetõi tapasztalat. A munkakör betöltéséhez tartozó fon-
tosabb feladatok: fogyatékos személyek számára személyi segítés, szállítás
megszervezése, szakmai koordináció, dokumentációk vezetése. Benyújtandó
iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz telefonos és elektronikus el-
érhetõséggel, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további információt Janurikné Csonka Erika intézményve-
zetõ nyújt a 388-7530-as telefonszámon. A munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ. A pályázat beadható személyesen, elektroni-
kusan a titkarsag@obudairehab.hu e-mailcímen, ill. postai úton a 1033 Bu-
dapest, Benedek Elek u. 1-3. címre, a borítékra kérjük ráírni: Támogató Szol-
gálat vezetõ álláspályázat.

Képviselõ neve Önkormányzati Fogadóóra idõpontja Helyszín
körzet

Dr. Demeter Gellért 1.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Csapó Harold Gábor 2.vk. minden hónap elsõ kedd 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Désiné Németh Éva 3.vk. minden hónap második csütörtök 16.30-17.30 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Farkas Balázs 4.vk. minden hónap elsõ csütörtök 16-18 között Árpád Gimnázium
Stollmayer Ákos 5.vk. minden hónap elsõ péntek 17-18 között Nagy László Ált. Iskola, Váradi u.

minden hónap elsõ hétfõ 18-19 között II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Erdõalja út
Dóra Csaba 7.vk. minden hónap elsõ hétfõ 16-18 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.
Rácz Andrea 8.vk. minden hónap második csütörtök 17-18 között Táborhegyi Népház,  Toronya u.
Bulla György 9.vk. minden hónap elsõ hétfõ 17-18 között Waldorf Iskola, Bécsi út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Baumann Irén 10.vk. minden hónap második kedd 17-18 között Platán Könyvtár

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 484-0805.
Török Ferenc 11.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Dr. Béres J. Ált. Iskola, Keve u.
Puskás Péter 12.vk. minden hónap elsõ hétfõ Csillaghegyi Ált. Iskola, Dózsa Gy. út

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8688.
Kemény Krisztina 13.vk. minden hónap elsõ szerda 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház
Kelemen Viktória 14.vk. minden hónap elsõ kedd 17-18 között Békásmegyeri Közösségi Ház

telefonon elõre egyeztetés szükséges: 437-8509.
Dr. Pappné dr. Nagy Judit 15.vk. idõpont telefonos egyeztetés alapján: Fõ tér 3. II./37.

437-8930
Laukonidesz Lilla 16.vk. minden hónap második csütörtök 18-19 között Fidesz iroda, Kaszásdûlõ u. 7.

Fidesz-KDNP-s képviselõk fogadóórái

Béres András (PM) elõzetes egyeztetés alapján a 06-
30-211-6111-es számon, vagy beres.andras
@parbeszedmagyarorszagert.hu.
Burján Ferenc (LMP) elõzetes egyeztetés alapján a
437-8881-es telefonszámon vagy a burjan.ferenc@lehet-
mas.hu e-mail címen.
Mihalik Zoltán (Együtt) minden hónap harmadik
hétfõjén, 17-tõl 18 óráig a Fõ tér 4. I. emeletén, a tes-
tületi irodában. Elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-
20-236-0500.

Õri László (MSZP) minden hónap utolsó hetében
hétfõn 16-tól 17 óráig a Békásmegyeri Közösségi
Házban (Csobánka tér 5.). Elõzetes bejelentkezés
alapján: 244-8036.
Dr. Simonka Csaba (MSZP) minden hónap utolsó
hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az MSZP III. ke-
rületi irodájában (Mókus utca 1-3., tel.: 368-9464).
Szanyó Miklós (Jobbik) minden hónap elsõ hétfõjén,
17 órától. Elõzetes bejelentkezés szükséges a 06-70-
699-2214-es telefonszámon.

Kompenzációs listáról bejutott képviselõk fogadóórái MSZP-s képviselõ 
fogadóórája

Czeglédy Gergõ, a 6. számú

egyéni választókerület önkor-

mányzati képviselõje minden hó-

nap elsõ hetében, szerdán 16.30-

tól 17.30 óráig az MSZP III. kerü-

leti irodájában: Mókus utca 1-3.

Tel.: 244-8036.
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FOGADÓÓRA. Zsiga-Kárpát Dániel
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
országgyûlési képviselõ fogadóóráját
minden hónap elsõ péntekén 16 órá-
tól tartja a Kabar utca 11. szám alatti
Jobbik irodában. Elõzetes bejelentke-
zés szükséges a 06(30)365-0862-es
számon, ahol külön idõpont egyezte-
tésére is mód van.

FOGADÓÓRA. Kiss László
(MSZP) országgyûlési kép-
viselõ (Budapest, 10. vá-
lasztókerület) fogadóórája
minden hónap elsõ pénte-
kén 16-tól 17 óráig a III.Mó-
kus utca 1-3. szám alatt.
(Telefon: 368-9464; e-mail:
kiss. laszlo@parlament.hu)

Ingyenes tanácsadások
• A Fidesz III. kerületi szervezete a Kaszásdûlõ utcai Fidesz irodában (Ka-
szásdûlõ utca 7.) a hónap negyedik keddjén 17-tõl 19 óráig (legközelebb
november 24-én) ingyenes jogsegélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéddel.
(Érdeklõdni a 367-8791-es telefonszámon lehet.)
• Varga Mihály országgyûlési képviselõ megbízásából ingyenes jogse-
gélyt tart dr. Tósoky Balázs ügyvéd minden hónap elsõ keddjén 17-tõl 19
óráig és dr. Kõvári Béla minden hónap harmadik csütörtökén 18-tól 20
óráig Varga Mihály országgyûlési képviselõ irodájában (Bécsi út 77-79.,
Bokor utca-Galagonya utca sarok). Bejelentkezés nem szükséges. Érdek-
lõdni a 06(20)200-0017-es telefonszámon lehet.
• A Fidesz III. kerületi szervezete megbízásából, a Békásmegyeri Közös-
ségi Házban (Csobánka tér 5.) ingyenes jogsegélyt hirdet dr. Gáthy Zsu-
zsanna ügyvéd, minden hónap harmadik csütörtökén 16-tól 18 óráig.
• A Kereszténydemokrata Néppárt III. kerületi Szervezete a Váradi utca
17. szám alatti irodájában csütörtökönként 16.30-tól 18.30 óráig fogadó-
órát tart, melynek keretében minden második csütörtökön dr. Hecsei Pál
ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.
• A Jobbik Magyarországért Mozgalom ingyenes jogi tanácsadást tart
minden hónap második és negyedik péntekén 15-tõl 17 óráig. (Helyszín:
Békásmegyer, Kabar utca 11., Jobbik iroda. Elõzetes bejelentkezés aján-
lott a 06-30-546-2202-es számon.)
• Solymosi Imre (MSZP), társasházi kérdésekben minden hónap elsõ he-
tében, hétfõn 15-tõl 16 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus ut-
ca 1-3. Tel.: 244-8036).
• Komka Norbert (MSZP), dr. Simonka Csaba (MSZP), szociális kérdé-
sekben minden hónap utolsó hetében, csütörtökön 15-tõl 16 óráig az
MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3. Tel.: 244-8036).
• Dr. Fercs János (MSZP), jogi kérdésekben minden hónap elsõ hetében, hétfõn
16-tól 17 óráig az MSZP III. kerületi irodájában (Mókus utca 1-3.Tel.: 244-8036).
• Dr. Orbán László Tibor ügyvéd ingyenes jogi és Jánosi János építész in-
gyenes építési tanácsadása minden hónap második csütörtökén 18-tól 19
óráig a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél (Mátyás király út 13-15. Be-
jelentkezés legkésõbb két nappal a tanácsadást megelõzõen a 06-70-967-
1493-es telefonszámon, vagy e-mailen: liebekati@gmail.com címen.)
• A Demokratikus Koalíció III. kerületi Szervezete a Kerék utca 80. szám alat-
ti irodájában minden hónap második szerdáján 16-tól 17 óráig fogadóórát
tart, melynek során ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak. (Érdeklõdni a
06(30)866-8695-ös telefonszámon, vagy a budapest10@dkp.hu e-mail cí-
men lehet. Elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges.)

Ingyenes tanácsadások a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesületnél
Gyermekpszichológiai tanácsadás: minden hónap második szerdáján
17-tõl 19 óráig. Jelentkezés dr. Léder Rózsánál. Tel.: 06-30-883-2123.
Természetgyógyászati tanácsadás: minden hónap elsõ szerdáján 18 órától.
Jelentkezés Bóni Hilda Imola természetgyógyásznál. Tel.: 06-30-905-9175.
Családjogi tanácsadás: minden hónap második csütörtökén 17 órától.
A tanácsadást dr. Kiss Éva nyugalmazott bíró tartja. Jelentkezés: a 06-70-
967-1493-as telefonszámon.
(A tanácsadások helyszíne: a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület
Zsámboki mûhelye: Lehel utca 14., a katolikus templom jobb oldali épü-
letszárnya.)

Az elhurcolt áldozatokra emlékeznek 
A Gulág Emlékbizottság, a SZORAKÉSZ, a Német Nemzetiségi

Önkormányzat, Óbuda-Békásmegyer és a „Braunhaxler” Egye-

sület a Szovjetunióba malenkij robotra elhurcolt óbuda-békás-

megyeri áldozatok tiszteletére megemlékezést rendez novem-

ber 6-án 17 órakor a Békásmegyeri Közösségi Házban

(Csobánka tér 5.). „2015 - az Óbuda-Békásmegyerrõl malenkij

robotra elhurcoltak emlékéve”. Fõvédnök: Bús Balázs, Óbuda-

Békásmegyer polgármestere.

Elõadás a köznevelésrõl
A Kereszténydemokrata Néppárt soron következõ rendezvé-
nye november 3-án 18 órakor lesz a Selyemgombolyítóban. Dr.
Hoffmann Rózsa országgyûlési képviselõ tart elõadást „Az új
köznevelési rendszerünk” címmel. (Helyszín: Selyemgombolyí-
tó, Miklós tér 1.)

Dal és tánc
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a „Braunhaxler” Egyesü-
let az „Arany minõsítésû” dalkörébe és tánccsoportjába vár éne-
kelni és/vagy táncolni szeretõ hölgyeket, urakat. (Érdeklõdni és
jelentkezni Domaniczky Gabriella kórustitkárnál lehet a 06-20-
430-3658-as telefonszámon.)
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